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1 n ö n ü i ş ç i ı e r 1 e · g ö r ü ş t ü 

işçiler 
eklerini 
l attılar 

« iş kanunu sıhhat 
nlzamnamesinin biran evvel 

çıkması lazımdır » 
Reisicumhur dün de muhtelif 
halk mümessillerile hasbihal etti 
~lılli Şef lsmet lnönü, dün sa

tan akşama kadar, halktan bir 
c lı:im:;eleri dinlemiş ve akşam üs

~ } anlarında refikaları ve mai
ilan ,ri erkanı olduğu halde saray

ayrılarak §ehirde bir gezinti 
• l>tıııstır. 

~Unıhurrcisimiz Galata .. Eminö· 
~t ·Sirkeci - Sultanahmet • Beya

tan Edirnekapıya kadar gitmiş, 
~n ayni •olla Karaköye döne

'!' eeyoğlu - Şişlıye '1kroı~. sonra 

Hareketi günü henüz belli değildir. 
Bugünkü çay ziyafeti 
Reisicumhur lsmet lnönü, bugün 

öğleden sonra saat 17 de şehrimizde 
bulunan mebuslara ve idare amirle
rine, halk mümessillerine bir çay zi· 
yafeti verecektir. 

Vilayet ve Belediye erMm, resmi 
daire müdürleri ve müesseseler mü· 
rnessilleri, matbuat erkanr, ziyafete 
davetlidirler. 

..... Devo11t1 6 tnCN!o 

rnc dönüp Gümüşsuyu yoluy- · ... 
<la saraya avdet etmiştir. 1.,.. 

~Urıiversiteyi ziyaret 
1 Ut Şef lnönil bugünlerde Ü· 

le •. iteyi ziyaret edccckle.rdir. 
icumhurun bu sırada bir nu· 

.' lıôyliyecei:ri tahmin edilmeh1c· 

t~h·ersitede hazırlıklar yapıl.ma-
aJanmıştır. Dün sabah ;vali 

\<; 

ı 1 ~tr.dar~ Polis müdürü Sad· 
n Aka üniversiteye gıo~t:?.. n'-1. 
gön.işmüşlerdir. 

t 
eden sonra Rektörün riyasetin· 

U'niversite idare heyeti toplan· 
' rnüzakerede bulunmu;.ur. 

";kun bütün talebeler tarafından j· 
;>:İ~bilmesiı için oparlör tesisatı 
t"'.naktadır. Bu hıtabe radyo ile 
01unacaktır. Geıçlik, tiu büyük 

• ,~ heyecan ve sabırsızlık içinde ~ 
etne!ctedir. 

Yilayet dahiJinde gezinti 
~~~i Setin bugünler içinde Istan· i 
~·eti dahilinde ,.e ihtimal ci- i 

~ rır . kazalarda kısa bir tetkiKf • . 
~pacağı anlaŞ'Ilıtıaktadır. ta-1 -

Öğle Uze.rl lıiiJA' yanmnl<fıı otan Kü~Uk Ticaret llanr .• , 

Yangının zararı 
7 -8 milyon lira 1 • 

saat scld~le ve dolmzılıl •.• 

2 Han tamamen 5 han da 
kısmen yandı 

Ateş 
Öğle üzeri haıa devam 

' " 

iki 
Hanlardaki 

binlerce 

etmekte idi 
var yaralı 

yazıhanelerin kasalarrnda 
liralık sened va çeklerin 

olmasmdan korkuluyor 

bulunan 
yanmış 

Dün gece yarısı şehrimizin en 1 gın olmuş ve iki han tamıımen, üç 
mühim bir t icaret rruntakası olan han kısmen ve iki han da yanya
Sultanhamamda büyük bir yan- rıya ynnmışbr. (Devamı 10 ilncllde 

....... ~ ' . . . . . . 
ÇERÇEVE 

muhakemesine Tunus - T rablus hududunda 

edildi H<ldise çıkmasından 
~Ski Valinin inönünü karşılarken 

t tanbul l met inöniinii, fıı.tihlerc yapılııo bir kal'fôılallSla göğsline 
b:ı.c;tırdı. (llnlld ibni Velid) denbcri knhrnmanlnr uğrnğı ,.o clııvalnr 
mi.~rakı koca. htaııbul, Cumhurrcl i sıfatllo 3 lizünU ilk defa gördiii;,rü 

1 met i nönii'nc, bütün bayrak insan \'e atkı~ mcnudile .karsı ~ıktı. 
Bu, bir CYin, eski \'e malırcm ıışinasınr, kapı tokm:ıklnnmı nı.nncaya• 
dek parlatnrak ,.e ÇC) iz eşyasına kadar yere sererek a'rırln:p_ıdır. l\l:ı
demki e\· ayni ev, aşina da cı.kl , .e mahrem, fc\ kııliidellğc sebcb ne? 

Bu azametli an;r, re ·mi \C sun•i bir rin~·et ifade hıi o kadar n km ki, 
C\in A) ni e ,·, a;;oinanın da eski ,·c malırcm olmak alakasını boıJDadan 
' iicuda gelebilme 1 için misafirde mio;ilsi:.ı; lıir fetih luyrncti olmalıılır. 
n ayram \C tak\ im \'C llcı.i bcklcnıcl.:si:r.ln eski vo nıahrem aşinnsınm 
şanlı tckeniinlinü selflmhyan t tnnbuı. araha bu tckcwün itinde, 
seri malı oluşlara faik na ıl bir husm-.lyet görüyor? Jnfüıli 'e Loz:ı ı 

fatihinin, l ıildiğimiz küme küm~ zaferleri ibtiindc bir fetih sırn tru~m. 

clıı"lnı eziyoruz. Ya bu sır nedir~ 

devam 

~İıJa· 
l'J v [" .. . ..... ~ ' s ımdag, mahkeme ht1ztmmda izahat t•erirken ... 

- - - .(Yazısı 4 iinciidc). 

' endişe edil_iyor 
italya, Tunus hududuna bombar

dıman filoları sev ketti 
Paris, 4(A.A.) - Trablusda. 

ki Italyan kuvvetlerinin arttırıl

masının salahiyettar İngiliz mah
fellerinde büyük bir endişe ile kar 
şılan'dığı Londrid:ın göndcrilc:ı 

bir mesajda kaydedilmektedir. 
Diğer cihetten Tunus budu _ 

dundaki falyan h:ıva filol:ırının 

takviyesi için bir çek bombardı -
man tayyarelerinin sevke,:lildiği 

öğrenilmektd::lir. ' 
İo 

l .. ondrnnın sal!lhiyettar mah
fcllcrinde hasıl olan kanaate gör~ 

(Dr.vamı 10 uncu sayfada) 

Bugünkü say1111ız 

41~ 
Sayfadir 

Du sır hnıct İnönü'nUn 18 milyon gönül fat ihi olm~mdan başka 
bir şey deLi!dlr. Toprakları ' e ıla\ alariylc beraber , gönlllnU de fet. 
hettınnek zorunda olan millet, ismet t nünü0nün ı;ah maa, tcccul kabul 
etmez lhtiyacmı l•ana kana doyurmu5 oluyor. 

j 
Toprak mekinm fethi, ı:;önühe nm:ınm .•• 
Bir nıllletlo göıılUnU fethetmek, lcı&le)1 lı;lnılen uptetnıeklir. Ka

leyi i>lndcn zapteclenin de, dısnnya bnrlkad yapmak ihttyııet kalmaz. 
J Necip Fazıl KISı1KVREJ( : 



2 H "A B E R - Akıam Postaıı 

Hariciye Vekilinin 
avdeti münasebetile 1! 

Yazan N fit:E~m ~©l«=ll Ull iNi©. zü'lf l 
oldu. Hele Saracoğlunun Atinada 
~eçir ..:iği günler, dünyanın bu- • 
~ünkJ şartlan içinde Türk - Yu. 
nan birliğinin ne ayrılmaz bir 
;;ağla:nhğa ulaşmış bulunduğunu 

as;ıkça gösterdi. Denilebilir ki 
Saracoğlunun /.',inada bulunduğu 
~ünler.de bu birlik en yüksek sağ
laml.k 'derecesine ulaşmıştır. 

IIari .::yc vekili Şü1<rü Saracoğlu dün akşam ekspresle Ankaraya ha
reket etmiş. i· tasyonda Riyaseti cumhur umumi katibi Kemal Gedeleç 
dahiliye vekili Faik Oztrak, sabık adliye vekili Hilmi Uran, lstanbul 

'.4 M.ART - 193!f 

Resimlerimiz, harici:e vekilini dlin Reisicumhur İsmet !nönü ile 
görüşürken, Pirede, Savarona yatını ziyarete gelen Yunan kralını kar" 
şıladığı sırada göstermektedir. 

Hariciye Vekilimiz Saracoğlu 

Şüi-ı::rü, rr.~~ıl eket dışındaki ili 
t cm3ill seyahatini, derecesi bütüı' 

tahminleri aşan bir muvaffakıyet. 
le bitirmi1 bulunuyor. Kemalist 
diplo:nasiyi, diplomaside röko; 
sayılabilecek dereceJe uzun bir 
müddet temsil etmiş olan Londn:. 
sefirimiz Dr. Aras gibi yıllanmı~ 

bir diplomatı istihlaf etmenin - hiç 
olmazsa ilk anlar için - bazı gGçlüL 
leri olabileceğini tahayyül etmi~ 

olanlar vardıysa bunların en müş· 

külpesentlerinde bile, bu seyaha
tin Compte rendu'su en ufak bir 
tereddüt bırakmamış olsa gerek. 
tir. Balkan Paktı konseyi vesile· 
siyle memleket dışına çıkmış olan 
Saracoğlu Şükrü, münevver, ha
diselere vakıf, vakur ve zeki şah· 

siyeti ile Bükreşte, Belgradda ve: 

Elen milleti, kralından ve rejim 
şefinden en mütevazi vatandaşına 
:{adar Türk mümessilini, ancah 
lıakiki bir dostluktan, sarsılmaz 

bir inançtan egelebilecek bir vece 
ile 'karşılamış, selamlamış ve ağır. 
lamıştır. --~~~~~~~--~~~--~~~~~--------~--~------------------------~~~~~------------------~---

valisi Lfttfi Kırdar taraf mdan teşyi olunmuştur. 

Atinada Türk hariciyesinin başı. 

na ne ciyak bir diplomat getiril· 
miş olduğunu göstermiştir. 

Bu hal Balkanlı dostlarımıza, 
sulh, emniyet ve dostluk mihrakı 
olarak tanıdıkları Ankaranın bu 
vasfı ne ileri bir mertebede muha
faza eylemekte bulunduğunu izah 
otmiştir • 

Bükre§ bu seyahat esnasında 

ı·1mıe7 içtimaına sahne idi. Bunun 
· çın 011 &eter oras nı bıtahais 

'L'ur ... - Rumen münasebetlerindeki 
... :;tluğun hararet derecesini te. 

o:ırüz ettiren bir sahne ı;uretin:de 
ı ıü talea doğru olmaz. Ora.c~ Bal· 
.a:ılar arası bağlılığın mana ve 

rrnhiyeini izah eden kül halinde 
bir se:npati aradık ve bulduk. Fa· 
l.at konseyden sonra Saracoğlu
nun B:lgradı ve Atinayı ziyaretin. 
de Türkiye, evvela dostu ve müt
t -;:iki Yugoslavya ile, sonra da 
dostu ve müttefiki Yunanistanla 
t e!: başına karşılaşmış olldu ve bu 
h o::r iki karşılaşma bizi hakikaten 
memnun eden bir olgun dostluğu 
bütün hatlariyle tebarüz ettirmiş 

Emn~yat memurları 
ai'a31nda terfi ve 

~rakiller 
An:~u:ı, 3 (Hususi) - Dahili· 

y :! 3'.: il ve lVIuamelat umum mü
d:.i .r mua .. ini Halid Emniyet U. 
rr.u:n Müdür muavinliğine, Maliye 
Ve!~tıleti Milli Emlfık müdürlü· 
ğünden H ~~~ Emniyet dokuzun
cu şuha n~..;ürlüğüne, emniyet 
müfettişi Nazmi bas;n ~e yayın 

müt~has3rs muavinliğine, üçüncü 
umumi müfettişlik asayiş milşa . 

vir m·~a-.-in\ Ekrem tstani;u! birin 
ci şube ımiı'ürlüği:ine, 1sta'ltıJ bi
rinci ı.·.lbe rnGdürü '1 eviik ilrinci 
sınıf emniyet polis müfettişliğine, 
jan.darm.ı ge': el koıı.1·Jtan~ığr nak· 
liye ve t~r'.>;} I' şubesi nüclürtügün 
den Mu~t<.fa binbaşı .\hmct 1 r.~k 
ya umumi müfettişi'gı emniyet 
müşavlr!i~i:;e terfia~ tayin edil -
mişlerdi:-. 

Nakiller 
Trakya umumi müfettişliği Em· 

niyet müşavir muavini Cavid Ma. 
nisa emniyet müdürlüğüne, Ma
nisa emniyet müdürü Tevfik Sam 
sun emniyet müdürlüğüne, Sam
sun emniyet m:.:idürü Nureddir 
Trakya umumi müfettişliği emllL 
yet ml'.işavir muavinliğ:ne, Y ozga 
emniyet amiri Ahmet Çorum em · 
niyet amirliği:.ıe, polis enstitü:;ü 
.dahiliye müdürü Ya;::ır YozgaC:. 
em:ıiyet amirliğine, 1sta.ıbul vila
y eti ikinci smrf emniyet fü:r.irlerir, 
den M. Ali Iğdır emniyet amirl;ğ' 
ne nakkdildiler. 

Te:-filer 
Istanbul 5 inci şube müdür mı.: 

avi.1i Zeki Emniyet Umur.ı Uü 

Balkanların cenubunda 1939 
yılmrn ilk aylarında cereyan e
den bu hadise, Giridin garbı şi
ınalisi ile Moranın en cenup nok
tası olan Mataban burnu aras·n. 
da, Atlalar denizinin emniyetini 
kafil bir yeni Çanakkalenin kafi 
surette teressüm etmiş bulundu -
ğunu izah eder ki istikbalin her
hangi bir tecavüzü, burada müda· 
fi olarak Türk - Elen birliğini bu. 
lacaktır. Mevhum da olsa böyle bir 
tecavüzü makhur olmağa namzet 
saymıyan kim vardır? Türk • E
len birliğinin Elen süngüsü Ter
mopil müdafilerinin çocuğudur. 

Bu birliğin Türk ııilngi.isil ise 
Çanakkaleyi koruyanların çocuk
larındadır. 

Ne acı bir talih cilves~dir ki ilk 
seyahati ile şahsı hakkın.da ve ha· 
rici münasebetlerimiz etrafında 

duyduğumuz emniyetleri tebarüz 
ettirmek saadetini bize vermiş o
lan Hariciye Vekilimiz şu and~ 
annesi.ıi kaybetmiş bulunmanın 

unulmaz azabı içindedir. 

Bu satırları, onu taziyeye çalış. 
madan bitirmek insafeıe. Dil"'bata· 
ya saplanmak olur. 

1 . 

Nizameddin NAZiF 

T erkos süzme 
havuzları 

Nisanda temizienmesine 
lüzum görülüyor 

Belediye sular idaresinin Kağıt 
'ıaneköyü cıvarmdaki terşih havuz
ian son zamanlarda terşih kudreti
:ıin muayyen haddini ikmal etmek
te olduğundan sular idaresi yaz 
mevsiminden evvel havuzların temiz 
'enmesine karar vermiştir. Bunun 
için evvela terşih havuzlan kamilen 
temizlenerek içinde bulunan kum ve 
tereşşühün bırakması tabii olan ta· 
'Jakalar temizlenecektir. Cok mü· 
him bir iş olan bu havzun ikmalin· 
:fen sonra terşih havuzlarına yeni· 
den 2225 metrebik!bı kum ve ça
' al konulacaktır. 

Belediye sular idaresi bu işle şe1 
in suyunda bir değişmeye meydan 
·ermeden yapilması için tcrtiba 
11maktadır. 

Terşih havuzlarının temizlenme< 
· şine nisanda başlanacak ve ancal. 
1isan sonla:"Ina ikmal edilecekti 
::> zamana kadar, sular idaresiniı 
ferkos gölü ya,kınmdaki tazyik te 
·isatma yapt ığı ilaveler, yeni konu 
'an makineler ve gerek şehir hari 
.;inde ve gerekse ~ehrin dahilind 
;ıptrrmakta olduğu büyük te~i · <: 

'cm3l edilmiş olaca · ve şehre dal.~ 

·ol ve daha temiz su verilebilecek 
tir • 

:uf emniyet amiri Cemil birinci sı · 

.1ıfa, İ:ltanbul pol :s mektebi dalım 
ye müdür ü Nurc.1:1in 1stc.nbul eır. 

:-ı iyet müdürhiğ ü 6 ncı şube m ü 
J :.: r muavinli:}ine, İzmir 2 ine 
·mıf emniyet amirl::rind c:ı tsma· 
birinci srnrfa, Kır!dareli 2 inci sı · ,, 

dürlü~ü 4 üncü sınıf emniyet m::- mf emn iyet amiri M. t~li c irinc ' 
dürlü: ü.'1e, 2 inci sınıf emniyet fi. :::m fa, Bilecik emniy! t am:ri Mu 
m~rlerinde:ı Hüsnü 4 i.: ncü sınıf amm~r. e~niyet umu:n r.ıil:.lürl :.: 

e!nniyet mü.lürlüğ.:ne, Giresu:- ğü 2 n ici sınıf fünirl~rind~n Al: 
2 inci ımıf emniyet amiri Zeki Kır Rıza birinci sınıfa, Mazıdağ kay· 
şehir birinci sınıf emniyet amirli. :::nakamı Ekrem Emniyet umurr. 
ğir~e. HulQsi Sayıner Giresun em- müdürlüğü 4 Uncil tnnıf emniyet 
niy~ t amirliği.ne, Sinob 2 inci sı-1 mu:fürlüğüne terfi ettiler • 

Yüksek alkollü 
içkiler 

Hazırlanan rapor 
Ankaraya gönderildi 

Yüksek aJkollU içkilerin derecele
rinin düşürUJmesi BUyük Millet 
Meclisinde müzakere mevzuu olmuş 
bulunuyordu. Bu mesele Uzerinde 
inhisarlar idaresinin tetkikleri n1 -
hayete ermig ve hazırla.nan rapor 
inhisarlar vekaletine verilmiştir. 

Tetkiklerden vanlan neticelere 
göre, halkm hafif alkollll içkilere 
rağbetini arttırmak için şarab ve 
bira patlarmrn indirilmesi icab et
mektedir. Halkm rakıya karşı rağ. 
betinin azaltılmuı .için de ufak §L 
şeli rakıların piyasadan kaldınlma
sı düşünUlmektedir. 

Hatay Maliye 
Nazırı Ankarada 

Başvekil Refik Saydamla görüş· 
tükten sonra Anfakyaya döndü 
Ankara, 3 (Husust) - Hataydak.l 

Türk murahhası Cevad Açikalm ile 
Hatay maliye nazırı Cemal Baki 
şehrimize gelmJşlerdir. 

Cemal Baki. başvekil Refik Say-

Ankaar, 3 (Hususi) - Haber ve_ 
rildiğine göre Fransanm Suriyedeki 
fevkalide komiseri Gabriel Püo, 
Suriyede yaptığı tetkiklerin neti • 
cesini bildirmek üzere bu hafta i-

dam tarafından kabul edilmiş ve çinde Parise gidecektir. Fevkalade 
şehrimizde kaldığı müddet zarfında komiserin Ankaradan g~esi ve 
muhtelif temaslarda bulunmuştur. hariciye vekilintlzle temasta bulun-

Haber almdığma göre, Hatay ma- ması ihtimali vardır. 
liye nazm hillı:Qmetlmizle bilhassa I Antakya, 3 (Husust) - Hatay 
Hatayda. Türk parasının tedavülü hUkflmeti Hataydaki telgrafhane -
karan Uzerinde görllgmllştUr. leri almaya karar vermiştir. Bina 

N k 
• • Hatay murahhasmuz ve Cemal ve idarenin satınalmmasl için Fran . evy•r it x se"gısıne ·_!i_:J ı: •. ' ... '."\,' ' ,ı 1 \ ' ., ti • nı~~ıı rr i ,, . n ~ v •· Ba.kl bu a.KŞamkİ "trenıe memıeıt·e - aızıarıa. mUzaKere ere baş anmı~ uu. 

., ~~o~~Jf ~~r!~?' g~!le~~~n.'."'ı ' .ıot'"'--im-'-lz~de_n_..a .... ynlm.ışlardır. ~tını;ıakf:!ıdır. 

:u~eak~~= ıs°:c~=~IZd~ Almanlar (( Etrüsk >> ün noksan-
18.n hareket eden Amerikan Eks -

:::r::~~~!~ZE~ lannı tamamlamağı kabul ettiler 
Etnografya mUzesl mUdlrl Osman 
Ferid, Arkeoloji memurlarından bir 
kaçr da. Amerika.ya hareket etmiş -
terdir. 

DarUşşafakanm 66 mcı 
yıldönUmU 

Darüşşaf aka mezunları cemiyetin
:ien: 
Darüşşafakamızm 66 ıncr yıldö

ıümü 12-3·939 pazar günü kutla· 
1ac:ıktır. Mezun arkadaşlarımızın 

o gün saat 10 da Darüşşafakada 
·1ulunmalart rica olunur. 

• Türkiye sanat mektepleri me 
zunlan cemiyetinin bu akşam Tak· 
imde Cennet kö~künde vereceği 

';alo, hava k-urumunun aynı akşama 
t~sadüf eden balosu dolayısile (11 
nart 939 cumartesi) akşamına te-

11ir edilmi~tir. 
• Onbeş gün evvel ekseriyet hasıl 

1lmad1!1m::lan içtima edemiyen yük· 
ıek Il{ti3at ve Ticaret mektebi me· 
•unları cemiyeti, nizamnamede ya
'">tlac:ık tadilat ile yeni heyeti idare 
1in seçimi için bugün saat 16 da 
~cmiyetin Deyoğluncl:ı!<i merkezin· 
1e top!anac:ıktır. 

- -o---

Meclis Reisi Çankırıda 
Çankm, 3 (A.A.) - B.M. Mec 

isi reisi sayın mebusumuz Abdül· 
':alik Renda bugün ~aat 20,30 da 
'ıu müna<-ebetle don:ınmış olan şzh· 

imizi ş~re flcndirmiş ve bütün Çan· 
'anlılann coş~~un ve içten tcza11üra· 
tr ile karşılanmr5tır. 

''Etrüsk,. vapurunu ıartnameye 
uygun olmıyan ıekilde yaptıkla· 

rından dolayı, Denizbankın pro. 
testosu Uzerine ıehrimize gelen 
Alman heyetile müzakerelere dün 
.de devam edilmiş ve bir neticeye 
vanlDUJtir, Heyet, Alman miltc· 
bassıslariyle birlikte yapılacak 

tetkikler neticesinde gemide gö· 
rülecek noksanlan tazmin veya 
tamiri kabul etmektedir. 

Bu tetkikleri yapmak Uzere bir 
güverte, bir kazan ve makine mü. 
tehassısı Berlinden hareket etmi§
tir. Mütehassııılar yann ıehrimize 
gelecekler ve Türk mühendislerile 
beraber '-apurda tetkiklere batla· 
yacaklardır. 

"Etrilsk, ,ün kazanları üzerinde 
yapılmakta olan tetkiklere devam 
edilmektedir. Vapur Alman mü. 

Avukatlar 
Baro Reisinin istifasım 

almasrnı istiyorlar . 
gerı 

Geccnlerde baro reisliğinden is 
tifa eden Hasan Hayrin.in istifası 

üzerinde görüşmek üzere baro umu
mi heyeti bugün saat 14 de topla
nacaktır. 

Avukatlar Hasan Hayrinin istifa
smı geri alması için bir takrir ha
zrrlamışlardrr. Bir kısmı avukıı.lla. 

r.n imzasmı taşıyan lbu takrir bu. 
g-Unkü toplantrda okunacaktır. 
------- - -------
ıroın~©>ını am~a 

m lYI liıı 'l'c er n 

hendislerinin ide tetkikatta bulun
maları için dün sefere çıkarılma
nuştır. 

Diğer taraftan, yeni teşkilat do. 
layısiyle Denizbanktan açıkta ka
lanlara verilecek ikramiye mesele
si hcnU" balleüllememiştir. AH!. -
kadarlar bu hususta silr'atle bir 
karar verilmesini btemektelirler. 

Çamormanmda hastahkla 
mücadele 

lzmir, 3 (A.A.) - İzmir ve Ma· 
nisa vil!yetlerinde!d bazı çam or· 
manlarına bir kaç senedenberi ariz 
olan "Minotokampa pityokampa,. 

hfaşeresinin imhası için· her sene a· 
çılan mücadele bu sene de şiddetle 

başlamıştır. Külliyetli miktarda tır
tıl keseleri toplanarak imha edilmiş

tir. 
Kasabalar içindeki parkların ve 

'1Usust bahçel~:den bazılarında da 
bu haşerelerden görülmüş olduğun· 
dan imhaları için tebligat yapılmış· 

tır. 
-0----

Bakırköy balkevinde 
pohkilinik 

Bakırköy Halkevi Ba§kanlığın. 
docı: Fakir hastaların muayene 

ve tedavisi için evimizde 5 - 3 -
938 pazar gününden itibare muh· 
telif hastalıklara ait polikiliniğin 
açılacağı :.ayın halkrm1za ilan olu. 
nur. Muayene gün ve saatlerinin 
·da re memurluğundan öğrenlime

si. 

13ir haftada 
kaçakçı 

yakalandı 
Bunlarm 42 si Suriye 
hududunda ele geçti . 

Ankara, 3 (A.A.) - Geçen bit 
hafta içinde gümrük muhafaza tef 
kilatı Suriye hududunda, biri öl~ 
kırk iki kaçakçı, sekiyüz kırk il<~ 
kilo gümrük kaçak mal iile yüz ell1 

Türk lirası, otuz kaçakçı hayvall1' 

l stanbulda, üç kaçakçı, otuz dôfl. 
kilo elli yedi parça gümrük kaça!' 
malı ele geçirilmiştir. · 

Bir doktor hasta 
ınuayene ederken 

öldü 
Topkapıda Arpaemini mahalle' 

sinde oturan emekli Albay dOlı' 
tor Kazım Esat AlY.an dün ?t{e:l 
Ianekapı haricinde Merkezefeıt 
mahallesinde bir hastayı muayetle 
ederken ölmüştür. 

Doktor, dün refikası ile birın.-t: 
üç aylık mütekaid maaş nı alı1lll 
için evHen çıkmak üzere il<.~ 
hastaya çağnlınıştır. Kendi işıl1 
hastası için feda eden doktor, 11: 
tanın kocası olan hııhc ...... - c:::.,• ıc 
un, araba parasını veremiyece. 
derecede fakir olduğunu düşUi:ee 
rek, Topkapıdan Merkezefend~~e 
kaıdar yürüyerek gitmeyi de gö 
almıştır. tıi' 

Doktor Kaznn Esat, ihtiyar 
1
, 

kaldın olan hastayı muayeııei.11. 
başlam·ş ve kadının göğsünU 0 .. r 
lerken, kalb se!{tesinden ölı1lu 
tür. " le"' 

Doktorun cenazesi evine na1' ıı.r· 
dilmiştir. Bugün Topkapı ıtleı 
lığına defnedilecektir. !1 

.. ıuıt' 
Doktor Kazım Esadın ° 5• 

o civardaki bütün halkı tıl~te;ll. 
mekte olduğu sinir hastası b~r et· 
sir etmiştir. Doktorun te.~~Vl ere· 
<lm lda bu halberin verdıı;ı lı 
canla ölmüştür. 

-o-- , 

Kavga. sonunda kalbi 
durmuş Jti!S' 

Fatihte S:mgüzelde Hoca şaıi· 
rev mahallesinde otu:an ettiği 
mend, komşusu Fatma ile _.-1l1' 

. . d kalbi duriıl>-kavga netıcesın e 
öhr.liştür • a bi' 

lki k.ıılın arasındaki kavgfat111' 
tavuk yüzünden çıkın1t. ve öii!P 
ile Şazmend biribirlerıne 8 

9011 

d bayılıtlış. saymışlar, Şazımen 

ra kalbi .durmuştur. cese· 
Adliye tabibi tarafından ıuıııt11 

din morga kaldır.tınasına 01u111e 
o-örülmü§tlir. Fatmanrn •• r oıoıı· 
b ··essı 
ne dereceye kadar rnu 
ğu tetkik edilecektir· • tt1iııde 

EJlirnekapıda Hoşnaf 15 
1' ısJ· 

bir kadın da evinde bayılara 1•· 
b.b. tarafındat1 • 

mÜ!f, adliye ta ı ı . ınusaa 
pılan muayenede defnıne 
de verilmiştir. 
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Bir ihtifal 

tnünasebetile 
H EXOZ Galatasaray sullnnisin· 

>t 
1 

• de talebe idim; son ~ınıflnr:ı 
~I~ hır edebiyat muallimi geldiği
aı~0~rendik. Gerçi kendisinden d~rs 
> :aı. değildik nma mernk ediyor, 

zunu surmek istiyorduk. Çocuk 
llecek kadar genç bir adamdı; hal· 

' dllıubnssırlardan birinin onu talc
cn zannettiğine, onu koridordan 

'tıılltz seçerken görünce: "Sınıfa gir· 
U e,. diye söylendiğine dair rivar dolaşıyordu. Yuk ek sınıflnr
rı arkadaşlarımız onun derslerin· 

11 
llıeınnun gözüküyorlardı nın:ı lıiz 

11 
~ I>ek inanamıyorduk. Diz de bü

ıı ~ocukl:ır gibi idik: ı;crıçleri be
ltıez, ilmin yaşta, aksakalda oldu· 

~ 11 sanırdık. "İlim yaşın de~ıı. baş· 
ır s" .. - d r. 1 r. •• uzunun Oıı.ru ueunu anlamak 
il b:ıyJı ya.,lanmak lazım gcli,·or 
~ ~ ~ ' 
d bazı kimseler yaşlandıkları hal
e nn!ıyaınıyorlar. 

J:' 
~l ~öprülü'yü ilk defa işle böy-

1 t<1 ndınden yaşlı gözüken tnlcbele
ebtyaı t:ırilıi okutmak üzere son 

~~ Bircrken gördüm ,.e, do~rusu 
afkAr bir gözle bakıp kendisine 
en husumet b:ı,ğlndım. Onun 

ın eı~ni, bizim fikir lıaynlımızdaki 
llııyctinl anlıyabilmem için kıy

ıı, fikir hayatının ne dernek ol· 
~u nnlıyac:ık yaşa ~elıncm lii-

~de birçok kimselere çalıştıkları, 
:ı Bôstcrdikleri için hürmet c<li· 
iın sahibi olmadıklan, Anupa 
1nden birine ıecrümc edilse c· 

~lııın hiçbir değeri olmıyacnğı 
't r; fakat: "bizim böylesine de 
~1tnız ":ır; bize böylesi de kfı

:ıssn bô) lesi yarar,, gilıi sözler 

1
11ir. Puat Köprülü böyle küçük, 

c Ölçülerle takdir edilecek Cılinı
dıı <!eğildir. o. gerçekten alim a
lır, bizde edebiyat t:ırihini yarat 
~ e kendini, dünyanın her tara
etaYdırma~n kafi bir eser vücu-
1tnılştir. Biz on:ı lıayr:ınlıktan 
.ın'.nnettnrlık t:ı beslemeğe mcc 

, .. ; lıızt1e de gerçeklen alim adam 
rr~l ..... <tini islıal etmiş, bizde de 

ll ülcmi bUIUlıllu -··• hnrlııl· 
't~~ ~:ır!cinde teslim ettirmiştir. 
ıı,1~~ırn~z. nihayet . A nupadan 
l'\ı klcrını tekrar etlikleri lı:ılde, 
t Palılnra da mehaz olacak eser
trnişlir. 

11<1· ısını Galatasaray sultanisinde 
t<t··ı.-
lf U~um gündenberi hayli za· 
ı:ı:ti; zannederim muallimliği
& senesi idi, bugün yirmi he-

't:ııesı tesit ediliyor. Yine yirmi 
tı.ı c cneJki gibi kalmıştır de 
t( lll; fnknt ~ençliğinl hayret c· 
, ltı derecede muhafaza etti. 11· 

b 111 I>lnr nrasındn düşünmekle 
tıt alntın ino:anı yıprandırdı~ını 
~ eıııer Ynrdır. Fut Küprülu' 
ul':ıtı bu zannın ne kador ~an

~1~1Unu isbata kafidir. llim, gcc
~ d atın sırlarını araştırma an
t c al:ı.Iarı, Ö) le işlerle uğraşma· 

l "et: fikri takatleri olmıy:ınla
arı:ı.tıp çökertir; ancak onla-

~c~t i~ll:rarlığındnn d:ı beter 
1-'u a lhtiyarlığını, ukalalığı ıte· 
l'ı at ){öprulil tozlu çok kitap· 
a ~lırnıış, onların sayıfoları a· 

p· 
l . 
tit1 
ı;ı1' 

~11 nzinin çehresini nrnştırıp 
, '

1 
~k:9 ciltleri kapatırken ne· 

l;ıc cssüınllnll, ha ılı c:ınlılı· 
lıfnlar arasında unutmamış-

bi' 

tıı:ı' 
;tflit' 
şot\ 

\kendisine bazı silemlerde 
>:ı,trıız da k:ıblldir: üc beş asır 
11D~nıı, şairlere gfütcrdiği nl:ı
.,ıııı ~ •li .un genç sanatkl'ırbrından 
ta' _ıtldin olun:ıhılir. Bir zn

<l rılıçi!ij:ii ile lıer:ılıer münck· 
t:ı~ı~·ardı, şimdi onu lıır:ıktı. 
!hlrı·ı-~ üzerine canlı bir nliı· 

1 ıgı için her zamanın ken· 

1
/ u~ bir irade i, lıir sanati 

r k Soren YC hC'r ) en inin ııııı· 
ırı 1 Q) nanı bulunduğunu bilen 

''"b' ~ ııcı .. ' ır zaman oyle alıuslul;u 
Slılünç lıir çehre takma· 

ııının .. . • ı· 
lır Şıırınc, sanntıne .111et· 

ınnıııı tır. 

Nurull:ıb AT.\Ç 
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Türkiyede milli bir film endüstrisi 
yaratmağı kimden bekliyoruz ? 
MlLLl şer, tstanbulu sereflendirdlklerinden itibaren sanayi 

\'e Uearet erbabmın, hnlkm dileklerini, bizzat münaka5a 
kabul ederek tetkik ettiler. 

ır ·, bu tc1 1\ikler rümlec;indcn olan film<'illk üzerinde doraca- ! 
ğız. Bilyilk şer filmcilik etrafında m&tlub de reoede tuhat ala. !:. 

ma.dılar. "Bu hu usta bulunabilecek tedbirleri siz , ·erebilirsiniz., 
diyen İnönü, Türk film cndüı.trislnde hemen biricik bir t~teldül i 
h&llndo bulunan firmadan tatminkar bir ce,·&b alama.dı1ar. Bb i 
söyliycbilirlz BüyUk Şef'c ki, memleketin lnkılib hedeflerini tat· f 
mln ederek istekleriniz, ancak s izin başarıcı ellerinizle mlllete ba- i 
ğıı:,lanablir. 1 

Para diyorlarsa memleketimizde, bu ,·eliıt endüstri sahasına 
sarfolunacak e rmayeler yok değildir. Paramız ,·ardır. Eser di· 
yorlarsa, gerek halkın t~rblye\i t ekamülünü hazırhyacak ,e ge
rekse milli kültür ve -.lya~i rüşdünü kemale ula.5h~k ~erler 
meydana. getirebilecek muharrlrimlz, müellifimiz, edibimiz, mü. 
\"errlhimiz , .e - fllmdlerin kendi tabirleriyle • pedago .. Janmı:r: . , 
kudre tli adamlarımız, c\latlamnız Yardır. 

Artbt ist eniyorsa, yetic;tirllmesi kaydlle memleketimizin en 
Yclüt sahası budur diyebiliriz. İ : Anadolu köylerinde seyyar lnemacılık yapmağa he\'esli de- i 
ğll, mü:;tak olan 'atanda., çoktur. i 

Ye eğer Büyük Şef'e filmcinin söylediği gibi, he,·eaklr yok. ! 
1 

Sa, ar t! ... t yoksa, para. yol>sn, t eJrnlo;iyen yoksa, füm ~e\irecek • 
yok. a, muharrir yokııa., tehacümdcn camlan t erçc\'elerl kınlan 

12 Saat mütemadiyen çalışan bekçilerin 
mesaisi çok ağırdır ! 

Bekçiler: "Aile hayatımız yok. EvJeri~iz, çocuk
larımız ile meşgul olamıyoruz. Valimiz doktordur. 

Yaz, kış demeden her gün on iki saat 
müstemirren çahşmayı takdir eder,, diyorlar 

Buıün, çok hakh bir tiki yet ( ::ı i lsek, h iç olmazsa insan gibi ya- halde paraca bir müsavat yok. 
mevzuu üzer in de duracağız. P ek şadığımızı anlarız. 
ala biliyoruzu ki mahalle bekçi- Valimiz, doktor.dur. Bugünkü Bugün biz polisin yar.dımcısı 
teri ,evlerimizin masuniyetini te- mesaimizin sıhhi olmaktan vazge- halindeyiz. Bekçilik kapkaççılık 
min yolunda g ece, g ündüz çalrşan çelim, öldürücü o?:iuğunu takdir değil, muayyen şartlara bağlı bir 
insanlar.dır. Kar , yağmur, soğuk 1 eder • meslek halindedir. Ama, ne me· 

demeden çalışırlar; H em biz ne kadar müvazeneli sai saatimiz yoluna girmiştir, ne 
Bekçiler, yalnız sokak ve ev!e- çalışırsak o kadar fazla muvaffak de geçinmemiz., , 

rin emniyetini t emin yolunda de. oluruz. 12 saat devamlı mesai ile 
ğil, ayni zamanda, polisin ide bir çıkaracağımız işi, zamanında ya
cüz'ü olarak faaliyet gösterirler . tıp kalkmak suretiyle 8 saatte de 
E kseriya büyük tehlikelere maruz ve daha iyi ve daha müsbet ve 
kalarak azılı hınız ve suçluların faydalı olarak çıkarırız., , 
yakalanmalarında bekçilerin e- Bekçilerin bu şikayetleri hiç 

Bekçilerin haklı dertlerini öğ. 

rendikten sonra aklımıza şöyle ted 
birler geliyor: 

• ı;tnemalannda göstt!rdlklerl Türk filmlerlnl ne cesaretle çe\ lrdJ- mekleri sebkeder. şüphesiz ki çok yerindedir. Ayrı-

Bekçilik çok eski mevzuatımız- ca malu m o)::lu~u üzere bekçiler 
dan biridir. Ancak son zamanlar da aydan aya evlerden aldıkları pa· 
tensik ve ıslah olunan bekçilik ra ile geçinirler. Bazı evler ver -
bugün hakiki man~siyle bir mes- mezler, bazıları çok az verir, bazı. 

1 - Bekçilerin 8 saat mesai 
üzerine nöbet usulu ile, poliste ol 
duğu gibi vazife almaları. 

ler? · 2 - Apartımanlar, evler, dük· 
kanlara bekçi ücretleri için muay 
yen miktar tarh ve tayin olunma· 

Biz Bü) ük Şefimb:e ö3 liyeb1llriz ki, ftlnı endüstrimizi böylo 
muhayyel acizler l<a~ı mda ~ibl telakki <'derek yere ta. 

1 
lan, 3 lne filmelnln dediği gibi " tüccar kafası" dır. i 

T ürkiye hiçbir ı;ahada aciz olmadığnu bütün dünyaya on be' f 
senelik dar mazi i ı:lndc göğ!IÜ irtiharla dolu olarak l pat etmı,, f 
tarihin en kıdemli kültürlü Jl'kıtlır. : 

1 

lek haline ıetmiı bulunuyor. Mun. tarı uzun müddet vermez... Bu sı. 
tazam lcontrollar altın.da çalı§an vaziyet karşısında bekçilerin mai
bekçilerin Üzerlerine aldıkları şe t bakımından da emniyetleri te· 

Kat kat veya oda oda oturu .. 
lan evlerde de, eve tayin olunan 
miktarın ta:tsimi suretiyle tahsili, mesai° y ükü bugün, eskisine nisbe. essüs e tmediği görülüyor. 

ten çok ağırlaımıı bir haldedir.. Bekçilerden biri diyor ki : . Bu da, bekçilerin pek haklı bazı ' 'B ütün bu mesai ve rr.ükellefi-
3 - Kazancı fazla olan mınta. 

katardaki tahsilatın, o mmtaka 

Bugün bütün dünya sinema endüstrisi sahte \'e ıüı.IU man. 
kenle rin elinden aldığr film artistliğini, haldkatle sahne sanatını 
teıtr e debilen anatlrarlara t evdi etti. Bütün dünyada. yer tutan 
Amerika fiimeiliğit tabii sanata dayanarak muvaffak oldu. Dün
yadaki sanat yıldızlarr, muayyen bir kaynaktan değil, lıalk ara.. 
ıımdan seçlllp ~ıkanldılar. F akat yapmadan önce yüzde yüz em
niyetle yalnız kar 'o renç düşünen tüccar kafa.'!Tt dünya yfü:ün· 
do birinci de recede bir ar olan filmcilikte elbette yaya kalır. l'ilm 
harcamaktan, artiste para , ·ermekten, teknblyen ara;t,P yetı,tır. 
mektcnse, A\·rupa mamnlatmm komisyonculuğuyla eline geçeni 
öpüp basma koymayı hayırlı gören T\irk sinemacılığında elbette 
bir milli endüstri kurulamaz. 

şikayetlerine sebep olmakt~ır. yetlerimize mukabil aldığımız pa. 
Filhakika bir meslek halinde ra kapılar:!an toplayabildiğimiz _ bekçilerine muayyen bir miktarı 

&ördüğümüz bekçiliği, mesai saa- dir. Bu da ekseriya 20 lirayı güç veril:likten sonra üst tarafının tah 
silıltı az mmtaka bekçilerine tevzii 
suretiyle tevzini, bekçilerin bu 

Türkiye halkmm, ye rli filmlere karar gösterdikleri ıııonsuı 

rağbet bizim gözümüzün önündedir. l\udretlerln, tekniğin, ıana· 
tın dl;rginlnln dar tueeıı.r kafa!lı lçlndo idareden kurtulamıyaa 
Türk tllmcllcri, ellerine gelen bn kısır , .e sa.kat eserlerle dahJ 
Türk halkının neka.tla.r kadif3inns olduğunu parayla ölçtüler. 

"Jlesaplarmı kontrol e clemlyomz,, aiyerek seyyar sinemacı. 
lığın rc\'acına e l uzatmadıklarını öyliycnltr, milli n.ztrelerin hu

u i menfaatle rin üstünlle olduğunu Idrnk edemlyenlerdlr. 
Anlaşılıyor ki Ilüyük Şefimiz, m~mleketlmlzde (ok mnhta9 

olduğumuz , .o dünyanın en \'elüd . ahasmı bulabileceğimiz film 
encfüqfrlslnl de mübarek clinlıle knracak!lmız. 

ti itibariyle de yoluna koymak la- buluyor. Bazı yerlerde bu kadar 
tım geliyor. Bekçilerin §ikayetini da alanuyan var. Bazı yerlerde 
~öy)e h ülba olunabilir: bunun üç mislini kazanan var .. A-

''Günde on iki saat fasılasız va. ranuzda mesaimiz ayni olduğu 
zife görüyoruz. Akşamın saat al
tısından başlıyan mesaimiz saba
hın sa~t altısma kadar mü~temi
ren devam ediyor. Yaz:, kış, ıo. 
f uk, sıcak ıibi deiitikliklcr he· 
ıaba katıldığı zaman on iki saat 
uykusuz gece çalışmasının ne ka
dar ağır olduğunu t akdir etmemek 

Vagon ihtiyacı 
çoğalıyor 

Yükleme ve boşaltma 
müddeti indiriliyor 

Devlet Oemiryolları idaresi yur· 
dun her tarafından demiryolu in~aa· 
tının süratle ilerlemesi, sanayi mü-

şikayetleri önüne geçmek için isa· 
betli tedbirler olur. 

lsfanbul köyleri
ne elekfrik 

ilk olarak Ali bey köyüne 
elektrik veriliyor 

Çatalca kazasında bir elektrik 
santralı ve şehir şebekesinin kurul
ma ına karar verilmiş olduğunu ev-
velce yazmıştık. Çatalca belediyesi· 
nin isteği üzerine belediye fen heye

ti bu hususta bir keşif yapmış Ye 

projeler hazırlanmıştır. Bu elektrik 

Biz keneli hes:ı.bnnıza, Türkü bu lqe par& , ·ermekten korkak 
telakki etmlyoruz. Sanatkirmuz da ,·ar, Anupa.yla boy ölçü,e
cek kudretlcrimfz \ar, muharrlrimlz \ar, edibimiz: , ·ar, takdir 
tdccek hallmnız nr. llcr :!Cyfmlz ur. Rlr ~e~ lmlz yoktu. Dünya... 
nm bedii ı.anatla.n ba5mda en mümtaz mc \kl alım filmciliği bir 
bezirgan ıenııı ıycnıuıcn Jcn..tarrro milli tCTahilrle kendimize male. 
dc<'ek klm<ıemiz yoktu. 

mümkün değildir. Halbuki biz ev
velce dört saat vazife gör ürt dört 
saat te istirahat ederdik. Bilahare 
bu müddet altı saate iblağ olun
du. Fakat altı aaat çalıştıktan son 
ra da yeniden işimiz başlayıncaya 

kadar on sekiz aaat serbest kalır. 

dık. Ş imdi çalışma saatlerimiz, 
vaziyette hiç bir de ğişiklik olma
d·ğı ve bekÇilik daha muntazam e
sasla ra bağlandığı halde 12 saate 
çıktı. Fasılasız çalışıyoruz. 

esseselerinin ve yeni madem o· 
caklarınm açılması neticesi olarak 
nakliyatın artışı dolayısile vagon 
isticar edenler tarafından meşgul 

edildiğini gözönünde tutarak vagon
ların tahmil ve tahliyeleri için veri- santralı \'C şehir şebekesinin 27000 
len mühlet tarifesini yeniden tertip liraya çıkacağı hesap edilmi~tir. Ça· 
ctmi_ştir. talca belediyesinin bu parası hazır-

Büyük Şefin, bu lıldlseye teması, beklediğimiz istikbalin ta. 
hakkukuna müjde oldu. 

Gündüz nedir bilmiyoruz, gü· 
neşe hasretiz .. Sabaha karşı yat. 
malc mecburiyetinde kalıyoruz. 

Çünkü akşam uyanıp tekrar vazi
femize başhyacağız. 

Yarm sabahtan itibaren meri ola· dır. 

1.nrct buyunmuz Büyük Şer, Türk nıilletl e<ıerlerlnlz arka
mdan y<'kpare bir kitle halinde akar. 

' ____ .......... .._.__,_ ............ __ .. __ .. ____ ......... _. .. ... 
Ömer Refik 

• 
pıyano 

Y altkaya' nın 
konseri 

Musiki meraklılarına kıymetli sa. mızdan Ömer Refik Yaltkaya piya

natkarlarımrzı dinletmek ve halkı- no ile Cesar Franek, Frederic Cho-
mızın yüksek musiki ihtiyacını tat
min etmek gayesllc Galatasaraylı. 

lar yurdu tarafından seri halinde 
terlib edilen konserlerden birinci.si, 
bugün saat 17 de Galatasaray lise
si konferans salonunda verilecek ve 
bu konserde güzide sanatkarları _ 

pin, F. L iszt , C. Dcbusy ve Adnan 

Saygm'dan güzel parçalar çalacak. 
tır. 

Aile hayatımız yok.. Evimiz, 
çocuklarımız ile meşgul olamıyo

ruz. Bu bizi vaktinden evvel ihti
yarlatıyor, mahrumiyetlere du. 
çar ediyor. Halbuki eskisl , gibi 
al tı saat değil , sekiz saat çalışıp 
diğer sekiz saat te istirahat ede-

cak bulunan bu tarife mucibince se
nenin eylül, ilkte~rin, ronte~rin ve 
ilk.kanun aylarında Haydarpa~a ve 
b m ird e vagonların tahmil ve tah
liyesi için sekiz, diğer istasyonlarda 
altı saat mühlet verilecektir. l hra
cat ayları olan bu dört aydan maa
:Ia zamanlarda bütün istasyonlarda 
yükleme \'e boşaltma için verilecek 

mühlet sekiz saattir. Bu saatlerde a
raya giren öğle tatilleri dahil bulu· 
nacak ve Yagon müsteciri bu saat
lerde dahi talunil ve tahliye ışıne 
devam edebilecektir. Yalnız, anbar
lan n kapalı bulunaca~ı gece saat
leri ile tatil günlerinin ba5lay1~ ve 
bitiş saatleri arasındaki zaman ve
• itecek m ühlete girmiyecektir. 

dllmektedir. 

Konsere tam saat 17 de başlana
rak kapılar kapatılacağından dinle. 
yicilerin vak tinde gelmeleri r ica e-

Davetiyeler yurdun Galatuaray
da eski karakol karşısında Reşit pa. 
şa hanında 1 numaralı dairedeki 
merkezinden tedarik edilebilir. 

B 
Belediye terzihanesi 
EJ,:EDİYE Kooperatifi tarafından 

bclediyo rnemurlan lçln nabıalido 
atılmasına liarar 'eril en ten:lhanenln nok
~anlan birkaç güne kadar ikmal oluna. 
cakmı~. Terz.lhane de rhal faaliyete g eçe
c.ekmis. 

Belediye bakkaliyesini Belediyo lokan
ta.'lı ,.o bunu da Be lediye ten.iha· 
nesi takib etti. Üzüm üzüme bakarak ka
rnnr elerler. Bclccliye de esnaf l5iylo uğra· 
, a ui;raşa kendi de c naf olmal< lıe\·<':.ino 

dü .tU. Bu gidl )lt bel<'diyo kahnlerf, bel<'. 
diye mahalleblcllerl, belediy o kasaptan, 
belediye bakkallan aı;:ılmaqı bekleneblllr. 

O baldo belediye rel ine hatrrl.atım:. 
Ilcloılly eyi e-.nar rrmiyetlc rine kayda 

mct'bur edip tellis 'o kontroln tiıbl tut!'lun
Jar ! 

1tastjek 
Marini'nin keşfi yeni değil 

P ROFESÖR EfHılo Morfnl admda bir 
ilim, insan vil<'udunu ııertle~tirlyor. 

muc:ı, diye bütün dünyada. derhal ~hrct 

boldu. 

Profeııör çiçekleri, hayYanlan bir su
ya bnhnp ,.,ııarca olduğu gibi muha.fa:r:a 
ed<-bllmcği ke,retmişmı,. 

Halbuki bb:de hu kf'ı:-lf balık~ılar ara• 
Amrla ayağR dli!lmli' bir haldedir. 

llaftahk pör!lük balıklan, profesör Ma· 
rlnlnln esrarlı 'luyuna sokup ~ıkanlmış ,.e 
kazıklı h\lmmaya tutulmn' gibi dipdiri gÖ!l

terip yutturablldlklerlnl, demf'k, Anupah. 
Jar duyoıalar, balılıçıları:mm ilim akack'ml
lcrfno yazdınp 'crtfyal> olataklar. 

Çeşmeler yıkılıyor 

Ş 
EHRlN bazı semtleriııde ~anat iJ;.a

daa olmıyan te~melerin katdın1. 

m&Sma karar nrllmi, . Bunlar harab bir 
halde bulunduktnnndan çirldn bir manzara 
arzeiiyorlarmış. 'Üzerlerindeki kitabeler 
ıa.klanacalanı,. Dünya bu) kime baki kal
mı, ki, çe5melere baki olM'ak. Bir zaman. 
lar gürül gürül çağlıyarak akan te meler 

imdi çirkin manzara arzeden bire r enkaT. 
oldu. 

Ye bir ~ün ~elip Tcrko'l ~e mclerinln 
de mibeyo naklolunmıya.caj{ı ne bilinir! 

Dün apartana.nlıınn damlarma sı~n

yan TerkOfl, bugün evlerin birinci katma 
çık&nuy&t'&k kadar yorgun n bltklndlr. 

Aboneler, )'ana tarih ola~ bir maJI 
sahibi oliluğunu1u dü,ünerck kadrini bilip, 
fazla sul&nmaym 1 

lstanbul \'ilayeti, vilayet hududu 

dahilindeki bütün kasaba ve hatta 

köylerin elektriğe kavu~malan için 

çalışmaktadır. lstanbulun elektriğe 

ka\'Uşan ilk körü Alibey köyü ola
caktır. Bu köye ancak on dakikalık 

mesafede bulunan Silahdarağa Elek· 

trik fabrikasından cereyan verilmek 

üzere tesisat yapılmıştır. Köye bu 

y içinde cereyan yerilebilecektir. 

Diğer kaza merkezleri ile köyleri

mizin de elektriğe olan ihtiyaçları 

vilayetçe tetkik edilmektedir. Bun

ların hepsinde icap ederse vilayetin 

rardımilc elektrik tesisatı vücuda 

getirilerek medeniyetin nuruna ka

vuşturulacaktır • 
-0-

\'eni ders 
ldtap l arı 

Maarif vekaleti ilk \e ortamektcp 
ler için yeni kitapların hazırlanma
sı faaliyeti ve bu kitaplar için açı-

lan müsabakalardan sonra hazırla
nacak kitaplara lazım olan resimle-

rin yapılması için müsabakalar ter
tibine başlamı5t1r. 

Vekaletçe hazırlanan Fran-
sızca kitapları içinde bulunacak 36 
tane renkli le\ ha için de bir müsa
baka açılmıştır. Bu levhalardan be
heri için kazanacak sanatkara 10 
lira telif hakkı verilecektir • 
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Eski Valinin 1 

muhakemesine 
dün de devam 

Kokulu - nefe~ 
fnaanııt nefesi rG.ıılr 

.gtbiair. tab'! halinde lıi' ko
Jrum olmaz. Rtl%clr çiçek 
bahçelerinden., yahut pmlrk
Jar arasından ıeçere1c ıe
tirse ,ıUzel kokar, fena 'b
kulu yederden ıeçerek ıe
firse, rDzılnn kokuıu .da 
'fena olur. 

Yazan~ Dr. G. A. 
.Bir keıe, burunıiuı 'celebilir. Kolrula nefeslerin en fenası 

da bi,le b11nuadan fena koku alanlardu. ()zen denilen burun 

ha..,..,. aaım ~Jbıettıe i§itmiısiııiulir .. En fena kokuya sc. 

llıep ~ ba. 'hastalıktır. Bunun bir fena!tğı - yahut iyiliği • 

ona tutulanın fena kokuyu km.iisiAüı :blasetmeıuewıir ~ falcat 

bqka1annı pek ziyade rahatsız ~der. Bundan dolayı olacak ki 
akl llckimıer l'w~ede oııon adını, galiba netameli tabirin• 

Jla'klD •- dire ''Jaetanetiüeııf,. koymuılaraı.: eski nmannı 
riitbe~ töre iAbp!atmda kızlar ağasına ... tnayetlü, odevleth'.t.,, 

edildi 
Muhiddin Ostündağm vekili, 

lencirlikuyu meselesinde 1nsanlar araaınaa ıda &l· 
çek 1>abçe1eri gibi güzel ko· 
kanlar vardır, !iv.arıta ıil- denildiği &ibi. .. Bft'eht "ftftill ki bu türlü burun hastal ~1 pek 

le çolt 4etlHir. Fakat bur.una ::rakın kemiklerin anısındaki 
"°l11*larm Rtibaltı da nefeiaa fena kokmasına sebep olur. müdafaasını yapb ' rOnerek değil, kendi kendi· 

lerine &.iz:el bil" kıeku çüuanlar i~in, •onraaan .. evliya olur, 
duJt.rmi.t- Şimcli ;Calib& <eTlİJalik kalmaaığından yahut ja. 

aatalana '.Is.oku almak .fıaaur azaldığından tabii olarak ~üze] 
koku çıkara kimseler •.ıun.duğu ,pek te iı~:iilmemckte• 
dir. 

Nefnin f~na ko'kmasına escbep daha ;ok ağızda olur. A. 
ğıı 'hntaliklarmm bepsi fena koku çıkartırlar, ancak ağız has· 
ta1iklan da azi!ır. Buna karş bk diş hastalıkları pek çok olut 
ve onlar da ncfeıe fena 'koku verirler. Çürük dişli ağzın ko
kusunu, dişleri çürük olanlarm kendileri de, onlarla yakını:fad 
konuıma;a mecbur olanlar da hep bilirler • 

1 tur. Anlara, 4 (Hususl) - .Esk 
\ali Muhiddin U's1ilndai ite ar 
kndaşl:ınaın oto!,nı; yo1suz1ulu 
doiayuile lııııkı1aa .da'VtlltıMM 116 
de devam edildi. M•znftftlarnt .,.u 
.katları Kenao Ömer de duruşmad 

Rılhaatnameleri Jstırdat e. 
otobtisç11ter belediyeye JJlr 
Uracaatlarda bulunmu§lar· 

1tilen 
çok m 

n 4ır, 
En &iyade pimedilcn, fena kokutu nefeslerdir. ~aıı. 

aarmısak .JC~ '9#akit yabaıt kötü 'kokulu bir ıinir ilacı iç· 
tiji '"Mkit hedımin apx ..: .nelfesi kokar. Benim •Öyleme'lc 
iMediği8a D ~idhij ~ keadi kendine fena kokulu .nefes• 
leı;dir' .. 

. H 
• biJJe ,,. 

&!!erini 18lah .etınl§ olan1ar 
ır daha. yo1suztuk yapmıya. 

ealdamı da söylem~dir. Biz 
bunlara kU'II biraz daha mil. 
ahülrı>lmayı d~dttk. Ye. 

racnt tıahipleri belediye • 
,..ıden '&Qlm)'& kMV Terdi• 

ar 4bleriade ~ tstiyol"lardı. 
azı ~rile afalt -yol -yap. 

:tmıjf'tfk. Ontv, bme ,,arııe ,.ap. 

hazır bulunuyordu. Ağız kokusu çok defa bademciklerin iltihabından "gelir. 
Celse ~hMa Mttbftltlift Cst6nda 

söz aldı Ye: 
1 de Bademciklet"in nesci biraz aüngcre ~nzer. insan yemek yet· 

1'en, lokmayı yuttuiu vakit yemek parçalan o, 6Ünger gibi, 
bademciklerin arasma girer. Bo !az iyi temizlenmeyince, ora• 
larda kolayca iltihap hasıl olur. ()nun için boğaz hastalıldarı 

da çok &örülür ve hemen hep&i ağıa kokusuna $ebep olurlar. 

sam 
• ni mu 

- Dlln de arzelmfşUm, dedi, oto. 
!ıiis tallmatftameal ubıtıarını ıetir 
dlm, IMID1Jınn da oltwamaeıRı tktı ~ 

Bazıları M4ıcsleıimfeki .fena kokuyu yaln•:ı kendileri 
41ı)War. Hedere tDlıalaıalar.ian 'oiuDwı bapa bu .hal 
gelir. Kimiai ı1e belli .mptiç bir ıebep hulunmadıp 1WcN 
.seae bm•nda Iıeıma bir koka - htm de devamlı ıurette • 
biaek &ına da. p•AiPlr, 11inirlih"'kten &eliyor. deder_ Her 
Jaal• ımlesleı:iniıı *ena imkusunu ,yalnu 'kendileri lliue~ 
lar4eıa mm. JUıirctçi olmu. 

IWı 
diyorum. 

R els. hu talebi kabul ederek : 
ti batı 
Sis 
ts 
mayı 

- Onu da eketunn, .sedl, yalnır.,. 
flaull DabW7e Veküeüace ~ 
.JIM •• ı.tauuı belediWJlladekl ,..ı
suzluk iddialarının tahkiki vazifesi~ 
le btanbula gönderilmiş olan mülki 
.,., ~la~ .-ld~ 
1'ı'J feüc:tt H bı&nı a.it eJu Jaaz.ı,. 

- tele 
te1dif 41ttller. ar -.mf!l1'QD 

kkl! .etti. Bir 8eBe kaaar en. 
imi "'Yapmu, ,.,.catm,, .al. 
o,aiaaılat'. 

Midesi bozuk olanların eda çoğunun ağzt kokar. :Bir de 

bayaniarm muanen •1inlcrinde buıluuun ağzı 'kokar. Fakat 

•!&m bkmaana sebep daha ~ok karaciğer hastalığıdır. 1{&4 

ndteT, bastahğ ndan dolayı isini iyi göremeyince, yemekler. 

le ycnı1en ,yağları da iyi yakamaz, yağ maddeleri kanın içeri· 
ıinde akciğere kaldar &elirler, orada ela tamam yanmadıldart 

için. oef09 kokulu olur. Dilleri paslı, ve :nefesleri kokulu oo 
laııların ~oiunda a&ız kokusuna ıebep budur. 

.. lar . .Faıbt ., kabı,. lıll§kalan duyvnca .• .Ba,kalaruua qıa «o.. 
k'- 'clcme'k :iyi Jıai.r feY değilse de. o vakit daha zi,Uc aj.a 
lmkamn iııenüe ~ lbnıli r. On.dan herkeı kaçar, hal• 
:lııdd lııeınM lıeır.keatea ziyade muazzep oluı'. Hele .bnJaoca ara• 
anda bidaıia wdeai kokana bu ıhal hüt.üıı aile7C .fclüıct _.,ix. 

.. 
rak okunacaktır. 

Fezleke hlllbuı 
lkta• l&erlM 751 9Qfa tutan "' 

fleTlet $irawun branna :mıe1a.et tet
.kil eden lfflekenin hiUi.u.J okunda. 

F.eıl~nin ,.. bwı.a merbw olaa 
bazı tahkikat ennkının okunması sa
at t ı ,55 e 'kakr deırem ~i4 •e ffQI 

Ud 5aııt sümıtıştUr. 

~ cenplan 
Bunrlan sonra ms. lllabiddiııa &. 

&üadaı8a aor4u: 
- Okunan evreka kartı bir diy,. 

c.jialı vu .nu't 
- ffaf'ır. itlç bit' 41?eeelttn ,__ 

hır. . nuouıı Qzeritae redekede mevzuu 
bahis edilen ruhsatname istirdadı me 
... iae aee1J4i '\'t bw a.TIG -
rinde şu sual soruldu: 

- ...... UNe Uürftdt bir bele. 
din tedbit"i midir, yoba ceu JRahf -
;yeti•de nıldlr1 

:_ BJr tedbirdir efendim, belediye
ye nrHen bir hattın ahm' tsrafın
daa temlnlal UDl:im idil •ınt1ımıı 
trir m-ned.e &edbiridir. 01.DWeü-
111,itü serbest bir llcaret sabası olarak 
biraknmazdık. 

- Faluıt belecli,.enıa ceza blklar
Jerlııl ta,Jia ec1ea DiaamnamealDde 
"Şöyle )"Çanlar şu kadar. böyle ya· 
panlar bu bder tiln i,ten menohs
auı" ... Umektedir. Bu b&küııll ee
U mahiyetinde delil midir? 

- Bu nlıamneme her vatandaııa 
11erbe&tçe 79pebUecell if)er llaktın
da bükilmler JJatlYa etmektedir ve 
't.aJızjm o1unurken otobüsçmer de ça. 
tırılmıf. onlena 4lıa flkiıteri ahn· 
ımttu"· Dmaia 4e anettWıa aibl .bu
.aun cua ile Jıj' bir miloasebetl yok
lar. 

- Ra1H9taa .. lstlrcladı Uacl ma
llma aitür, riraae&e mı. Toksa hdc
dJ1• encümenine mi? 

- Bıa btr enclimen lşidiT efendim. 
riJUet m••9" U. lıio bir allkası ,....... 

Bunun Qzerine reis, O'stOndalıa 
a&da<ua IU'Utada iltizam etlili 
temyiz dördilllcll hukuk dairesinin 
bir ll4nıından bahsetti Ye: 

- a. 116m4a. decll. inanan bir l
Clarl ihUJAf olduJu ılkredilmektedir. 
Buna ne dersiniz? 

- Devlet $tıran brannchl nıhsat 
nrme •• istirdat etme keJ'liJetıeri 
bir tutulmu,tur. Temriz kararında 
da görü' aynidir. 

Sabur Samiye verilen 
)utlar 
Dundan sonra da ıene mülkiye mü

f.ellişlerinia tahllJkat e11rakında ıaY· 
ri milsaTi muameleler sayılırken 
zikri sıeçea bir bldUeye temas edil· 
dj. Reli dedi ki: 

- Ruhaatnameleri geri alman· 
lar hakkmda umuml bir af çık • 
mııı ve yeni açılacak hatlar tçhı, 
"bunlan birlqtireUm., denllmlt 
olduğu halde belediyeden aJmmı 
sı ve iltizam gÖNDleriJI mtraca. 
ab üzerine bu ))ak evvelce mü. 
racaat edenlere verilmemiı te 
yalnız Sabur Sami ile arkadql&
rına ftrilDıif, bu mesele hakkm. 
dakl mUtaleamz nedir? 

- Bir af kelimeli ortaya atıl
mış. Halbuki af diye bir teY yok. 

,. 
Be 

dır. d'" 
bö,ıe 

mllbt Nelea kokuau daha bat~ baatalıklardan da ileri ıeJir. 

JICliJu taraf mi& ,onar aer
~. S.. }'ellarm 
adea1a!'lll .eliae llllaldlma. 
•diteJlll ~J'Ol'i•. Ar. 
aria kmıUftuk .• adam -bdatl 

ıu.. lıl&i 'bir .-ıedaalteri ~
dltlanm clftşibtenılr )l!Ai laatıan 

.Komla aefedeıia llepline l,Yi gelocek bir örnek il&i' 
• m ... aef - fOktur. ltokulu akız 'iiee.ıeık aju iolr11lannm 
Mızılal'IM .bpatııa da o da ınavakkat bir umaıı için.. Zatca 

Kese.il teker Gutalıjma tutulanların aRtı kokar. Akciğer 
hastahkla.n.aıda da, atcfli Jı.astal ldarm da hemen hepsi ağıJ 
kokuawaa aebcp olurlar. Fmt bl1 haıtalıklann yaptıklan d•· 

ICm& 
JeriB 

,. kaıv nrdik. 'Vattile ·
den :nJ)Jsatmanıederi ünu., 

.lar.M 
Mııllm 

mOddet zaıfmda birer ile 
qlaııdı. Bislnl~ br. 
bttttin bu i§1erl 'blr ac!a • 

1 
.lime kolamı :her ıtürlüsirıü kapaıaaıu.. 0..-ı isin. aeles lco
.kmmnaa aeredea ctıdiğini anlamak wc .. ıötc praine ak-
malt Ul-mdu. 

·····-~ 

ha büyük marifetlcrüı yanında ne !es kokusu ehemmiyetsil 
.kaldığı cibl. .zatea. öyle aiır Jıastalıkla.rla a&zı kokanın kıa

MCWa& & bakılma&.. 

,ısında 

ma v 
onula 
f aa 

.erme.Fi hiç olma zaa yalnız ı 
111nfmayı-w -Amme men. Kurtuluı - Beyazıt. Fatih - f 

linin bu ~ilde daha iyi k Şi11i lıatmc1a Sarı Halit isminde 
-- o,. birinin Sabur ~~ taka.dauııi 

---Bugün iPEK sinemasında 
.... ... JJjJeriee., ~ -lfeüa il" likl, ICaliblaalı, Hareketli Bir Mev:ıu_ Herkeıin ıeveceğl 

nınaca 

SJ bira' 
fıiıı d~. Her parça. tti"'' • 
m elinde .buhı.oaa peaıalle e gını sanıyorum. 

de !ı 'YBIJIDaktan ko?'kuyon! :- Fakat bu zat mtıracaat eUiği 
kanıda ımcmra ;ıo anlta ull · aman muhtelif hatlatda 13 ara· 

ba ile mUracaat ed ~ bası tı,nyormuş. yeni mnracaa • 
ederek mühim yonar: koy.. tmda 4a 10 araba ~ da.ha ruh. 

Bu 
20 ara 
tercih 

bqla&'k. ntmmıe iatlyomılJI. Bu milracL 1 mıy,a 

ız karardan zarar gören- at bu yttmen tem~ edilmemft • 
'ftZiyet!erine bir ~Te va. tir. 

Yaln 
1erin 
dik. Makine pbeai bu meıseı tt Rets, Uetindafın cenplannı 

bel altı af ~n.k e ~ ltlfi bularak «urtbı, 0 zaman 
hazırladı. Ra- tetkik e.. ftndielnhı mua'rint bahman Ek-

aerinde 
npcw 
41Urlt 

r'. fttll Seftllcma "'5ndil • 
• ele bu meeele ortaya ~k. s·m hlr dl~ .. 

tk1k '9ftll1 k&Jdı. - l ~15aaafS 'ftr tın~ 
bu ot:obO. lP için zaman mı? B1s 

zaman tedbirler alıyorduk. Yal • - OOn de anııetmlştim. lılve e. 
llid8 biaim hüai niye. dece~ bir.~ yoktur. m& bu 

ti mm ga.tsmi)'e ~ ÇtinkU Reis, diğer mamuıılan u ay. 
ola ~ .. otob"·'- b.. ni suali 9ordla. Onl&r da diiakil aa.ı 

maıı 

uu UAIC&" ır aa - 11.1-•aaı na.. __ .. ___ k . 
.IGlll'a ortadan 1ra111 ld m..w arma u.YC ~ ,yenı 
ttl UUJl a.maıı JC:a ~ bir miltaJeakn o1madıfını .ay -dı. Ha 
yet1ıı1 temin ederek, beledi- lediler. mu&fl 

ye 
cSllflt 

ta.rafmdaıı otobü8 getirtmeyi 
nerek bunu tetkik ettik. Fa. Evrak mUtaleaya abn:h 

kat lılaliye v ekA1et1 bu muafi)lle. Bunun UzariDe iddia makamL 
b.bul etmeyince vatandqla • m lgal eden bqmO.ddeiumuml, 

akJarmı dUtQnmeye kendi • batmuavinl Arif Çaıı.kaya, söz L 
ti 
rm Jı 
:mlzl mecbur andık. lar&k ıunıan aöyledi: 

- Biru evvel okunan tahkikat 
Afi edilen otobhçtller evra\mda bam kimselerin eahit 
Rei9, yeni bir aual daha IOI'. olarak bir kıammın da maznun 

du: sıf atiyle dinlendikleri yu:Wyor. 

-S iz, affedilenler yeni hat • Bmıduı bqka mutavueıtlar var. 
erlettirllerek, ondan sonra dır ki, onlar da müra~~ 

caat edenlerin mllracaatı geri kaldıbm, lal edilmedigmı 
edilmiyecek diye karar ver veya hiç eeftP verilmediğtııi IÖY· 

iniz. Halbuki da.ha sonra bu lamif ve ~enmişlerdir. Eu~ 
ıan •ki Jıat1Ua '8l'1eetlr pa da llltmabe mrewe tfadalerı. 

z ve ilUmu gö n1en ,;. nin almmasmı talep ederim ve 
tıar vermtplnlz, :Oun hak. evrakı, tetkikime ~mkan vennek 

lara 1 
milra 
kabul 
mip 
adım 

mipini 
ni ha 

e c:Jtyecekslnlr.? Uzere. muhake~enın ~~'ka ,une kından 
Efendim eski hatlara eskt bıralalmasını rıca c.:lerun. -
an yeni açılacak hatlara İddia makamının bu btebi üze.. 
~balan· verelim diye riDe muhakemenin taHldne karar 

ara bal 
da yeni 
bir k ararımu yoktur. bendeniz verildi ve ~uhakeme 16 mart 

Y •lrketlne trı- bir ted- peqembe gilntl aaat 10,80 a bt· tramva 
bir o 
stil ett 

'lf -·· ralntdı. . 
hnak ilzere bu karara tcves. z· . ı·k 1 . 

im. ı'flcır 1 uyu meae uı 
-BI r de bir sıra tı1u1l1 varmıı, 

takip edilmemi§, ilk mu. 
edenler daha önce ff ala. 
en sonraya kalmışlar; bu

ukabll llk müracaat yapa!l
baztlarma da itlek hat. 

verfhntı, mesell !abur Sami 
mftracaat eden oldufu bal. 
evvel tee bqlamıı? 

bu sıra 
racftt 
caklark 
n.a. m 
lantan 
la.r 
eneon 
de en 

Beğeneceği Bir Film .. 

Radyo Muharebesi 
Fraımxa «bla. Bat~ch ımmli Franııs yıldın 

SiMONE SiMON ve Radyo Krah BEN BERNiE 
VE 

Milli Şefimiz lSllET lNöNtrniln btanbula muvaulatlarr. yapılan htikNI merasimi. 
lefimizin hal'kla temulan, bütün teferrüatiyle 

Yllıne .ilave olarak: 1 - Fokı ldlinya Haberlcıi. Z - Renkli Moda Mecmuası 

Bucüıa saat 1 ve Z,30 da tenzilatlı matineler ------~J 

----· S U G D N -.-.--• 

SAKA AVA SINEMASINDA 
Sa~!~lr GARY COOPER' ~:ı :eri 
Markopolo'nun Müthiş Maceraları 

Fnmııca ShUi Siper film 
..................................... 6 

le edilmiştir. 1 -
LALE 
Dllapaıa pbpz en bft7iik 
pb&rleırblia, ea namh 81Be
••1armcla b11lanan ot.oma· 
tik hava tertibat.mı memte
ketlmbde tatbik e4en Uk 

memadır. 

'·===-==•l•H!!I 
1 Sinema taıihiniti en m 

filmi, film tekniğinin ell 

Iİ sözü İstanbulda (3) BU n SiNEMADA birden ıö• 

=ı ~::!:::~::n~~ 
: en muazzam, korkunç bi:"...d 

l
ı: leri, neliı bir aık ve billr 
• maçera faheaeri 

1 MART ÇARŞAM~ 
Fraa.ızca aü ...... 

~MELE!. 
1 Sinemasında 

Maznunlardan M•hlddlft UtHnda~ 
dijer dava münuebetJylc esasea ba· 
zır bulunuyordu. Diler munualar. 
dan İstanbul bdediyesi daimi encft
naeoi Aıalanadan Avni Yalız. !bun 
Namık, Omer Ali n Suphi de huu 
bulunmak {}zere htanbuldan ceJmiı· 
lerdl. Yalnız şimdi l\ütab)"a valisi 
bulunan HlımU OskllJ' mebus seçimi 
münascbeli)le işlerinin çoklulunu 
\'C vazifesinin başından ayrılmaııına 
imkln olmadılını flltTederek dUrt!J
mad• ha11r bu1unemıyacaAını bildir
•tf. o umanld daimi •cam- Ala· 
'lından ~erarettin de ıatıırreeden 
mustarip oldultunu gösteren bir rnpor 
11aclermişti. 

Nakz karan 

I' MART PERŞEMBS 

Ata!!tü~~~a!!!lb!!üm~u~.. İ i P E 
...o llaftuua •JNWll ... aJ. 

l\füddeinlc) hleria hOvlyetl '"~it tılm lo ..,_ h~, lılDl8lee alla
olun<luktan ııonra ıluruşma) .. bafl•fl· lla 1ablııınttır. 
dt. Cez:ı umuml heyetinin berısel ka· 
rarını bozan karan okundu. 

Nakz kararının okunmasından son· 
ra reis, .Muhiddin Cstündaia bir di· 
yec:eği olup olınadılını sordu. O dn: 

- Yüksek mahkemenizin •ttdlli 
'1enaat brannı bozmak için biç bir 
ebep yoktur. Kararınızda israr et· 
nenbi rica ederim, dedi. Dilerleri 
le bu rica) ı tekrarladılar. 
Ond:ın sonra milddeialeyhlerin 

c' •il :ıvukat Kenan Omer söz alank 
U'lul hakkında bir hata ll3f'dül!ünü 
&Ö) lcdi u illraıını anlallı. Heyeti 

Kenan Omerln mlldafaasının reddine 
ittifakla karar verildi. 

Kenan Omerin mlldafauı 
Bundan sonra Kenan Omer esas 

hakkındaki müdafaaıının ve ilk be. 
raat kararında israrı isledi. 

1 
il 

ve 

ara 
sinemalarında 

: .. ~ 
TURKÇE SöZLO otı 

:: tık temsiller içi.-ı 0~ 

1
11 'koltuklar şimıli.;!en .a 

tadır. Telefon: 1 
MEI...EK 40868. SAR/. 
41G:JG. iPEK: 41::89 _..J 

- Bunu katfyttle bilmiyorum. 

Jstanbuldaki urt mezarlık yerinin 
isUmJiki sırasınrla belediyenin ')"ol• 
sua hnrekct etılJI hnkkınrlnki da,·a
nın duruşması tarihi de hugüne te 
5:ıdUf ediyordu. l\lnU'ım oldultıı l\ze· 
re bu davaya get"en 5ene temyiz m•h
kelllcsf dördüncü cna d•iresinde N· 
kalmlf •e beraeUe neticelenmişti. Fa
kat karar temyiz ceza umumi Jıe~·eti 

tarafından bozıılmuJ ,.e tekrar tem 
yizen tetkik n muh:ıkeme cıt:lmek 
Oztre d&rıiüncO c:ezıı dairesine h:ın· hakime müzakere ('ekıldıkten 

Hlklmler beyetl ceza umumi 
be)·etiala bozma karanna uyulup u 
)'Ulmamaın hakkında bir karar ver· 
mek nzrre duruşma 1li mart perşem
be gilnn saat 14 de talikine kara_r 

sonra 'crı ld i. ... ___.... ........... :.-r.:::~ -'=··-··-.. ·· . 
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R',n HA 
Güze göz er m"s ba ası 

Senenin en büyijk eğlenceli ve mükafatlı 

. 
lsviçreden yükselen kuvvatli bir • ses. -1 - müsabaka ıdır 

Numara: 53 Tophane S. E. 

Harbin b:ı,langı~ındanberi 

1000 Japon 

Numara: 54 Beyoğlu M. Yağlı 

Olnıyucularunıza dnğrtacnğmıız mükAfatl:mn kıymeti 800 lirnyı 

tayyare!.İ 

düşürülmüş 
Japon makamları bu 

rakamı tekzip etm:yorlar 
aşkmdır. 

lGO Ura kıymetinde bir radyo, kristal büfe talmn1art ktymctıı ceb 
\·e kol &atlcri, mu~balar, cllıiselih1cr, lsttonllen ~şyayı alnbll

tlck safülılyctlnl Yeren 20, 15, 10 lira gibi para kıymetlntic kart
lar muhtelif C\' c yası \'C &alrc. 

Hongkong, 4 (A.A.) - Çin baş· 
ruınandanhğı namına söz söyleme
te salfilıiyettar bir zat, resni istatis· 
tiklere dayanarak muhasebatın ba~ 
adığmdanberi, Japonların binden 
'azla tayyare kaybettiklerini bildir
miştir. 

!Müsabaka kuponu 
HABER 

No: 60 - 50 
lLl..939 - 14.3.939 

Müsabakamıza iş

tirak ediniz ve ku
ponlarımızı topla .. 

ymız 

lran veliahdı 

Kahirede parlak mera
simle karsı1andı 

' 
Lkenderiye 3 (A.A.) - Kral Fa· 

Bu tayarelerden 221 i hava mu· 
'1arebesinde düşürülmüş, 883 ü ta}
rare toplarile indirilmiş. 179 u Çin 
)Ombardıman tayyareleri taraf m· 
:ian yakılmış, 11 i topçu tarafından 
düşürülmüş ve 27 si mühim surette 
tahrip ~ilmiş, 19 u mecburi iniş 

yapmış, 363 U de muhtelif sebebler
den ve kar.Uardan dolayı talr~
racak hale gelmiştir. 

Bizrat Japon makamları da bu 
rakamların dotrn•luğunu kabul et· 
mektedir. 

rukun hemşiresi prenses Fevziye ile K k , 
evlerunek üzere 1 ran veliahdi rop s aya n 1 n 
''l'\fahrusa,, yatile buraya gelmiştir'. • • 

lki Mısır topçekcri ile Miliın is· Cenaze meraStml 
mindel-;i E~nsızr muhri~ yata r<i,fa· Tab , K 1. ~at etmi~tir. . ' .ı T Uı rem in Sarayı a 

Milfin, limanın methalinde dur naklo:undu 
muş ve 21 pare top attıktan sonra 
Beyruta avdet etmek üzere hareket 
etmiştir. 

Ankaradan bildirildiğine göre rnil· 
ti küme maçlamıın bu sene de rski 
şekilde yapılması kararlaşmıştır. 

Moskova, 3 (A.A.} - Tas ajansı 
bildiriyor: 
Lenin karısı Nadecda Kropskaya· 

nın cenaze merasimi dün Moskova· 
nm Kızıl meydnru:nda yapılmıştır. 
Saat 16,30 da Litvinof, Budenni. 
Kaganoviç ve diğer mühim şahsi· 

yetler tabutu kaldırmışlardır. Cena· 
ze alayına askeri kıtaat da i~tirak 
etmiş ve Sovyet milleti bu bilyük 
kızına muhteşem bir sükut içinde 
veda eylemiştir. 
&ı2t 17 de tabut Lcninin mezarı 

0nünde bir ayak üzerine konul· 
muştur. Tribünde Stalin, Molotov, 
Bulganin \'C diğer sahsiyetler bulu 
nurordu. 
~lüteaddit hatipler söz almışlar ve 

nihayet tabut Kremlin sarayına 

~~onmu~tur. Tam o anda üç kere top 
1tılmıştır. 

Göring ltalyaya 
gidiyor 

Berlin, 3 (A.A.) - Mareşal Gö 
ring ve refikası, cenup ekspresine 
bağlımıın hususi vagonla bu ak· 
şam Italyaya hareket etmiştir. 

ltalyadaki lsviçreli 
gazeteciler 

t 

MDIOii Mec ~s ~ansı «.110'1Cr kD: 

« ah m a a mü önüne .(~~ 
yu·ı e eceg·z ! » 

Londra, 3 ( A.A. )- İsviçre milli meclisi reisi Valtcton parla-
mento birliği lngiliz grupunun bir toplantısında b!r nutuk 
5Öyliyerek lsviçrcnin siyasi istil·nlini muhafazaya azmetmiş oldu

ğunu bir kere daha teyit eylemi~ tir. 
Vnlleton demi§tir ki: 
''- 1aviçre hürriyetin aşık1dır. Knt'iyen müıtnkil ve lsviç.reli 

olarak kalacaktır. lıviçre, kcmü.nistlik obun, faşistlik olsun, nas • 
yonnl &0syalistlik olsun her türlü yab:ıncı ideolojilerin kendi top
raklanna ginnesinc müsaade etmiyeccktir. 

hviçre Milletler Cemiyetinin sadık bir ozasıdır. Avrupanın 

harpçı va7.İycti dolayısiyle ordusunu tensik etmek ve hudutlannı 

tahkim eylemek mecburiyetinde kalmıştır. Fakat bütÜn memleketler 
le en İyi münasebetlerde bulunmafrn çdı§ıyor. Bununla beraber hiç 
bir ecnebi tehakkümü önünde boyun eğmiyecektir.,, 

• 

IÇERDE: 
• Şile kazasına bağlı köylerde ye· 

niden on üç mektep açılmasına ka· 
rar verilmiştir. inşaata ilkbahardan 
itıbaren başlanacaktır. 

• Belediyede istimlfı.k işlerile uğ· 
ra~n dairenin bir müdürlük haline 
getirilmesi kararla~tmlmıştır. Bu 
müdürlüğe fen heyeti müdürü Hüs· 
nü, yerine eski .Nafia müdürü Nuri 
tayin edilecektir . 

• Şehir dahilindeki mekteplerin 
yerini göstermek üzere maarif tara· 
fından hazırlanan haritaların bir 
nüshası belediye imar dairesine, bir 
:ıushası Maarif vekaletine gönderi· 
lccektir. 

• İktisadi müessese \'e bankalar 
mürakip heyeti reisliğine tayin edi· 
len eski Tuz işleri mudürü Cavit a
yın onunda Ankaraya giderek yeni 
\'3.Zif esine başlayacaktır. 

Fil's in 
Erdüne de 

hadiseleri 
y y 1 yor ? mı 

Erdün Emiri Abdullaha karşı 
edildi 

• Tarihi kıymeti olmır n kuru· 
mu~ çeşmelerin kaldmlmasına be.~ 

bir diye tarafından karar verilmic:tir. 
• 16 mart ~ehitleri ihtifali için ha· 

mlıklara ba5larun15tır. Eyüpte bir 
merac;im yapılacaktır. komplo tertip 

Amman, 4 (A.A.) - Havas: dir. • Harf inkılabının onuncu yıldö· 
Marayıerdün'de siyasi \'aziyet o1· j Bir petrol borusu yakılmak sure· nümü münasebetile Ankarada ha· 

dukça karışıktır. Söylendiğine göre tine tahrip edilmi~tir. zırlan~n sergi birkaç güne kadar :ı.· 
gayrimemnunlardan mürekkep bir Filistinde bir tren yoldan çılacaktır. 
~P ~yasi vaziyetten istif~de ede· çık~rıldı • Il~ckte? çocukları i~in yazıl· 
rCk emır Abdullaha karşı bır 'komp· l{udüs A (AA) · 0 .. b' mış hıkaye kıtaplan maarıf müdür 
lo tcrti un·..ıı d' . '" . . - un gene ır . . . . . del . . 

P e ı~·~r ır. . tnlum badiseleı- olmu~tlm.Asiler Li· muavınının ny~sctm ,. bır lte)et 
Bunlar, Emırın oğlu Talah hıma· da ile Ha\•fa ara d .... 1• • tr . tarafından tetkık edılmektedir. 

tmekted" l B k" sel t · ın a ı~ııen enı • v· -ı · ye e ır er. azı ·ım~ er, ev- ''Oldan çıkarın şl d ı uncu er cemıyeti umumi heyet 
•
1 

ah . ed'l . . j J ı ar ır. tı e t np ı mıştır. y f d b' k . . toplantısı dün yapılmırı. odun \'e 
a a a ır aç ıahudı ve Hayfada k" .. "'l · ti .. k' "d b 

Birçok çetelerin memleketi dola· bir Arap katledilmiştir. komk~cu er 
1

1ç ed~ı~ ~ç. ı5ı ~n aş· 
k 1

. k ı ·ı · d · ı· d . . a ımse ge m ığı ıçın gen hıra· sara po ıs mer ez ene resmı aırc· '..raşa a 50 kışı kadar te,·kif edil- k 1 
1 t tt

'kl · .. 
1 

_,_ • • ı mıştır. 
ere aanuz e 1 • erı soy cnmt:Ate· mıştır. • T k · b h · · · · a sım a çcsının yem bır şek· 

Harp 
sivil 

esnasında! 
halkın 

Sovyet Rusya 
:spanya ademi müdahale 

lrnmitesinden çekildı 
Moı:Jco,·a, 4 (A.A.) - Havas: 
Franconun Fransa ve İngiltere 

Londra, 3 (A.A.} - Sivil hal- .. arafmdan tanınması üzerine Sov-
kın tayyare hücunllarından korun. 1 yctler birliğinin ademi müdahale 
ması hakkındaki kanun Hiyihasile :omite'iinden çddldığini iyi haber 

korunması 

bu iş için istenilen kredi müzake
relerine Avam Kamarasında slh· 
biye nazırı Elliott'un bir izahiyle 
.:levam c<lilmiştir. 

Nazır bir harp esnasında işliye
:ek olan sıhhi yardım hizmetleri. 
ne dair izahat vermiş, gerek has-

tanelerin ve gerek sıhhi yardım 

postalarının techizi için bir mil
yon Sterling sarfı lazım geldiğinı 

bildirmiştir. Bununla beraber bir 
harp takdirinde sivil halk n kala-

:,:ılık yerlerden geri alınmas.ı me. 
selesi hükumetin esas siyaseti o-

larak kalmaktadır. Böylece mü
l1im müzakerelerden sonra Londra 

.:lan geri alınacak sevil halkın ade. 
di 11 milyon olarak tesbit edilmiş
tir • 

alan mahfillerde söylenmektedir . 
Salahiyettar mahfiller, S::wyet 

makamlannın. faaliyete basladığı 
zamandanbe:-i ademi müdahale ko· 
~itesince ittihaz edilen kararların 
~esirinden ve :::am;miyetinden ~üphe 
.::ttiklerini kaydeylernektedirler. Fa· 
'mt o zaman!ar henüz mü~terek em· 
niyete inanmak imkanı me\'CUt ol· 
foğu içın SO\·yet makamları elden 
~eld•ği kadar cumhuriyetçi ispanya 
'1ükQm~tine yardım etme<i arzu et· 
mektc \e So\1·etler birliğinin bilfiil 
t panyaya yarılım ettiğini iddia e· 
jenleri de bu suretle tekzip etmek 
istemel:teydile:r. 

le sokulması i~i on iki bin lira} a 
münakasaya çıkanlmı~tır. F .aliye
te yakında başlanacaktır. 

• Eminönüde Kızılay şubesi bina· 
sının da yıkılmasına bugünden iti
baren ba~lanacaktır. 

• İstanbul hapishanesindeki ınah· 
kOmlardan elli kişinin Tekirdağ 
hapishanesine gönderilmec:ine karar 
verilmiştir. 

• Jstanbul ziraat odası dün sene· 
'ik toplantısını yaparak 21 mart 
toprak bayramının programım ha· 
ha:mlamı~tır. 

DIŞARDA: 

• Belçikada Soudan, yeni kabine· 
yi kurmaktan vazgeçmjştir. Kral, 
parlamenter anane mucibince, yeni 
kabineyi teşkile, liberal partisi lide· 
ri Brüksel belediye reisi Adolf !\lak· 
sı memur etmi~tir . 

Dunun için bir taümat;ıame lıa· 

zırlanmaktadır. Yakında mıntakala 

ra tebliğ edilecektir. ikinci hafta da 
deplasman maçlarına btz§/anacaktır. 
ilk hafta !stanbulda: l'efa • Fcncr
balıçc, Galatasaray • Beşiktaş, iz· 
mirde: Ate~ • DolansfWT, Ankara
da: Demirspor - Atıkadrıgticı-ı kar· 
rılaşacaklardır. 

• İsviçre te-lgraf ajansının verdiği 
bir habere göre, İtalya hariciye ba· 
!,{anhğr, ahırcn 1ta1yadan kovulan 
üç İsviçreli gazetecinin muvakka· 
ten Romada kalabileceklerini I~iç
rcnin Romadaki elçiliğine bildirmiş 
tir. 

Jşçi partisinden Green Vood 
.1azmlan sonra söz alarak h_kü
netin takip ettiği siyaset ve sivil 

1 halkın himayesi hususunda üç se-

Sovyet zimamdarlarının naza· 
mda yegane meşru t spanya hUkô· 
netinin, l\1adritteki hükfunet oldu· 
~u ayni mahfillerde söylenmekte ve 
1demı mi.id:.ıhale kom!te:ıinden çc
.i!m2!dc SoVJ etlerin hattı hareket
~rind~n (ılen bir değişiklik olmıya· 
;ağı ila,•e edilmekte:iir. 

• Hitlcr dün gece evinde Alınan 
iktis.ıı.dıyatının en tanınmış imala· 
nnı kabul ctmi11 tir . .Mc,.hur Alman 
artistleri ve faJ'kıcılan konserler 
vermişlerdir. Bu münasebetle fakir· 
!ere yardım için da,·etliler ara mda 
iane topl:ınmıs ve bir gecede iki mıl· 
yondan fazla ranmark temin edil· 
miştir. Artistler bu parayı fakirlere 
}ardım sandığına yatıracaklardır. 

• Bulgaristan dün istiklfı.linin 61 
'nci yıldömimünü tesit etrni5tir. 
Bu münasebetle Sof yada. hükumet 
azasının ve resmi ~hsiretlerin ,·e 
mle Sofyada hükfunet azasının \'e 
resmi şahsiyelerin ye kalabalık bir 
:ıalk kütlesinin huzuru ile bir ayin 
yapılmıştır. 

• AmeriJ,ada reisicumhur Ruz\'elt 
io:ıarunamn Kcı-....:P denizindeki 
mane·ıralamıc!a hazır bulunduktan 
sonra Houston kruvazbrü ile Char· 
'estona dönmü~ Ye oradan dün gece 
trenle ":a~ingtona hareket etmi~tir. 

•Roma, 3 {A.A.) - l"ont, Ye 

konte Ciano, Polonyadan Romara 
:lönmü~lerdir. 
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• 
lnönü ' iş 

( Bsıtarafı 1 incide) 
Reisicumhur 1smet Inönünür 

dün öğleden ewtl halk mümessille 
rinden kimleri dinlemiş olduiunu 
dünkü nüshamızda yazmıştık. Milli 
Şef bu konul)malanna öğleden son 
ra da devam etmiştir. 

Büyük Şefin halk mümessillerilc 
yaptılı bu temaslar hakkındaki not 
!arımızı şöyle hü'Asa edebiliriz. 

Çiftçinin i dedikleri 
ismet lnönünün karşısına Büyük 

Halkalı köyünden çiftçi Abdi 
Sürer geldi ve köyüne mektep is
tedi. Eml~ki miliyeden kendileri. 
ne arazi tevzi edilmiş ve arazinin 
iıletilmesine bqlamlm11 olmuı. 
na rağmen blr hak sahibi zuhur 
edip kendilerini senelerdir mah. 
kemelere götUrüp getirdiiinden 
ıiklyet ederek buna bir son ve. 
rilmesini diledi. Yeniden arazi ih
tiyacmdan bahsetti. Civarda iı. 
lemiyen çiftliklerin tevzii mUna. 
aip olacağım ileri ıUrdU. 

lsmet İnönil, lıtanbul köylil • 
ıUne arazi bulmak lUzumunu def. 
terine not ettiii gibi valiye de 
aynca mqgul olmaamı söyledi. 

Odun ve k6miirctinün 
arzuu 

icap ederse kira 
r.etti. 

Takasçılar 
Bundan sonra hususi takas 

mutavassrtlarına söz verildi. Bu, 
yabancı devletlerle olan muahe
delerimizi ali.kadar eden bir ba. 
his olduğu için Milli :Şefimiz, Ha. 
riciye Vekili ŞUkrii Saraçoğlunu 
da çağırarak meseleyi birlikte 
mütalea ettiler. 

Kendi çal11ma sahası olmak 
mUnasebetile fikrine müracaat 
edilen Rıza Özyürek hususi ta -
ku muamelesinin ne yolda cere. 
yan ettiği hakkmda etraflı iza. 
hat verdikten sonra bu tava.ssu. 
tu hilkilmet ele alırsa daha iyi 
olacağı ve bu suretle hususi el. 
lerin de ortadan kalkacağı tavsi
yesinde bulundu. 

Kartallı bir iıçi 

çilerle görüştü 
ticari muamelelerden alınnr, drll 
nuamelelerden alınmaz,, der. Si-' 
:im yaptıfımız zirai bir ittir. BuA 
lan vergi alınmama1r icabec!ef• 
:.ıundan başka memlekette çiçelc 
ıevgisi uyandırmak için mekteP 
.itaplariyle çocukluımıza telldO. 
··apmak lizımdır. Çiçeği bir ihrlt 
·asıtası yapmalıyız. l§ittiğime glf-

1 :e Holanda ıenede 50 - M milyoıt 

t 
kilo çiçek soğanı ihraç ediyormulr 

Milll Şefin önündeki listede ÇS'" 
ğırılacak kimse kalmaımıtı. önlr' 
rindeki notlan topla.dıktan sonra 
ayağa 'klktılr. Sabhtn beri devdi 
eden uzun bir çlııma ıona ennif' 

- Evet.. Çilnkil bizim iı hafif- ti. 
/ 
1 tir. 

Hamamcılar Cemiyeti 
reisi Osman 

- btanbul belediyesi huduı:lu 
dahilinde 98 hamam vardır. Baı· 
lıca derdimiz su ve kazanç verııi· 
sidir. Şehre akan sular akmaz bir 
hale geldi. Terkos kullanıyoruz. 

Bu da pahah geliyor. Terkosun 
metremikabının beı kurup veril
mesini istiyoruz. ÇünkU bUtün iıi
miz ıu iledir. 

- öteki? 
- Kazanç kanununa göre vari-

datı gayri aafiyeden yilzkie 25 ver· 
gi veririz. Hamamlar timdi eıki 
mevkilerini kaybettiler. Çünkü 
apartmanların banyolan var. Es
kiden gUnde 50 mü§teri gelirken 
timdi 25 ıe indi. Kazanç vergisi

ln8ntlnlln n.otlan 
Büyük Şef İnönü halk mnmessil" 

lerini dinledikçe bi~ notlar aiıd 
ve bunları bizzat defterine yazıPlf 
tır. 

Casus mu, 
romane1 mı? 

Görfz Suçlu 
mahpusiyet 

müddetini bitirdi 
Beykozlu A!ınn .Aryi1z orman 

kanununu mUnakap. etti. İste • 
dikleri zaman odun kesemedikle. 
rinden ıikiyetle köylUnUn geçim 
derdiyle köylerini terkedip şehir. 
de fabrikalarda çalışmağa savaş
tıklarını, ve kazandıktan elli alt. 
mış kllrUI yevmiye ile evlerine 
t.."tamayıp perişan olduklarını 
lhlyledi. 

.. nin tenzilini isteriz. 

lsmet İnönü t()yle dedi: 
- Orman kanununun. bUyUk 

bir m:ıkaatla yapıldığım biliyor. 
ıun. Bu kanun dahilinde kolay • 
lık imkinlan bulmak, enikleri 

o kanun di.hlllncle tamamlamak 
esastır. Bu maksatla şikayet edi. 
yorsan çare'3i var. Kanun, esa
sen fena diyorsan, o başka .. "Ka. 
nun fena tatbik olunuyor., de
mek başkadır, "kanun fena,. de. 
mek ~.aşka.. Kanun fenalığına 
dair bir şey söylemiyorsun. 
-Hayır. 

Reisicumhur bu mevzu Uz.erin. 
de orman mildilriyle görüşmek 

arzusunu gösterip çaimlmasllll 
iltedi. Kendisi orada olmadığın
dan yerine haber gönderildi. 

Fabrika amelesi ne diyor 
Çubuklu gaz depolarında ame. 

lebaplık eden Mustafa Cemil be. 
klr amelenin dıp.nda kulilbeler 
kurup yatmağa savaştıkları baL 
de, buna pek tabii olarak mUaa. 
ade edilmediğini söyleyip, fabri
kaların amele için yatacak yer 
tnpl!N temenni etti. Amelenin 

Kartal kaza31 namına Rıza Aslan 
iınıindeki işçi geldi, Cumhurreisini 
selfunladıktan sonra oturdu. 

- Nerelisin? 
- Kartallıyım. Yunus ÇimentJ 

fabrikasın.da hattı havai şefiyim. 
Ankara ziraat mektebinde o'ku· 
dum. Saatte 36 kuruı alının. 

- Fabrikada ne 'kadar ışfı var. 
bunlara iyi bakılıyor mu? 

- 600 küsur i§çi vardır. Bir k c 
mına iyi bakılıyor, bir kısmına de 
bakılmıyor? 

- Niçin? 
- İşçilerin hepsi Kartallı değil 

dir. Bir kısmı yabancıc!ır. Erzu
rumdan, Vandan, Tokattan gelme 
kimseleı:t~ir. Kartallı olanların ev
leri aileleri vardır. Diğerleri ise 
çoğu bekardır. KartaWa, Pendik
te bir odada ıs - 20 ki!?i oturur, 
yatar. Fabrikada yatacak yer yoı<, 
yemek yiyecek yer yok. Su bile 
yok. tı kanununun sıhhi kısmı he· 
nüz çıkmadığından fabrika bunla
rı yapmıyor. 

- Demek sıhhat nizamnamesi 
istiyorsunuz?. 

- Evet, bu nizamnamenin bir· 
an evvel çıkması llzımdır. 

- Baıka ne istersiniz? 

hükum~t bu l§l'" al?Jr.a~ar olacak
tır. 

Milli Şef: 
- Teşekkür ederim, dedi. 
- Allah ömürler versin 1 

Osküdarh kayıkçı Hasan 
- Gel bakalım Usküdarlı.. A

dın?. 

- :ı-rasaıa... Kayıkçıyım.. UıkU
darlıyım. Babam ise Çerketlidir. 
Ben Çerke~i hiç görmedim. 

- Bir defa olsun merak etmt:· 
din mi? 

..... Nasip olmadı. 
- Anlat bakalım? - Yardım kaaaı• ... Bı.ı kasa te• 

Go .. Z kilitı Devlet Demiryollarm:la Ela - Biz senede üç ay kayıkçılık 
zığ ve Zonguldaktaki ocaklarda yaparız. Fakat Maliye bize bir se
var. Bu kasaya fabrikanın da to., nelik kazanç tahakkuk ettiriyor. 

müsabakamız batına bir ıey vermesi icabeder. Bu vergiyi veremiyoruz. Bir kıs-
- Yevmiyeleriniz? n.mız kaçak çalıııyoruz. 

Foto}raf ıllnderme ve - Ne veriyorsunuz? 
foteit'af ç:ktirme mtlddeti - 13 kuruıtan 50 kı:ruşa 'ka- -Senede 7 lira. 

0

Bu az ıbir pa-
dar saat baıınadt:-. Fakat 13 ku-

Bn ayin 7 l·ncı" gUnU radır. Fakat veremiyoruz. Çünkü ruı alanlar geçinemiyorlar. 
i.akelemiz yalnız Usküdar ... Halk Sona eri.yor Bu gibi iıçi yevr.1iyel~rinin art- sandala yazın biniyor. Lakin köp-

h •Jm 13 üncü sünü brılmasını istiyoru~. rüye ayağımız olsa ..• Mesela tis-
--L _,__ " .. - Saatte 13 kuruı &% sayılmaz. 

scına .--. ıoz mau- . . . . , küdar vapurunun yanaıtığı yerin 
t.lmmg içil. resim 1Öllcle. GUndeEbır ~ral dt~tu~ok;: cc~e.kti~. yan•nda bir yer verilse. Halkı uJ. 
rilmMiacle acıele .,ı.ı..si- - vet oy e ır • .l"a at hızımı' 1 •• • b. . ti. D"ğ 1 • b 1 ..:;.ıdara ucuzca taşırız. 
ni rica ederiz. Fotoınf ıön- pıı ır ıı r. ı er ennc enze-
derme müdcleti ele ba •J'Ul mez. - l!a:ı •l? Sizi vapur is!::le;;iniı 
7 sinde Wtmektedir. - Yevmiyeleri öteki fab.ika- an•nd:ın :niişte:i almaya bırakım· 

Bizim ............ ., Bey- larla mukayese et? 1 orlar n·ı? 
oiluncla Foto Edaemde re. - Onlar h~•kın-:a mal~matım - Em•

0

:m yor!:ır. Yani ~irket: 
sim çektirecekler için de yok. Iayri~ e cm:kmıyor. Bu } iiz ·er 

met de, biz de iıtifade ederiz. 
- Batka bir ıey söylemek isti· 

yor musun? 
- Usküdara gelip ıitmek 22 

kuruı. Us'k~arda oturan memur
lar, fakir halk bunu veremiyor. 
Bebeğe kadar 5 kuru9 alan lıdare 
Uıkildara olan ücretleri de indir
melidir. 

Sanyerli Ömer Berkman 
- Otur bakalım... Sarıyer na

sıl imar ediliyor mu? 
- Evet .. Büyük yangında 500 

ev yanmııtı. Bunlardan 100 U ya
pıldı. 

- Sarıyer sakinlerinin ne ka-
darı balıkçıdır? 

- Yansı. 

- Balıkçılık nasıl? 

- Bu sene torik akını var .• Us-• 
';umruyu bırakmıyor ki tutahm. 
Maruzatımız ıu: Kanuna göre bir 
dalyan µç sene kurulmazsa bükU
met zaptcdiyor. Son birkaç 1ene
dir çiroz tutulmuyor. Dalyanı zap 
tedilmekten kurtarmak için üç se
nede bir 2000 lira masraf edip 
dalyan kuruyoruz. Bunun bir yo
lun:ı konmaıını istiyoruz. 

Eundan baıka bir de gemiler 
Süyükderede muayyen yerlerine 
len1irlemeyip Sarıyerde voli ma
·1al" erine demirliyorlar. Bunun da 
ne.1ini istiyoruz. 

ayın 7 si ıon paüdür. Bu - Baıka? lerişan bir vaziyetteyiz. Burıldan 
müddet içinde cıunut.i " - Uçüncü bir ricamız da ıu: 0Jaş~a Şirketi Hayriye i:ntiyaz ha- Eyüpten lıyaı 
pazan:lan ...-da her ıin Fabrik'acla 2 yataklı bir dispansc- rici cbr:ık Halice scf er yapyor. - Feshane. fabrikastr:3a uıta-
Foto Etbeme müracaat e- rimiz var. Doktoru bir tan.:ıliı \ya':lı ha,-van t ı yor. Fafouk· •ım. 60 lira maqım var. Bizim it· 
dilebilir. Bu da sabah a:elip 11 de gi.der. Bi bunu eskid~.1 biz mavunalarnmzla ;iler günde 8,5 saat çahıırlar. Ay-
Ayın yedisinden sonra e- doktor ihtiyac mızı hrııla~ aını tayrdık. Bunun önüne geçilmesi· 1a 25 • 27 lira alırlar. Bu para kl· 

l"mize seçen ıöz reeiml•ri yor. 2 doktor uaha ! avcsiJU h.ti ni istirh~m ederim. ~i gelmiyor. Bir çok i1çinin bııın-
mulesef miiaaı.kaya da- yoruz. Bundan :,aşka ço~ul: çocuk - Balık:ıl ğın var mı? da 4 - S nüfusu var. tş kanunun· 
hil edilmi,.-tir. lanmıza ve ailelerimize de bakıl - Var dendim. Mtmleketimiz· dan evvel vaziyet iyi idi. 

Müsabakaya i§tirak eden malıdır. de mebzul olarak balık tutulur - Neden? 
reaimleri buİıdan ıonra be. - Batka? Bunu İtalyan ve Yunan gemileri - Çün~ü o zaman fazla mesai 
tinci •yfa=- bulacala.ı· - Ricamız bu kadardır efen- ~elip alırlar. Onlar gelmezse bahl: vardı. Şimdi it kıınunu buna mü-

dim. lan denize dökeriz. Eğer iki kon- ıaade etmiyor. 
nıs. > 

------------ > - Bak fazla ümide kapılma 1 Bu serve fabrikası yapıtına ve iç A· - Yani. fazla çalıımak iıtiyor· 
huıuıl bir tirkettir. Söyliyeceiim nadoluya sevkiyat yapıhna hüka- ıunm? 

Çiçekçiler Cemiyeti reisi 
S.dık 

- Bendeniz Çiçekçiler cemiye
tini temsil ediyorum. Çiçekçiliii· 
miz 7 - 8 senedenberi inkipf ha
lindel:lir. Bu tarih!m!en ewet çi
çek hariçten gelirdi. İstanbul çi
çekçilerinin isteii bir çiçtk satıf 
yeri, yani haldir. Halen çiç~ k ahı 
verişi kahve kö§elerinde oluyor. 
Esnaf malını değerine aatamıy,.r. 
Sonra kanunda ''Kazanç vergisi 

Tayyareci 

Linnberg 

Hizmetine mUkAfat olirak 
Almanyadan nişan almış ı 

muş ve geçen 
İngiliz polisleri 
rafından va 
konularak 

ketine gönderilmiştir. 
Kırk sekiz ya~da olan 

bundan dört sene evvel, Ingiltdf 
de Almanya hesabına casusluk 
çu ile mahkQm edilmişti. . - ~ 
casusu, Kentdeki bir hava ista57"":1 
nunun planım alırken yakal 
ve Maryan Emig ismindeki bir 
dınm da onunla suı; ortaklıJı et. 
tiği anlaşılmıştı. IVıkat kadın ~ 
kalanamamı§ ve Almanyaya -
mıştı. Hermamn serbest bırakJ!' 
cağı günler yaklaşırken 
da, onunla beraber Almanyaf; 
mek üzere lngiltereye __gcldlll
l>er alınmış, fakat yine bul 
mııtır. 

Hermap Görtz hapi~ il 
lngiliz polisi onu mütemadiydi 
ticvaba devam etmiş ve 

Tayyareci Lfndbergln Rusya ve Emiğin Ingilteredeki faaliyeti 
Almanyadakl seyahatleri uzun za.. kında malfunat almak ist 
mandanberl Amerlkada ve lngUte. Fakat Hennan kadın bakkDJda 
rede pddetll hllcumlara aebeb ol- b" bil · · lmadığı ileri 
makta ve tayyareci, Almanya le - ır gısı 0 

m fA 
ve ona dair en ufak bir ft1 

hinde propapndalar yapmakla it- memekte Jsrar etmiştir. 
ham edilmektedir. AJın8SI 
Kalbıdur Jd Llndbe~. Amerika Herman kendisinin ~ 

dan tngUtereye geldikten sonra, ge. istihbarat teşkil~tJ ile hiçbir 1-' 
sı olmadığım ve kendisini~ '1 

çen .sene Ruyaya gltmlı, oradaki tereye, yazacağı bir ro~~ ~ 
tayyare fabrlkalarmı gezmJt, eon. lQmat edinmek üzere gelaısı-
ra Franf&ya gelmlı, oradan Alman- ~ 

yaya citmlfti. Almanyada da tay - lüyor. '-'='· 
yare fabrlkalannda dolafmll ve İngiliz polisi ise, GörtiUD 1~ 

harpten beri ilk defa olarak _..., • netice olarak, Sovyet hava kuv - r 
vetlerlnln zayıf olduğunu, buna rede en büyük Alm:ın casu

9 kası' " 
kes·ını· kurmak üzere geldiği_ -:;...ot 

mukabil Alman tayyarelerinin çok ~ ~ 
mllkemmel bir vaziyette bulundu • atindedir. Fakat casus, 1'; 
ğunu 16ylemJetJ. kurmaya muvaffak oıanıac:taıı if .. 
Lfndberghı bu ıKSzlerl lngllterede kalanmıştır. Bununla bef'Sbd'• ~" 

ve Amerlkada çok fena karşılan • bat edilebilen suçu fazla . ~bi ttJ9 
nut. tayyareci fiddetle tenldd edil- madığı için, dört sene_ Jiapıs ~,.,,..,, 
mittir. beten hafif bir ceza ile kurıuı-- ~ 
Geç~n giln Vqlngtonc!a Senato- tur. -"- ola~ 

da bu mesele tekrar mevzubaha ol- Görtz'un suç ortq• fakat ~ 
muı ve senato blemdan biri Llnd.. kimseler de araştınlmII• 
bergin Avrupadaki faaliyetine hU. biri bulunamamıştır. l"f"; 
cum etmı.tir. Senato lzltınm 16y- Alınan casusu, tngilteredd 
tediifne göre Lbıdberr Almanyada lırken: _..-ır tl:llf 
Almanlarm ona gösterdikleri tay- - Geçirdilim macera ili"-~ 
vare (abrikalarmı gezmlf, sonra erdi, demiştir. Yarın Al ~ 
bunlara göre kanaatini bUtlln dUn- olacağmı ve karıma. k:>.~ " 
vaya flln etmiftlr. Bu hizmetine pcağmı. Belki sonra t . 

A- ti k .... _,_ ·1· . Fakat " '?lukabil Alman hUkwue enw.we tereye gelebı ınm. yada 1" 
nlpn vermfıtlr. halde bir müddet ~ti~ 
--Buh_a_ft_s--ç-ı'.ca_n ___ lıp romanımı yazmak 1 ~ 

R . 1. H fi , Herman Görtz, Man1lll ~· 
8Slm 1 8 8 yı sorulan suale yine cevaP yli~ 

Okuyunuz _ Ona dair bir FY ~ 
temiıtlr. 



!!kAye: , 

Vahşi orman cehenneminde 
Şaka: 

Tıtk . it 
Ne Garip Şeyler! 

-2-
\Ôııüınde ise, uzun ve düz bir sa· - üzerine yılan mı hücum et. 
~ ~· Biliyordwn: Yılandan miıti?. 
~ en iyi çaresi, ıikzak ) a - Evet.. Siz beni büyil'k h:ı 
~ 1.-~0§maktır. Bu suretle hayv:ın bua yılanının elinden kurtarma 

"'vnla kıvnla takip eder, o za· dmız mı?. 

da Silrati azalır ve nihayet yo· - Hayır!. 
~ , olduğu yerde kalır. - Acayip! .. 

akat, o tarafa doğnı koşmak i· Hakikaten anlayamıyordum . ••••••~~·--------... •! 
~ t\ı\rea yılanın bulunduğu nok· Acaba rüya mı görmüıtüm? Yok-
~ I~ lbımdı. Halbuki sa Jİmdı mi rüya görüyordum? 

&ittikçe üz.erime dotnı geliyor Yılan o kadar yanıma yaiclaı. 
~ltıbnaya hazır bir vaziyet alı· mıı ve öyle korkun; bir vaziyet 
k~ almııtı ki, üzerim~ atıldığı mu
~""nanla pençe pençeye çarpış· hakkaktı. Ben de, elimdeki ailihı 

~ lazunıeidilini düşündüm Vt hayvana ya sapladıktan sonra, ya
' için bütün cesaretimi topla· but aaplamıya muvaffak olama. 
'ıa dan bayılmqtım. Fakat aonra nasıl 

' llrada, g&Qme biraz ötede yer kurtulmuıtum?. 

Tavuk, tav53na övünüyordu: 
- Ben istediğin kimseyi taklit e

debilirim. 
Tavşan: 

- Peki, dedi. O halde benim sa
hibim olan küçük çocuğu taklit et. 
-Ne yapar? 
-Bana her zaman çikolata verir. 

Limonata ~~ sivri bir bıçak ili§ti. Onu Bapmdan ıeçen~ri 'kocama ve 
S.:~biraz evvel, bize kulübe yap- hldiaeyi haber ahnca çadıra gelen 
~~dallan yontan tayfalar- tayfalara anlattım. Kocam onla- Resimlere bakar baJnnas birtakım 
\"'il bırakmıştı. Derhal o tarafa ra: H f ı ı • garip ,eyler rirdllj1bılbll farb • 
L:.ltıldnn ve bıçalı yakaladun. - lbçafı arayın bakalım, de- ar er e resım de"'nlz. Banlama ne oldatana 61-
~ hareket ettiğimi görünce, dl, orada mı? Uzerinde kan var renmek istiyorsanız resimleri ta -

tlinden kaçmnaktan korkan mı? Yani hayvana uplanmıı mı? J.1p ederek afAIJdaJdlert oh111J1: 
da harekete geldi ve dilim Yoku, yılana aaplamıya muvaf. * Arabaya ten kotulan at. - Atı 
~. üzerime dolru i- fak olamadan yere mi dlipnliı?. arabaya ters kotmak diye bir ıöz 

~ _ Gerek ıeçirdifim tehlikeden, vardır. Bu bir vakitler hakikaten 
~ ~ kaçmala çalışmak, sonra. cerek timdi bulundufum muam- yapılan bir aeydl. 
~ 'derse kendimi bıçakla müda mah vaziyetten öyle büyük heye. Köpekle inek konuşuyorlardı: Bundan lld ytu sene evvel Avru-
\,' istiyordum. Fakat, bir ak can içindeydim ki, Adeta hastalan- - Bana verqiğin limonata çok ~ ~ pada atı arabanın arkasma, yUzU 
~Olacak. Bir iki adım atar at· mııtmı ve çadıra serdiğimiz tilte hoşuma gitti. _.,, :::------- / arabaya kartı ıelmek Uzere, kot -
,,_ ~ yerdeki otlara takıl· üzerine uzandım. - Evet, benim de o kadar hoşu· <:"'l-..B mak ve arabayı ona arkadan Jterek 
ı.t._• ~tilin .• & kalsın bıçak bir Biraz •onra, tayfalardan biri ma gitti ki. tf"'"\ 'l yUrUtmek ldet olmuştu. 
\~batacak ve yaralanarak, yı- geldi. Bıçak elindeydi: Meta beni ba§ka bir adamyaptı. 'P ŞUpheslz bu, hayvan için bUytlk 
t..._"'llZ!r bir av olacaktım. - İ§te bıçak! ldiye bize gösteri - O halde, öteki adama da 1*Jc- bir .zahmetti. ÇUnkU Jtmek çekmek-

!\...~~~ 1 bıçak elimde, ~ya NOrdu. ICocaın ıor4_u: lcjlfl1"*"itiJir A """- ten daha zordur. Fakat o zaman deb 
~ zaman, ayağımın bur- - üzerinde kan~ var w? beli hayata dUıkUn olan °zengln. 
~Olduğunu ve yerimden kal- - Hayır.. arabada ~en~.__ 
~ anladım. j - Dikkatli bak .. Dilıer'ken ot- c11Jerlnden evvel yürümesine taham.. 

· • lara ılirünmüı ve ailinmiı olabilir. t mnı edemezlermiş! 
Bzçağa kocam da baktı, ben de Bu moda ima bir mUddet devam 

baktım: üzerinde ne bir kan leke. ediyor, sonra tekrar atı arabanın 

si vardı. Ne de batka bir ıey .. Bı
çak, elimden oracığa düpüı ola-

0 halde, nasıl kurtuımuitum !. ı 
Bu bir muamma idi.. 

Burada ıörd~ resme dikkat 6ntlne koeuyorlar: 
ederseniz, blrtakmı harflerden mtl - * Bir efıan~. - Batıl itikatlara l
teeekldl olduğunu görUrstınUz. Re. nananlara A vrupanm birçok yerle -
alın İngiliz Ba§Veldli Cbamberlaine rtnde rutgellnlr. Mesell Fransa • 
(Ç&nberlln) in reamJdlr ve bu la - nm garblndeld köylerden birinde 
mln lnglllzce yazıl11mdald harflerle halk, mukaddes aaydıldan bir öltl • 

nUn mesan ilzerlndeJd kemerin al • 
tından ceçerae, hutaıann iyi ola.. 
cağma lnaıurlar! 

* Nevar ne yok uçlarma t&ba 
kızlar. - Bazı Balkan köylerinde 
genç kızlar para, boncuk, inci, pul 
gibi kıymetli, .kıymetalz neleri var
~ hepsini açlarma takarlar ve böy 
le gezerler. Onlara göre, bir kmn 
zenginliği bundan belll olurmuı ve 
kendisini alacak delikanlı ona bun· 
tara bakarak kıymet verfrmle ! 

* Eliyle ıa ~en Jıayna. - A vus .. 
tralyada yqıyan ve "ayay,, laml ve. 
rllen b ubayvanm peqçe ıckllnde1d 
an ayağmm orta parmağı hepeiıı -
den uzundur ve hayvan bunu llUJa 
ıolrup oynatır ve b usuretıe ftJ11 
tmlaye afhi fltkırtarU l\:W.. ımmı 
kullanarak n içen tek hayvan bu • 
dur ... 

* Ne korkunç bir 1'lz ! - Evet, 
ve bunu esuen görenleri korkut -
sun diye yapmqlar ... Mrlb yerU • 
teri böyle yUzlerlnl. g&lertnl boya. 
yarak "stıalenlrler,, ! Oradaki hay • 
vanlar da f.nsaıılan b1i ıekllde gfJr • 
rnlye alıftılı:lan için, başka eeyden 
korJmıazlarmq. 

Fil amca yavru kediye rastlamış
tı. 

Beni pençesine geçirmif olan o [ 
korkunç hayvan •onra naaıl bı. 

rakmııtı? Halbuki, bir bua yılanı, 
Va:Jl§ı ,,. ....... ı- •alu•nneminde 2 
W:erine attldıfı mahluku sag oı

ra'kmu, vüculdunu onun etrafına 

dolayarak sıkar ve ancak öldür • 
dükten sonra terkeder. 

yapılınıştir. ~~--------------------------------~--------------------------------~---

~ ... 
ıonrumı bilmiyorum ... 

~ açtıltm zaman kendi
sadırda buJdum. Batu
~ beni ayıltmaya uf. 

~11e kendime ıeldifim 

-~ "-1 kurtuıd~ diye sor-

'"'' , ~dedL 'bent nerede buldunw:? .. 
~bedele, bir atacm di

l' Uzerinde~ 
~ne oldu?. 
~il yılan?. 

b.otınaır ibere olan )'I .. 
. ' 

caktt.. ( Aılluı 'YV) 

- Nü:in d~ çalışmıyor
sun? diye sordu. Sınıfın en sonunda 
geldiğini söylüyorlar .• 

KOçilk tekir cevap verdi: 
- Hayır, amcacılmıt En ön sı· 

rada oturuyorum. 

Mikinin Bulmacası 

SOLDAN SAOA: 

1 - GecekUlu, 
T - İçine bir ıey konur 
9 - Ekmek yapılır 

11-Bir nota 
12 - eart edatı 
13 - Amıpada bir nehir 
115 - Deıı1z kenarmda 
18 - Aramaktan 
11-Cok iyi 

18 - Bir harfin 1aml 
19- Hayır! 

21- Şif 
22- Bult 
2' - 'O.mıe ipi* Mr'Jba.. . - ' 

YUKARDAN ASAOiı 

2 - Beyaz 
3 - Bir millet 
' - lstikbal 
5 - İçler 
6 - İçine n konur. 
8 - Vapurda oda 

10 - Nereli? 
12 - Koyu değil 
H-ftte! 
15 - Bir harftn ismi 
19 - Yakmaktan 

ı 20 - lçinde oturulur 
~22 - Şart gösterir 
23-Ertek. 

Siz de kendlnizln ve~ tanrdıfmız 
blrlsinJn resmini ismindeki harfleri 
kullanarak yapabllirslnJz. Bir tecril.. 

be edin, çok hOIJ 'bir menaie bul -
mUI olusunu • 

BiLMECE 
Birden dokuza 

kadar 

ıs 

)~ 1, 
11 '" l ı,. ıı 

Yukardaki ıeklin bot murabba
larına birden dolcuza kadar olan 
rakamkları öyle 'bir tekilde yer. 
leııtiriniz ki yapılacak §akult ve 
ufkt toplamaların neticesi, yazılı 
olan yek\lnları bulsun. 

Bu bilmecemi7.i doğru halleden
lcrden birinciye bir kol uati, ikin
ciye bir kilo çikolita, üçüncüye 
bir büyük tiıe kolonya ve aynca 
muhtelif hediyeler verecefiz. 

HABER 
ÇOCUK SAYf'ASJ 

Bilmece lıapona 
4 MART-1939 ...................... 

Bakahm. ne çıkacak 

Mlld fare, yine bir mnurımınm 
k&r111mda bulunuyor ve le! içinden 
nuı1 çrkacalmı bJJ:miyor. 

Siz hem kendlline yardım etmek, 
hem de merakmızı gidermek istene 
mz boyalı kaleminizi alm, resmin 

bqma reçbı ve çisliler arumdald 
yerleri, numaralara sGre 111 natıır 
le boyaym: 

0-Beyu,1-lla~I-~ 
yefft; S - Koyu yepı; t -Tıınme'll 
5 - Kırmızı; 6 - San; T - Kah. 
~ 



Radyatörü nasıl 
gizliye bilirsiniz? 

Saç ve 
k.aııraıkte ır 

GUzcl bir ocak, yahut zarif lbJr şömine, ıık bir 
ulonda göze bot görUnllr. Adet!, salonu ıUaler. 

Fakat kalorifer radyatörll için "gllzel bir süstür" 
demeğe imkln yoktur. Vakıl kaloriferin aıhbt bir 

teY olduğunu, kaloriferle ıaıtılmq bir apartımanda 
oturmanın çok rahat olduğunu lnk!r edecek değl-

lerl g6zönUnde tutarak namütenahi ıelLUler çıkara. 
bilirler. 

Meseli çocuk odasmdakl radyatörll flbro - ıL 

ma:ı bir levhı.ı. . ile kapamak llzımdır. Bu yalnıt 
bir ılls değil, ayni zamanda bir ihtiyat tedbiridir. 

Odumda yalnız kalan yavru radyatöre dayanarak 
vücudunun bazı kısımlarım yakabilir. Fakat fibro

aiman harareti nakletmez ve ısmmaz. Binaenaleyh 

böyle bir odada yavrumuzu ı.tirahail kalble bıra

karak lılmize gidebilir!.%. Sonra flbro - almanı boya. 
mak çok ko!aydır, Odanm esas rengine uyan bir 

yağlı boya ile bu radyatısr örtilaUnü boyamak ve 
ıarlt çiçeklerle ısllalemek milmkUndnr. 

liz. Fakat ne çare ki her güzelin bir kusuru olu- Antredeki veya koridorlardaki radyatörll ka.. 
yor. Kaloriferin kuauru, salonda, halt& antrede 1 ln k ü lbdir Eğ pamax ç saç ço m nu . er antreıUzin 
radyatörlln çok çirkin dUl'Ufudur. Onun için zevkle ..... , ima. ıM,_ 
.. ateDlDll bir dairede oturmak isti.yen baye6""i9 11'},1 :• • ~~-~ 11l&l'Ü).JJl9aDIS maç Jerin• dmı1r yahut 

' c cam da tunanablHrafnfz, 
radyatörlerin bu çirkinliğini ortadan kaldqcak V&..ı.M 
ııtalar aramakla meşguldür. Bu yazımız ve resim
lerimiz bu huauata kendilerine iyi 'bir fildr6 verme. 
ğe ve rehber olmaağ çalışacaktır. Bir defa radya. 

törleri gizlemek için tahta ve kontrplak kullanmak 
kat'lyyen dofru değildir. ÇUnkU hararet tesiriyle 

gerek tahta, gerekse kontrplak krvnlır, ıeklini bo
zar ve gizlediği radyatörden daha çirldn bir geldi 

alır. Buralan kapamak için hararetten mUteeuir 

olmıyan saç, teneke, mermer ve camdan istlfade 

etmek lizmıdır. 
\ 

Resimler, yalnız bir ilham vermek maksadiyle 
konmuıtur. Zevk sahibi okuyuculanmız, bu örnek-

Yemek salonundaki nıobilyaıuz eakl zevke uy
gunsa radyatörllnüzU mermer levlialarla kapıya

caJtsmız. tJıtra modem bir yemek odanız varsa o 
\'akit yine fibro - almana müracaat edersiniz. 

Çalqnıa oduındakl radyatörler bir kütüphane 
ile mukelenebilir. Tabii bu kütüphane yalJ.ncı bir 

kütüphanedir. lçersinde görünen birkaç cild eskici. 

Ierden alınınq kıymetaiz ve fee yaramaz kltablar

dır. lginize yanyacak kitablarmızı radyatörlln iL 

cakhğıyla bozacak değilsiniz. 

Salondaki radyatörll ise Ustll mermer bir kon
solla kapayabilir.siniz. 

Arasıra insan kendi kendinden 
bıkar, aynada her gün ayni renk 
ve biçimde kaı, göz ve saçla kar
ııtaımak usanç verir. Gittikçe çir
kinleşip bozuLduğunuza, yüzünüz
de hiç bir mana kalmadığına hük
medersiniz. Bu biısi, ruhi bir has
talık gibi yavq yavaş bütün ben
liğinizi sarar ve aiz artık, sebebini 
tayin edemediğiniz bir can sıkıntı
sı için:le hayatı kendinize ve etra
fınızdakilere zehretmeğe başlar-

sınız • 
Bu tehlikeli, bedbin görüıün 

derh;l tedavi çarelerini, tedbirle
rini araıtırmak lazımdır. Y eia, in· 
sanı hazan çok vahim neticelere 
ıürükler. 

Bu çarelerin en basit ve en mü
essiri nedir, bilir miıiniı?. 

Saçınızın tararuııru deliıtir

mek.. Bu uıulü, bir çok kadın o
kuyuculanmın muvaffakıyetle tec
rübe etmiı olduklarına ıüphe et
miy.'X\Jm. Saçın, yüzün minasını 
tayin etmek hususunda hakikaten 
çok mühim rolü var~r. 

Menli, klküllü ve alu ayhk 
ori:lüleli saçlı bir (Jokond) taaav· 
vur edebilir misiniz? • 

O meıhur tablonun kahrama
nının çehresindeki o ağır baılı, 

ciddi ve masum ifadeyi ağzı ve 
ıözlerinden ziyade ortadan aynla
rak, büklümıüz, kıvnntııu:, boy
ounun Od yanma !nen d'1s alyih 
uçlan verir. 

Saçın cinıine ve tararuıına gö
re, karakter tahlilleri yapanlar da 
var. Bakın bu mesele ile uğrapn
lardan biri ne diyor: 

Saçtan ortaldan ayıranlar, umu
miyetle dikbatJı, biraz egoist, ken
diıine fula itimadı olan, fakat !er 
cihetçe ıüvenilecek muktedir, dü
rüst kadmlanmı. Yandan ayıran
lar ise daha yumuıak tabiatli, zeki, 
hayata merbut, eğlenceye düıki.in 
olurlarmt!f. Düz saç, durıun bir 
mizaca, kıVırcık saç ihtirulann, 

arzulann kuvvetli oluıuna all· 
mettir . 

Vücudumuzun, aaç cibi bir ta
rakta bi5imi deP,J,en, ~ aaatin 
içinde ldilmdilzliikten ~
b ı.esezı bir kısnuna i11ti.ı1,at e'1en 
bu tahlillere inanmak ne derece
ye kadar doğru olur bilmem ama, 

bir takım aaç tuvaletlerinin kadın
lara adi, bayağı bir yüz verdiği 

muhakkak. Neydi o limonlu, 
zamklı, akrep kıskacı cibi almlara 
yapıpn "Billi Dov) 11V'..da11I He
le o tıraıh enseler 1. 

Alagarson saç modaıı yüzünden 
ustura ile enselerini kazıta kazrta 
sertlettirenler, hali uğraııp dunı
yorlar. 

Nt!yııı~, !ılilllar ceçmit ıeyler, 

Gelelim bugilnkll saç m""'•1dlı1 
Ön renk meseleli var. ~ ~ 
rini tayin merkezi olan S_oJP_";.~ı
tan gelen haberlere esre 
ne) de!illen ıun'l arı 1119 
geçmiıtir. Onun yerino ~ 
tın tanlan, günqle hafif_ ~ 
mıı parlak san saçlar aı~i 

Enseden yukarı doğrU 
lan saçlar, yapılmaıınııı 

ğiiııdenmi yoksa peku 
yakqtıfmdan mı nedir, çl 

~-O':l'-:ıı.. 

hele bizde hemen hem.-n ya 
dan geçti .. O biçim ıaç ır. 
ki çok ıüzeldL fakat ne 

katmer etli, ne ide oyuk orol' 
marh bir boyuna ve bicirflll"° 
,.,,,,._ UJclllX oJ.mamak 

(Devamı 1' :-" .. r11'iMlllııilll' 

Etekler kısalıyor ! 

Sur-411, Parlr tnziTzane1erl sergi stmte teş1ıtr edilen bir tm•alet görii 
yorsunuz. Siyah ı ·t btyaz emprime kumaştan )'OfnlmJ1ltr. Koyı• renk 
OlJ!rrlıdtr. Bluzu beyaz krep jorjet tendir. Göğüs üzerinde dantel4dan 
bF fiyonı '10Td11, Kibar akıam ~emekleri için lıazırlanmııtır. 

Önümüzdeki ilk baharda 
bacakların güzelliğine 

kıymet verilecek 
Geçen ilkbahardan kalma, henüz 

yepyeni robunuzu, mavi ıaten is -
karplninizl, beyaz tüylü hamr pp
kanm bu sene de giyebileceğlnizi 

hiç unutmayınız. Modadan anlıyan. 
lar tamamlyle bqka fikirdedir. 

Geçen .enek! ilkbahar modalmda 
fanteziyi eeven bir çocµk ile erkek
Ie1111ek Jltlyen yirminci asır kadmL 
nm zevki hlkfmd1 diyorlar. 1938 
yılmm 10nbaharmdanberl moda, bu 
cereyanlardan mllmkUiı oldulu ka
dar uzak kalıyor ve eül asırların 

kadm elbiselerinden ilham . almağa 
çalışıyor. 

Geçen ilkbaharda kadm, kulak -
larmın ve enseılnln gilzelliği ile uğ
raşıyordu. Çilnkil vücudunun en çok 
görünen kısmı bunlardı. ÖnUmilzde 
ki ilkbaharda bilhaua bacakların 

JUzelliğine kıymet verilecektir. 
ÇUnkU etekler gUn geçtikçe kısalı. 
ror. 

Eteklikler tamamiyle kloı olu
yor. Demek ki önilmi1zdeki ilkba • 
barda kenarlan eski saman qleme
leriyle itleııml,, 1Pni1 ve ı&zel jil
ponlar ıısreceğl.%. Bu forma, ıpor e
teklere varıncaya kadar glrmif bu. 
lunuyor. Bilhaaaa adımların rahat 
atılnuuıına cok mlllalt olduiu iç1D 

sporcu bayanlar da kavqtuklan n,.. 
hattan dolayı memnundur. 

Etekllklerle beraber ceketler de 
kısalıyor. Kısalan ceketler bele iyi. 
ce oturmuı örneklere doğru gidiyor. 
Umumiyetle 6nden dllğmell olan bu 
ceketlerin yakalan ve kol kapakla
n da imadır. Birçok ceketlerse ta.. 
mamen yakasızdır. 

Redingot mantolarm önleri dllz. 
arkalan tek pililldir. Diğer manto
larda mUhlm bir değlflkllk göze 
çarpmıyor. GUndilz giyilen roblar'U 
da ehemmiyetli değftiklikler olmI • 
yacak gibi duruyor. Göğila ve lbel 
kısmı vücuda i)ice intıbak ediyor; 
etek kısmı klog, bazılan düz ve ba• 
zılan da baştan bap pilill. 

Gece tuvaletleri için, tamamlle 
değişmiştir denilebilir. Bu tuvalet. 
ler, bqka başka zamanlann örnek• 
lerinden ilham alarak çeşit çeşit bl• 
çimlere giriyor. Ekseriyetle dekol • 
leler çok geniş, kollar çok kısadır. 

Gilndilz giyilecek elbiseler için 
mat yUnlU kumaş\ar tercih ediliyor. 
Çizrili kumqlar da beienlliyor. 
Havalar yavaı yavq wnmala baıJ. 
laymca ketenden, ıun'I ipekten, U. 
nondan ve patlsten yapılmq roblar 

(Dıvamı 14 üncüdt), 



Benim Qörüş Uma göre : 

1 erkedilmiş bir 
spor şubemiz 

Türkün yaradılış iUbarlylo en çok msüteid olduğu bir spor öUbc. 
~Varsa o da bokstur. Güre, ve boks dünya spor aleminde bize lılr
~k §amplyonlıı.r kazandırabilir, Zaman ,.e hadisat bize göstermi~tlr 
be boksta ufak bir alikayla temin edilecek muuffakıyet diğer sıK>r 5u_ 

lcrJınizle ölçülemiyecck bir derecededir. 
~fütareke \ 'C bunu takip eden seneler boksun memlekctlmlzdc en 

~etf.ınu seneleri olmuştur. E~re! Şefik şahsi gııyretilc bu spora can 
~e"'1lıı vo bu sırada Kemal ve Melih gibi birçok milletlerin Utihar ede
:ğı boksörlerimiz ortaya çdanııJhr. O zaman boks müsabakalarını ta
• p edenler çok iyi hatlJ'larlar: dünya boks aleminde ~hretlerl bulunan 
~Pesko, Karpen Kemal'in ku,•vetll yumrukları altında czilmi~lcr ve 

iliib olnıu5lardır. 
~ Bugün tamamen unutulan Kemal, profesyonelllğin şaşaa ,.e caı.l
~ ine kapılmadan namağlub olarak ,.e amaWr olarak bokstan çekildi. 
e Yazık ki Kemalle beraber boks da unutuldu, buglin henüz otuz ya... 

~da. bulunan Kemal Amerika ,·eya Fransa.da bulunmuş olsaydı daha 
glerde alkış toplıyablllnU. Ne yazık kf, tekniği ve kuneti ttlbarlyle 

: Yetişecek bir yaradılı,ta olan Kemal ne Amerikaya gitti, ne Fran
~· gitti. }'akat; bütün sporculannuza misal tcı;kll edecek bir §ekli
~ l"anl tam amatQr olarak §erefil bir seklide boksu terketti ,.o hig 

glub olmadan terkettl 
lir 936 ollınplyadma kıymetıı bir \•arlık olan l\lellhi de göndermek Is. 
tiiscn Galatasaray kJübüne o zaman \'erilen cevab .Mc:Uıin ölçüsünü 
~ letecck bir \'esiJe lhzanydı. Galataiaray kli.ibü bü ,·esileyt de bul
~ l'ug°'Ia.vya ıampiyonunu da\·et etti. Tepebaşı sinemasında yn. 

il. bu müsabakada 1 tanbul halkı kıymetli §ampiyonumuz Ml'lihin 
~hesını alkıı;larken Tlirk Spor Kurumu buna bigane kaldı. Bislldct· 
~r gitti, Kayak mliı;abldlerl gitti, fakat Melih götlirülmedL O da Kc· 

gibi teı;kllitm alikasız.lığı yüzünden bokstan çekildi. 
~ l\ernalln ,.e l\lelihin yetlı;melcrinde en bü~iik hissesi olan ,.e AY. 
~ llada bilo c.oısaline az tesadüf edilecek bir J•:§ref Şefik de bugün 
~~~an tamamen elini çekmiıı buJQDuyor. Bugün onun yalnız ecnebi 
'rler hakkında tenkldlerinl okuyabiliyoruz \"O dilnkü boks mcrak
t0t a da maıJnln tatlı hatıralannı yadetmekten baJjka bir şey kalnıı_ 
' Gerek boksörlerlmlzJn n gerekse ld&recllerln boksu terketmele
loıt lebcb nedirr Kanaatimce bana sebeb memlekette bir kapalı sa
hı....0bnanııdcr. Bugliıı boksun bafllla. gelen bu akıbet yarın da güre, 
~z için mukadderdir. 

tQ.ı lla11mrı güre:; §amplyonaamı Mablm •alonlarmda yapmak kazan. 
S Olduğumuz Balkan ~amplyonluğuna naklse nren bir hadisedir. 
~ ~a.sıı nakfse yermcsbı ki, bin bir mahrumiyet içinde çalışan §IUD· 

lıeı 0lllarmuza bir kapalı salon temin edilmemiştir. Sporun bütün ş:u. 
t trfne büyük bir alaka gösteren beden terbllesl genel direktörlüğü 
tla \lınld Ye temennJ ediyoruz ki bu eksiği de görmUıJ bulunsun. 
~ hQks \'e giireı,, alaka n meraklısı ~ok olduğu itin nrlda.t getiren 
tl!ı 11Il<>rcudur. Kapalı salon için sarfedilecek S0-40 bin lira iki üç seno 
~ lcısa bir zıımanda çıkara.cağı glb 1 bu ~ubclerimlzde çalışan sporcu 
~l birkaç misline dahl çıkarabilir. Bugün sporu yurd için yaptı-
4- göre Türk gençliğinin lmn·ctll yumruklara sahlb olması yolun. 
'- beden terbiyesi genel dlrektQ rlüğü için boksun bir fedcrasyo-
bağıanma.smı bugün bir emrh'aki telakki ediyoruz. 

tlııı· l~src.r Şefik gibi Avnıpada dahi emsali az bulunan boks ldarcclle_ 
1'-ln tekrar faaliyete geçmesin] istiyoruz. 
~ l\enıaıtn tekniğinden memleket gençliğinin istifade etmesine im· 

bazırlamasını istiyoruz. 
~liı Son olarak da memleketimize gü~. boks, basketbol , .e ,-olcybol 
'abakalan için asgari on bin kl,ı al&bilccek blr kapalı salon istıyo-

~-llok un bu lmkinlar dahlllndc mazhar ol~ağı fnklşafm büyük o. 
~ ' .,ınııa ı;iiphemlz olmıyacağt gibi olimplyadlarda. ~eref direğinde 
~'ku 
~it n f:iCrefll bayrağını çektirecek §amplyonlar <:ıkac.ak vo memle-

a ku,'Yetli yumruklara sahih binlerce genç yetişecektir. 

Adil Yurdakul 

An karadaki Boksör 

lürkiye güreş seçmeleri s m e 1 i n g . . 
· ıçm Amerikaya vardı 
1 st a n bu 1 ta k 1 m 1 Eski dünya boks şampiyonu olup 

da bu unvanı "siyar kaplan" zenci 

Çağ 1 r" d f Coe Luize karuı geçen sene yaptığı 
~ maçta kaybeden Alman Şmelingin 

t~,~ en _Terbiyesi İstanbul Bölgesi Nevyorka gitmekte olduğunu yaz • 
l ı\Janlığmdan: mıştık. Filhakika Şmeling Ncvyor-

' ll.,a 1939 rt 1 il .. ka vasıl olmuş ve orada mesleki te-<a - cuma es g nu ı 
1• l'ad., ' 'ap 1 ak 1 ...ıı mil maslarma başlamıştır. Mike Yakob ""'k ... J ı ac o an c .. rcş - · 

h"" tlı:ı.ı se li b k 1 56 bu temasların neticesi hakkında 
.~a çme m sa a a arma 

"il liUseyı'n Erkmen 61 kilo kimseyi tenvir etmemekteyse de Al-
{a..ı ' • 

~v~'Jar Erkan, 66 kiloda Yahya man boksörilniln bir "intikam pc -
~ h Uf .Aslan, 72 kiloda Saim An- şinde" koştuğu tahmin edilmekte • 

U .~en terbiyesi genel direk _ dir. Şmeling, haftada birkaç defa 
~il "o.. gurcş f ederasyonu tarafın. kamı sinema artisti Anni Ondrn i-

< gırıımaktadırlar. le telefon muhaveresi ynpmaktadır. 

;;: GUrc§çilcr 9-3-1939 peruem-
" lltı" 

<" "' lstanbuldan hareket ede -
~ l'tlir. ' . 
~ ;Uknrdn adı yazılı güreşçi_ 

• u.1939 pazartesi gtin{l nqa- ı 
l'iat l8 de bölge merkezine gel-

lebliğ olunur. • 

.. 

Perşembe gıinıi Ankara 19 mayıs 
güzel enstantane ... 

stadında yapılan ve 4·2 Rumenlerin mallabiyetile neticelenen :4nkara muhteliti • Tamşvor maçuulan üç 
(Resimler Ankara foto muhabiri mi~ Celfil tarafından çekilmiştir). 

~~::---'.;:;---::-:-~~--;;-----:-~-:-~~~~~~~~~~~ 

Ma'lel>Ya it 'ltakomo yaron 

Pera tekaütlerile 
karşılaşacak 

Bu hafta pazar günü Taksim sta- m.lştir. Hele Ahmet Ademle Ercü -
dmdaki İstanbul - Ankara muhte - mendin degajmanlan ve top kes.iş
litleri maçmdan evvel bizim "meş- lerl. Ya muavinler... Sol haf 
hur namağlfıb!,, matbuat takımı ile Alinin açıklan "durdurması" 
bir zamanlar pazar liklerinde orta_ • Aman bay mürettib durdur -
lığa duman attıran Pera mütekait- maması yazmasın..sadece fevkalft.de 
!eri karşılaşacaklardır. kelimesile tavsif edilmektedir. Sa-

Mesele, geçen hafta Şişli karşı. lfı.haddinin formunda olduğu da her 
sındakl kolay kazanılmıyan netice kes tarafından kabul edilmiş gibL 
dolayısiyle bir hayli münaka.şaya cllr. 

yol açmaktaynuıı. Matbuat takınır Sol açıkta Besimin topla kaleye 
da "&yinesi i§tlr kişinin lafa bakıl- inme - sürat • rekorunu kırmasr, 
maz,. sözlinü düstur addettiği için Ulvinin ve Niyazinin yerinde pas. 
böyle ufaktefek lflflam kulak as - !art, Sedadm "gol kralı'' unvanını 
mamağa karar vermiştir. tekrar elde etmesi için kafi gele -

Buna karşı Pcra tckaUtıeri haf. e$tlr. 
ta içersinde meşhur antrenörleri Sağ açık Şazi Tczcanm bol ener. 
Miçonun nezaretinde sıkı antren • jisini de yabana atmamalı! Maçm 
manlar yapmış, güya bir de "form,, hakemi bermutad Ahmet İhsandır. 

Beşiktaşlılar 
Bu gece 

Şampiyonluklarını 
kutluluyorlar 

Ankara muhfeliti 
Dün akşam şehrimize geldi 

ilk maç bugün 15,30 da 
Şehrimizde iki maç yapacak olan 

Ankara muhteliti dün ak~arn tI'C"' 
nile lstanbula gelmiştir. 

kazanmışlar. Not: Bu maçta, !zzct Muhiddinin 
rahatsızlığı dolayısile oynayamrya
cağı söylenmektedir. 

Bu sene İstanbul lig §ampiyonlu_ Ankaralı sporcular, istasyonda l s· 
Zamanının Zekileri, Kemalleri a. 

rasmda oldukça geniş bir ~öhret ka 
zanan Helvacis namındaki santr -
forlnn da o sıkı şiltlerini birkaç de· Matbuat tak ımım davet 

ğunu kazanan Be§iktaş jimnastik tanbul mmtakası idarecileri Ye bi~ 
kllibil futbol takımı bu muvaffakı- çok sporcular tarafından merasimle 
yetlerini kutlulamak için bu gece karşılanmıştır. 

fa denemiş. Knsuni ise yorulmak Matbuat takımı kaptanlığından: 
bilmeksizin oraya buraya ko§up du_ 

1 Yarın Taksim stadyomunda Pera 
ruyormuş. Ecce, bu sözler bize bir klübünün mütekait futbol taknnile 
korku mu? Hayır! Zira bizimkiler bir maç yapılacağından arkadaşla· 
de az formunda değildirler ha! Mc- rm saat on birde futbol Ievazımati-ı 
seUi kaleci Namık nefis ve ani ( !) le beraber Taksim stadında bulun· 
bloluıjlarını hayli tckemmill ettir _ malan rica olunur. 

klüb binasında toplanacaklardır. Bdau Ankaralı sporcu kafilesi futbol 
mera.sime vali LüW Kırdann 

ajanı Ferid, başantrenör Herlinder gelmesi muhtemeldir. 

Eski dünya ve Avrupa şampiyonu 

D ~~ ILAN 
Nas il güreşir, halk onu nasıl sever? 

ringe çıkar. Sonra beklenen as
lar birer birer ışık altında beli -
rirler. 

lkisi de köşede yer alırken ses 
ler gittikçe monotonlaşır, kalın -
laşır ve nihayet şuurunu tek bir 
kelime üzerinde toplar: 

- Kurnjö, viv lö Hnnri Deglan. 
Gülümsiyen bir yilz, mütenasib 

bir endam, ışık altında ileri doğru 
ilerler seyircileri daha geniş al _ 
kışlara boğan bir jestle selamlar. 
Salondaki kadın erkek çoluk çocuk 
kendinden geçmiştir: 

- l:lanri ... De ... glan .. 

*** 
GUreş başlar ve netice iki manş 

üzerinden alınır. Fransızlar yine 
memnundur. Kazandılar. Ertesi glin 
bütün Fransız gazeteleri baş say • 
falannda şu kalın yazılan yazar: 

Hanrf Deglao ba ... 

*** 
Bu Hanıi Deglan kimdir şöh-

reti hududları aşıp Amerikalarda 
dalgalanan bu sima nedir? Bunu 
herkes blribirine sorabilir. Zira bu-
gün Cim Londosu herkes tanıyor 

1 1 ı 1 rl el bl 1 ve öğrenmiştir. Halbuki Hanri Ilanr Drg anm son resım c n en ı ... ı 
Deglanıu bir milletin sembolU oldu-

Fransızlnr "Palc dö spor,, u celbedilen bir hayvan dcrisie bü- ğunu kimse bllmez. Anlatmağa çalı
kışın en yüksek sosyetelerden rünerek içeri giren şu mavi kürk şalım: 
addederler. !{adın ve erkek bü- lü kumral saçlı yeşil gözlü dilber, Dünya ringlerinde Cim Londos 
tün seyirciler oraya güzel bir ancak koltuğunda yer alırken sa gözükmeden evvel genç ve yaman 
spor gecesi geçirmek için değil, kindir. Işıkların yavaş yavaş fe· bir pehlivan kendine has oyun -
çılgın sesler çıkarmak için gider - rini kaybetmeğe başladığı anda larla takiplerini yıldırıyor, her yer_ 
ler. Ve bu gidişleri en muhteşem o da yerinden hafifçe kımıldar. de en büyük alakayı güreştiği ring 
baloların adfı.b tarz ve üslubuna Bu ne demektir? Heyecan başlı- etrafında teksif ediyordu. Seneler, 
tevafuk eder. Düşününüz biı· ke- yor. Şu gözlüklerini burnunun bu unvanı muhafaza e tti. Fakat bir 

\'e iki idaredle on altı fut bolcudan 
mürekkeptir. 

Ankara rnuhteliti t stanbulda ya· 
pacağı maçlar için talebelere müsa
ade almıştır. Bu suretle Ankara 
muhtelitinde Gündüz Kılıçla l\'1sret 
de oynıyacaklardır. 
Takım en kuvvetli şeklile ve bir 

gün evvel Romanyan1n T~var. 
takımını mağlOp eden kadrosile ls· 
tanbula gelmistir. 

Ankara takımının bugün ~u kadrq 
ile sahaya çıkması ihtimali fazla .. 
dır: 

Ntcdet - Tereyal Nuri, 'Arif, -
Keşfi, Hasan, Nusrat-1/amdi, A .. 
ri/, Gündüz, lI aşim, Zeki, 

Ankaralı idareciler bu maç için 
Tankı (Süleyrnaniye) hakem ola
rak seçmişlerdir. Müsabaka saat üç 
buçukta ba~hyacaktır. 

~ 

mgiltere kupa maçları 
sürprizlerle devam ediyor 

İngiltere kupa maçları her sene. 
kinden daha geniş sürprizlerle de
vam etmektedir. Bu meyanda va • 
ziyctini düzelten Arsenalle bu sene 
fevkalade bir form gö.,tcren Yol· 
verharnpton puvan ceh·elinin ba
~ında yürüyen Everton için çok teh 
likeli olduklamu son maçlar müna
sebetiyle isbat etmişlerdir. Zira per 
~be günü yapılan mü:ıe.bakada 
üçüncülüğü muhafaza eden Yolors 
hampton, 1 inci Evertonu 7·0 gibi 
çok ağır bir mağlObiyete u~tmış 
ve geçen senenin kup~ şampiyonu 

Sunderland da Bekbortna 1-0 mağ
hlp olmuş bu suret!t tasfiyeye ma
ruz kalmı~tır. Kupanın iki ezeli ra· 
kib Arsenalle Volors arasında yapı
lacağa benziyor. 

--O-

Enver 
lcabmda oynıyabilecek re ... Bizde henüz bir eşi olmıyan üstüne iliştirmi1 olan ak saçlı 

koca salon 72milletin bütün ta- ihtiyar ıslık çulınağa başladığı 
bakalarını içine alsın ve s onra zaman gülmeyiniz. Heyecana 
çılgın heyecanlar içersinde çal - gelmiştir • 
kansın. Tahammül, susmak hissi Sahnedeki projektör büsbütün 
bu salonda kendini knybetmi~ • panldnr ve göz ı nmnştıncı bir ı. 
Ur. Demin e\'inden mücevherlerini şık ringi kaplar. Evvela basit ve 

gUn orlayaCim Londos namlı bir Ankara.gücünün ve Ankara muh
genç çıktı ve onu Fransadan Amc. telitinin en i:,i oyuncularından olup 
rikaya sürdU. Deglan, bir münase- da askerlik vazifesi dolayıslle İs· 
betle :!eyrettiği bu pehlivanın kuv- tanbulda bulunan En•ıer, alman mU· 
vetlnden kaçıyordu .• 'ihayet Cim o. saade nıerine bu maçlarda oynıya. 
nu Amerikanın bUyUk bir t;ehrinde bilecektir. 

(Devamı 14 iincüdt/P -ellerine geçirip, Afrikadan yenihiçbir iltifat gözetmiyen hakem 
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Dün 
7-8 

geceki 
milyon 

yangının · zararı 
lirayı buluyor! 

( Baştarajı 1 incide) Ata Refik haıınun yanan kısımlar 
nuı bu han üzerine ve arka tarafı
na yıklmasundan ileri gelmiştir 

Yangın yerine yetişen itfaiyt 
~ ·upları yangın musluklarına koş

nuşlar, fakat bu muslukların kü
.;ük oluşu ve az su vermeleri bu 
b:.iyil'k yangını söndürmeğe kir. 
gelmemiştir. Bunun üzerine der. 
hal .denizden su alinmağa başlan 
mıştır. Şiddetli esen rüzgar tehl' 
~ceyi gittikçe çoğaltmaktadır. 

1 

fabrikası da 100 bin liraya sigorta- Şivrili ismindeki museviye ait el• 
lıdır. diven ve çorap fabrikası vardır. J{a 

Son dakikaya kadar yapılan tah- '- • sokak tarafındaki cephdnde 
ki.kat yangının sebebini henüz kati bulunan Nabi Susmuşa ait yün ipek 
olarak meydana çıkaramamıştır. manifatura ve Abeniye ait kır 
Yangını ilk olarak hisseden ve ma tasiye mağazalarında tamam~ 
ğazanın alt katında yatan bekçi yanmıştır. Hanın cadde tarafındaki 
Mustafa uyandığı zaman mağa· y:ızıhaneler kısmen yanmışlardır· 
zarun ortasında bulunan camlı ay- Bunlar arasında manif:ıturacı PaP3 
dınhğm çökmüş olduğunu görmüş-ı dopolo, saat komisyoncusu Da"it· 
tür. Buna göre ateşin yukardan ya· yan, komisyoncu Ye~ildo Nabi SUS: 
ni trikotaj fabrikasından çıktığı tah muş isimli l;;m:;e!erin yazıhanele!l 
min edilmektedir. Diğer taraftan vardır. 

Yanan hanlarda bir ç.~·k büyü 
sermayeli ticarethaneler, yazıha 
neler bulunmaktaydı. Tahkikatın 

şimdiki vaziyetine göre zarar zi. 
yan 7 - 8 milyon lira <ıras.ndatlır. 
Fakat bu miktar sig:>;t:lı olan bi· 
na ve malların kıymet!~ır. Bun
dan başka yanan mağaza, t:caret. 
hane ve yazıhanelerin kasa1arınd~ 

bulunan senetler ve paralar da 
h3riçtir. Netice itibarıyle dünki.: 
yangınla bütün memleket ticaret: 
alakadar.:iır. Çünkü yanan mües
seler Türkiyenin her tarafiyle ti 
cari münasebetler yapan ve biltun 
bu münasebetlere ait evrakları, 

senetleri ve bonoları kasalarmdı:. 
saklayan büyük tic;ırcthaneierdir. 

İtfaiye ateşin çıktığı Ata Refi: 
hanını söndürmeğe çahşmakl:

beıaber bilhassa yangının ıdiğeı 

hanlara geçmesine mani olmağ:: 
gayret etmektedir. Ata Refik mllessese1dne bitl'llıı tlearethanelerln hali ... ... 

Ata Refik hanına bitişik olan Ka- Arka tarafta yani Aşir efendi cad 
santopulo hanının arka tarafında dzsinde bulunan Dilsiz za:le h~· 
lıir museviye ait eldiven ve çorap mn yanan ü::t katında ahşap bir sı• 
fabrikası vardır. Yangının buradan gara kağıdı deposu bulunmaktadıt· 
çıkarak Ata Refik hanına sirayet Hanın altındaki itim::ıt ecza deposıl 
ettiği de ileri sürülmektedir. Fakat na ve o~manlı bankası deposun! 
en kuvvetli tahmin ateşin Ata Refik bir şey olmamıştır. Dilsiz zade ha" 
hanının içinden çıkmış olduğudur. nma bitişik olan ve tamamen ya~ 
Ata Refik hanındaki bütün zarar ve küçük ticaret hanında da tınurli 
ziyanın 1,5 milyondan fazla oldu· Nurinin ticarethanesile Cızlave:d 
ğu söylenmektedir. Bundan başka lastik deposu ,Muiz Parelliye aıt 
hanın kasasında hariçten ve dahil- İstanbul ecza deposu, 1zak PintoY' 

ateşi söndUrmeğe muvaffak olmuş- ka taraftaki bUtUn yazıhaneler yan
lardır. dıktan sonra anack saat 11 de eön

dürillmtlştUr. 

Ateş geni,liyor 
İşte bu sıralarda Dilsfzzade he. 

nma bitişik olan kliçük ticaret ha.. 

KUçilk Ticaret hanıysa, içinde bu 
lunan ecza depolan yllztlnden öğle 
üzeri için için hllA yanmaktaydı. 

Yangın Sultanhamamda Oroz
dibak ve Yerlimallar pazannın 

karşısınıda Doyçe Oryent Banltm 
yanındaki Ata Refik hanın -
dan çıkm ştır. A t e f i ilk gö
ren hanın en alt katında yatmak
ta olan iki bekçidir. Bunlar gece 
yarısı uyurlarken boğulur gibi ol
muşlar ve gözlerini a;tıkları za
man mağazayı duman kapladığını 
görmüşlerdir. 

Bütün bu çalışmalar, yanan ma 
ğazalardaki eşyalann yünlü, pa. 
mukulu kumaıtar olması yüzün • 
den bir fayda vermemektedir. A
teş gittikçe büyümektedir. Bu sı. 
ra.da alevler rüzglnn tesiriyle 
arka taraftaki hanlara doğru sark
mağa başlamış ve bu suretle saat 
iki suları.1da Ata Refik hanının 

arkasında bitişik olan Dilsizza· 
de hanı ıda üst katından tutuı -
muştur. Bu vaziyette itfaiyeler de 
iki grupa ayrılmışlar ve bir kıs:m 
Ata Refik ve Kasant-::ıpulo hanla· 
rırun önünde çalışırken diğer kı
sım .da arka sokakta Dilsiz
zade hanını &Ön.dürmek için uğ. 

raşmağa başlamııtır • 

nmm çatıemı tutuııturan ateş bir -
denbire korkunç bir vaziyet al 
mış ve için için aşağı katlara sira
yet eden yangm bütfln binayı tu _ 

Ata Refik hanındaki zarar den bir çok tüccarlara ait senetler ait kolonya depc:;u bulunmaktadıt• 
çekler ve bonolar da vardır. Bunla- Selanik bankasile Katırcıoğlu ~ 
nn kıymeti de çok büyüktür. Bütün da mühim hasar yoktur. Yalnız üSt 
bu evrakın yanıp yanmadığı meç· katı yanan Suraı:;ki mağazasının SS: 
huldür. Kasalar ancak birkaç gün ran 250-300 bin lira kadardır. Y~ 
sonra açılabilecektir.· nan kısımda mühim miktarda ıngı· 

tuşturmuştur. 

lki bekçi korkudan ne yapacak. 
lannı şaşırarak telefon bile etme
ği akıl edememişler ve dükkanın 
kepenklerine atılarak ve kilidini 
kırarak sokağa fırlamışlardır. Bu 
anda henüz ateş hariçten görülür 
vaziyette değildir. İki bekçi pclise 
koşmuşlar ve haber vermişlerdir. 

Yine ayni zamanda yanan dört 
handan, rUzgarlarla uçuşan tahta 
parçalan ve kmlcmılar Doyçe Or. 
yent bankın arkasında Suraski ku
maş mağazasmm üst katını da tu 
luşturmuştur. Bereket derhal seri 

En fazla zarar ve ziyanın Ata Re
fik mağaza ve hanında olduğu tah· 
min edilmektedir. Mağaza en küçük 
bir iğne parçası kalmamacasına ta· 
mamen yanını~ ve kül olmuştur. Bü
tün han şimdi yalnız dört dıvardan 
ibaret bir haldedir. 

Yalnız arka tarafı yanan Kasan· liz kumaşları bulunmaktadır. 
topulo hanının bu kısmında Fratel- Tahkikat . . 
li Abeniye ait kfığıt ve kırtasiye Eminönü merkezi ile müddeı11\ 

Vali yangın yerinde 

tedbirler alan itfaiye yangrnm bu Ata Refik hanının birinci katı ya· 
civardaki mağazalara sirayetine de ni mağazası kısım kısım muhtelif 

dep~ m, terzi tıyanın ticarethanesi, mi muavinlerin.den N~ati dün ~e" 
i;-:!ı:çi Eskenazinin yazıhaneleri, ve ce yarısından beri yangm tahkilel 

tiyle meşgul olmaktadırlar. Yana'i 
mani olabilmiş ve yalnız Suraskl tt- müstecirlere aittir. Burada Vefik ----------

Bu sıralar.da hanın üst katından Yangmm bu suretle gittikçe ya. 
alevler çıkmağa başlamış ve Eeya- yıldığı bir zamanda vali Lfltfi Kır
zıt kulesindeki bekçi de vaziyeti darla polis müdürü Sadreddin Aka 
görerek derhal Fatih itfaiyesini da h8.dise yrine gelmişler ve itfaiye-
1.aber.:Jar etmiştir. Bu, saat tam nin çal.r§mumı takip etmeğe baş _ 
24 ü b~ş geçe olmuştur. laml§lardır. 

IHaiye geldiği zam:m Saat 2,5 de Ata Refik ha.nmın L 

carethanesinin üst katı yanmıştır. insel ve ortağının manifatura, Mü· 
Yine bu sıralarda Katırcıoğlu ha _ nir Gencerin tuhafiye, Sabri Ku· 
nmm arka kısmı ve Sel.inik ban • yurncunun şapka ve Sofiya Haci 
kasının da çatılan tutuşmuş, fakat Yaninin manto kısmılan vardır. Ha 
vaktinde yapılan müdahaleler ate- nın ikinci katı Ata Atabeke aittir. 
şin buralarda çok tahribat yapma- En üst katta da Fahri Birola ait 
sına tmkln vermeınketir. 'bır trikotaj fabrikasile diğer bir fa

Alman genişlemesine 
karşı 

Bitaraflar 
ol oku 

Sabahleyi1 
nila fabrikası vardır. Bundan ba~
ka ayni handa takasa Selim Osma· 
na ait yazıhane ile ipekçi Doledo, 

itfaiye yangın yerine yetiştiği çl çökmüştfir. Bu sırada bitişik bu. 
zaman büti.in hanı alevler içinde lunan Ksantopulo hanınm da arka 
r:örmüştür. Derhal faaliyete ge - tarafı tamamen alevler içindedir. 
ç:Imekle beraber rüzgarın alevle. Bir ara ateş yandaki tayyare piyan
ı ! yaptığı korkunç yardım karşı- ko müdürlüğü binasına da atlamak 
Eında bu çalışmalar hiç fayda ver- istidadını göstermiş, fakat bina 
141emiş ve derhal Beyoğlu, Bakır- run damında bulunan itfaiye nefer_ 
l. Jy Vı! İstin ye gruplarından yar. Jeri fedakar çalışmalarla buna ma 
d m istenmiş, bunlar da kısa bir nl olmuşlardrr. 

Sabahın saat 5,5 da Ata Refik komisyoncu Romano, Avrupa ile 

Kont Ciano, Lehistanı 
bu projesinden vaz geçir
meğe muvaffak o]amadı hanı tamamen harab olmuş arka ta

rafına bitişik bulunan ve cephesi A. 
şir Efendi caddesine bakan Dilsiz 

müddet isinde yangın yerine ye- Bu anda Dilsizzade hanının 

t"Jmişl~l.":iir. Fakat bu sırada yan- Ust katında yanan ahşab kısım çök
gm Ata Refik (Eski Mustafa Şam milş ve alevler binanın diğer alt 
lı) hanından yanındaki Tevfik Te- katına sirayet etmiştir. Fakat hana 
m::lliyc ait Kasantopulo hanına giren itfaiye neferleri bu çöküntü
geçmiştir. Ateşin buraya geçmesiyü mtlteaklp gayretli çalışmalarla 

z:ıde banmm da UstU tamamen yan 
dıktan ve diğer katlar da ufakte
fck zararlardan sonra sönmilştUr. 
Fakat tayyare piyanko mildürlilğil
ne bitişik olan Kısantopulo hanı ile 
onun arkasına dilşen ve Aşir efen
di cadde.sinde bulunan KUçUk Uca. 
ret hanı yanmakta devam etmek • 
tedir. Kısatopulo hanmdak.1 aUııı ar-

Sanlranslskoifa açılan bllyilk sergiye ltalyadan 
bl~ok sanat eserleri gönderilmiştir. Bu arada e&• 

Jd İtalyan res~ımlaruım mt"şhur eserlerinden kırk 
tablo da ,·ardır. 

Tablolar Kallfornlyaya gönderibnedcn en·eJ 
mUteba"sıs!ar oranm han.smı tetkik etmişler \ 'O 

iklimin tablolara tesir etmlyttei;-1 neticesine \"ar. 
ılı!ctan Mnr:ıdrr W eser!-crln gönclerllmeslne karar 
verilmiştir. 

S;)rglye gönderilen sanat eserleri 20 milyon 
dolar kıymetinde tahmin edilmektedir n bunlar 
İtalya.dan hu.-.ıud bir İtalyan gemls.Ue N <w~·orl>a 
g::..ıderflmlt. oradan da slliıhh İtalyan nöbetçileri. 
n!:t nezareti al!ınıJa trene konularak Sruıfranslsko. 

ya gönd-erflml,tlr, Sergi eııınasmda da t:..b!o':1.n sJ. 
Wılı nöbetçiler ookllyecektir. Zira 1911 de Luvr 
mllıeslnden Leonardo da \'ln~ "Mona Llsa" Is. 
mlndeld tablosunun ~a.lmdrğı unutulmamıştır. • . 

S:uıfran.t;isko serglslne gönderUen İtalyan sa
nat eoıerlerlnden biri Botlçelllnln me3hur "Venüsön 
do~uıı;o" ismindeki t:ıhlo'Rldur. Asıl ismi Alessan. 
dro dl Marf:ına del Fi:lppel ofan rf'Ssam sonrada.o 
Bo'!ç:?IU (kü~ülc şi5e) lsır.lnl nlmıştır. Tablola.mı

dald kaılmlara model olarak denlniD meşhur si. 
m:ıhnnı aldığını !IÖylerler. •'1'enüsün dof;uşu" Is. 
mir f ki tıı'>lnsundald ksdma mod~ ofarak \ ra.rliO 

Vespu!:-::l'nin kanıı.ı \'e Giufüı.prı de Mrf1lci .. ln met. 
resi ol:uı. nman-n m~şhur l..aıluu t,;r.ıon.)~.a'yı :ıl

dı~ı zanncdllmcktcıdlr. 

komisyonculuk yapan Yusuf Ka· 
pancımn büyük yazıhaneleri de bu
lunmaktadır. 

Bunlardan başka Hakkı Demir, 
Minas, Mustafa Üçok Saffet Rüs· 
tem, Yaşar, Hamdi ismindeki şahrs· 
!ara ait terzihaneler de vardır. 

Handaki terzihanelerden başka 

bütün ticarethaneler sigortalıdır. 

Hanın sigortası 100 bin liradan faz
ladır. Hanın üst katındaki trikotaj 

Tunus - T rablus 
hududunda 

Bastarah ı incide 
İtalyanın Fransaya karıı talepleri 
resmen i!An edilir edilmez baılı. 

yacak olan korkutma hareketinin 
bir baılangıeı mahiyetindedir. 

Tunus hududuna yığılan bu 
:nühim lcuvvetu«\in hudut hldise· 
terine sebebiyet vermesin.den kor· 
!nılma~r. 

Paris, 4 (A.A.) - lyi haber alan 
mahfillerde söylendiğine göre Kont 
Ciano ile Bec!{ arasmda yapılan 

görüşmeler neticesinde Polonyanın 
macaristanla mü~te:-ek bir hudut 
tesisi projesinden ve üçüncü bir 
mihver teşkil edecek olan bir nevi 
bitaraf milletler cemiyeti ihdası fik
rinden vazgeçmediği anlaşılmıştır. 

Po!onyaya göre bu üçüncü mihver 
bu milletleri komünizm~ ve Alman· 
yanın genişleme siyasetine karşı rlıü 
dafaa ed~cektir • 
Romen - Leh müzakereleri 
Varşova, 4 (A.A.) - Havas: 
I yi haber alan mahfillerde söylen 

diğine göre Gafenco ile Beck arasın
da yapılacak müza!~ereler esnasın
da Avrupanm siyasi vaziyeti ve bil
hassa Tuna havzası meseleleri tet
kik edilecek ve Polonya ile Roman
ya arasındaki iktisadi münasebet
lerin sağlamlaştırılması imkanları 
araştırılacaktır. Bu müzakere'er es· 
nasında yahudi meselesinin de tet
kik edileceğine muhakkak nazarile 
bakılmal~tadır. 

Ayni mahfillere göre Polonyada 
Almanyayı takliden beynelmilel Tu 

Bu gibi bidiselerin mes'uliyeti na komisyonuna girmeği derpiş eyle 
Fransaya yükletildiği takdirde mektedir. 
Almanyarun İtalyaya askeri mü-
zaherette bulunabileceği zanne .. Polonya huna sebeb olarak . Ma-
lilm~ktedir. caristanm do3tU olduğunu, Roman-

• . . . . yanın müttefiki sıfatile bu haYzada 
.~alahıyettar Ingılız mahfellen.

1 
iktisadi ve siyasi menfaatleri bulun-

:nudafaa hatt•~ı T~ablus • ~unus duğunu ileri sürmekte ve Polonya· 
hu~udundan bır mıktar gerı çek· ı nın ihracat işlerinde tanınan büyük 
mec,e k~r.ar ve~en Fransa~ın bu bir rol oynadığtnı ilave eylemekte-
lıareketını tasvıp etmektedırler. d" 

ır. 

Hadise çıkmasına mey.dan ver· lki nazır arasında yapılacak mü-
memek için İngiltere hükCimeti • ırucat esnasında Vistül nehrini Tu
nin 16 nisan 1938 tarihli İngiliz - nanın mansap cihetine bağ!ıyan 
İtalyan itiliflanna milsteniıden ı. 1 bir kanal inşa3ı projesi de görüşüle
talyanlara kuvvetlerinin azaltılma ce!~tir. 

ları;:ı ıtekfü edece~l ve tesbit edi-ı Yahudi meselesi karşı~mda :oıo.n· 
lecek m'L:tarm Fr.-.mız kumandan va ile Romanyanın vazıyetlen bır
lı_lınca da Tunust~~i kıtaları için 1 dir. Bu iki memleket, yahudi ekal
·~abul cailece:i ü.nit c:uilmckte. 1 Jiyetleri için muhaceret sahaları bu-
dir, lunmasıru arzu eylcmektecfüler. 

.s: ... .ı 
han ve mağazalardaki müstahw-
ler ve sahipleri dinlenmektedir. 

tf adeleri alınan Ata Refik hısıl 
sahipleri Ata ve çocukları Naci 
ve Feyzi yangın haberini kenl:iil~ 
rine Eminönü merkezinin verdi 
ğini söylemişlerdir • 

Bunlardan Ata Refik dün gee' 
tiyatroya gitmiş ve çıktı:.<tan ıoıı ... 
ra haber almıştır • 

Yarahlar 
Ata Refik mağazasnım alt kJ• 

tında uyuyan bekçiler.den MustJ' 
fa ve Şerif muhtelif yerlerin~ 
yaralıdırlar. Handa bulunan • 
l:iekçiden Ahmet ve Ethemin ~ 
ğaza sahiplerinin haberi oıına ~· 

dün gece gizlice işlerinden '1"1 
dıkları anlaşılmış ve bunlar da 
lunarak ifadeleri alınmıştır. ~ 
gmrn çıktığı tahmin edilen 11. 5' 
üst katındaki trikotaj fabrı.~, 
sahibi Fahri geçen hafta içı ,1-
Almanyaya gitmiştir. tfade ver el 
oğlu Mustafa fabrikalarında gde 
bekçisi olmadığını ve içeride 1" 

bir teneke yaöl:ian bat 
t> ··ylt' 

benzin ve gaz olmadığını SO 

miştir • ,., 
'"91' 

Bu sabah yanan hanların cı ıt' 
kahbalık bir halkla ıdolmuştur· ıctt 
beri olmadan iş başlarına ge 

11
• 

bir ç.::·!t yazıhane sahipleri b~~:aıı 
duklarr hanların yandığını &~,,. 
ce şaşkına .dönmüşlerdir. fi~ ~ 
daki kasalarda senetleri ve bırÇ ,e 

··ıter 
kıymetli evrakı bulunan yu e• 
tüccarda kasaların açılmasını ıt' 
rakla beklemektedirler • _/ .' -
Hakiki akşanı 

gazetesi 
• 

·pı 
G ınun en son haberJerı 

verendir 

lstanbuldEı 
l1 u vaziyette oısrl 

tek gnzete 

HABER'd=r 



ovyet ordusu 
Sevk ve idare prensipler 

ha fikrinde mülhe---

r Z ı ı.. 36 Yılnlı vallşillr ıruııda l'Olnnif bir Al•n •Jflht 

Gece, gayet korkunç bir manzara alan 
ah onnanda mü kllafta yürüyorduk 

- 5 7-
ııı Md .,...,,.. Sot!yıt ar rin ft vasıtalarm bir mm ft 111· Jann hususiyetleri de oldula a&1l" .dltGn iptidai tman1anla JCll .. 
...,. ........,. '°" pialldyet, elde ıwvwt bCltGn katMle- kira çok dayanmakla beraber,.-· 

-lert ~ l•ciMll ,. kanetle tuDamİarat yapılan tur- lü)'OI'. · llllk bblliJ'li hayrete tQwbr. 
-.,, ,,.,,,,..,. bir yaıs ıör ruzla elde edilir. Kati meydan mu· . • • • l>Gn1IJUD her tarafmdaki iptidai 
-. Kor'""'"' S.N tarafırr hare~.Jne muktui kuvvetli latala· Mulıtdif ""''"""' bifl'ilı lam lmanlarda bile hiJ* wrm ba 
'-~ h yaıtda, Sor rm bir veya birkaç yerde toplanma· B!r ır.ubarebede - taarrmda ol· kudret bu hususta blrikulAde bir 
1" Ruya "''"""""' ınlı '" sı, cephenin diler yerlerinde bilerek sun müdafaada olsun - muvaffa- llYki tabillerl bulunan hayvanla • 
""• ~,,..,,.. tmlattltyor. zayıf kalmakla mümkiln olilr. kiyet, ilk6nc:e mulıtellf muharebe rmıw. pek yalandır. Onlar, tehll• 
..,.,.,_ ilılilMı lllili...U Wiı, Bwdan dolayı, ordunun mObim unsurlarmm biribirili twmamen kay keli, mwı, km tehlihsfs, a&'Onilr • 
.. ....,,.,. bir iutmdrr. kısımlan dalına mOdafaada muha· napn•smda ve maksada a&e birlik· IGrilnmeı bGtGn yollan bizim bari 

tJbe ecr. Rus fi1drlerine pe, 11' te tesirindedir. talarmmm ime wrdili bbiliyetin 
llbrt edeblyatmda müstak· tikbalde ı&Odaafa tam da eimdiye Daha bilyQk harpte, Od em mu- ook ilstOnde bir kudretle bilirler. 
harbin ilk devresi PDİI tet· kadar olan muharebelerdeki eski fm, piyade ile ~ biribirini Bir eskimo ucu bucalı obiuyan kar 
IDeVIU oJnwJrtada. Bir bar ehemmiyetini tıımnnen muhlfan tppmlamlan aevk w JdmD pek llbralarmda, bir ı.deYi ucu bucail 

ı-.ma: aflwanda, istikbal· edecektir. çok llOl'luldar tevlit etmiJlr,ea, ta· olmıyuı çöllerde, bir Hindi &(lnler 
manuDe dipkımatik maza. "'Müdafaa her harpte her ordu i· ilikteki tıeklmOl ile tank w tanare ce dolaptan Himallya lilsilelerinde 

devresiDiD mbk memıt ohm- çin sarfmuar edilemiyen muharebe de iki yeni em llDlf olarak meyda- biliDı Mlmnmı almıyacalı aı de
likri ı.am umumiyet b· tanıdır.,, Bununlaberaber, mQda- •cdd*tan ma bu maelenjn bal rece dakik. IOll derece belinil , .. 

• Simdlld harp ispanya ve faa, daima batb yerde kuvvetli ol· \inin ne kadar M olacalı qikardır. IOll denıcıe een-1 lılerle m ufU 
tim tecrObe edildiii Oıere mak maksadı için bir vasıta olmalı· Ruslar da bu. dclOkten kurtulama.. yollan ft pçitleri balar w bilirler! ·---=- pklinde, mmen barp dır. Müdafaa daima lweklt (ope- lllJllardlr. Rullmm en yeni talimat· Bile yol ~ iki lih1rbu yr 

~lblllnı *1eniyete pkmca rtion) için yrdıma olmalı ve her nameleri, bilhua 1936 •feri bir malı, bizi hakikaten bit talam aır 
tedrimı ve ciıli olarak ya müdafaa kararında. mQdafaanm met talimatıwneıi dnrt e.u mmlm, rlp yol1aıdan. &eı;itlenlen. batta 

ltferberlUde bafbyacaktır. ilbar w iaasmda. sOıat ve fiddet· piyadenin. lopGanan, tanlan, ve tay malara içleriDdea pPıesek mukad-
tekniiimJeki ve vasrta1amr le twnil8 pçmek em fikir olma· yarenin tabiyece llYk w ldantl w cles timsah omwnına pek kısa bir 

,..IDDL harbe batlamak hu- lıdır. Ruslar Klanniç (Claımrita) birlikte tesiri prensi~ ihtiva et· mnanda zMnlQler. Fakat nna Y ml p..,,,. """1ıft1 ynlikn• •k •Fluunllm 
BOJOk lmptekine nuaran in 111 fikrini benin•mendflerdir: tili ı&tftlr. Bu d&t 11811 bir JdU lalarm nmbddet onDIDll ~ 

~lıım ftl'IDİtfir, Rus fi· "'Müdafaadan turrma ~ del- haline aeJmek için, plln dainlinde. tıkça kodmlan artttJ1ı &MlOJor bi sallanarak J(lrilyodar .. Derin dr de bQyOk bir merakla littikcıe yak-
l&'e. km bir nman içinde pınmiyenltr, diba siyD, twrma mütter* tair için talim w terbi)'! du. HıdlaJde cin w peri lttkatt8n rin IOluyup ~ Jaıtılpnıı o prip dümbelek ve flüt 
bir ,amıuk) teekil edile- seçici mtldafu me1buma içindi && eıdilmiltir. nm htlcumile clltftnme ka~ Heyecanı oalaıdan aPlı ohmyan çılbklarma kulak 'ftl'iycxdum. Om-

bammla .ıe hudut apl· miyenler Jlrildafwmn OstOnHflGn8 Maeteıek teelr ıaemlPld ber den cıottan vaJrlairmı ~ PGlıua bula Jaklatf;ı, u.ıca. fa· rOmde ~ kadar vahli. Orpertici ve 
,. molvımmta batJamakla biç anJ8flMtll!JI olanllldlr.,. ~ evvel BOyOt harp tecrilbel.. pbe o1nuyan ba iki wllınralnm kat dqet daılu ID*de: ~ bir musiki i§ifmedfm, 

cflltmamn harp bamlık· Taarruzda olaı mGdafuda ol· rine dilYlmr. Bu haMllta ~ titnmeleri ormana Jlklqbkca do- - Matı! mu edenm biıdmıbiıe Duk-Duk lar, insana birdenbire. 
~1111 da1ımr w ba hambk- sun. muvaffaklyetln w pıtı bu- fikir em tutul\D'. ha beBrU bir hal alıyor, Mamcalr iyin JW)'danma slrmiyeliml Oncr celwınem! ve acaip feryatlarla cin 
~laluııt edilir. Hava kuv landır. Basbn, dikkatU ıizleme n. BQylllc lıarlmı ft ondan IDDrlkf an aıb1aniJa 6ıOp lüe bôm11a ullkça bir 7enle durahm. dedi. ordulan hOcum ediyormuı Jıillini 

lllat&Hl bta11r w "1vari bu ve haftbtte pek sinde sOraıie yeni m~ en mGhlm tecrGbeli, emret bile edemi,..._ Selipde Adeta bir yahm 1lftti. nren fevbllde abaıkaiı ~tOUl 
tnlmmıun -.ıanm tqkil ~ ~llM&:: . • • ~.bi.t ~ 

talim,. wıa,.. lim* 1imn'etrlltJD&it~ &&ini • ....... ..... - Pcilnııt; .... ,...... onnanm i&ii~ 
toplanmak suretile iiılene- tarzda kullamlmasile yapılır, makineli aiWılanndan cıkmasıdır. 1er1 0 hali aldı ki hem anmak, hem Her tarın tuzak ihtimalini clOllln • bu cehennemi canavar d\idüklerinin 

Durum. herhangi bir tanda ıııü· Büyüt harpten eoııra, her orduda ~ kencfüni aJamıyordum. medilimi zannetme! Elbette uzakta yırtıa, acaip, çarpık ve delirmiı, 
~rllıln blela~ dm'esindeki sait ise, netice, düşnan cxdusumm makinelitOfelderin t,ıclrnQJil ve ade- Ormamn ilk pçttlerine Per lir dururuz. acı feryatları Pohuayı Plkm bir 

icratı. etiktı okhCu ihata ile wya yan ft prisine taar dinin ~ Jlildtfu kuvveti· as, derinden dslDe IOll dence a· Benden bu cevabı alan Pahua ba· 6rdele ~ Etrafma alık 
hudut pılllf"lsmclan i· nır1a elde edilmeye phplmahdlr. ai ınOlrim dmcede arttuuut alda- ca1p, WuJc w ...,. dfllı.-.. mir na anmı hemen tdm1mn yan- alık, iDii dnce tlrkmfla bir hllde 

1111111111&. belki harbin cereya· Fakat pmu da bilmeli ki, llÇlk yan lu neticılsi dolru olarak idıAG O" riJe wı.p fl6tlerln • .ı baJlmıt' 1arma lelirterek 1.Jin lllQdan:mdan ha)mnymda. 
t.elir laa eder ft bidayet· ba1mak ıiadiren tahakkuk eder w Ju•nıptfur. Topc;a bClyi1k ı.pta lll'mı itittik. ~lıi· Daki>tıldar uzakta durmak lstwfiibnid eöyledi Bu acaip musliinin benm tberlm 

dftp>am kendimiı.e ti bundan dolayı normal olarak yar PQk1010 O... yalm ,,.._mn bfP*' ..,.._ Mhedel'l ... ...., AdamJv tekrar korkuyla baflamu de de derin bir tSr bıraknut ol-
Sevt ve idare ınabrm sefe- dıktan IODl'a ihata imklm ekle d· IGll melrineUtifeklerinl bertaraf et- o prip w _.... Ayinlerine al· ..Uaddar. dulunu itiraf ederim: 

~ıandlD itibaren ~ti- Ur. meyi temin edecıet haldl ~klir. rf1mi11enti. Bea 111 tepeli--- Gece, b(lyOk BamW 'ft ihtiyar Zira bu aealer, bu kadar pyrf hı-
n oau saferle netice- Bu suretle, Rus ordusundaki ope- HaUNtl her piyade twrusu bu imi ~ ......., .._..,e- bindiltancevisi alaçlari1e pJet tor ani ft canavarcasma acı. kanna· 

kidir elde tutmabcbr. ratif prensipler, bGyGk llked dev- tOfe1derin karpsmda dalılır w dr cılinüı •ıııllteı• ae -..ıs Jsti· kunç bir manzara alan timsah or kanpk dGdlk ~ıklan imanda ~ 
leYk ve idaresindeki bü- letlerde umumiyetle• cari olan eM· iıtJlmqtır. Bu tec:rClbeden Ruslar, )'aldtm; Fakat nılahederllllil 1'lall manuxla mf1Wülltla ~. denbin bayat dU)'IUllUJıu doncbu-

~aler imba fikrinden mül· rm esas itı1mile aynı oktulu anlap müdafaaya bam e,..... Jmrp ki- aihirbu yaaJdarmm artık bam Ben, bmı a1aç1ann ve dikenli yap- veriyor; imanı sanki PJri ~ 
• "km orduımn muharebe hyona da, tabiyece enk ve idare ve fi ıniktarda tanla bidlkte t.lr et- bemen dUlerl hltmlJor libbdll A· r1kJarm anwdan vOcudamu &se- mablGldarm uhrevi AJemlne bir-
-.. dftpmnm iınha9'Q1 muharebe prensipleri. hariçteki ef· (llif._ 14 ldtlı) c:bm ....,. in1e1JJer1 b,_m• al· Jemedm yGrQmeye pbpyor, hem denbiıe liımia libl olUJar. O>k Jr. 

olmala. Sovyet Rus· kından blyle bir cııılEtiıın ......, 
olacalı.bir harpte kr li hııwı-. biranda ftlc illdheblUt. 

elde tdilmni w dftpnamn Bu--.. koltada ...., b1i 
lmbua ... hedefidir." lllle'lıtlmll olaİI llhbli'ttitilds .... 

talimatnamesi 36, llll dmdllir. Zira, btlillhid &lbmCW 
• Btltiln talimatnamelerin deki *'8n blrdenblrtt .e;retler 
1e1kft eden w - eematik mifti. Seller artık kul818aıunm ... 

- bOtOll emlrtere elBS O" lir ec1elıelt kadar ~. 
lrldaile Rus milleti (DeNJM .,., ) 

llul orchm terbiye edil· 
~ .nthmı bırakma· 
'-1lm olzneddcGI, Jrcmutan 
-.ııad)Jleriıı Jcraatı bu ira-
~- ahnllmr. (Seferi 
-......... 36, madde 

~bir JI.,,...,.. ........ 
""hyrat b1'1fltik. (~ bii
y;a bir stiM ;ı. ası. ola liWer 
Ptd u. ,,,,,. """"""" ..... , 
lif. K1111 1ıo,,.._, u 11.ô)li liflırifl 
d• liaı Wr tndnü ....,ıv. Brs 
,... fÜÜ •• "' ..,,,,,... 

,.,, ""'" iti '"'""' "°""" .,,,,.. 
lan aM4v.). 
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Ha'beo-'Dn tarftli'illi Romanı: 7 5 on.tnmnm 
- laticvap kili efendim. Ba~a. 

smr çağıralım. 
Esat Efenili mukabele ediyor: 

Kara Abdiirrahman faaliyeti • 
çın 

• - Suaviyi tanımak ınasumi)'eU 

ıtıe ml, mUcri.miyetime m1 delalet e
diyor'! 

kendine en 
geldiğine 

güzel f ırsaiın 
kani olmuştu 

- Tabii mücrimiyete ! 
- Ban Sı:aviyi tanırım. Fakat a· 

::ımıda münaka;:ı olduğundan bir_ 
'•aç senedir kendisile ne görüşür, 

batta ne de selaml:ışırım. Halbuki 
r.aut: Paşa Hazretlerinin, Ali Suavi 
Sultani müdürü ve mabeyne memur 

''Beylerbeyi Timurtaş Paıa ı.ıa - kılıc;tıın ı çlrlp haberl ttıuzaffctt . derakap icra edilmelidir. Bir ku · bi muYaffokıyct eyledikten sonra ;kr!n sarayda ellerini öptüğünU ve a· 
naatıra Plrlepe keferesine karııı yU. retle dön. m;ıll\:an mukarrcratmda son dere_ vefat ve Yahşi Bey kendi.sine halef zayı muhtererneniz arasmda. bu şe_ 
rUycrek kalelerini fethettikten 11on- ı Hayrettln Paşa, Mınoct kuvvetle cede basiret, icraatında fevkalade oldu. :tildo hareket edenlerin az olmadı · 
ra Karlıya teveocUhle dUgmanı cizye rir.in Uç misli.ne yakın muazzam bir bir sürat izhar ederek ordunun gö- Kııramanhlarm Ostnanlılara kar&ı :tını bendeniz gözlerimle görmüş oL 
itasına mecbur eyledi.,, 1 ordu ile Selfı~o hareket eder el - zü önünde şecaat ı;östt'rmclidir. GL hı:ısetlerl bu zamanda başladı. mak sıfatile gayet iyi biliyorum. Bu 

Seliıniğe kadar akın edildi. Boena mez Manoel lcacıcak dctlk ar&l'rıl1J Li bir mukabelede bulundu.,. Sulb.n :Muradın saltanatında 'Yııh- ;nanlık kalıu\ edildiğine göre nıuh-
vo Hersek fethi eıınuı11dıı bu eya.. ve evvelA babaer Andrenlkoıa iltl- Hayrettin P:::ş:\. Sultan Mul'a<lm 'ı l Beyin oğlu Alacttin Galastdekl terem paşaların da benim yanımda 
llt beyleri gelerek itaat ile vergi c:ı etmif, fıkat Andrcnllcoı bliyle bir müşaviri halinde~·di. D!zansın Ahiler ihtilalinin tevlit ettiği mUş • ki sandalyelere buyur.maları lazım
ted!yMlnl kabul eyledlkJerinden o~ ı ınühlp bir hasmı kendine de d'ılf • zabt ve teshiri işini beraberce dü- k\ll:itı tezyit etmek fikriyle V<'rsak. geltr! 
rnda te\•akku! oloodu. rnan etmemek için lN ıttlcayı kabul şünmüşlerdi. Fakat padişah bu ha • !arın Ankara. asil~rine lltihaklan- Rauf Paşa hiddetten köpUrerck: 

1lkb&hann blrinot günlerinde M~- ctmemltU. j z!rlıklaruıda en kuv\'Ctli mUşavirin- nı teşvik etmişse de Ankaranm Oıı· -Biz, diyor, senin flldrilerini ve 
earl!tanla bir MyUk harbimiz vu- Manool CinevlJUlerln elinde bulu- , den ölllmUn kadır ellylo ayrılmış manlılar tarafından zabt ve kendi • 2mellerini neşriyatınla çoktan bili • 
kubulacaktır. tlu lıarbln mukaddc. nıın Midilliye iltica etti. oldu. sinin Sultan Muradın kerime~! Ne- ri:ı:. 
mesl sannmııta gl5re mUslUmanlara Sultan Muradth töhtcıti dllnyanm ! Hayrettin Paı;3. Ycn\şchirdc öl • flse ile teehhlilü bir mUddet aulhU _ "'Kişi cfklrtle ilzam olunamaz. 
haYVlıdır. Akıbeti cenabı hru!ka d6rt tarafına yayılmtıtı •• Ontın 'ev. ! ınu, ve bfinkarı derin bil' teer!!Ure temin r.ylemi~ v~ bu dakjkadan iti. imza.sile mes'ul olur ... Kim bilir E -
mal~dur. kotlü ve tıatvotıü bu ıamanında CJ- 1 dUşilrmüştil. Hünk(ır M:ırat, Hay • baren hasut AlAettin 09manlı hU • rendim iz de neler düşünerr!k muha. 

Bu mektubun vil.tıulllnde biltUn aa 

1 

nevlz1ller de kirrıdller kl, onun önUn i rettlıı Pa&anın öJUmlyle doğacak ha, lı:llmdarllo beyninde mevcut olan re beyi bu hale getirdiler? 
kert toplayıp tealih et. Ve aynı u. den kaçan bir dUımant himaye et- diseleri ta.~min ctmiyecck biri do - rrıualıcdcnin n:ı.kzı fc;in her türlU Reis - Sen padişahımmn azame. 
manda Kraılde bulunan biraderin sinler?. ~ildi. frr~atlar tnharrislnden hail kalma- tini, kudretini ve kııda:iyetini bilm!-
Yakuf) ve Ctnabıhak fünrltnU mllz - Ve nitekim bu himayeyi kabul Rumeli aşa~ı yultan onun &Atvctl mrş, Saveci \'akasile Hayrettin Pa· yor muydun ki böyle haddinden bil· 
c!at eylesin Bursa kumandanı oğlum etmiyerek Manooll reddettiler. n~, zekC.sına, ferasetine bağlI görU. "l:ınrn vefatını en münasip bir frr. yUk itlere cesaret ettin? 
S&vt!cl beyin harek!tına g8.zlerlnl Manoel iki cami arasında kalmış nllyordu. Filhakika onun yr.rinl' oır. l'!at addederek Varsak ve Turgut ka - Paşam, cesaret edip yaptığımı 
aç, evamiıi harfiyyen Jcra ve her ne baıı vurduğu yerlerden kovulmuş \'e lu Ali Pa~ıı. gec;mi13ti, rt•çmiısti, amn, hileleriyle Anadoluda gö,.ebo halin- söylemiyorsunuz ki, arz::doyim. Ben 
vukuat olursa sıhhatle beni habe - nihayet hayatını kurtarabilmek için daha Toydu (2) Va bunun toyluğu de bulunan Bay•burt ve TUrkmen ve pad.Jşabımı.zm azametini de, kudro. 
dar eyle.,, bl.7.ıa.t Hilnkar Muradın ııyaklanna Bu hadisede Sultan Murat tari . 'ı'atarlarını cemetmisti. tinl de, kudsiyetini de biliyorum. Ne 

Buna mukabil Bayezit de eu ce· kapanarak affını iatemi.§tL hinin en mtihim vekayiinden sayılrr. (D~vamı var) çare ki benim bilmem kfi.fi değil. 
vabı yazmı~~ı: "Sultım Murat ulvlyetı vicdana Müverrih Saadettin, İdris tarihle- Grandük Nikola bilmiyor ve lst.an· 

''CP.aabı hak ıtmrünU taiit et&in, 
biraderim Yakup bey kemali ada _ 
Jetle icrayı hareket ediyor. Savecl 
Beye gelince aym k.ise derunun -
da bulunan mektubumla Bursa ka. 
dlSmın mektubu \•ardrr. Şimdi babı 
!illiıizden yeni evamirinize Jntiıar 

ederim. 
Kölen 

mali.k olduğundan (1 ),, bu talebi ka• rinden aldığımız bu h8.dise, bUtUn (1) Hamnıcr tarihi cilt: 1 sayfa bulda kılıç ~akırdatıyor. Benim gi-

bul ettL Yerden kaldırdığı Manoelt Osmanlı tarihlerine de aynı mııhcz- 272 bi erbabı hAmiyett ma.hbua tutııca-
- Beni, dinle, dedi. Rumeli umu. !erden intikal etmiştir. (2) Neşri, K.a.ralnan Oğlunun Os- ğınıza değnekten asker yaratmağn 

runun hlllnll suretle cereyanı mat- "Devleti Sclçukiyenin yıkı1matıın· ınanhlara lffi.nı ha.rp etmesini AU muhtaç olduğumuz böyle bir zamıın 
lubumdur. Bu da imparatorla iyi da.sonra Mahmut Ermanakte ika- Paşanın tccrü~izllğine atfeder. da bizlere de bir silah verin de pa. 
geçiruneii icap e\tirit. met ve Bedrettin unvanile bUtün Karam:ın Oğullannrn isyanlarına dlıjahm11:ı öne düşsün, evvelA mem. 

Islahı nefs ederek bu umura vnk Karamıın hakimiyetini ihraza kes • ııebop oldu. tcketten dUşmanı sürelim, ona had-

fı hayat edersen seni biı;naycden u. Ç .... 1 YUKARDAN AŞACı{ dini bildirelim! 
zak kalmayız. apraz eg ence ~ 

1 - Avrupanm fiimaU garbl!inde C!AMDA S"'tnGONL#hP' 
Haydi, şimdi ıeni azat edip pede. O:J un u ı.m. 

Fakir Beyazıt,, •' 2 3 4 5 Gt 1 8 9 to ~ bir devlet, 2 - Birlcşmiyen lki eeyin 
rin nezdine gönderecegıy·m. ·uuh k e isti tak b k'lde • arası • Meııeli tlfoda mekteplere ve - 11 em ve n u şe ı 

G<SrUiilyor ki Sultan Murat endi
&elerlnde yerden göğe kadar hak • 
lıydI. Sulta:ı Muradın Saveci halt -
]andaki niyetleri bu mektuplardan 
anlagılıyor. Maahaza bu niyetler 
'.Andrenfkos ve Saveciye de meçhul 
değ:Ud.L 

Böylece hareket etmediğin mes- dokuz ay kadar s\irdU. Nihayet 
" halka tatbik edilen. 3 - Turunç ren 

muumua olursa taş taş üzerinde ko- 6 1878 (19<V>) ,_..,._ · · d eli· ginde, 4 - Ufak aşiret. Parmakla- ... ., MUıUllUBaw.sın e "a· 
mayıp senin de götlerini kızilll sir. 3 .,__...,._.,__ nıharp kararını verdi. Mevkuflar -
ke ile l:ör ederim. 4 rımmn sert yerleri, ~ - LUzumlu 

Bı·r 5 
şeyler, 6 _ Saksılarda bc.slcnen • dan yirmi bir kişi (içlerinde Esat 

'1ddet sonra Hayrettin Pa- Ef dl B yd tı s··1 P B:m, sen, o, 7 - lyi olma, 8 - Yır- • en , ag a ı u eyman aşa, 
şadan :::?lii.niğin fethi haberi gelmiş ' Sille""'an Bey, Be .. inci Muradın tU. 

tık yerelere örtülen • lfitlerln mil- ,,,... " 
ve bu padişahı epeyce sevindirmiş, 7 tüncüb:ışısı Hüsevin Efendi, Filibe. 

Jeti, 9 - Odun kesen ve satan, lO - " 
' Nitekim, Andren.ikosun oğlu Ma. 
noel fesat tohumunun en kuvvetli -
8in1 Sellnikte ortaya attı. Osmanlı. 
larnı elinde bulunan Siroz aehrlnl 
zaptettı. HUnklr Murat bu haberl 
aldığı zaman beyninden vurulmuşa 

dönmilf ve derhal vezir Hayrettin 
Pqayı yanma davet ederek haykıra 
haykıra. ıu iradeyi vermiıti: 

yine Osmanlı Ulkelerinde bayram • 8 11 Hafız Nuri, Sait Ag~ a ve~aire var-Erkek - Kumaşta bir rıevi uzwıluk 
lar yapılmasına 1.ıııdeler verdirmiş. 9 dı) idama, diğerleri müebbet ve mıı· 

ölçUsU. 
ti. vakkat küreğe mahkum oludlar. 

1386 tarihlerine tesadüf eden bu Yalnrz ''Af , .o atıfeti ı:;ehriyııri şeref 
f 2 l iO 

- Bu 1lin keferenin hayyen veya 
meyyiten derdesti matlubuındur. 

Haydi lala gtlzide bir ordu .lhur edip 
SelAni.ğe müteveccihen yola. çık. 

Yalnız Sirozun istirdadile iktifa ey. 
Iemeyip Seliniği de zaptet. Asileri 

za.man padişahın bir UzUntusUnc se- SOLDAN' SACA: 
bcp olmuştur. 

Ha}Tettin Paşa vefat etti. 
Müverrih Kalka.ndll Hayrettin Fa 

şadan bahsederken ona atfen bir 
hadiseli nakleder. 

"Hayrettin Paıa bir gün Sultan 
Murada: 

- Harp de etmeseniı bu vesaiti 
nasıl mukayese edebilirsiniz? 

Bir karar ittihaz ohmdu~u gibi 

1 - ltalya.nm mlllf ıaırt, 2 -
• t ~~-+-+T"-

3 ı--t~-+-

taallfık ettij;1ndcn,, idamlar da sUr. 
gün cezasına tahvil olundu. Esat E
fend1 Şanıa sürülecekti. Ertesi gün 
mahkumlar menfiler vapuru "İzzet
tin,, ile menfalarma sevkedildilcr. 

Kıyanti ile Nak.,ibent kalfa, ll • 
mana ge!en Yunan yatile Yunanis
tana kaçtıkları için kurtuldular. NL 
yazl hanımla kocası Raşit Efendi 
Bursa~a, ••Baeiret,, el All Efendi 
Halebe aürUldiller. ... - ............ ; 

. Cevap verdim: 
- Yarın &izi harabelerde beklerim Me

lilce,. 
Ve bu dakikada yarın onu tekrar görece

limi ümit ediyordum. 
Kapı arkamdan kapandı. 
Kapııun önüıiôe birkaç dakika kımılda· 

namadan durdum. Beynimde hfila, Melik~ 
ye söyliyemediğlm ctinıleler zonklarıp du
ruyordu. 

Yilrüyebilmem için bir hayli zaman bek· 
lemem li.znngeldi. Nihayet makine bir a· 
dam gibi otele do~ru yollanabild!m. • 

Kafam bomboş .. Etrafı bürüyen gölge· 
lerle dolu .. AdMt önütı111de nihayetsiz bir 
göl gibi açıhyor. 

Otelde, odamdan i'eriye giterken bir me
zara gömilldüğümil sanıyordum .. Artık bir 
kelime ruı yazmata takatim yok. 

*** 
Korkunç bir gece geçirdim. Daıan bir 

cinnet hamlesi ~aktarımda zonidadı, oto· 
mobilde başka bir erkeı~in yanında oturan 
Melikenin hayali gözlerimin önünden ay· 
nlmadı. O vakit fcHlkctlerimin müsebbibi 
olan bu hain m.1hltika bütün kuvvetimle 
la:ıct ettim. Sonı"3 hu cinnet hamlesinin 
geçtiği anlar da oldu; bu dakikalarda ak· 

-es-
hm ba~ınu gelir gibi oluyor, kendi kendime 
l\telikeyi müdafaa ediyordum: 

- Hayır, diyordum. Bu vahşi tabiatli 
mağrur kızcafız, hiçbir erkeğe kolay kolay 
ramo!maz. 

Bu dakikalarda, vaziyetini bo:mamak 
~ndi~e31 icer)!dnde harabe:erin kenarına o
tuımu, modelimin masum çehresi gözleri· 
min önünMen geçiyor. 

Eir histen ötekine geçtikçe, bazan muz· 
tadp, ba::an sakin, ilk ış:klar penceremdtn 
iceriye dolarken sızar gibi oldu.m. 

Uyku insan beynindeki karanlı.klan ne 
güzel dağıtıyor! S:ıatlerce damla darn'a 
biriken bu 1stırablar, dalgınlığa çok .tenti
ye!'l bitkaç saatli!~ uykudan sonra c!ağtkiı 
gitti. 

Fakat neden hAli kafam bomb<Y: gibi?! 

**'" 
Manen \'e maddeten çok bitkin olduğu· 

mu hissediyorum. Göğsümde ölüm derec~ 
sinde cığır bir yaralı yatıyor .• O öldü .. ve 

bir daha ditilmiyecek. 
Bugün harabe:ere gitmiyeceğim; kararım 

kati; enıinim, Melike gelmiyecek. O halde 
hakikat olmıyacak hayaller arkasında dO" 
!aşmak m.')·e yarar? 

Hiç bir faydası olmıyan, yalnız ıstırab 
dcğuracnk .bir birle~menin ne diye arkasın· 
dan koşmalı? 

Bu kanaat benim için ademle müsavi... 
Uayı:lt, insanlar, eşya artık benim için mev 
cut de~il... Ktıinat gözlerimin önünde ma· 
nasız bir cukurdur. 

lvI~like beni sevmiyor ve bundan ronra 
ela sevmiyect-k ... O aradığını buldu. Haki
kat hundan ih::ıret... 

O ha~d~ ~onu ayn1ık, hicran, hasret olan 
bir r:ıac~mmn arkac::ından ne diye rürüyr 
Yim? 

*** 
Ifay::ıt m:ınaııız bir şey ... tnsnn hiçbir şc· 

yin, hatt;İ kendi hio::lerinin bile farkında o· 
bmıyor. .. 

Eler l;mirde Melikeyi ba~ bir erkekle 
yanyana görmeseyclim, onu sevdiğimirı 

!arkında bile olarmyaca.ktım. 
Ondan evvel hiçbir şey hissetmedim; hiç 

bir şeyin farkına varmadım. Aşk sinsi sin· 
si kalbime yerleşti ve ceberutu karşısında 
beni aldı. 

Ben zayıf bir mahHlk muyum öyleyse? 
Harır .. Neden zayıf olayım? Hislerime 
ha.kim obmadımsa bunu istiyere!\'. mi yap· 
tnn? Delilik,, hastalık arzularımızdan nu 
dcğar? Gö!<yüzilnde bulutları parç:ı!ayan 
fırtınaların vebali bizim sırtımızda ırudı;.-? 

Hepimiz kaderin elinde lıir oyuncağız; 

o, ka.."lıçısiyle topacını döndüren bir çocuk 
gibi bizi tokatlıyarak idare ediror. Ben 
a,ka tıpkı sıtmaya yakalanır gibi tutul· 
dum .. Sıtm:ı gelince, ~n ate~ler içerisinde 
yanmak ist'!miyorum.,, diyebilir miydim? 
O haktc saygısız bir misafir gibi kalbime 
yer:cşen aşkı nasıl kovabilir:m? Aşb kalb· 
ten söküp atan ~mu hangi doktor bula
bilmiş ki ona baş vurayım? 

S:ığla..'Il bir vücutta beyin yerinde olurc.2 
ftşk zararsız olur derler .. 
Öyleys~ .. ben de sinirlerimtn kU\·vetile 

n5kımr boğmağa çah~:ı.cağrm. 

(Devamı l"ar), 

lhlnci Abclülha.midin GençUil 

Çerl<es Hasan 

Şamda vali Cevdet Paşa (ad~ 
nazırı) idi. Eaa.t Efendi ile ause 1 
Efendiyi, Şama muva.salatl~~ 
derhal kaleye hapsettirdi. tki ıı~ 
dnr sonra Mtthat Pa.~a Suriye ·if 
olarak gcllncc (1) bütün sliıfl .;.ı' 
ri kaleden çıkararak Esat Efe~ 
resmi Suriye gazetesinin bıı.ştxl sııı' 
rirliğini verdi. Ayrıca gayri re t 

lanrk "Drm~k .. ismiyle bir #$ 
çıkarmasına milsaade etti. ı;::s&t 11 
fendt menfi olduğu için bu ga;s(> 
nln imtiyazım Ahmet İzzet se1 
rap İzzet Paşa) aldr. .,j 

Tütiinclibaşı Hüseyin Efendi jlİ 
tahsildarlığa tn.yin olundu. B" 
seyin Efendiden işitmi~tinl: ~,. 

Bir ramazan gecesi iftardıııı0~ r:ı Mithat P:ı.şa Hüseyin Efetl ~ 
tahsilat hakkında malumat ge,. • ,o·· 
yor. E:ıştahsildar cevap verı~ f.. 

- Tahs:Jat fena değil. YatıııStl 
ri milslümlerin nskeri bedelle 

zam:ınlar gayri müslümlcr ç4 
almmaz, buna mukabil c~rrtııJ~;I, 
rnlnrında taks im ,.e tahsil ed-ıf 
üzere n lif us ba.<Jına 4 O kuruş d.J 
bedel alrnırdı.) tahsilatı ço1' 

gundur. ~ 
Mit!ıat Pa5:ı ıııes çıkamuJıor· ~ 

si sabah crl::enden vilayet le~~ 
geliyor. Dir ya.11dan defte~" 
bu bakara ''ergilerin bir i1P I . 
istiyor. Diğer yand:ın d::ı. bi}t I 
maatlcrin ruhant reislerini ,;B 

llslerini ç:ı[:;'lrar:ık: -/, 
- Eienclilcr, diyor, tsıful'll~ 

:ısltcr olıırak kanını dökUyot; 
tanı muhafaza ediyor ve 11 t 
vergisini munlaz:ı.man ödU>'0 ' 

Ier kan ıbedcli olarak nllfıı.9 fi' 
otuz kırk kuruşluk kilçilk bit 

ı;:iyi esirgiyorsunuz. 
Bu vazıyet dev::ı.m edenıe2:·, 

cnalcyh kati) etle söylüyoı;;:r 
haft&ya kadar b:ıkay:ı v.c . dB ~ 
15dcmczseniz nıaballeler.i..nlı ııJ ' 
r:ıl:olları knldırırnn. Madcfll 

gi vermiyorsunuz, cevlctin t.iJ'I 
sine ihtiyacmrz yok de.rn~lt t q 

Eu t ehdit üzcı'lnc uıhsili ~ 
dar f..,zla.laşmı.:; ki, b:ıyrı:ı:t.\ıı 
gelen tv.hsiHitı ko:,.·acuk kı:ıS' •1v 
mnnu~, lıükf.:mct binasının ~I 
da paralar nübetçilerin nıll 
sma bırakılmı;;tır. _..ııt) 

(Sonu.,..,,..-

~> 
(1) ımthat Pa,ay:ı. affı JıD 

[!CMlan dönüşü üzcri!le beŞ 5~ 
<lctle ina:ıtınıJ:ı. müsta!dl 0 od 
a<lllc Girit Yali!ii'.,ri ,.aıı<J ,ııJ 
blithat Pnş:l Gfrldde biltllJI ıtJ' J ~ 
r:Lfıntian re,·kr:Jiıt'l o bir ~J; ııtJ'' 
şrlruıdı. Yun:ın komitcclJerf t ft 
üıblarr.ıı brrn!t!ı. Bu ,.:ızıy~~ tı; 
hamillin \'e.:tım ve ycsvcse•: .. 
ıfü cttlf~ i~ln l;a:::-nrmı de~;. ı~ ~, 
!tlitbut pu!jnyı S:ıriy~ ,ali ~~ 
etti. 
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Bahçede do1aşma!c mı? EYet, e
\•et.. 

- Kont hazretleri bir ı:arde~ü 
ahınlar. Hava serin. 

Budala! Pardc um olmadığım pe
kala biliyordu. 
Ayağa kalktım 'e kapıya yürü • 

d.irn. 
- Kont h:ızretlcri sa:ıt kaçta is

tirahate çekilecek!cr? 
- Bilmiyorum. Hiı; bir ~ey bilmi. 

Yorum. 

Sofrada beraber yem~ yediğim 
'adım unutmu~tum. Bırden hatırlı. 
~arak dönüp baktım. Telgrafları o· 
kurnuştu ve is.kemle inde dimdik 
duruyordu. Gözleri rabit bir nokt.:ı
~ a bakıyordu. Go1.hi... Tıtredim 
\e bu gözlerin b::ımı hakikati ifşa 
~ttığini s.ındım: Du kadın deliydi 
Caliba! 

Serbe ttim. ka;m:ık, ~üratle bura. 
dan uzakla~mak lazımdı. Otelin ka. 
P~tı::ıı aşarak k:1p:ımı~tım. Yol ö • 
llUınde uzanıyordu. 
Oto~üs orad:ı, kapı önünde du· 

~l'?rclu. Pe.'-dila bununla kaçabi -
rdım. Cebimr1"? kırk }'edi bin frank 

Vardı. 

\rahşt bir şe\ in;le otobüse atl::ı
;ııın. Dirckc:iyoııa geçtim. l\loti>r i~
l~ec!i. U{:rra~tım; nafıle ... Elektrik. 
'1i l>akrnağ., te. bbu ettim, cere • 
~'an Yoktu. 

- llcy! Ne yapıyorsun orada? 
~suratın zaten benım hoşuma 
Rıtnıe.'l'li~ti. Tek gozJü de soylemiş . 
ti. Otobüs hrsızlı&rın d:ı varmıs de -
llleJt? 
, llireksi)ona sarılmış, şaşkın şru:
cın otobll şoförllnc baka. kaldnn. 

l:ıirden aklının. bir fikir geldi: 
( - Otobil lirUzU satmnlıyorum, 
a;a satarsınız? 
- Sen mi? 
Ouınıeğc basladı: 

'4t- Yok canım! OtobUsnmn satı. 

ı' hnaıc istiyorsun ha? 
tıl bıı ...... EvcL On bln frank ,·erlrorum. 

~ köhne nraba Iı:in on bin frank 
lt bir paradır. 
...._On bin mi? 

Ilı. ...... Evet. Haydi yardım edin d,. 
0türü i lctcbileli.m. 

..._:--- On bin frnnk ha! ÇıldınLrş za
·'llı? 

~ ...... Pek li.ld, on beş bin frank V<'· 
~. 

- OtobUsUm ııatılık "!eğil. 
...._ Yirmi bin frank! 
...... Satılık değU dedik ya! 
...... 'Yirmi lkl bin ! 
"' F'akat. .. 
"''Yaıvarımn size satm bana oto. 

~~llUzU. Parasını peşin vereceğim; 
~, en şirn :il. Çabuk olalnn. Yirmi 

bin frnak vcrlyorum. 

~~l\tltaında.n boğuk bir e:s mUda· 
e etu: 

bı"' ~için ktrll yedi bin frank de. 
bde Yirmi beş bin frank? 

• ı.ı:nnp baktım. Otobüste tesadllf 
4' ~,0 ~ tek gözlU topal adnm oto

~ n Yanında, B<>pasmn dayannu,,. 
~elik bana bakıyordu. 

l'll4andnn: 
'kırk yedi bin frank! 

'~' l::vet. üç bin frank ctmiyen 
11~lobüse yirmi beş bin frank 
~~ C!k delilik değil mi? Hem canı
~~1otonıobU istiyorsa. ne diye bunu 
~letllllyorsunu%? Size derhal ve • 
~ tdi. Garajda. ;vepyeni bir 
~~edea" le bir spor otomo1flli 
~ b"Y~r. Bunlan siz bendt'n drfhn 
\,! ililı!lni% yo, arnbnlar .eizin tlln· 

~~enım mi? 
nıdu: 

,~~llıllme lSylc tuhaf tuhaf bak. 
\•hı. kont Fredrik dö Mozcmbar. 
~t' Blıe söyliyecekler.im ırnr. 
~~e birı:.z dolaşalım olınıu: mı? 

" ~"Y 6r 'benı nrnbndan indirdi. Söy· 
.11.I' 0l'du • .... ..... . 
11JO i 'lleu herü! Mademki ycıpyeni 
tıll0 ":bille.rin \"al', benim eski oto. 
t ft ~ den ne istiyorsun? Bir daha 
~ t~ll'abanıdn görllrsem alimallah 
" 1 ~ 'tlliz dayak atanın! 
•J 

1 c~dil'ıde ccıvab verecek kU\"VCt 

~ ~~t bulamadım. Bu yeni ha
"'-"nt 'btlsbUtOn ~a Ç('vfr. 

-4- Nukled~u: IF. IK. 

- ırn~ül•, deıll, bu zat 1\ont r rcdrfü dö l\foı:ımlıar.:lrr. 

- Ben üşüm<'m. Sağlam mdır. 

Yetmiş yaşımdayım ama sizden da· 
ha gencim. 

Pembeli kadın bize doğru gcli • 
yordu. Ynnrmıza ynklnşt..ığı zaman 
çok genç olduğuna dikkat ettim; 
>;rmı yaşmdn bile yoktu \'O çok 
güzeldi. 

Hayretle bana baktı ve durdu. 
Tek gözlil: 
- KUçUk, dedi, bu zat kont Fre.. 

drlk dö Mozambardır. E•.rvelki gUn 
gc-Jcli. Onunla dolaşır mısın? 

Genç kız gUIUmsiyerck beni süzil
)'ordu: 

Mazlum, kendisini mükellef 
3lonunda gecelik kı> afetiyle 
e elinde beceriKsiz:ce tuttuğt. 

.Jekliyen Sıdıkaya kavu~mnk üze· 
re, elinde beceriksizce tuttuğu 

"Tlenekşe demetiyle, hizmetçile::e 
nahsus olan merdiven1Jen çıkı

yordu. Oçüncil merdiveni ç.ktık. 
tan sonra dur.du. Cebinden kü· 
jÜk aynasını çıkararak tuvaletine 

1 baktı. 

Muntazam dişlerini görerek gü· 
l~msedi ve mutfağın kapısını Çıll· 

madan evvel kulağını koyaralı 

dinledi. Çünkü 'küçük Sıdıkanın 
bir amcası vaı1;.iı ve bu zat genç 
kızı büyüttükten sonra şimdi ser. 
vetini idare ediyor ve kendisini 
daima görmeğe geliyordu. Sıdıka, 

Mazluma demişti ki: 
-Amcam val:tiyle Brezilyada 

mı, Avustralyada mı, işte o taraf· 
larfa bir yerde konsolostu, gayet 
hiddetlidir. Onun için seni hizmet· 
ç:lerin merdiveninde kabul ediyo· 
rum. Kusura bakma. 

Behçet isminde olan bu amc'", 
içeride bulunduğu zaman şayet 

Mazl\ım gelirse hizmetçi Mari ka. 
pıyı açınca: 

- Camm ustan bize dün ne l:a· 
dar fena et verdi, adeta leş koku· 
yordu!. 

Yahut ta: 
- Yddi beş daha on iki, hesap 

tamam deJil mi?. 
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Baston 
Yazan: 

yaşlarını, siz:den daha ya~hlara bı. 
rakınız .• Canınızı sıkmış olan ba
yanı hemen koşup öpUnUz: .. insan 
hayatınr.ı bahar nda betbaht ol
mak hakkını haiz değildir. 

MazlOm, bumunu sildikten son. 

derken bastonumu kapı yanırtda bı· 
·aktığımı unutmuştum. Yatak Oda· 
.. ında bir baston elime geçti, benim 
z:anniyle aldım. Bu baston da tıpkı 
benimki gibi, fakat sapı fildişi. be· 
nimkisinin sapı kemik .. Ka tak, in. 
kar etme .. tki bastonu da > ılbaşın· 

ra, §U cevabı verdi; 
da hediye etmek için sen aldrn. B:ı· 
na adisini, o çapkına da fildi§i sap· - Te ekkilr ederim, çok doftu 
tısını verdin ı söylüyorsunuz .. Fakat i~, can ıık· 

Buna mukabil Sıdıka: madan ibaret ldeğU.. Çıldırasıya 
- Oh tontonum 1 sevdiğiniz ve sizi sevdiğini ye-
Diye yalvanyorldu. minlcrle temin etmi~ olan sevgili. 
- Tontonu, montonu yok .. Be. nizin başka münasebetsiz bir a-

ni rez:il ediyorsun .. Halbuki sana 1 dnmla gôruştüğUnü haber alınca 
itimadım vardı. Meğer alçak bir ne yaparsın•.z? . 

kadınmışsın!. ihtiyar, doğrularak elini kaldır• 
Mazlum kapıda titriyordu. De- dı: 

mek bay Behçet Sıdıkanın nmcası 
değil:ii. 

Kendi kendine: 
- Ah, dedi, seni !değil, beni al· 

dalıyor; beni rezil ediyor. 
Ve geri döndü, merdivende rast 

geldiği bakkal çırağına teessürünü 
belli etmemek için Jakayd bir ta. 
vırla ıslık çalmağa başladı • 

Bliyiık caddede bir kas adım at
tıktan sonra önüne gelen bir kana· 
peye oturdu. Şubatın açık bir gü. 
nüydü. Her tar.:ı.:a giılümsiyen gU
neş, kendisine zalim ve müstehzi 
göründü. 

- Ne mi yaparım, dedi, eğer 

şimdikinden kırk yaş daha genç 
olsaydım, bastonumla rakibimin 
başmı ezerdim. Insan hayatta u.
adetini muhafaza ve mUdaSaa et-
melidir. 

- Fakat... Bastonum yok ... , 
Geçen gece nasılsa maşukanun 
yatak odasında unuttum. Bütün 
felaket te oradan çıktı. 

Bu söz üzerine ihtiyar: 
- Nasıl?. 

Diye bağırdı.. Ma H'un ona bi· 
raz daha dikkatlice bakınca, tıpkı 

kendi"ininki gibi bir bastona da. 
yanmakta oLcluğunu gördü. 

- Siz amca ha! .. 

HtKAYECi ' 
nu~ Çıırlıf;'Tnın ı:rı ~hur :r;cınrJ 

general ignatiyef 

- Kont dö Mozcmb:ır mı? Çok 
se\1mli buldum 1tendislni. .• 

Diye bağırır ve kapıyı şiddetle 
kapardı. 

Tntlı bir sesi \-nrdı. ' 
Mazli1m da vaziyeti anlayarak 

-Ah, .diyordu, amcası değilmi~ .• 
Ovey annesinden kalan serveti 

de yalan .. Ya, ikimize de binbiri· 
ne benzer baston alması, Filhaki. 
ka beoimki fildişirlden.. Geçen 
gün yatak odasında unutmuştum. 
Ah, Sıdıka Sıdıka .. Sent o kadar 
severdim ki I. 

mişti. 

Tek gcT.lü koluma girerek beni 
bahçe)·c doğru sllrUkledi. 

~ Tek goz1U güldU: d"· d' F k M • b" 
Ah ~lk 1 G k ü 1 oner ı. a at arı tatlı ır te· 

- gençı . ece Çô g ze b .. 1 ·ı . 1 d' w• 

B 
.. 

1 
b" essum e gcrı eyıp yo ver ıgı za. 

oy c ır gece... k d .. 11 • d' k' M 
B 'rd b' d ld man o a ar guze e~ır ı ı, az· 

ı en ırP. vantMız an ayn ı ve 

1 
, 11 t _·.... •-• d w lumun hemen bu kıza da ila .. ı aşk 
Op'l. ıva op~"Sl O uır. Oı:!'l"U U • 

.. ki t edeceği tutardı. Lakin buna mey· 

Mazınm, eliyle yil"ilnü kapa
yarak uzun uzadıya ağladı. 

- Ne o .delikanlı, bu ya~ta hiç 
ağlanır mı?. 

1~39 

Resimli Hafta 
Akııam karnnlığı çökUyordu. Mlit

!ılş bir soğuk ''ardı. Titredim. Tek 
~özlU ala.y cttl: 

.a 3.§ ı. 
dan yoktu. Çünkü mutfağı geçer Yanına beyaz çatal sakallı, ki

bar tavırlı, ihtiyar bir adam otur. 
muştu. 

mecmuası 

Bu hafta çıkan 
son sayısı 

n r:eçmez kor~dorda Sıdıkayı çıplak 

:olları, masum tebessUmü ile kar· 
- Ü§UdilnOz galibn kont hazret

leri. Hakkınız da yok dl"ğil, yaban . 
cılar için buranın hnYa.sı pek zarar- 1 

lıdır. Bu mevzuda size birkaç vak<ı 
anlatırdım ama... Neyse, geçelim 
bunları. Alm §unu ... 

_ 1~mim Frans. ·ıs·nda görürdU. 
_ Öyle mi? Bugün ?.fazliim gene kulağını 

_ Bu ismi glizel bulm•ıyor mu mutfak kapxs na koyup dinleyinc~, 

sunuz? derinden bir erkek sesi i~itti. Bu 

Dclikdc-şik ceketini çıkarıp omuz 
tarıma altı: 

- Ah! Evet, çok güz 1 ! ·--s r:iyor.:u' i: 
- r~rıi a:datamazsın .. T) ..... ri. ıncıaı.rPırl 

16 KAlffiA,fAN HAYOUD 

gelerde grup halinde onar kişi 

toplanmıştı. 

Cenaro, ilk önce gelen meş'a
lC'li adamlann bu grupların reis· 
leri olduğuna hükmetti. 

Salonda yüz..den fazla insan 
vardı. Kürsü üzerinde dört ki~i 
yer almı§tı. 

Hayreti artmakta olan polis 
müdürü, kendi kendine: 

- Bu adamlar kim? diye söy
lendi. Evet bu adamlar kim? Ne 
istiyorlar? Burada niçin toplanı
yorlar? Yoksa benim için mi? A· 
caba mUthiJ dağ mahkcmeı;i bu 
mu? Hayır, eğer bu olsay.dı Ro
lan da beraber olurdu. Saklanma
ğa lüzum . görmezdi. O halde 
b:.mlar neci? 

Poliı mü:IUrU Cenaro, mera
kından çatlayaea'ktı. 

Bu sırada oturanlardan biri 
· kafütı.. KUrsünUn kenarına ka

dar geldi. Elinin bir hareketi ile 
yüzilndeki maEkesini çıkararak 

~ttı. 

1 

Cenaro, az kaldı dehşetin.den 
bağıracaktı!. 

Bu esrarengiz içtim:un reisi o· 
lan bu adam, Ven edik orduları 
ba§kumandanı Altiyeriyl::li. 

r Kafasında binlerce tüpheler 

yapt ğ mız gibi ır.aske?erinizi 

hitfen çı\ nınız '1a aramızda ca· 
sus var mı anlayalım?. 

Bütan ır.askeler birden çıkarıl
dı. Bir kaç dal.ika, biribirini ta
nıyn'1 insanların selamları ile 
geçti .. 

Salon sonra yeniden sessiz 
katı::lı. 

Polis müdUrün;in hayretten 
gözleri fırlamıştı. Şa§kmlıktan 

aptala dönmüştü. Bunların için. 
de, yüksek rütbeli zabitleri Ve
nedik filosu kumancianlannı, rei
sicumhurun yakınlanndan bir 
çok simaları tanıdı. 

Burada ne arıyorlardı? Bu es
rarengiz içtimalannın t;ayesi, 
maksadı neydi? Daha sonra Ro. 
lan kendisini buraya niçin getir
mişti?. Ölümden, dağ mahke
mesinden bahsettiği halde Sen 
Mark kilisesinin kabristanına ne
den beraber sürüklemişti? Ve bu 
garip içtimaa ne maksatla şahit 
olmasını istemişti?. 

Altiycri tekrar söze b~la •1: 
- Senyörler! Arl:ada;j1ar1 

ı:ardeşler 1. 

' 

MazlCım, suale, mphem bir işa· 
retle cevap verdi. 

Birçok ı;ilzcl )azılar \'C rcslmler:3 
Fa· doludur. Alınnğı u:ıutmaymı .... 

İhtiyar, devam d:iiyordu: 
- Şüphesiz aşk meselesi.. 

':::t tiz: ı g'b: } 'rrni ya~rnda bir 
a~ .. Il"ı r~·{ at:lat·,alr mı? Eu gö 

- . . ti . -~ . ,. . .• ~ . 
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karşı hiçbir fenalık bulunma
d ğı:n halde geldiniz, beni kendi 
evimde tevkif ctmeğe te§ebb:ls 
c.tiniz. 

- Ben hükumeti kurtarmak 
istiyor:lum. Bu da vazifemdi. 

- Daha doğrusu ba§ımı elini. 
ze alarak onlar meclisinin kar§ı· 
6ma çıkmak ve mukabilinde ye. 
ni bir mükafat elde etmek isti -
y~rdunuz yanılmıyorum değil -

mi? 
- Hayır.. Yanılmıyorsunuz. 

Hareketimin en mühim sebep· 
]erinden birisi de budur. 
Rotanın gözleri biran se-

mek istediğinizi açıkça söyleyi -

. ' nız .• 
Diye bağırdı. 

Rolan skQnotle cevap verdi: 
- :Mahkeme llükmünü vere

eei. tir •.. 
Bu 11rada dı§ardan kapının ha

fifçe vurulduğu işitib:li. Rotan: 
- Giriniz •• 
Dedi. 
Bnhçedeki adam içeri girdi. 
- Monsenyör •• vakıt geldi. 
- Pekala.. Haydi gidelim .• 
Rolan, göz ucuyla iskala Bri· 

noya Cenaroyı.ı işaret etti ve ka
pıdan çıktı. 

iskala Brino bir eli ile polis 
mUl:llirünü kolundan sımsıkı ya. 
kaladı. Öbür eli ile de 'kınından 

Rolan devam etti: 
çıkardığı hançerini tutmak!a idi. 

vinçle parladı. Cenaro ise bunun 

farl:ında olmadı. 

- Netice: Bana hücum etti - - Ağzından bir kelime, bir 
niz ve meğhip oldunuz. itiraf et. söz, bir fery:ıd ç karsa, kaçmak 
tiğiniz gibi siz beni cumhuriyet için en küçiık bir harekette bu-
mahkemesine teslim edecekti - lunursan mahkeme edilmeltliğine 
niz, ben de sizi dağ mahkeme • ihtiyaç kalmadan öbür dUnyayı 
sine tevdi edeceğim ve dağ ka· 

boyladığın gündür. 
nunu ile tecziye ettireceğim. Her - Peki, ağzııru bile açmam .•• 
halde onun kanunları sizin cum. Biraz sonra civar kilisenin ~· 
huriyet kanunlarınızı-hın daha ati gecenin on birini çaldı . 
t"k adildir. ' 

Kido Cenaro: Rotan önde, Cenaro ar'kada 'YC 

- Dağ mahkemesi mi? diye füi muhafızı ara:.ında kanalın ke-: 
mırıUan:lr. narına vardılar. Gondollardanı 

Piyav dağlarında dehşetle y.ı!nı::: bir tanesinin kıvrık bur .' 
hüküm süren tc-şkil~tı t.:?mamcn nunda km:-11:::1 bir fener ym·y.-

:yer buldu .. Altiyeri sakin ve va. 
kur sadasiyle söze başlamı§tı: 

- Senyörler l Arkada~lar 1 •.• 
Karde§lerl.. Her içtimaımız:da 

Zannederim ki tamamız, he. 
pini~ artık hareket ve faaliyet 
zamanmın yakın oLcluğunu an
lamı§sınızdır. Benimle beraber 
teşriki mesai ettiğinizden dclııyı 
hepini'{e teşekkürler clderim. / 

biliyordu. ' du. 
ı.... - Daha doğrusu benl öldüı::"l . :Rolan bu gontlola yaldaştı., 



Eski 
Avrupa 

nu 

dünya ve 
• 

şampıyo-

Oeglan 
( Boflarofl 9 uncuda) ediyor, ıetbı bu kurnubkJa mez.. 

Ja)•Iıcn ft sUnıe tutuetu. Netice coluyordu. 
'bir hldlaeyle kapandı. Cim, Desla. Bir gQn m•'ut bir tesadüf onu 
aı riqdea qalı fD"latmlt J>eslanm blrind llllJf sUretlere eokm.111 ve 
ı.,ı 1Ulbmltı. DegJanın parlamuı yeni dofan bir 
Prof..,_eı ıtırttlerin dini. in - YJlclbı cibi uun •tlrmemiftir. Az za. 

idi JQttm. Cim Londoe bu pkllcle manda f(SlıreU ıenı.ıemı,, lam1 bey
ld 1ıarls favltıne ralnıen _,Pllp uyıl. nelmllel rinılerdı payidar olmağa 

.... bqlam11tır. 

Amerlbda bir tahret, ıenç lıU J 100 kiloluk iri vtıcuduna n.Pıen 
lltfdıda brp acis ıa.termealn, mebaretle tatbik etmete alıttıiı 
ma1nohnattm'. Bunu iyi bilen akıl- bir burp oyunu vardır ld her sa • 
lı DeıJan, bir l'1'&DIJZ ntıktesi ya • man kolaylıkla rakiblnl aJt etmefe 
JU'Ü NIT)'Ol'k ibre Gardealnden ve neUce abnuma yol açar. 
uwırı,....,. muvaffak oldu. Bu • Tatlı bir emıer1J'1 olan Deglanm 
atla 1ıılle Derlanm modımam geçti- çllsm ~ylrcUeri erkeklerden ziya. 
lbd W4la eden Amerikan orpnl • de Franm kadmlınchr. 
~ cımm AmerDwa ıa.Ietı ra. Hiçbir saman nevmldfye dilemez. 
Jdıllbll - -- memnun edece. Amerlbhlarm delil. mgilizlerin bi 
llal lltlap1s,Jvat davet ederler a- le hayran oldufu bir "öteyi rö • 
ma, Deslaa JGre Amerika bmlu rllt" hf81l vardır. Senelerce Av. 
1ıl:r memlekettUr. rupa eampiyonu kalmq, King • 

*** Koııı nam.lyle maruf olan Dankolof 
J'nmnm kilçllk bir babamda fu her zaman yenerek .. Dankolofun 

lala Deılan. evvel& ~ cellldı" namını almqtır. 
M dal8ltL Vlcadu stttlJrçe lnldfal Yazımı bitirirken ıunu da dUtD.n. 

Etekler kısaltyor 
( BG1lt11ah 8 ineidı) 

.. ....,,,.,. fUphub dir. Gece 

dtlm. Her aene latanbula Pangof, 
Bolkumar, Jorj Madrln gibi kıyme. 
ti bitmie olan profesyonel eleman -
lar gelir ve 10iuk bir intiba bıra
kırlar. 

~ lcln nıualln u ku]JanılL Halbuki organizatörler bir az 
ıw. Umumiyetle tafta ve mat mu- himmet etseler de Deılam sahala. 
nr .. ook beienllen kumqtır. rmıua getlneler fena mı olur. Hiç 
l>lmteıa, ttU '" 'VOian ·MDenln en unutmam. Dinarlı ile Dankôlof Pa. 
cot IMtfenll• ablerldir. Renklere ıiate ıtlre§ecetıerdl Neticeyi 10r -
ldıuıe: mavinin bUttın nUanalan dujum ama;· : 
n bej ll8DİDlD en makbul renkleri- - Bulpr alacak. Sebeblyae 
llr. Spor ellüeleri çok renkli ku • Dlnarlmm ellleSI çok kaim, topuk
IBlllJada yapılıyor. J'ularlara ben. lan da hafif. Demlttl Erteli gOn 

.. HçQt breli, yahut dama tah· Deslanm 66 çıkıq, Dinarlı tay • 
tuma bemdyen kumqlar çok malt. yare oyunuyla mafl6b olmuttu. Bu 
IN14tr. suretle Deılanm karwıama Çllmıa1t 

Jlllcnlaerler '"' kumıf)ır da n- büJrmı bybetmlt olan Dinarlı A.. 
~ .Ba 'Wıtta:ıı llOU& mo • meıtJra ıaJaau. ~ ~-
dellere IU&bilinfniz: Deılanla karşılqtnn: 

1 ft 2 aou moda ~ tuvalet- - Gidiyor. Fakat çok çahpm. Ne 
!eridir. Çlqlll taftadan yapdmıw • f• idmanları yapem! Enaellni in:.. 
tir. Belde ıenlt siyah bir kemer celtm.efe ve yere fırlattığı raldbbıln 
ftl'dır. Blib beyas Unondandlr. llııttıne atak yapmıfa pyret etaln. 

8 - Earell kumqtan ıpor tay- Cim Londoeta olmıyan tek halla 
,er. BekJDde ıeall pllller vardır. onda var: kuvvetlicllr, dedl 

' - Akpm lserlerl için kaplar fataayonu dlldllk ve kampana 
,..wıen sGrtınmete bqladı. YtlnlU ı•leri arumda tebeutım eden 
ipekli btltlln kaplar çok zarif c6rU.. png bir bdml c6rdil. Ellml acele 
alJW. De sıkarak: 

IS - Etek ea çok beğenllen mo- - AdlylS, dedi. Çaiırıyor. 
illl•rd• blrlal. 

e - tlkbahar tllyylSrlerl lcfn ha
llduan ISrnetıerden. 

• • • 
Franm milli kahramanmm ye • 

gbe mahzuru kadm değil miydi'? 
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Saç ve karakter 
BattarafJ 8 lnelcle 

Şimdi herkesin ytlıüne yalupcak 
biçimde taç tuvaletleri var. lıte 
bir numarah resim: Çah§U, fazla 
lilkı ciyinmiyen, orjinallikten 

• hoılannuyan bir kadının kolayhk
la tatbik edebileceii sade bir mo
deldir. 

(2) inci resimde daha ınııu ve 
ıenç kızlara çok yırap.n bir ba~ 
tuvaleti ıörllyonunuz. Uçiincll ve 
dördüncü resimleri enseleri güı:cl 

olanlar tatbikte tereddüt etmesin
ler: çok yaraıır ve yüzün heyeti 
umumiyetine kibar bir üaıde ve
rir. 

Ekseri kadınlar, yüzlerine ıi· 
decek saç biçimini kendilerini ka
rarlaıtırırlar ki, bu en doiru bir 
usuldür. Berberler, t:Jpla ppkacı 

salonlarındaki lazlar cibi. en bol 
-:>ndüleli, bukleli tuvaletleri yapıp 

"aman ne yakrıtı, bebek ıibi oldu
nuz,, demekte hiç teredcf'üt et
mezler. Siz çirkin, gülünç olmuı
sunu.r:, ppkacıya ve berbere ne?, 
O, en bahalı ppka11111 aatıp aaçla
nnm sıklık odüle yapmafı ıclüıü· 
nür. 

Fakat buı kadınlarda, aaçlırma 
bir biçim vermekten Acizdirler. 
Yazımın batında dediiim cibi, 
keneli kendı1erinden bıkarlar. On· 
lara, bir berbere müracaat etmele
ri tavsiye edilebilir. Fakat dalma, 
her kadının her yeni modayı tat· 
bik edemiyeceii akıldan çıkma

mak ıartiyle •• 

tL. TA. 

1939 

Resimli Hafta 
mecmuası 

~lan 
son SIJISI 

Birçok gkel JUllar ve rflllmlel:.> 
doladm. Almalr DDafmaJlllll. 

Dr. Necaattin Atasagun 
Sabahtan 8.30 a kadar; akşam

lan l 7 den sonra LAieli Tayyare 
:\p. Daire 2; No. 17 de hastalar1nı 
kabul eder. (Ttlefon: 23953) 

1 iNHiSARLAR UMUM MODORLOGONDEN ~ 
Cinai Adet 

Beyaz Çul '"Bqıbaflr., 115000 

Muhammen 
Fiatı Bedeli 

Kr. Lira 
70 33033 

"Kiloeu,, "-ı'akriben,, 

'-'eminatJ 
Lira 

2477.48 

I - Yukanda yazılı çunar için 27-2-939 tarihinde kapalı zarfla japılan mUnUuada tek
lif olunan f iat haddi llyık görUI me:iiğinden pazarlıkla mllbayaası kararlaıtrılmqtD'. 

ll - Pazarlık 7-3-939 tarihinde aaat 16,30 da Kabatqta Levazmı müdüriyet bin'81 alllll 
komisyonunda yapılacaktır. 

m - Taliplerin teminat akçeleriyle birlikte belli gUnde komisyona gelmeleri llln olunur. 
,(14Cr;) 

Cinai 

Lbtik Çizme uzun 
ve kısa konçlu. 

Balıkçı mllf&Dlbasl kı
sa caket, mueamba ve 
pantalon 

Bahariye Bakım.evi 
elektrik teaisatr l§i 

• 
·. Mlkdan 

127 çift 

130 adet 

------

• • 
Muhammeıa B. 

Lira 'Kurut 

745.-

906.-

321.58 

% 7,5 Muv. T. 1 SaaU 
Lira "Kuruı .- -

f" 
~5 87 , 
61 98 lj 

24 11 - ' · ____./ 
I - Cinllerile muhammen bedelleri ve muvakkat teminat mikdarlan yukanda JUllı 

.aıe ve it ayn ayn eksiltmeye konmuetur. 
ll - Eksiltme ~-939 tarihine rutlıyan çarşamba gUnU hizalarmda gösterilen saaCe 

Ka.batqta levazım ve lııltıbayaat pbeeindekl alım komiayonda yapılacaktır. 
m - Şartname ve kqifnameler her gün sözll geçen. eubeden parasız olarak almablleelği 

nümuneler de dörUlebllir. 
IV - İsteklilerin muayyen gUn ve saatte kanuni vesaik ile birlikte mezkilı' komisyona 

me!eri ve_ çizme ile mupmbalar için nUmune getirmeleri ilan olunur. (1083) -
• • • 

Miktarı Mµhammen B • % 7,5 Muvak Tem Eksiltme eekli 

Tul knfesl 
Yangın sdndGrme 

Lira Kr. Lira Kr 
, 3000 'adet 900.- 67.50 Açık eksiltme 

tevazum 17kalem 2337.54 175.31 " " ' 
1 - Liste ve prtnameleri mucibince yukarda cins ve miktan yazılı 2 kalem malzeme ayn ayn 

meye konmuıtur. · 
il - Muhammen bedellerile muvakkat teminattan hiıalannda gösterilmi§tir. 
III - Eksiltme 17·3-939 tarihine ras~ cuma ıGnfl hiAlannda gösteı:ilen saatlerde Kabatqta 

zmı ve mQbayaat 111besindeki alım komiiyOmmda yapıJacaktır. 
IV - Liste ve prtnameler hergün t&d1 geçen tubeden puasu olarak alınabilir. 
V - Eksiltmeye i~. edemder tayin edilen ıon w saatlerde "' 7,5 güvenme 

meıkQr komisyona plmeleri illn olunur. (1311) 

So~et ordusunda sevk ve idare 
Ancak kuvvetli topçU t.nınnııı....: 

makineUttlfekleri llertaraf etmek · •• himaye edilen tanklaı tanka 
mesf halinde muvaffakiyetll bir ta· ni ya1mzca yapacak vaziyette :. Qdafaanm bugünkü ~ 
amıs yapüabileceiini kabul etmlr • . ~-'-'-- .. _, __ ,eı.,..: __ Ol 
len:lit Bu fikir +-1'nAtta her Rus lildirleı'.- &illllWU", RU1NG1111 llAlur piyadeye yanbm edecek d 

• , .......... göre buaQn tank defi silablarma ,. ..... hizmet • 
piyade tümeninde bir tank taburu ,,,._: ....... ,,.. ·.-..a-;.. 1r. , • ..n.,. olurlar. Rus seu;u 

• . wga, w~ Pl.Jar.5&&&&& mLJMJ~ıe-

':'1~ ~etirmek suretile yerine le' le karii olan vaziyetine benzemek· 
tirllmi§tir • tedirl Tankl .ı.. • "-' • • 

Fakat bugQn tank, inkipfmdan er. ar ~ vazıııı:a~m an 
evvel zannedildiii cibi topçunun cak topçu yardmıile yapabl!frler • 
yerine geçememiı ve topuçuyu Ul· .Tanklann topçuyu lfizumsuz lal· 
zumsuz lalamaımıtu. Tankların malan töyle dursun, topçu piyade 
bugilnkü haline göre - ve daha zi· tüfeli için nasıl lizmısa, tanklann 
yade, tank, tank defi topçusunun kullamlması için de o kadar Iamn· 
tamamen otomatik yapılması halin· dır. 
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"ıimayesi olmaksızın tank 

ne esas kuvvetlerin harekAtI 
da, ne keşif esnasında ya 
bdır .,. Tanklar, Rus fikirlerine 
topçunun ateş tesirile hllcum 
piyadeler arasında bir nevi ~ 
şr teşkil eder. Tanklann m 
yadeden ziyade topçu ateşini 
süratlen de topçu tesirinden 

J çok istifade etmelerine yarar. 
nun dQpnan üzerindeki tesirial 
me etmek ve llzmı olan 
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J;AFER MüSHil SEKERi tesiri kat'i, alımı kolay en iyi :nüshil §ekeridir. BilUnıum ec· 
zanelerde bulunur • 

• 
Hayat; Heyecan ve Neş'e ile kaimdir 
DoktorJarımız Tasdik Ederler kl . Hastohklarımızın Çoğu Ruhidir 

Zaaf tan, cesaretsizlikten, korkudan, melankoliden 
ümitsizlikten. Men~i ise kansızlığın meydana getirdi· 
ği durgunluk dediğimiz heyecansızlık ve neşesizliktir. Bu
gün hastaneleri boşaltacak yegane ilaç da budur. Heye
can ve neş'e. 

Bir hastaneye gidiniz, hastaların elemlerini, endi~leri
ni, güler yüz ve itimatla kaldırınız. Yani durgun ve 
yorgun kanlarını harekete getiriniz; derhal yataklarından 

kalkarlar evlerine koşarlar. lşte insan makinesine maddi 

ve manevi bu kudretleri vermek hayatı saadetlerle geçir 

mek, her teşebbüs ve azimde muvaffak olmak demektir. 

Bu da mevsim değiştirmelerinde kanın kırmızı yuvarla

cıkiarını tazeleyip çoğaltmak ve tabii bir şekilde hareke· 
te getirmekle olur. Bu yüksek kudreti sizlere ancak; Fos· 

farsol, Kan Kuvvet, lştah şurubu tembih eder. Fosfarsol; 

Tatlı bir iştah verir kanı, kuvveti çoğaltır. Zekft ve hafıza 

yı parlatır. Görmek, koklamak işitmek hassalarını arttı· 

rır. Sinir ve adaleyi sağlamlaştırarak uykusuzluğu ve fe· 

n:t düşünceleri giderir. Mide ve Barsağı tenbih ederek, 

ll:ıııannit inkıbazları geçirir. Bel geveşkliği ve ademi iktidarda büyük rol oynar. Velhasıl, insan makinesine lazım olan bütün kalori ve 
t?ıerjiyi vererek, hayatI neş'e ve heyecan içinde yaşatır. 
lan FOSFARSOL'u diğer mukavvi ilaçlardan ayıran başlıca hassa: Devamlı bir surette kan, kuvvet ve i~tiha temin etmesi ve ilk kul· 

anlarda bile azami bir hafta içinde tesirini göstermesidir. Yüce Sağlık Vekaletimizin resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

~---------------~ 

•:m~-
Ankara radyosu 

l'Qill\lyE RADYO DIFÜZ\DN 
POSTALARI 

>4,k 111e liadyosu • Ankara Uaduosu 

b~l 
GA UZUNLUGU: 

1"lo • • 
7 rn. 183 Kcs./120 Kw.; T. A. Q 

,)~Ilı. l5Hl5 Kcs./20 Kw.; T. A. P. 
Ilı. 9465 Kcs./20 Kw. 

1'0RKIYE SAATlYLB 

Cumarteıl .t-3-939 
13 

\•;O: Progrnm, 13,35: Müzik (dans 
t Ilı 4: Memleket saat a)'arı, cıjans 
, ttcoroJojl haberleri, 14,10: Türk 

1 iı <Halk musikisi • Halk türkü-'t oyun havaları), Sadi Yaver 
\ (~rı tarafından, 14,40 _ 15,30: Mü. 

ans - Pl., 

17 

11'
30 : Program, 17,35: Müzik (dans 

lııı • l>J.), 18,15; Türk müziği (Sı
l\ Aşık \'eysel ve İbrahim), 18,35: 

l\ıı Ilı üz iği (Fasıl snı heyeti) Tah

~ı l'ııkuş, Hakkı Derman, Eşref 
t 'lıas:ın Gür, Dasri Üfler, Ham· 

~k~y, 19: Konuşma (Dış pollli. 

~~1Scleri), 19,15: Türk müziAi 
1lll Nuri HalU Poyrnz) Klasik 

rtı.ı 

1 
arından seçilmiş parçalar, re_ 

~ Cdcnıcr: Refik Fersan, Fahire 
ltı, Mesud Cemil, 19,45: Türk 

~\}iki tanburla saz eserleri), 
, Ilı ersan, Mesut Cemil, 20: A -

( 
etcoroloji haberleri, ılraat bor 

r· c ıat), 20,15: Temsil (Dimyata 
Q e Si derken ... ), Yazan: Georses 

ı· aıı. Adapte eden: Ekrem Reşit, 
~· A ~~ tcınicket saat nynrı, 21,15: 

• lnhvilül, kambiyo • nukud 

~~ <rint), 21,25: Folklor (Halil 
lı öııctgen • Aşiret musikisi), 21, 
il llZjk {J(fiçük Orkcslrn • Şef: 
.\skın), 1 • Glessmer • Kırlan. 

~111 Vedaı, 2 • Miroslav Shlik -
;

01 dansı, 3 • Naundorf - Arzu 
1 ~ 4 • Dohnnnyi - Rapsodi (Ru. 

lltuby terlibi), 5 • Schneider • 
l," 1>~ 

ı.ı ''Ofrcnlerden • Portpuri, 22: 
, 'k Posta kutusu, 22,30: Müzik 
011

1
ik rılaklnr), 23: Müzik <Caz. 

• l 
ti 1.), 23,45. 24: Son ajans h:ı. 

"c Yarınki program. 

ŞEHİR TiYATROSU 
•1-3-93!1 Cumartesi 20.30 

llalk Opcrellnılc 

TURAN TIY ATROSU 
, llugün saat 15 de (Tale

beye) gece 21 de. 
l;ışl ErtııAnıl S:ıdi Tek ve 
t~1 a:ının görülmemiş bir r:ığ_ 
S:\~Otcn mu:ızzam temsili: 

. :'ılAUU'f ,(3. P. 1. Tablo}. 

PASTiL KATRAN HAKKI 
Haklkt Katran Pastilleri, hem 
cı~aradan vazgeçirir, hem ök
sUrUklerl kökllnden keser. 

Ademi iktidar 
ve reeo Ge'4ş<el!<Dn~ane n<aırşu 

HORMOBiN 
'll••••••Tabletlerl her eczanede arayınız. Posta kutusu 1255 Hormobtn-•••••if -
,. Sümerbank birleşik pamuk ipliği ve 

müessesesi dokuma fabrikaları 
PAMUK lPLlGt SATIŞI: 
Kayseri Bez Fabrikası malı 

Nazilli Basma Fabrikası ,, 
Ereğli Bez fabrikası ,, 
10 balyalşk siparişler için .• 

15 " " " 
25 •• " " 

12 
16 
24 
24 

" ,, 

" 

No. 
,, 

No. 
No. 

,, 

" .. 
50 ,, ,, u ,, ,, 

paketi 
,, 
" 
" 

Fiatlarla Fabrikada teslim §artiyle satılmaktadır. • 

415 kuruş 

480 " 
5SO ,, 
580 " 
575 
570 
565 
56f 

" ,, 
,, 
-· 

' 

İplik müstehliklcrinin yukarıda yazılı fabrikalara gönderecekleri bedelleri mukabilinde ih. 
tiyaçları nisbetinde iplik siparişi verebilecekleri ve 24 numaradan ince ve muhtelif maksatlara 
yarayabilecek pamuk ipliği müstehliklerinin de ihtiyaçlarını yine ayni fartlarla yalnız Ereğli 

Fabrikasına sipariş edebilecekleri ilan olunur. 

ı .............................................. ~1m*W-.ıe*,E* .. .-ı .. 11111w~•m:w.a .... m11111 .. • 

Nevralji® NPzle . Bat "" Diş ağrıları 

ME .. iMA 
Oin.dirir 

• t ~ 1.. • ' ~ .. • ~ , • . .. 

Dünyanın Beynelmilel Endüstri alemi 

Çapa Markanın 
Erişilmez bir kuvvet olduğunu 

(HORS CONCOURS) mükafatı vermek 
suretlle tasdik ve kabul etmiştir. 
ÇAPA MARKA HUBAT lJNLf\RI 

Sıhhatinizin yardımcı kolları 
Nefis baharatı: 

Yemekleriniz lezzet ve iştiha kaynağıdır ••• 

Tarih t~sisi: 1915 M. NURi ÇAPA Beşiktaş -
Beton Arme köprtı inşaatı 

Nafia Vekaletinden: 
ı - Bursa vil~yetinde Karacabey-Bandırma yolu üzerinde ahşap 

[(Hanifedere)} köprüsünün betonarme olarak yeniden inşaatı (27000) 
Jira kesif bedeli Qzerinden kapalı zarf usulile münalrasaya çıkarılmıştır. 

2 - Münakasa 20.3-939 tarihine müsadif pazartesi günü saat (15)1 

de Nafia vekaletinde şose ve köprüler reisliği odasında yapılacaktır. 
3 - Münakasa ~artnamesi ve buna müteferri diğer evrak ,(135)'. 

kuruş mukabilinde adı geçen reislikten alınabilir. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 20-3-939 tarihinden en 

az sekiz gün evvel bir istida ile Nafia vekfiletine müracaat ederek bu 
gibi işleri yapabileceklerine dair ehliyet vesikası alınalan lft.zmıdır. 

5 - isteklilerin ticaret odası vesikıasile (2025) liralık muvakkat te.. 
rninatlannı havi olarak 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazır· 
layacaklan kapalı zaf'flarıru ildnci maddede yazılı vakitten bir saat ev
\'eline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vennelerl 
rnuktazi olup postada olacak gecikmeler ve mühürsüz zarflar kabul e. 

dilmez. (728) (1411). .. "' ~ ~ J 

EmU\k ve Eytam Bankasından : 

EsasNo. Yeri Nevi 

796 Beyoğlu, Hüseyinağa ma- Ev 
hallesi Kilit sokağı No. 
eski 8, yeni 8 

Kıymeti 

T. ı:. 
1000.-

Depozitosu 
T. L. 
200.-

Adresi yukarıda yazılı gayrimenkul açık arttırma suretile peşin 
para ile satılacaktır. 

lhale 7.3.939 salı günü saat ondadır. 
l steklilerin bildirilen gün ve saatte nürus tezkeresi ve üç vesikalık 

fotoğrafla şubemize gelmeleri (7559) (1296) 

. D~~let ·,-_ Qe~ir.y9l_l~rı· Y~ - ~ ~irn~nl~rı 
·<' işletme: .~Umum. ·· idaresi ' ilanları '. 
8-3-1939 çarşamba gUnli snat 15,30 dan itibaren sıra 

ile ve kapalı zarf usulile satın alınacağı iHin edilen 3 liste muh. 
teviy;ıtı, muhtelif toz boya, Ustu beç, neft yağı, vernikler ve sika
tif'in görülen lilzuma bianen eks iltsinden sarfınaaar edilmlı;tlr. 

(1428) 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Beşnici keşide: 11 Mart 939 dadır • 

Büyük ikramiye 50,000 liradır 
Bundan baıka: 15 bin, 12 bin, 10 bin liralık 

ikramiyelerle (20 bin ve 10 bin) liralık iki adet 
mükafat vardır ••• 

Bu tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz 
de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına girmiş olursunuı ..• 

• 



• 

Kepekleri ve saç döklllmesin 
t edavi eden tesiri mllcerreb biı 

ilaçtır 

Leke 

Ergenlik 
-·., ., . 
SAGLIGINIZI Sivilce 
KORUYUNUZ : 

En 00, ve tabit meyva usare

lerinden yapılmı~tır. 

Buruşukluk 

Pörsüklük 

lhtiyarhk 

Çirkinlik 
Taklit edilmesi kabil olmıyan HASAN J'81b " J'81ıa aa k 

bir fen harikasıdır. dem, N11Z kar ve yanın yaib ıe-
INGILIZ KANZUK ce 'H ıündüz kremleri çilleri ve 

ECZANESi ıiYilctleri ve lekeleri kat'iyyen 

BEYOCLU - lST ANBlJL • izale eder. ihtiyarlan ıençleıtirir, 

·---------•• smçleri cüzellqtirir. 

az 

A KILLARI KA TtYEN DöKULMEZ ve BOZULMAZ A 
olan SALON, BOZKURT, ve HALK sakal fır~larmı pi- 1 
yasada iırarla arayııuz. Ve batka marka verirlerse aalı:ın al
darup ta almayınız. Sahibi ve depoeu: 
FBHMl ARPALI MEHMETBOZKURT, Marpuççular 
Yanmtiıeci han N. 1, Tel 22811 - . 
Tüı·kiye Şeker 
Pabrlkaları Anonim şlrkellndrn : 

Sirketinıiz dördüncü parti olarak ecnebi küp ve kristal ~ 

ker satın alacaktır. Teklifler 15 mart 939 çarıamba günil sa· ı 
at on bire kadar Bahçekapıda Taş han 42 numarada kabul ve 
tetkik edilecektir. Istiyenlere yukanki adresten parasız §artna 

me verilir. 

Mütekait 
ortaklara: 

Ankara Memurlar Kooperatif şirketinden: 
Mütekait bulunmalan dolayısile şir~t ortaklarından aynlmak ü· 

zıere 31 birimik~nun 1938 tarihine kadar müracaatla numara a11D11 bu· 
lunanlanD hisse bedelleri iade edileceği cihetle bu &i.bi hissedarların 
Ankmwll ıirket merkezine bizzat \e:ı;a mektupla ve maa, almakta ol· 
Olıklln maliye §Ubesinden halen mLtekait bulunduklarına dair alacak· ._vesika ile müracaat ederek hisse bedellerini almalan rica olunur. 

HASA~ 
KAR 
K EMi 

HER 
bakımdan 

harikullde 
zeıgin 

bir 
Mecmuadır 

. .. - - - --
~-- ..:....~ 

Fr;f eni"' · .. 
1 '\ ,, l 
~\ Ltif/ . / 

"~ .. ~ 

Buton 
karileri 
zevkle 

bir hafta 
meşgul 

edebilecektir. 

MECMUA 1 
YEN l·ou· .N Tilrklyenln en tanınmış imzalarını bir araya top 

!amala muvaffak olmuştur • 

• 
YEN .IGU• •N Mecmuacılık llemının hakikaten şaheseri denebı

lecek bir kıymettedir • 

• 
YEN·ou· .N iki milbim eseri birden neşre ha,lıyacaktır. nun-1 lardan biri hemen ekseri tararıarı ıizli kalmış 

bir generalin tarihe ıececek hakiki 'e son nıa· 
• ceralan, dilerl de hakiki hayatımızdan alınmış 

miW bir romandır. 

YENIGU' •N Her hafla cumartesi günleri 3 renkli lı:ııpak lclnde 
bir tablo n 3& sayfa olarak çıkacaktır. 

• 
YENl·o·u·N Kadınlık, Spor, Sinema, Mizııh, Roman, llik!lye, 

Röportaj Yurt ve Dünya havadisleri, cğlen<."cli 
.-... menular, bilmeceler vesaireye cok ehemmiyet 
._.. Yerecek 'Ye karilerini tatmin icin elinden gelen 

fedaklrhktan çekinmiyeceklir~ 

Btltiln bu fedakArlıldara mukabil fiab 15 kuruştur. 

11 MJrt llf'ihinde do" acak olan 
"Y NIGUN,, ecmuası 

Hepimizin clart p Zle beklediği kıymetli 
bir aalon mecmuası olacakbr. -

lzmit Postası 
Yalnız bu haftaya mahlWI olmak üzere 5 Mart Pazar ve 

7mart sal! gUnkU lmılt hattı postalan yapılmıyacaktır .. 

Beyaz bir 

Çehr~ 

Latif 

Parlak 

bir 

Cild 

bir 

Ten 

Gergin bir 

Vücud 

Cazibeli 

Gençli 

Güzel 

Billur 

EN MÜ1>Mİ$ 
(STiRAPTAH 
cz,OM~A • • • 

Ger da 

HASAN ismine ve 
markasına dikkat. 
HASAN DEPOSU 

Kullanmakla kabildir 
Bir hamlede nezle ve gripı geçirir. Harareti süratle düşürilt~ 

di~ sinir, mafsal, adale ağrıları ancak NEVROZlN almak SlJ'

tile çarçabuk defedilebilir. 

------Kat'i Tesir------
lcahmda günde 3 kate alınabilir 

l 


