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Parti Kurultayınd~· ıngiliz Sovye 
·· ·· ··ı · k anlaşması goruşu mesı mu arrer 8 . k .. k d · ır aç gune a ar 
memleket ihtiyaçları 

~rıönüne Milli Şefin heykeli dikilmeli - Çanakkaleye abide - Maden sularının ıs~ahı- Şehirlerin 
1rnarı - Bekarların vergiye tabi tutulması - Bütün vergilerin tevhidi • Mektep kıtaplannın u
cuzlatılması • Limanların inşası, Hayat pahalılığile mücadele· Hastane -Dispanser, Sanator-

yom - Cıgaraların ucuzlatılması 
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Kuru/taya yapılan teklifte 

l\Jecliste müstakil gurup j 
teşkili isteniyor 

ti~ara, 24 (A.A.) - Cumhu. larmm muhtelif mevzularda bil· bir heykelinin dikilmesi ve Çana.lt 
leliet l:lalk Partisi ocak kongre. hassa aşağıdaki ana noktalarda kalede Türk kahramanlığının şa.. 
k.o;en baıılayıp sıra ile vilayet toplandığını göstermektedir. Bu nı ile miltenasip bir abide yapil· 
lıaıı ~lerinde toplanan ve ma • hulasaya atfedilecek dikkatli göz ması. 
lar etince yapılmak imkan, olan- !er, halkımızın yurdun Ye mille. 2 - Sanat ve tarihi kıymeti 
f§ıe:Yrıı~ sonra esas ve ana tin terakki yolundaki intibahınm olan abidelerin tamiri ve iyi mu. 
ll:ıt .e :ınuteallik olup Parti umu. ve yurt ihtiyaçlariyle yakın ve hafazası. 
tas 

1~are heyetine gelen dilekler şuurlu ilgisinin aksini görecek - 3 _ Asri mezarlıkların her ta. 
tıa: edilerek 29 mayısta topla- !erdir. rafta yaptırılmasına başlanılma. 
ııu olan Büyük Kurultaya su. Başvekalete ait dilekler: 

,?1ak üzere hazırlanmıştır. 1 - lnönü muharebesinin ce • sı. 
.ı Urd · 4 - Memleketin muhtelif yer. ğ1 b un her tarafının ilgilendi. rcyan ettiği sahada piyade sıper. 

~mleket ihtiyaç. ler_i_n_in __ o_ıd_u_ğu ___ Y_er_d_e_1n_o_·n_ü_n_ün ______ ( D_eı_'a_m_ı_4_t?_nc_ii_d_eJ __ P_ar_t_i _G_c_n_cı_s_e_k_r_e1_tr_i_F_i~_r_i_T_u_·zer 

Leh - Alman lngiliz 
1r • 1° ""' • h .A.. d f h d Harbiye Nazm ~ergın ıgı a sa a a Mütehassıslardan 
Lehistan üzerinde uçan Alman tayyarelerinden müM~;k~;;;~etle 
~.~. 24 (A~~ r i Ie !.ell9TI~~~~ru~r~an b~i~I~~~, b~r o~~ı!~. ~!nareyi idare eden gidiyor 
llll) ayyaresi dün akşam Ponzna- fmdan idare edilen ve Çek mamu· sivil, yolu şa~ırdığını iddia etmek· Londra, 25 (A.A.) _Bazı ga· 

Cenubundaki Volsztyn üzerinde !atından olan biri yere inmeğe mec.. (Dcı:amı S incide) zetelerin bildirdiklerine göre, har-

1 ng iltereye 
lokomotif 

ısmarladık 
Bunlar takriben bir milyon 
lngiliz lirası değerinde 
Londra, 25 (A.A.) - Türkiye 

hükOmeti lngiltereye mühim bir 
lokomotif siparişinde bulunmuştur. 
Bu sipariş 58 lokomotif hakkm~.ı
dır. Ve takriben bir milyon lngiliz 
iirası kıymetindedir. 

18 ay içinde teslim edilecek olan 
bu lokomotifler Avrupanm en bü· 
yük ve en kuvvetli makineleri ola· 

caxtrr. 

biye nazırı Hore • Belisha, refaka· 
tinl:le harbiye nezareti eksperleri 

olduğu halde, şahsan Moskovaya 
gidecek ora.da Sovyet ordusu şef
leri ile temaslarda bulunacak ve 
Kızılordunun kıymeti ve organi
zasyonu hakkında fikir odinecek. 
tir. 

Londra elçimizin 
nutku 

Dr.Aras son anlaşma
nın ehemmiyetini 

anlattı 
Londra, 25 (A.A.) - Türkiye 

büyük elçisi Dr. Tev'fik Rüştü A. 
as, dün akşam Avam kamarasında 

\'erilen bir akşam ziyafetinde parla· 
mento azasından bir grup ile bü· 
yük Brilanya ıx>litikası etrafında 
görüşmelerde bulunmuş ve bu mü· 

( Deııamt S incide) 

lngiltere - Romanya 
futbol maçı 

lngilizler sıfıra karşı 
iki ile galip geldiler 
Bükreş, 25 (A.A.) - lngiltere 

ve Romanya milli takımları arasın· 
da yapılan beynelmilel futbol ma· 
çı sıfıra karşı iki sayı ile I ngilizler 
tarafıQdan kazanılmıştır. 

illln edilecek 
OngHDDz reaşveknnn cırta<dla 

müşkıoat çıl}(aıracak 
mesene kaDmado~ını s@yoe~n 

Paris, 25 (A.A.) - Paris si· 
yasi mahfilinde Mkim olan kana -
ate göre, İngiliz - Fransız - Sov. 
yet müzakerelerinin esası hakkın 
da anlaşma hasıl olmuştur. 

Filhakika İngiliz kabinesi, bu. 

gün öğleden sonraki toplantısın• 
da Fransa, lngiltere ve Sovyetlet 
a"rasmdaki öoğrudan doğruya yar 
dum tesis eden üçler paktını esas 
itibariyle kabul etmiştir. 

(Devamı 5 sncide) 

Batan denizaltı gemisinin 
mürettebatı kurtarılıyor 

Tahlisiye gemileri mürettebattan 33 ünü 
kurtardı, 26 ölü olduğu sanılıyor 

Nevyork, 25 (A.A) - Squn.lus 1 bildirmektedir. 
denizaltı gemisine diln saat 16,40 l Tahlisiye ~l memnuniyet verlcl 
da i!ifnde bir tahlisiyeci olduğu hal- bir tarzda devam etmektedir. Tah
de bir tahlisiye balonu indirilmiş ~ llsiye balonunu indiren Falcon ge. 
Ur. '(Devamı 5 incide) 
Fakoıı vapunmda.n eu tel.si% alm 

m13trr: 
Tahlisiye balonu 7 ~l ile yukrın 

gel~tir. llı:incl de!nsmda 16 ik1şi 

kurtanlnı?atrr. 13 ~l gemide aı -
mUştUr. 

Kurtanla.n ilk yedi ldşl te~en 

-------------. Bir buçuk aydanberi Hatay 
ve Anadolu turnesinde bulu· 
nan kıS'metti sanatkt\.rlanmız 

Bayan 

Mualla 
Nlchols ile bahriye nezaretlnln blf ve 
memuru ve beş askerdir. Bunların Kcmant 
fazla &kmtı çekmedikleri anlaşılı - s a d ·ı 
yor. 

Bahriye nezareti gazetelere ver - !stanbula avdet 
diği bir tebliğde dolaşan şayialar hl etmişler, ç b ki 
lafına olarak Squalus denizaltı ge- bu pazar U U U 1 
micılnde ölil ve yaralılar bulunduğu gazinosunda seanslarına bas-

n~aiidiruirihiiçibiiri.hiaibicir .iailamiiaidiığmiiılii1iaıi~icakliiiaridiıir.ii .. iiiiiiii~1 
ÇERÇEVE ., 

Lutfi Kırdar 
Liitfl Kırdan, bir konferans Yesilcıslle geçen yıl Manlsa'da tanımıı• 

ton. Snbahlelin ,·anp ak58Jllilstü aynldığmı Manisa'da n en da.r bir 
7.amıın kadrosu lçindo Manisa Valisi· Ltitfl lKırdar, beni lntıbnlann en 

mlliıbetine uıa,tırmı_şh, Doktor, tüccar, banim müdilrii, muallim ,.e 
Halke\l rebl ı;lbl, tıehrln ileri ı;elcnlerinılen 5nlıslyet Ye eserini din. 
lcdJğlm 'o blzı:ıt ı;örü,tüğüm J,i\tfl Kırdar, birinci smıf bir idare 
aılammın kıymet çe~cnsi i~ine, birinci smıf bir ent~llektüel değerini 
yerıe,ttnnı_, bir ifade sahlbiyt"JI. Bn ifıuleyl Mani a; güz, lnlln.k ''O Sezi!! 

pllnmdakl her cephesile blrkn~ sn.at fçlncle teyit cdlverly-0n1n. ,Lfttfi 
Kırdarm, Manl!lia'yı ~ahslyettle doldnrdnğu vo ta5mlığı be!belllydl 

* Herhangi bir idare adamının, kendi iş hacmini 5ahslyctllo dolılura-
blllp dolduramadığı ben<'c en h&lis ölçü. Bakarsınız, herhangi bir ida
re adamı, onu ıı;aran ,.e mesela bos bir ko\'nya benzeyen iş hncml 
ls:lnde bir yiil<s\iklük su gibi kalır. Fakat bu nisbet.slzlik hemen göze 
çarpmaz. Zira, i5ln kendi kcnıllslnl doldurma, kemli ken<liSlnl liirüt
me enerjisi, zahirde onun eseri sanılır.Bu tip, akıntının lttJğf sand:tlı 

kendi yUrütüyormuşca<1ma kilrek ı;ckme tnklldl yapnn kayıkçı. Biridk 
taktiği, kürekleri ellerinden bırakmrunnk \'e gizil n1alctint belli etme
mektir. 

Bir de, kollarmm <lal dal kabnrmış dnmnrlarlle akıntı~, söken 
Ye Iıem c;ancl:lh, Jıem yolcuyu adctn c;ırhıııla tn.ıynn bir ı. knhrnmnnı 
\ardır ki o, kcmUsine teslim eililen Jıacmi snde doldum1nl.la kalmaz; 
ta,ırır, ~l_sirlr, çatlatır \l' genişletir de. 

)f. 
I.iıtfl Kırıların Manisa vallliğindckl ifadesi, çok daha :zengin hu. 

utlu ı, Jıadmlerinl aynı ::-ahsiyctlo imla edeceğine f)alıltti. Nltcldm 
onun lı;tanbul \'aliliği rn Bclccliye Rei..,liğine lfıyık görlilüıiilnden bu
güne kadar geçen zaman belli etrni;:.tir ki, bii~ ük \'C temel 5chir rüya
sını gerçekle~tlrecek 15 kahramanı, J,ütfi Kırdar ı:ahsında hc.r gün 
biraz daha tıillürlnf:maktn. Şimdilik, lrnfasındald azametli ıs clnnsım; 
gl'lir kaynağı, plan, proı;raın Ye aıınlınt halinde ifade eden \'C knzma
lara ~lrklnliklcrl !<azıma emrini \eren I.fıtfl Kınlar, mü bet ,.e bü~iik 
Merln mııkaddcmcd,.ı. Ilekliyellm, ynlnnda esas metne ka\'U,acnt'lz! 
Bu kınak ba5lımı;Iç usulil ~unu taalıhilt ediyor: 

J.utn Kırdar, f'n clıemml~ ctıt brlh bt1t'lelcrint1en. btrtnııı b.tlhhı~, 
de\ lrlertlenbf.rf ı;-ekllen 1~ 'e <' er hıısrcfinl gltlermeğe gelml bir f im 
füye g~f'CCk, 

Necip_ Fazıl KISAK..(JKEK 
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Yeni.sabah lkrJam 

Hilseyln Cnhlt Ynlçın, Yakın ,ark- Ali N:ıcı h.oracıın, Suya Sabuna 
ta Türk kfiltbrfi me\·zuu üzerindeı dokunm:ıdan sfitunıındıı "bir karak· 
durm:ıkta, ve Sark milletlerinin bi-l ler,.den b:ıhsctmektedir. Hem mebu~ 
rlblrlne haAlılıklnrını şö) le bir hnğ· ı hem iş adamı bulunduğu sırada, iş 
lılıkton Jlıaret olm:ıdığını ııııl:ııtık- :ıcl:ıınlığıııı s:ıkla)ıırıık yıılnız pollti
tan sonra bıırolnrdıı, Türk bekım: kadtın lınhsedcn lıir tanıdığı son 
için hiçbir harekette bııluııın:ımış seçimde iş ndnınlıırıııın mchm yapıt_ 
olmamu:d:ın lınlı~cdcrek şöyle di. maması üzerine .Mel'lise girememiş 
yor: bir 7.ntıır. O bugün kendisine daha 

"Yakın şarkta tnrkçenln sı:lylen- ccki dilzen Yerıniıı ve kııtiyen politi· 
ınez olması demek, bizleri lıirihiri- kadarı değil işinden madenlerini na 
mlze bni;l:ıynn en kuvvetli lıir rnbı· sıl çık:ırdığındnn kleringle nasıl mU
lonın k:ılkm:m demektir. ı:n C\'Vcl c:ıdcle elli~lnden bahsetmektedir. 
hlrıhirimlzln dilinden ımlnınclıyız Muh:ırrire giire o, kendisinin anlat· 
ki kalblerimizin anlaşması do devam tıklonna göre mebus seçilmemekten 
etsin. Mısırda, Suriyede muhtelif memnundur. Çunkil millet işlerini, 
ccnchl kültür müesseselerine tesadüf bıraktı bırakalı huzura ka,·uşrnuşhır. 
edilir. Dunların hep!!! de mensup ol· Yalnız e\·fni .,c kendini dfişünmek. 
dukl:ırı milletin dilini ve küllfirünü tedir. Böyle bir karaktere sahip bir 
ne~rctmck için :ı:ohmet n fednkl'ır. zatın b8yle bir \'nzlyelinden memnun 
lığıı kallanmakt:ıdırlnr. Bunlo.rın a- olan dn yalnız kendisi de~ildlr. O 
rnsında Türk mekteplerinin bulun- nasıl lmrlulduğuno memnunsa, ona 
maması eser edilecek bir noksan de· hem de ayda şu kadar yüz lira nre· 
{!il midir? Tiirk kQllürilnil mahvol- rek işlerini gördiirmcktcn kurtulan 
mnktan kurtnnn:ık ''e eski vntnndnş. millet de memnundur. 

Ataliirk köprıisü inşaatı ilerlmıektcdir. Köprümin ağ11stosta bele.1l~1alİM idilmesf mukarrtrcfü. 
~-------------------- ~----------

l:ırımızın arasında ynşntnınk bizim 
için bir \"azife sayılmnz mı? Bizim 
bu u~urda s:ırfedeceğimlz gayret şüp 
hesiz ki memlekete t:ım:ımcn yah:ın· 
cı ırk \'e milletin gayrellerlne nlsbct
Je doba lwl:ıylıklıı semere ,·erebilir. 
Zaten onlard:ı mane\•l alılka me\"cut 
tur. Blnaenale1h bu hazırlanmış ze
min fizerinde yeni snj:!lam tohumlar 
ııacmnktan lı:ışka yapılacak bir şer 
)'oktur. 

Cumhuriyet 

Va kıt -s~ıdri ı;rıcm bizim Çon:ıkknlc ııdı
nı Yerdllli yı:ızısındn, Almanların 
"Uınumt harpte Çnnı:ıkknle :ıafcrlni 
rıırnt:ınlarn kurşı Türklerin bugün
kü hareketleri nıınkörlüklür,, yolun· 
d:ıki y:ızılarına \'C iddialarına ce\"ap 
\'ermeye çnlı~arıık, 'ffirklyenln umu. 
ınl harbe nasıl sürllklendlölnl; cep
helerde y:ılııız düşmonl:ırla tarpış

ınnkla kalmıyarnk, ) anı bn~ında dost 
ve ınüllefik diye gürdüAü bir tnlisiz· 

Nadir Nadi BnşYckilin Meclisteki likle de mücadele etmek z:ıruretincle 
bahalı arnsınd:ı eski millekaitlerle, kaldığını anlatarak, Almnnların umu
)•enilerl arnsındnld nlsbctsiz ,.e in. ınl harpte yardım 1 diye ıösterdiklel"i 
~afsız aynlıl!ın linfine geçilmeye ça- şc1lcrin manasıılığını işaret ediyor. 
lı~ıldığı yolundaki beynnatı üzerin- !\Iuhıırrlr Çnnnkk:ıledc 350 bin Türk 
ile durnrak, günden güne uıten sayı· deliknnlısını, Türk milncv\"erlni fc. 
1arı eksilen bu sınıfın D:ışvekilin da etli~imiıi söyli~·crek kaı; düziine 
:söılerinden yeniden ilmlde dilştilk. Alm:ının öldU{tUnfi sorarak mııkale· 
)erini işaret ederek bu lns:ırsızlıllın sini şu satırlorlıı t:ımamlıyor: 
biran lince ortadan knldınlması te-
mennisinden bulunuyor: "Cannkkııle bnşından sonunıı kn-

"Hükt'ıntt.tin eski mütel.:oltler me· dor Türk eseridir. O kadar ki bu 
selesile meşgul olduğunu, esasa mu- mıntnkny:ı ı:öııdcrilen Al~nn k~ıman 
Jıallt bulunmadıAını Daşvckilln ağ· donı lı:ırp mınt:ıkasına hıle .:ınne
zından duymak, kalpleri ferahlııtıcı mlştlr. C:ın:ıkkaleyl yukarıda arzet
hir hadisedir. tiAimlz şe:ımetten kurtaran Türk plA_ 

Kendine hizmet eden vntand:ı,ınrı nı ve TOrk kıını olmuştur. J~cr müt
mağdur bırakm:ıyıı razı olmıyanlar tcflklerin hesabına kal~nydık, <;nnnk
anc:ık ınedent cemiyetlerdir. Her ve. kale çoktan suku.t ~tmıı, ,.e lınrp A!
slle ile mcdcnt oldul!unu bbat eden mıınya aleyhine ıkı sene eHel hflmış 
Türk milleti, bu acıklı ve hakst'I va· olacaktı. 
zlycti ıOpheslz ilAnlhaye muhafıııa- Çanakkale milli lınrbin milli km--
ya tahıımmül edemezdi. \•ellerle kazanılmış bir 6bldesldir ... 

Milletler Cemiyeti 

Hlfzıssıhha 
komitesindeki 
murahh as ı m ı z 
Hüsameddin Kural 
bu sabah Cenevre

den geldi 

Sirkecide açılan 
kambiyo kişesi 
Yalnız dişarıdan gelen 

yolcular içindir 
Sirkeci gannda, Avnıpadan ge

len ecnebi yolculara kolaylık olm:ı.k 
üzere bir kambiyo gişesi ar;ıldığ•nı 

yazmıştık. Buradan giden yolcula· 

nn da bu gi~dcn istifade edebile. 
cekleri hakkında bugün bir sahalı 

. ~il . 6'' . _· .. -. ,..ffl er._ 
, .. r ~ 

• • • ,· .. r 

Eğlence yerlerinde 
bahahhkla 
mücadele 

Dün Belediyede 
bir toplantı yapıldı 
D ün belediye reis muavini Lut. 

finin başkanlığında bir toplantı 
yapılm;ş, gezinti yerlerinin tarife. 
lcri üzeriıl:ie görüşülmüştür. 

Toplantıya Iktısat ve Sıhhat 
müdürleriyle bütün kaymakamlar 
iştirak etmiştir. 

Neticede eğlence yerler inin t a
rifelerinde kabil olduğu kadar hal· 
kın lehine tenzilat yapılması ve 
bilhassa sayfiyelere iıliyen oto -
büslerin ücretlerinin indirilmesi 
kararlaşmııtır. Kaymakamlarla, 
nahiye müdürleri bu haftadan iti. 
baren her cumartesi ve pazar 
günleri mıntakalanndaki eğlen

ce yerlerini aıkı kontrollere tl
bi tutacaklar ve pahalılıkla müca. 
dele edecekleıiclir. 

Köylü elbiseleri 
Kadınlar için de ucuz 

elbise yapıhyor 
Sümerbank köylü elbiselerin • 

den sonra köylU çama1ır ve çorap 
lan da çıkarrnııtır. Devlet hesabı
na yapılan ve maliyet fiyatına u
tı!acak olan bu eşyalardan Kay
seri kumaşınl:lan yapılan mintan· 
lar 58, taklm don &ömlck 90, adi 
çoraplar 12,5 ve ballı yünlü çorap 
lar 30 • 35 kuruştur. Banka 310 
kuruşa olan ayakkabıları da 290 

kuruşa in.dirmiıtir. 
Şimdi köylü kadınlan için milli 

kıyfaette bir elbise imaline çalı~ıl

ma1ctadır. 

Milletler cemiyeti hıfzıSsıhha ko· gazetesinde çıkan haber do~ru de· Bütün bu e~yalar vil~yctlerde 
mitesindeki delegemiz Dr. Hüsa- ğildir. Gişe, bizim haber verdiğimiz yapılacak teşkilAtlar ile kamyon -
meddin Kural bu sabah Sernp!on gibi ynlnız gelecek yolculann zaru· lara yükletilecek ve köylülerin a-
ek~:nesile şehrimize gelmiştir. ri masrafianm Türk parasile yapa- yağına kadar götilrill:cektir. 

Delegemiz komite içtimalan hak. bilmcle:i için açılmıstır. -o- . 
kında muharririmizin suallerine Hatt! eaıebi yolculann kambi· Tuz istihlaki artıyor 
~yle ce\'<lp vermiştir. . 
:ı; yolan değiştirirl\en çok dikkatlı Memleketimizde tuz istihlii.ki git 
"- Milletler cemiyeti hıfzıssıhha davranmaları. ancnk sarf edcbileCek Ukı;e artmaktadır. Bu nrtl§ta mcm· 

komitesinde dünya umumi sıhhati· teri rniktard:ı Türk parası almaları leket nUfusunun çoğalmft.!I kadıı.r 
ni alakadar eden meseleler görüşü!- lfiznndır. Çünkü sarfedemedikleri tuz fiy:ı.tlnrında ynpılıın tenzllAt ve 
dil. Bu isler ilmi mahiyette olduğu paralar, dönüşlerinde geri ahrunı. 1nhlsa.rlar ldnresinin tmu yurdun 
için komitede siyasi hiçbir müzake· yacaktır. her kÖBC'Sindo mUstehllkin kolayca 

re ve karar olmazruştır. Bu münasebetle dikkatimize ili· alıp bulacağı §ekllde teşkilat yap -
Bu ak~am Ankaraya gideceğim ... şen bir noktayı da işaret edeceğiz. nıa.sı da fi.mil olınw.ıtur. Bilhassa, da
Dr. H. Kural kimtede tetkik edi- K2mbiyo giscsinde türkçeden ba~ hili tuzlalar i§letilerck bu gayenin 

len raporlar ve müzakereluin neti. l:a yalnız f~sızca olarak para de- temini mUmkUn ohnuştur. 
ccleri hususunda hilkfunetimize iza- b'İştirileceği ilan edilmi~ir. Halbu· İnhisarlar ldarcSi bugün Tlirkl • 
hat vermeden g:ızetelere bu mevzu· ki Avrupa trenlerinden çıkan yol. yeiı.in en bilyUk tuz istihs:ilinl yapan 
lar etrafında beyanatta bulunmak culann çoğu Frnnsu: değil, Alınan ve ihracatın da ya.pılclığı Çamaltı 
istememiştir. ve lngilizdir. ve Foça tu:.:lalannm lstihsalAtmı sa-

----o- Bu itibarla gişede almanca ve in· bil ve sahile yakın mmtakalara has.. 

ispanya ile ticaret 
muahedesi 

gilizce olarak da ilan bulundunıl· retmektcdir. Buralarda da istihltık 
malıdır. artmış olduğundan önilmilzde.ki acne 
Yolcuların vaktinde b u kolaylık· bunun için bu rnıntakalara daha fnz 

tan haberdar edilmeleri için bütün la tuz veri lecektir. Karadeniz ll • 
Avrupa fİmendifer idarclerile te.. mıınlıı.rm:ı. 18.000, Akdeniz llınan • 
mas olunmuş ve yataklı vagon rne lanna 12. 000 ve Marmarn denizi li· 

atte bulunmuştur. murlarma muhakkak yolculara bu mruılarma da 10.000 ton tuz verile. 

Bu mUnasebetlerin temini iki ta i~i hatırlatmalan lüzumu bildiril- rck sovkiyut 40.00-0 tona çıkanla -

İspanya hUkfunctl, memleketi • 
mWe lktEadi mUnnsebctlere giriş

mek lhare hillı:ümC'timize mUraca-

:rafm da menfaatlerine uygun oL 
duğundan b!r ticaret muahedesi ak 
dl hUSWlundald mllza.kerelerln kısa 
b!r zamanda netlecleneceği umulu· 
yor. 

bpanyanm yeni elçW M. Dori
ga cuma gttnft Ankara.ya giderek 
bu yolda t.enıu!a.ra baelıyacaktir. 

miştir. 
--.o-

Bu gece kuyruklu 
ylldız görünecek 

caktır. 

İnhisarlar İdaresinin 937 senesin 
de çıkardığ'ı aofra. tuzlan da bllhaa
sa bOyUk oehlrlerde çok tutm~tur. 
Bunun için ince tuz imalAtJ müte • 

Bu gece eaat 22,4!5 de b!r ikuy-
1 
ma~yen arttmlmaktadır. Aynca dL 

ruklu yıldız İstanbul ruısfmneban j ğcr Amıner de eofra w ~mek tuzu 
istikametinden geçecektir. ımalltma devam etmektedirler. 

• ., • • ·.:.;. • t • • ... .f ... ' .... . - . • . 

Cam tüccarları 
şirket kurdular 
Şirkete giren 14 firma kendi hesapla

rına ithalat yapmamağı taahhüt ettiler 
Memleketimizin cam ticaretini yoluna gidilmiştir. 

elinde tutan müesseseler şehri. Şirkete cam ticaretini tc.mamile 
mizdedir. Son günlerde, bu firma fiili bir inhisar haline getirmek 
sahiplerinden bir kısmının bir cam için, Avrupa ile iş yapan bir ecne
t röstü kurmak için aralarında bir bi cam komisyoncu da alınmıştır. 
leştikleri söyleniyordu. B unlar, Böylece şirket mensupları 14 mü 
piyasayı tazyika başladıkları "e esseseyi bulmuştur. Bunların ilı:isi 

hiç bir tüccarın hariçten cam ge· Türk, dokuzu musevi, ikisi erme· 
tirtmesine imkan bırakmamak için ni vatan:la;:!ardandır. 
uğra§tıkları yolundaki il:ldialara Nizamnamenin en mühim esası 
kar~ı, sadece toptan ticareti daha nı analtan dördüncü madde §U. 

ucuza maletmek maksadiyle bir dur: 
limitet tirket teşkiline çalı§tıkları. "Limited şirketini teşkil eden 
nı bildirmişlerdi. İstanbul ticaret şürek!dan her biri maksadı §irketi 
oc!asının Sicilli Tkaret gazetesin teşkil eden cam ve ayna ticaretilc 
de alakalılann ıirket ilanı çıkını§- hendi hususi nam ve hesaplanna 
tır. Adı camcılık Türk limited iştigale mezun iseler de ateıamum 
şirketidir. Çok !dikkate şayan olan siparişlerini limited şirketi mari. 
bu resmi ilandaki ~irket nizamna· fetiyle yapmağa mecbur ve müte
mesine göre, hemen hemen bütün ahhit olup hiçbir veçhile gerek 
ba§lıca cam tacirlerinin yeni mü. dc~rudan ıdoğruya, gerekse bilva· 
esseseye iştirakleri temin eçlil~ek .nta ithalatta bulunmıyacaklar • 
surcrtyıe maksaoın ırnnurii ıorma dır., • 
liteye uygun bir şekilde temini Şirketin müadeti 3 senedir. ' 

Kaduga okulunun Adapazan 
gezlnt'si güzel oldu 

Kadırga ilkoku
lu son sınıf tale • 
t>cleri 18 mayıs 

günü Adapazarı -
na bir seyahat yap 
mışlardır. Başöğ. 

retmenleri Hayri 
ve sınıf öğret-

menleri Bn. Şük .. 
riye Tilrkerin de &:!~;:!!~~~=~==:;~ 
bulundukları bu 
gezinti t alebenin 

tabiat bilgisini art 
tırmak gayesiyle 
yapılmış, mahal -
tinde tetkiklcrl:le 
bulunularak öğretmenleri tarnfm 

Resimlerde: Çok iyi bir gµn 
kısmım Adapazar Şehir parkında 

ihtilas suçlusu bir 
posta memuru 

Kaçarken yaralanıp 
öldü 

Tophane postanesi havale mcmu· 
nı olan Fettnb, para ihtilfısı yap. 
mı3 ve adliyece t.aklb:ı.ta başlan -
mı§tır. Sorgu bflklrnliği maznun 
ha.kkmda gıyabet tevkif karan ve
rerek tutulması için zabıtaya emir 
verilml§tlr. 

Nihayet dün ynkalnnan Fettah 
adliyeye teslim edilmek üzere po· 
lis mUdUrüyctine getirilmiş, fakat 
bir ara mcmurlnrm n~etlndc bu. 
lunduğu od:ı.dan fırlayarak kaçm:ı

ğa teşebbils etmistlr. Mcmurlann 
ark~da.n koştuğunu gören suçlu 
kaçmak maksadlle fltlncl kat pen
eere81nden yere atlamış, fakat fe • 
na halde dilşerek yaralanmış, Cer. 
rahpaşa hastanesine ka.ldınlm13, fa
kat ölmüştUr. 

dan talebeye iı:ahnt verilmiştir. 

geçirmiş olan talebelerden bir 
görüyorsunuz. 

iş kazası 
On beş amele 

toprak altında kald ı 
1zmir, - Seydi köyde HUsnü Os 

mnn isminde birinin yol ~;ıatmda 
çalı an on beş amele toprak altında 
kalmış, bunlardan Kahraman oğlu 
Abdülkadir ölmüş, Mehmet, Kııhrn· 
man ve Veli adlarmda Uç amele de 
nğır surette yanı.lanmıştır. 

-0-

Eminönünde yeni 
istimlakler 

Eminönü meydanının nçılmnsı ile 
mcydann çıkan binaların bir renge 
boyanması kararlaşm~tır. Beledi -
ye Balıkp:ı.zan tarafında dört bl -
nanm daha istimlAkinl bitirmiştir. 
Mescld hizasında on dl5rt dUkltln 
daha lstlm11k edilecek ve bunlar 
için 116,526 Ura verilecektir. Mısır 
çarşısı tarafında yıkılacak 8 dük • 
k1n için de 60 bln lira aynlmJ§tıı-. 

Şehirde 
temizlik iş leri 
360 bin lira toplayan 

Belediye 445 bin 
lira harcıyor 

Jstanbul belediyesi, lsta.nbulılll 
bir aralık başına dert olan ve eı.ındi 
gene eskisi gibi denize dökillen çoP" 
ferinin daha iyi usullerle Me.rınııra· 
da §ehlrden çok açık bir mesaf e><e 
d3külmesi için bu işi yeni b1r nıUtf' 
chhide havale etmeğc karar vcrınif
tir. Bc!cdiya, §PLir çöplerinin g65· 
terllccek isk..Jc:erdcn toplanıp dcrıi· 
ze dtikUlrnesini d(ruhtc ·edecek ınU· 
~cnhhlde tist.clik 3200 lira da ·:er • 
mek karanndı..d•.r. 

Belediye çöp ~inin halli için ııe
nüz kat'! kararmı vermemiştir. lJıl 
huııusla bizzat Vali ve BcJedi)-e 
Relsi Lfıtfi Kırdar meşgul olınaıtt• 
ve tetkikat yaptırmaktadrr. Netlce· 
de şehrin topoğrafik vaziyeti, ç5J'. 
!erin lktısadt ve zirai kıymeti ne>1 

!eap ettiriyorsa o şekli tatbik ohl ' 
nacaktır. Bu tatbikat da temız.llı 
l'Jlerinin alacağı şekil ile bir kUl b&
llnde yürütUlccektir. 

Belediye temizlik işleri için haltı' 
tı:&n mesela J?e<:P.n .,, .... ~ı:n nnn 11 

n.1mıB, fakat 445.000 lira sıı.rfe~· 
tl~ Bunun için belediye şehri dıı.b• 
temiz ve daha sıhhi bir hnle gcti· 
rcbf'l"lek için bu ui;;'llrdaki masrs!' 
tam:unlyle alacak roenbalan bul • 
mak ve ~de erl':ecek varidaU clJ 
tamamrn mahalline sarfetmek ı.ın ' 
~.nlarmı cvve!ii gözönUnde butuıı· 
durmaktac!ır. A nc:ak bundan soıırf 
lstanbulun diğer Avrupa şehirleri 
~tbi çok tPmiz bir şehir olJtls-91 
mi.ımkUn olac:nğı kananti vard~ 

12 sene hapse 
mahkum oldular 

Yeniköydo İtalyan mandırası d8-
nilen yerde Ali oğlu Muhsin ısırıi11' 
de blrini yaralayan Emin Ali ve P' 
mlzin ağır ccznda görUlmekte oıaıı 
mubakemelerl bitmişitr. 

Mahkeme iki suçlunun MuıısJD1 
öldürmek knstile yaraladıklarını el~ 
bit görınli3 ve ceza kanununun 44 

inci maddesi mucibince 18 sene Jı,.. 
pis kararı vermiştir. Ynlnız ötdnr
mok kasdinln teşebbUs halinde 1'~' 
ması dolayı&le ceza Uçte bir ill~ 
rllmiş ve Emin Ali ile Ramiz on 
§er eeneye mahkQm edilmt,ıerdi'' 

kar. 

MERİKADA doksan )ili 
eğlence seyahatlae " -

* 
E N büyük seyyare ~ 

)füşterl, kendi mlh~eıl 
etrnfmda yüz yetmls Jdloıneu-e 
dönmüştür ki bu sürat ars •~ 
tinin beş mlsll fn.z.ladır. 

* 
O 

SKORDAKİ lapon JdJO , 
yagerlerl denb n~ 

rmdaa lsUlınf edlJen bir .... 
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Boksör Hayri Oral 

....... 

56 kilo: 
Jaakorl, Loyn, Tollonen. 
Yaakari 1932 olimpiyatlannda 

dünya UçUncU.U olmuıtur. 
61 kilo: 

K. Pihlojameki, Ajelt, Halorun. 
K. Pihlajameki bu milu.bakalar 

la beşinci defa olarak olimpiyat -
lara iştirak etmektcl:lir. Bir kere 

Genç bir boksör olimpiyat ıampiyonu, bir kere i • 

maç arıyor kinci~i olm~ttur. 10 defa Avrupa 
.. .. pmpıyonlugunu 'kazanmııtır. Ha-

Bozkurt spor klubü azasından ol- 1 37 yaımdadır. 
duğunu söyliyen 51 kilo boksörler. ~6 kilo: 

dert Hayri Oral matbaamıza gele- Hirvilamml, P. Pihlojamald, 
rek Silivri, Adapazar, Kırklareli, Ranto. 

Bursa gibi İstanbul civanndaki 7 J kilo: 
mmtakalarda müsabaka yapmak is· Siyetila, A. Pihlojameld, Maki. 
tediğini ve kendisile döğüşmek ar- Piyettilo 1936 Berlin olimpiyat-
zusunda olan rakiplerin Beyoğlun- larına ittirak etmiıtir. 
da Bozkurt klübüne mektupla 79 kilo: 
müracaat etmelerini söylemi§tir. M. Lahti, YUuero, Jo'fOnen. 

lstanbul bölgesinin 
yeni binası 

Güneş klübp satın 
alandı 

87 Jdfo: 
Luvkko, Mellocno, Manaikka. 
Luvkko 72 kiloda Berlia olim" 

piyatlannda üçUncU oJmuıtur. 
Afır siklet: 
Perakorpi, Niatröm, Mellovrio. 

Niströ:n Berlinde üçüncü oJmdt -
tur. . 

taWi .faaliyet et.mit olan Günq G:.irqçilcri çalqtıran antrenlr • 
klilbllnlln Taksim Sıraaervilerdekl ler 1936 olimpiyadma kadar birçok 
binur, latanbul blılp apor dlrekt6r müsabakalara iftirak ederek mu • 
ıntu tarafmdan atm almm11tır. ftffalayet kuanmıJ olan ltelnl ile 
E1h Halk PartJa1 blnaamda iki o • Amerikada profnyoael ~ 
daya eıkılmı:t olarak oablan 'blHp cGretlerde mUblm lılr fllant • • 

iteokllltl, ,..._. .. ....,_ t1ı1ma- WBımt cılın To1dnedllr. 
eakttr. Pilandiya c6retçi1erl 1906 • • 

Terletme tamam olanca, bmpnla Mllndenberl olmpl)'adarda ~ -1 
llDıl binam m8l'lllbale .......,... ta maaı,. h m •almmv 
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llenı yemek 
otuıAma 

=v•s 

odası, 
odası 

hem 

Bu modeli görUncc sayfiyeye çı -
kacak okuyucularımızı hatırladık. 

Bizde sayfiyeye çıkan nilclcr ekse • 
riyctlc bir iki odadan ibaret ufacık, 
bir ev, daha doğrusu bir eski za
man evinin bir kalına yerleşirler. 

nu ufacık C\'lerde yerleşen nile -
ler için bir odayı hem yemek odası 
hem oturmn odası olarak kullan -
mnk zaruridir. Halbuki yemek oda
sı bir hayli yer kaplayacak olan bir 
takım eşyııyı ihli\'a etmektedir. Bu 
eşya ekseriya oturulacak odanın sa
de, basit fnkat zarif olan bir mo -
bilyıısilc bir tezat teşkil edecek ka
dar yakı;ııksız olur. Uu noktayı dU
r;üncnler için bu modeli çok faydalı 
bulduk. 

Odanızın bir köşcnlııde yemek o. 
cı <?.sı ~·npıvermelc çok kolay bir iştir. 
Eğ<>r odanın bir kiiş"'sindc bir esk' 
ıaman dolabı mevcutsa bundan isti
fade etmek mUmkUndUr. Odad:ı 

böyle bir dolap yoksa dU\•arda bir 
oyuk nc;:arnk basit bir dolnp yapa -
blllrslnlz. 

Bu dolabın g/Szlcrt, ve yaptığınız 

Yaz Makyajla 
• . . hafif ro 

Yazın gıyılecek açık renkh, 
rın güzelliğini bir kat daha meydana ıta 
bilmek için yeni bir yaz makiyajı ınu\ar" 
zımdır. Hakikaten cildin rengi ile rob t;ı 
rinde akisler yapan renkler arasında 51 ·ıı 
ahenk olmazsa hakiki bir güzellik teını 
mek imkansızıdır. . reıı 

Geçen kış mevsiminde hakıın ıı 
. . k 'kırı1lı menekşe rengı, koyu mavı, oyu ·a 

duğu için makiyajlarda bu esasa uyınag ~ 
lışmış, menekşe rengi esasına dayan:ıll 
renkli makiyajlar taammüm etmişti. 1~ Yazın acık ve hafif renklere terıt3 ıf. 
diliyor. O h;lde makiyaj da niçin bU te 
lü takip etmesin?. 

Onun için bu senenin yeni 
hakkında ufak bir fikir vermeyi 
luyoruz. 

Bengali makyajı 
J\/Iemleketimizde taammüm eden ')I~ 

daha ziyade Fransız modasıdır. Onun \ 
vela Paris modası makiyajı olan Beng' 

kiyajmdan bahsedelim. · ı r 
Bu makiyajın zemin kremi, koyu :~~ 

gidir. Bu krem üzerine sürülecek )" r 
ise bu zemin kremini pembeleştirecektl ~ 

Makiyaj üzerine şeftali renginde 
kullanılmaktadır • 

reı:ı~ 
Göz kapakları da toz pembe . ı 

gölgelendirilmekte ve bu yeni gölge go 
raklarına ince bir saten rnarı 
'~rmcktedir • 

Bu tuvaletin ahengi ta~a~ 
mak için kiraz renginde tabıı • 

rr rrıaı> 
boyası kullanmak şarttır. ı ı 1 
!arını da ayni renkten intihDP e 

kat'iyen unutmamalıdır. 

Yağlı boya makyaj "tıl cı. 
İngiltercde çok taamrnU , 

ve yağlı boya makiyajı ismi il~ 
1 

bir modanın Parise kadar geldi~ 
rülmc'ktcdir. Bu makiyaj tM 
siklamen makiyaj rcnklcrindell' 
ele ediyor. Fakat renkler daha 
li, daha berraktır. 

Bu makiyajm zemini olguıt 
renginde bir kremdir. üzerine e.' 
ni bir ruj kullanılır. Bu ırı" 
kullanılacak ıdudak · boya::ı ııııı· 
yakut renginde olmalıdır. 

Esmer bayanlar bu makh 
cih ettikleri vakit dudak b \ 
ponaKaı rengıne yaktn l.ıir 

<lan seçmelidirler. 

~iklamen, yanı!:: kırmızı, 
boya makyajları 
Pariste bu üç isimle anıtaıt 

i H akikt sporcu bayanlar için tatil mevsimini deniz ke
rında geçirmek neş'e veren, ruhu ve vücudu kuvvetlendiren 
bir eğlence olur. Bu takdird~ banyo elbisesi çok büyük bir 
ehemmiyet alır. Değişen zevk burada da tesirini gösterecektir 
tabii.. Bugün klasik mayoları çok beğeniyorlar, fakat açık 

renklere, göğüs altında yeknasak görünecek desenlere de 
rağbet var. Mayolarını yapar ve yaptırırken bayanlarımız bil. 
hassa şu noktalara riayet etmelidir. 

yajların modası da de' 
mektedir. ~ 

Siklamen renkli rujlar, 11 ed 
kıymetini muhafaza etme1'1 

çok kadınlar bu rengi yeni ~ 
lara bilhassa yanık kırın1'~. 
yaja tercih ediyorlar. ft~3 
tayyörle sabahleyin k•rlaf $ 
şırken bu makiyajdan ,cla1'llJ 

Bu senenin mayolarında sırt fazla açıkt•r, Mayonun ba
cakları yok denilecek kadar kısadır. V e göğüs kısmı hakiki bir 
sutiyen vazifesini görür büzgülerle mücehhezf::iir. 

1 - Mavi beneklerle işlenmiş, beyaz yün mayo. Beyaz 
mayolara astar koymak mutlaka lazımdır. Aksi takdirde ban
yodan çıkıldıktan sonra astarsız mayo hakiki bir muslin gibi 
şeffaf olur. 

2 - Denize gircmiyecek olanlar, fakat kumsalda oyna. 
mağ' sevenler için yeşil yünden iki parçalı güzel bir triko. 
Göğüs kısmm·n üzerinde gerldanlık ,şeklinde triko, yeşil ve 
koyu kestane rengi örülmüştür. 

3 - Deniz mavisi jerse.den güzel bir mayo. Baştan başa 

beyaz brocledir. Askılar da mavidir ve fildişi düğmelerle ma· 
yoya rapto::iilmiştir. 

4 - Acık mavi triko mayo.. Üzeri beyaz ve altın sarısı 
çiçeklerle sUslüdür. Askılar beyaz ve sarı çizgilidir. Bu ki 
askı arkada bir çapraz teşkil ederler. 

................................................................................................ 

'k)'ll li bulunamaz. Bu ma 1 ~ıı 
tarçini ve yeşil renkli tuv 
le çok güzel gider. \i 

Gül boya makiyajlı, ı:ıı'.ı . ıı .. 
karıştırılmış pembe rengı . 

. bır tiln bir tonda çok yenı 

yaj rengidir. İlkbaharda rı:ıg" 
lan ve yazın da mol:lasınıll " 

•ı•lll' 
yeceği tahmin olunan sı: 

"bl tel roblarla yakıştığı gı ,,ı 

pembe roblarla da çok g\.I 

uer. f.1 
İngilizlerin, Fransızlar~ 1,,ı 

le daha mutedil boyanırııı 
. ifl 

dan hoşlanan bayanlar lÇ \'' 

red;, denilen gayet açı~ .e 
tonda makiyaj tarzı ta<lsı} bil 
bilir. Bu makiyajın kib:lt' ,.,of 

·1· Sr yan şehiı1:le dolaşabi ır, 

oyuğun içcrsine ~ivlliyeceğiniz raf -
lar sofra takımlarınızı koalyca yer
leşlirebilmeğe müsaittir. Bu dola • 
bın kapağını yukardan aşağıya açı
lacak bir §ekildc yapmak ve bu ka

par, kırda gezer, bilha5~ ç 
kenarında güneşte yanını 

günüz maket bu hususta size bir fr 
1 
ler üzerinde çok yakışır· 11~ 

kir verebilir. Bunu güç bir oyma L5 I iki renk pudra kulla~~jr• 
sanmayınız. Kalın bir muknvva alır, yaz çok taammüm etın1~,rıl 
üzerine beyendiğini.z §ekilleri işler, moclaya uygun olarak > llr" 
daha sonra da keskin bir çakı ile o;;-Devaıuı 13 11 

pağı bir yemek mnsa.'3I §eklinde kul- bu §ekilleri oyarsınız. Hazırlanmış 

\anabilmek için de şekilue mükem - mukavvayı tamamiyle intrbak ede -
melen görüldüğü gibi ayak vazife • cck şekilde kapak Uzerine birkaç ııü 
sini görecek bir sütunu orta yerine nezle iliştirirsiniz. Yağlıboya fırça -
sıkı:;tırmak kabilılir. nızı mukavvanın deliklerinden slirc. 

rck dolabı istediğiniz §ekilde boya • 
Dört alU kL~ilik bir masa için 0,75' li k"" 1 Sonra tab·

1
•
1 

mu ' manız m m un o ur. · 
metre eninde ve ı ,:o metre boyun- . k ltl 

cavvayı a ırısmız. 
la bir dolap kapağı kafidir. Bu ka-
pağın zeminden irlifnı ise 075 s:ın-

1 
Yemek masası kenarına koyaca • 

tim olarak hesap cdilmdiclir. -;ınız bankları aynı surette boyamak 

Dolabı yerleştirdikten veyıı yap -
tıktan sonra odaya yakı~acak tnrz. 
.!a süslemek bir zevk mc•s::Icsıdlr. 

Resmimizin sağ tarafında gördü -

mümkündür. 

D:ır bir sayfiyede bu usule mUra
caat edc>rseııiz çok iyi neticeler elde 
cucccğiniz muhakkaklır, 

c 
d 



1 abiat garibeleri 
- "'"""''VV'VVVV>AAhA.fVVVV'o.A ~ AAr.JVVV'"""',,.,,._f'VVVV\AAr.JVVV'.A 

liilkat ucubeleri yalnız insanlarda bulunmaz. Hayvanat ve } 
nebatntta da bazan tabiatın bir yanlışlık gösterdiği görillUr. < 

Ekseriya dört ayaklı çocuk yahut timsah kadm dlye teşhir ~ 
edilen insanlar sırf panayırlarda halkı celbetmek için uydurulmuş ~ 
bir takım hilelerle o şekle sokulan bazı parasız biçarelerdir. Ama, ~ 
birçok kere gazetelerde dahi ismi geçmiyen birtakım kusurlu ve 
acaib hayvanların dünyaya gclmi~ olması bir hakikattir. 

.. Eskiden böyle hayvanlar doğduğu vakit tamamile cahil olo.n 
koylUler bunu cin, peri veyahut muhayyerilükul bir mahlük zan
neder, ondan korkarlar, ona hürmet gösterirlerdi. Daha eski za
ınanlarda hatta onlara taparlardı bile ... 

Şimdi ise bu mahlüklar ancak pek iptidat yerlerde halle Uze
rfnde kötU bir tesir bırakmakta, fakat daima hillcat ucube81 ola. 
l'ak na.zan dikkati Üzerlerine çekmC?ktedirler. Aşağıdaki resimler. 
de bunlardan birkaçını görUyorsunuz. ·' 

11ıc k" 
·~h: 0Pek ıiç tt••aklıdır '" k J • 

azanmışt ır. • 
Bir siirz( köpek yarışlarına girmiş ve ckseıı 

a:n1ı varaır; ikisi bclitıdetı 'çiliffit;fır . ....... 

• 

ı 1 
.-

7 .~ ' 
..t• 

~~p.-; 

(' )ı '! 

. ~:.; 

~ 
':'\. 

Bugtın oliuyucularımıza hiçbir fenn! roman 
muhuririnin muhayyilesinde yaşatamadığı kor
kunç bir ölüm cihazına dair birkaç fotoğraf ve. 
riyoruz. Bu fikrin ne dereceye kadar muvaffakı
yetle tatbik edileceği §İmdi.den kestirilemez. Fa· 
kat son derece cür'etkarane ve en cesur insanla"" 
rm bile muhayyilesini durduracak kadar korkunç 
olduğu muhakkaktır. 

1 - Büyük bombardıman tayyarelerinin bor. 
dası altında içlerinde birer adam bulunan torpil
ler takılıdır. Kanatlan ve dümeni olan bu torpil· 
lerin, içersinde oturan adam tarafından kolayca 
sevk ve idaresi mümkündür. Binaenaleyh kolay
lıkla istenilen tarafa giderler. Vakıa motörleri 
olmadığı için istenilen yübeklikte duramazlarsa 
da uzun zaman hava.da süzülerek bir hayli me. 
safe katedebilirler. Bu resimde tayyareden bir 
insan bombanın düşmeğe ba§ladığt görUlUyor. 

, ~ - ~ 

""'"'" ~ " ... 
l ki a>:aklı bir-kofiğitı garip_ >'iirii>~ü. 

Sevki kabi 
ö 1 ü rn 

Makinesinin 
' 

keşfine doğru .. 

4 . 

2 - Boml)a fçerslride pllot tizanmı~fır. Tor
pili bir .zırhh kruvazöre doğru sevkediyor, ı;aat
te yüzlerce kilometre sUrati olan torpilin içersfn· 
deki cesur pilotun telvizör ile tarassut ettiği nok. 
taya tam isabetle dü§mesi çok miimkündür. 

3 - Pilot makineyi parçalayacak olan ma -
kanizmayx işletmiştir. Şiddetle hücum eden hava 
kendisini höcrcdcn koparırcasına ayrnyor ve bor 
luk içersine fırlatıyor. 

4 - Torpil hedefine doğru inerken, ~.Jetin 
gövldesi suya yahut havaya çarparak parçalanıyor, 
Pilot da, paraşütü sayesinde yavaş yava) yere l• 
niyor. Bu suretle pilotun ölümden kurtulmasına 
imkin vardır. Fakat bugüne kadar yapılan tec. 
rübelerde pilotlar hakiki bir intihar demek olaD 
korkunç ölilmden kurtulamamıştır. 

Kral Aleksandrın katilinin 
mezarından kemikleri çalınmış! 

Marsilyada bir suikast neticesi 
ölmüş olan Yugoslav Kralı Alek
sandrın ·katili Kolemoinen'in me. 
zarı bi.rta1cım meçhul kimseler ta
rafından açılmıştır. 

Hadisere el koyan polisin tah. 
kikatr neticesinde mezarda iki al· 
tın diş bulunmuş ve bunun ölü -
nün altın dişlerini çalmak gibi bir 
gaye güden adi bir hadise olma
chğı· meydana çıkarılmıştır. 

Çünkü açılan mezardan Kole • 
rnoir.en'in kafakemiği ve diğer, 

bazı kemikleri çahnmiştır. Polis 
hauisenin, 'katilin kemiklerini bfı: 
hatıra gibi saklamak isteyen ar -
kada§larr tarafından yapıldığım 

tahmin etmektedir. 

Mezarın gizlice açıldığı gUnlerdc 
Marsilyada Hırvatların bulunup 
bulunmadığı tahkik olunmakta " 
dır. 

1939 Resimli Haf ta 
Memleketimizin en güzel ve en ucuz 

haftalı k gazetesidir 
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B. M. Meclisinde bütçe müzakerelerine devam olunuyor 
çok- ÇOCu-kfıl8iieıere -caflii -ve fakii föS8iiı8r 

arasında rastlandığı doğru mu? 
Bir saylav : Hayır, diyor, çok çocuklu aileler vatanperver 

i n sanlardır; bizim bu topraklarda bol vatandaşa ihtiyacımız vardır 
KmTARIYECU..IK AFETi ,. ........... ~_,,4 .... M·••••••• "*+••••••••• rini, bu sııe hütçcmizde :ıyrılnn i!ı nl satıp buraya gelmek 1stlyen ırlc~ An.kara, 2 4 (A.A.) - B. M. M. 

ougün doktor Mazhar Germenin 
başkanlığında yaptığı toplantıda 
1939 yılı bütçesi üzerinde müza _ 
kereye devam edilmi§tir. 

Kırtulyecll1ğln çokluğundan ve ı,_ Dünkü müzakerelerden ög ... rendiklerimiz: ıin liranın ihtiy:ıcıı k{ıri ı:elnıİYN'l' ıarımızm orada ne halde bulundugı.ın 
lert uzattığından bahaettller. Bu baki. "'ini, gelecek yıllarda bu işe d:ıh: tet::ırüz ettirerek: 
katen bizim de mllşteld olduğumuz . ıızla tııhsis:ıt nyrılm:ısını isledi. - Arkada~la.r! Bu öyle bir mllll; 

bir AtetUr. Memleket :l§lerinin daha • Evlenme masrafı & 55 kuruştan Bayan Meliha, buııd:ın so .. rıı sıt- vadrr ki, bunun geçlkmeslne talı~ 
muntazam bir feldlde ltaauıa imkAn ına ba!l!alıAı hnkkıncla Sıhhiye Ve- rnlll edemem. Bu iş bUtçe işi 01 

bulabilmek içln kıaaltmaya çalıpyo_ 261 kuruşa ı"ndı"r"ılecektı"r. kiıletinin yaptığı mücadeleyi kafi değil, baııh bagma bir iş olarak b:: Celse açılır açılmaz Dahiliye 
Vekili Faile Öztrak kürsüye ge -
lerek dünkU toplantıda DahHiye 
bütçesi üzerinde hatipler tarafın.. 
dan serdedilen mütalealara ve te. 
mennilere cevap vermi~r. 

ruz. Ancak kırtaafyeclllğin llnUne geç_ ~örmiyerek: ya gelmelidir. Bundan sonra ınub 

mek kolay değildir. Bendenlzce me_ o o h 
1
. v k•ı• 

1 
b 

1 
t "- Bunlar hakkında ciddi, esııslı işiyle behemehal uğ'raşmalıyız, dedi· 

murlarm aallhiyetlerlnl lcabmda tam a İ ıye e 1 ı, stan u un e :akipler ve tedbirler alınma~ı H'mm ADLİYE KATlPLERt TERJı111 
olarak kullanma.lan l!zım geldltl va. dır, sıtma hiıla nüfusumuzu tahrip ED1LMEU .. 

Bu izahatı müteakip Dahiliye 
Vekaleti, Matbuat, Emniyet iş . 
leri genel direktörlilkleri, jan _ 
danna genel kumandanlığı büt
çeleri kabul edilmiştir. 

kıt mesuliyeti bbul etmesi i~fn derdı•ıe ehemmı·yetıı• surette .::diyor, kemiriyor' 'dedi. Adliye Vek!letl bütçesinin mUzalt8-
önllne geçecek en kestirme çaredir. HAZIR il.AÇ REKLAMLARI rıu-ınde tstamat ôzdamar (Esktşeııır> 

Hava tehlikelerine karıı elimizde Osman Şe,·ki Uludağ Sıhhiye \'e· söz aldı. Şöyle dedi: 
mevcut lmkAn ve vaaıtalann mllaaa.. meşgul olmaktadır .aletinin hunların icrn:ıtında tamıı· - Benc!enlz adliye bütçesini okUf• 
desiz nlabette i§ler yaptık. H&IA. da • miyle mm·:ırrak olduğunu idılia ede·! keıı ümit ederim ki, zavallı kfıt.ıpterl' 
yapılmakta, bu i§ içln Genel Kurmay. • Ko""ylerde zı·ral asayı·şı· temı"n mireceğlni sö~lcdi ve bazı kusurları maaşlarına zam yapılmasına dair bit 
la dalma hali temastayız. olduAıınu il!1' e elli. Bütün ,·crcm paranın te!rikma rastge!cylm. su01' 

Huauat idarelerden flklyet edllcll. müc:ıdele teşkiliılının 3 disp::ınser ve g5rmemcklo son derece muztariP oı.. 
Hariciye Vekileti bUtçesi ilR. 

rinde hiç bir hatip söz almam!§ 
ve bütçe aynen kabul edilmi§tir. 

Bunlarm Cumhuriyet devrinde bqara_ için bir kanun la,. yı"hası hazır- hir sıınator:romılan ib:ırrt bulundu- dum. Emlnlm ki, siz de benimle ~ 
blldlkleri l§lerl anlatayun. qunu, memleketin dalın kalah:ılıh ber .:ztmıp duymuşsunuzd:ır, (o kB 

lDABEt HUSUS1YELER1N lan'maktadır. yerlerinde lıu müesseselere yer ve- dc~ıl, se::Ierl), 12 senelik adliye h~ 
Srhhat ve İçt:imat Muavenet 

Veki.leti bütçesinin müzakeresi. 
ne başlanırken söz alan hatipler 
bilhassa verem, trahom ve srtma 
mücadele işleri, yerli seromlar, 
muhaclr ve iskln işleri Ur.erinde 
durmuşlar ve Sıhhat ve İçtimaı 
Muavenet Vekili bu mUWealara 
cevap vermiştir. 

FA.AUYETt rilmesi Hızımgcldiglnl, Hybcliııdadr tınıda bu kAtlplcrln haşnıda bul!JJl-
12.8015.000 lira aarfederek 1108 ilk. o H bulunan s:ı:ıntoryomun memleketin dıırn. Bunlann nasıl vazife g6rdUıd"' 

mektep, 9 mllyon 283.811 Ura sartede. ükOmet memurlar için küçük en uzak köşesinde bulunrlu~nnu nne şahit o'dum. Harbi umumide IJll' 
rek M38 kilometre l'l8e yapıIDllftır. Şark \'il:iyetlcriı; ılc lıulıııınn lılr hns ''l'.tanl ''!izltelerinin lıa.şınc!an ayrılı:; 

2 milyon 828.000 lira aarliyle 48 ı k ·ı lanın ht:ınbula kıırl:ır gclemireccğı dılar. Her sınıf memur az çok re! 
haatahane blııul yapmııtlardır. 131 ev er yapma mevzuu 1 e ni ve binaenaleyh, bu mınl:ıkahırd:ı kaı.-uııturulmuşııa da adliye kAtlP1,ıi 

..ıır-bln lira aartiyle Oç tane doğumevl "" ıla bu müesseselerin kurulma!'lınır hakkında bir §CY yapılmadığmı r el 
yapllllflardır. Ve bu suretle hepsini ugraşıyor ı:ırurl olduğunu söyledi. mekle nıeyusum. Adliye VekilJDdıııt 
sayarak sizleri meşgul ve rahatsız et. . • Bundıın sonra tıbbi ll!ınl:ırdnn rica ederim. Bunlar hakkında A.cil 
miyeytm. Bu idarelerin bugU~ kadar •••••• 11

•••••••••••••••••••••••• ••••••••:n ı:ıhseclen doktor, ~:ızctelerde teo;adül tedbir bulsun. 

Bütçe tasvip edilmiştir. 
! _._,_ ü 1 ! ttlkl rt buraya aartetUği emefi .,, rakamlar. b:ıreıtir. Bu p::ıra lıunl:ıra s:ırfe<lı'lı'r. Jd t ;; N t Ab'--- B ) •P &y....u m eueae ere sar e e para .. - •iliği iliınlar:ı halkın a anc ıeını evza ......, ( ursa - ~ 
"" mJI ,._dı ~a ifade edebilmek mUmkündUr. Onun irin devletin, ını"Jlctı"n ııınlın~ k ı k k1 h · _.d 

Adliye bUtçesin.in adliye ista • 
ti»tikleri içine ve adliye kAtipleri 
maaşlarma dair temennilerde bu. 
lunmuşlar ve adliye vekili File • 
ret Sılayın cevabını dinlemişler_ 
dir. 

""' yon ..... r. ~ "' 'rnşelcr h:ıkkınıla "ağız, diş, ·u a . istatlstlklerlnln ahlt4 aya~ 
B k , ____ d f Suyun bedeline kırk para zamme. lcendı' mulı ıı'bı" bakmar. ıııı hak"ıkt bir · · ıı •· ... ı ki af ----• haki<-~ u, ıu ÇO ~ evreye en zayı ·' nide, baş afirılarını dindırır, soeu"' Mıvıye ve n § .._ ...... an ... 

1 •-- dut t ı x. cllldJğinden baht. buyurdular. Filhakl. •Joklorı'n olarak kal.ıııl elmı·ş olnıı · ı i f bl t tkik "·-•t • cak kJide 71-zaman arma ~a e mes ne rabmen ulgınlığı, roııı:ıtızma, nez e ç n en r c e m........ o a §e cı. 
fatihfat edilecek kadar kUçUk olmasa ka fehlr medfalnin böyle bir karan Cumhuriyetin sevgili Dahiliye \'eki· 'yi ilüc budur" şeklinde y:ıpılan rek· lahmı temenni etti. Bundan sonra l> 
gerekUr. vardır. LA.km beledlye relai taratmdan li işin b:ışında yeni bulunuyorl:ır Bu liimlar~n eski zamanlarda musk:ı ~a· llye VekJıt Tevfik Fikret kUrs111' 

\"ıı.lllertn meclisi umumt haklarını' kabul edilmedlft için tatbik edilme_ işleri daha düzgiin, dal:a • esash' bir ınn den·işlerin reçetesine benzediğı- seldi. 
bir darbe 11e iptal ettiklerinden lfkL ml§Ur. Blnaenaleyh tezayut yoktur. şekle b:ığlamosını kendilerinden di· ııi ,.e bütün bu ilıl.nların yalan ve uy. 
yet eden bir arkada~ımıza cevap ol&.. Kadıkö)' cihet inllcki Elın:ılı suyu' !erim. durın:ı olduğunu söyledi. Vekaletten 

Dahiliye vekı"lı'nı·n ı"zahatı rak söyliyeblllrlm, ki k&rıunlanmu: 937 de hüklimet salın nl:ırak Jsıan· DERÇ TORKERIN TE:\IENNILEnJ irnnlara meyd:ın verilmemesini. led 
Ynlılere böyle bir saHlhlyet vermedltı bul lıelediyeslne devreıtiRi z:ımnn lıı'r alı11nınsını ı'stcdi. 

"'"08 r Dahiliye Yekilinln bu tenkitlen• 
Ankara, 24 (HU5US!) - Dahiliye 

bütçesinin mUzakerest mUnasebeUyle 
Dahfliye 'ekili Fulk lhtrak IJU Jz:ı
hatı verdt: 

- Emniyet ve asa,>1~ meselesi üze. 
rinde arkadaşlarını müttefikan btzJ 
talW edecek s6zler söylediler. 

Ellerimize verdlğlnlz kanwılarm 
ahk&mı dairesinde kurduğunuz CUm. 
huriyet idaresine yalaıacak •Jrelte 
memlekette emniyet Ye asayişi daimn 
mlltekAmll bir surette temine Çal!§a. 
c&tımızı vaadetmek benim lçln bir 
borçtur. 

Jandarma ve poll..!leriıı vaz1te gör_ 
dUklerl yerlerin ısJ&hı ve daha Jyt yer. 
lerde oturabilmesini temin için bütUn 
gayretimizi sar.Cedeceğlı. Bu senenin 
emniyet bütçesinde nazarı dikkati cel. 
beden nolcta sanatoryom ve provan.. 
toryomlar ln~asıdrr. 

NÜFUS ~KlLATI 

gibi kanuna istinat etmeden bGJI• bir .,;, metre sar ediyordu. BelNliyc- llALı" DOKTORSUZ KAZALA-
.k \·erdiği cevaplar dinlendikten sonr:ı "" gey de yapılmaz. İdarei umumiyi vtlL )'e geı:tı len sonra sarfiy:ıt 8100 mel- tM __ 

.k .. b k s· k emniyeti umumiye bütçesinin nıilı$ -yet kanununun 135 inci m&ddelli vau.. re mı .. ına ı:ı tL ır et uımnııın- -- Tlh'~ ,t.::: MaDıeb. 
d fi t "f b 3* r: 1 · ttreslnde Berç TQrker söz alarak """'.-... Jer umumt mccllslerln mukarreratı a ~:ır yn nu u~ a,ma J,;ı ıtn· tin doktora .a.iıı\:ı_.,._ .......... fa.ıla 
~d· u " G'l ı· k lıii.l\'{-de sannloryoııı iciıı !iO lıin lira - -aleyLlnde Devlet şornsnıa 1tıtılz bak. ı. ugun .. ıfı-rye çı ·arılmı ~t ıı. oldu& .... u, uzak yerlerde d"°'.IM'I en~ 
~l'kt b h dd k 1 .ı talısisal olduğuna i~:ırct ederek bu o~ _ ... 

kını vermf6tlr. • 1 • nrııı u :ı e ı:ı ·arı masınu:ı km yerlerde ve me1e1A. Yalovadan oto. 
Za, .. l:ıt ö ı ı ı d 1 · · s:ınııtoryomun nerede tesis edileceği Yol mükellefiyetinin adaletslzllğtn_ J ın n enmes n n e csırı nır· mobille yanm saat mesafede bulunan 
d ni sordu: den bahis buyurdular. Bunun üzerlne ır. 50.000 nutuslu Orhaneli kazumda bi. 

KIRL·CEŞ'fE SUl •nr "- ERer Ankarada tesis rdilecek-çok konuşulmuo \'e her vutı tebarüz n.,. · ·' ·'" ıe doktor bulunmadığım, Ankarada 
e•-•- bir •• oldu,.,• için buna blr tek H1111l:ırın menedildP'indcn h:ılısc · se di~er yerlerin, fstanbulun d:ı, lz- .. natoryomu "''Mil "5' &" e . . d Keçlörende bir verem _.. 
kelim. navealne !Uzum g"nnUyorum. dildi Hn suvun kull::ınılm:ıçını ınene- mırın e, sair yerlerin de buna ihll· b 

• v • açılmasının çok yerinde olacağını, u 
ılen ~ılıbiye konıisyonlarıdır. Bunu yacı Yardır. Temennim gelecek sene sarf lü. 

lSTANBULUN ET 1'1ESELES1 1 • hh lıunlan leni ı.-lrueleridir,, dedi. işlcrir.. milyonlarca l1r&nm mt. 
lstımbulun et me.eleal mevzuu bah_ ıesaLını Sı iye \'ekili :ırk:ıdıışım zum göstermlyeceğinl memleketımız.. 

daha iyi \'erecek ve inılı t•ıJrccktir. Kiiçuk memurlnrın karşılaştıkl:ın deki do&.•m meseleslnln en N>ata gel. so'du. Bu ~ lı;lnden kolay çıkılacak ı b h e.y "'"il Bu m:ıruzalım suların lıelediye e- rnes "n u rnnına tekrnr lc•ııı:ıs ede· bir ıo olmadığım bundan evvel takip dlğint, vettyatın önUnU almak için e.. 
linc "C"me~lnden sonr:ı iıl:ll'l• lcı inde rek DahiHye \'ekilinılen hu lıusust:ı kil.. 1,. __ _ 

ettığımlz ııafhalar tebarUz ettirmişler. " ' saslı ve vasi bir teg .. tın ......... unu 
sevinilecek kadar selah olduıtuııu ~ös izahnt isledi. dir. Ve niha~t az çok memnuniyet_ söyllyerek: 

d b !ermek için zanııederim k<ıridlr. Is- ~(ESKEN BUHH.\:\'f _ Do&.•m meselesi, nutus meııeleaL 
si7lltl davet e en her iş gl i bunun 1 1 l 1 . Dahili,·e \'ekili ay:ı~a k:ılkarak: bY 
et.rafmd& d& flkAyctler devam ettikçe lan ıu un su ş erını.Ien lıahseden ıır- " ., dlr. NUfua me1elesl de mlllet ve milli 

d ,.__ k t l::ı:ıdşıınız lstıınbul belediyesini hu "- .Mesken lıuhrnnı deniltli!(i zn- müdafaa me••l"'•ldir. Milli kalkmma haltikl ku.urları ol uğun...... ço az. """ ..... 
Ş d yl kl su işinde emniyetsizlikle tavsif lıu· man kira yük'icklilU mnnnsın:ı ıınlıı ile nüfusumuzun artmalı beraber gl. 

la göze çarpıyor. unu arze e m ' i t b mak lılzımnelir. S:ını,·orunı ki tıcu1 
tstanbul mezbaha.sı ııı ile meıguıum. yurı ul:ır. stan ulun bir büyük 'ehiı ,.. ... der. Çok çocuklu allelerl zaruretten 

'llnclı'sı· \"'rdır B"tnn beledı'ye"'e • ( klr:ılık e\ ler ''apmak ve hillı:ıssu kı-ı- dı t k Arkad:ışl:ırıın nüfu5 teşkilil· Bu y&lnız bel~lye işi de değildir. Ge. " .. • u ~ • " kurtarmak, bunlar& yar m e me 
tlDID darlığından n memurl&nn ma. nı, blr mevzudur. Bugünlük atze bir şehre ait işlerin sahibi odur. Bilin· tük ıuemurJ:ır itin evl<'r yapmalı; mllll btr borçtur, dedi •• 

ili bu ı)üyiik mec)l.SI. arkadatım 1" r,ok fn'·dalı Ye lüzumludur. lJı-ıkü. aıtannm ıızlığından şlklyet etWer. hesap vermek 1mklnmı bulabll1rim. ..- " ı;IJK ÇOCUKLU Atı.ELEK 
Hakları var; !ilhaklka bu teıkltAt Belediyeler et ı,,ı ile keailecek hayvan.. nıimiyrtslzlikle tavsif etmek isteme· met birkaç senedir bu nıc\'ZU ile MESELESi 
takY1yeye, maaşlar tezyide muhtaçtır. lann mezbaha kapısına gelmesinden eliler~ Bu meclis samimiyetsiz olamı- meşgul olm:ılctadır. llakik:ılcn hu i~ HllmJ Kavaç {Kayııerl) - Nutus 
Bu busus'ta yakında bir kanun takdim kesilen etlerin kasap dUkklnında sa_ yacağı gibi, kendi mür:ıkabesi al- hiikunıcl için lıir ukıJe olmuştur. İm· meselesi ve göçmen i§lerl hakkında 

tln .ın "alış:ııı cnhıslnrın •·e ltc'Y"llerı'ıı kan Jııılutıca bir "31"C htılıın:ıc:ıktıı·" edeceğiz. Dahiliyede yalnız nüfus me. tıldığı zamana kadarki safhadan mes. u .. ,. .,u " • .. ~ Vcklletten bazı temennilerde bulun. 
murlarmm değil, dlğer birçok memur_ uldUr. Ondan U.st taratmm hesabı blL de lıu :rola düşmesini cihetle mene Cl'\':llmıı verdi. du. Bu arada bir tstanbul gazetesinln 
larm dıı. mall§lannm arttırılmasına lh. tabi belediyelere alt değildir. lstıuıbul ılcrcklir. Zannederim ki arkad:ı~ıın POLiS \'E JA!'\DAJUIA çok çocuklu aileielere yardım yapıL 
Uyao vardır. Yakında tqra teıklll.t beledJye81D1n mubaha ucretl ol&rak böyle bir manayı kasdetme)·erek ifıı SANATORYOYLARI ma.suuıı muvafık ve ınllabet bir net1-
kanunu projesini heyetlnlze verece. kilo "••ma aldığı beı kuruıtur. Bun. de lıuyurdıılıır. Al.ıdülhak Fırat (Erzincan); poliı: ,._,_

11 
....,,. ,_, __ ..._ . ce verınlyece~, ç...... ,..... çocu .......... 

tız. dan b&§ka borsa ücreU diye 50 san.. Köy idareelrinden de bahi5 bu)'U ve Jandarma karakollarının ıslahı ile ancak cahll ve ft.klr 1uanl&rda ol&.. 
Nüt11.1 detterlerlıılıı ıal&hmı d& gös. Um alınır k1. bu belediyenin detlldlr. ruldu. \'e zirai asayişin ekaiklilin· sanatoryom üzerinde miitaleal:ırını cağı hakkmdakl JUJY& ipret ede.. 

önUnde lıltuyoruz. Bir nutus yardımı. Nakliye kırk para oluyor. Perakende den şik4Yet edildi. itiraf edeyim ki, ııü~·leıli. Polis n Jandarma icin de rek: 
na 1htly99 vardır. Bwnm da kanunu clye de beş kuruı kAr verlllyor. Mln.. biz de bundan müştekiyiz. Bunu 6n. husu~ı bir sanatoryom açılmasını is- _ Hayır, dedi. Çok çocuklu alleler 
hazırlanmaktadır. hayııelmecmu mezbahadan tA satılaea. lemek için asaylfl zlraiye kanunu dl· tedi. vatanpe"er lnaanlardır. B1z1m bu 

· SVLICNllE tşLERINtN tı u.mn& kadar et QaUbıe kiolda 11.6 )'e bir kanun IAylhası hazırlanmakta Sırrı lı:rz (Yozgat) Ankarada hazır toprklarda bol vatanda§& thttya.cmuz 
rAHALJLICll kuru, biniyor. Binaenaleyh bu mevzuu 1 ır. Yakında takdim edilecektlr. c saıı:ıtor~·om binası olduğunu ifade e- vardır. 

Evlenme i§lerlnln biraz pahalılığın_ llzerlnde mutaleaa yUrQtUIUrken bu kunun bu iş için umarım ki kAri ınık· ılerek Keçiörendeki bir blna)·ı h:ıtır
dan bahsedlldi. ı.re~ verdltlmlz lA- hesap eUmlzde bir hata etmemek içln tarda çareleri temin n k6ylüyQ tal lallı ve dedi ki; 
ylba il• ıvlenme muratı 6156 kU111§. rehber olabilir. min etmiı olacaıc'tır. "- Orası nıerhu~ Büyük Alamı-
tan 261 lruruş& indirilmek haddi g11. lSTANBUL BULARI Kö)' ınuhtarlanna devlet blltı;esin zın da nazarı dikkatini celbetmiş bir 
dUlmektedlr. İstanbul aulan: Terkoa ırula.rı bele.. de bir ücret verilmesinden bahsedil :>inadır. Rüzgir nziyell teshil edil-

NAHll'"E MDtlRLERlNlN diyeııiıı eline geçUtı zaman y&nl 933 ı.li. Bu işin mahnlll bir it olduıtu m:ı mi,, raporları alınmı~hr. Elye\'m i· 
lSTIKBALLERl te gUnde 29 bln metremlkAbı su ve_ lıimunuzdur. Binaenaleyh, hunun d:ırei husuııiyelerin bekçileri elinclr 

VekAletlmtz nahiye mUdürlerinln rlyordu. Ü<"rcli de ancak mahalll bülçelerlr gelen giden köylülerin hayvanlarına 
gerek istikballerini ve gerek vazi!ele. Bu~ 41 bin metremlklbına çık. görülelıilfr. alıır:ık ,·ı.ızifesi görmektedir. Eğer 

rini daha iyl bir hale ~ıkarmak için mıştır. Yapılmakta olan bnı tesisat Hatiplerin sözleri: Sıhlıi)·e Yekiıleli buraşını lmll:ınını-
tedbirler aramaktadır. Yenl baremcle ikmal edillnce yani bir hazirandan iti. y:ıc.lk:.a cır.niyet rnemurlnrı için tam 
nahiye mUdürlerlntn maaşı biraz da. b:ıren 60 b1n metre mlkll.bma çıkacak. Ankara, ~4 (Hususi) - Bugün Afec bl rsıınatoryom olabilir," 
ha yUkııck tutuımuıtur. tır. Bu miktar yani belediyenin eUne liste rııatl.ıuat umum müdürliiğü IJfıl· Uundan sonra H:ıriciye \'eldllct 

.Nahiyelerde münhaller faıla değil. &eçtlğl günün lkl mlıllnden !azle.ya Ç"eı;i ıuüzakere edllirken Ahmet İlı !Jüt ·esi müze.kere n kobul c·dlldi. 
dlr. 215 mUnlu:.Iden ibal'C'ttır. Polis ve tıkmış olacaktır. '13n Tokgöz: l'>ıhh:ıt ve ktimal Mua,enrt Yekiı· 
jandarmayı tevhit ederek bir id3re al. Terkos ve Kadıköy sularının aylık - Bu m:ıtbuot bütçesi, dedi, ufak leli lıjtçesiııin ıııiıznkercsiııe hnş 
tmda toplan anm daha faydalı olacağı te§kilılt maaratı §lrkelten beledıyııye lıi rşe)dlr ama, içinde büy!lk bir rıı- tıınrlı. 
ileri sUrUldiı. Zabıta ku,rvetlerlnin tev. beçttğl znman 22449 lira idi. Bugün kam var. Bu para neşri)·at, propa SlT11A MÜCADELESi 
hldi genlı bir etüd mc,·zuudur. belediyenin elinde 20293 liradır. Yani g:ımla, telif ve tercüme, film, ktil;ıt, İlk sözü Meliha l'lıış (Samsun) al-

Bls bu ikt teıkilll.tı Dahlllye VekA. ~!etme mııaratı iki mlallne çıltmlf ol. klişe diye sıralanmıştır. Ben bu pa. dı, çok 1:ocuklu ailelere )'ardım Ye 
let1 emri 1.ltmda toplamakla tevhidi muma ratmen ealdalnd• uctır. rayı nereye urredfyorlar diye ara· emraıı efrenciye Ye sıtma hastalık
temlne çall§ıyonız. Abone adedi o zaman 26 bin iken dını, Ayın Tarihi diye. ekseriya la· Jarını ele alarak laahalla bulundu. 

Bir arkadtı.§ı~ memurl.ır:ı <!evlet bugün 32 bine çıkmı;ıttr. 'lrket sana- ribinden dört ay lionra bir kitap role (ocuklu ailelere yapıl•'\ pek aı 
parasını kendi paralan gibi sartetme. nmda ntıf11.1 ~ 34 litre iken bu_ çıkıır, bir de La Türkl Kemalist diyf' rardımın bile vaktinde ynpı1madığı
leri hakkında tebligatta bulunulma.sı. gUn 93 litredir. Ve haziranda 106 Jlt_ fransızcn hir m<'cmııa var, o ıln sene· nı, lıu kimsderin ekserisinin kiiylü 
nı tavst19 etti. Bta bu key:ftyetı yap. reyi bulae&klıl'. Zannediyorum ki, be.. de 3-4 dera intişar ~der, güzrl re· !erin te§kil etti~ini, scnelcrdcnl.ıcri 
mi§ bulunuyoruz. ~ lediyeye devredlldlfi ~den ltıbaren simleri v:ırdır, dört beş sayfadan 1- istihkaklarını ellerine ıedremedikle· 

lŞ KANUNU NEDEN IYl TATBiK 
EDtı.MlYOR 

İbrahim Tlll (Dlya.rbakır) - lt 
kanunundan bahsetti. Bazı mUıahede. 
!erine g6re bugün Karabükte sıtma. 
nın almı§ yUrümll§ olduğunu, latan. 
bulı.l.a bir çok fabrikaların hlll dok. 
torsuz ~ulunduğunu, sıhhi §era!tln bo. 
zuk •olduğunu, sıhhi ahlclmı muhtevi 
t:ıl!matnamenln hMA tatblldne geçil. 
me::liı';'ini söyledi. Ankara kanalizaa_ 
:,·on işinin ne olduğunu soran İbrahim 
Ttıli: 

- Ankaranm birçok :eervet gömUIU 
nı::ıhııllerlnden bugün kirden geçllml. 
yor. Buna en pis memlekeUerde bile 
ra.scl::uımaz. Bu 1ş ne zaman temizle. 
nec!'ktlr, dedi. 

MUHACİR 1'1ESELESI. MlLlJ 
BIB DAVA.Dm 

Ziya Gevher (Çanakale). Muhacir 
ıııertııt &Dlattı. Bunun bQ)1lk bir mWJ 
dava oldupu, bu maele h&kkmda 
burada uzun uzadıya a6z aöyllyecek 
olursa bUtçenln Eylı'.Ude çıkac&fını, 

19 bin aileye 'MI~ ev yapılmadığını, 
Bulgarlstanda evini barkım, b• ..,S. 

A DIJl'E \'EKlLlNlN 
BEYANATI 

AhlAkı umumlyenln yapılan te~ 
ler netlceslnde tedenni değil teraY" 
gösterdiğinin mUşahede edildiğini ~ 
~di 1937 de 2715 bln cl!rllm olm~ 
ınukabU 1928 de 236000 yani 2~ 
kUsur azlık olduğunu ip.ret eyi 
Aynı ~ta nazaran boşanma ıı-~ 
lan da adet IUbarlyle 1937 de ıe. 
iken 938 de 13.000 e düJDlll§tür. -d 

Adliye Vcklll bu hAdiscyl ~~ 
takdir bir manzarıı olarak g~ 
Ve metres hayatı süren vatand81"'" 
iglne tema.s ederk rıunlan söyledi: ti• 

- Metres hayatma gellnce, bil cf. 
lller için kanun tehdidi altında bit 
rümdllr. Diğerlerinin ise yapmuı ~ 
bı umumlyeye muhali!tlr. Zateıı a. 
gibi mukaveleleri tasdik etmeaıetl 
ı;tn noterlere dlrekUf verllml§tlr. ı:;: 
de itiraz edeceğtnlı noktalar " 
bunlar hakkında da derhal memo-" 
yeUer tedbirler alırız, biz bunun ti' 
mamlyle aleyhindeyiz.,, ., 

MUtcaklben adliye kO.Uplertnln ı:;.ı 
qlarınm cidden az olduğunu ıt 
eden Adliye VekJll i!Ave etmışur: 

1
• 

- Bu 1.f bUtçe 1mk!nlarlyie nıuıı-,.. 
yettir. Son zamanlarda çıkan bir ;,. 
nunla tebllğatı posta idaresine ~ 
dikten sonra mübaşir tahsisatı k ,.. 
lığı ola.rak kalacak meb~ğı ı9.0 d'f
ne.ıılnden ııonra bunlara venneyl rtıJ" 
fUııllyonız. Böyle bir plAn tıze cf
yUrlldUğtlmllz için yakında bir ~ 
ye ve.racağmıı:zı ve mu •.ı:fak ol r? 
mızı umanm. Adliye ista.tll!lttkterl ~ 
de merkezde tefki1 eUfimlz bir 
bu iJ!e haııauiyeUe meHuldür... bl)t. 

Keclt. yarın H te toplanarak tıı 
çenln müzakeresine devam edece1' 

Ankara - lstanbul 
arasınae yeni bir 

katar 
·cııı 

Ankara, _ lslanbul arasında .~ ~t· 
bir yo!cu katarı ihdas edil1Jl1.? . ' Yarından itibaren Ankaradfl.11 dt 
cumartesi gününden itibaren • 
Haydarp~adan işlemeğe btıf'm ş ıı 

. a.ŞSc' cak olan bu katar HayaaTP rfr' 
1'1,05 de kalkarak 6,55 de .All~ 4' 
ya varacak. Ve Ankaradan 16.!5 d' 
hareket ederek ertesi sabah s, .. o 
Haydarpqaya gelecektir. 

~ 
ZAYİ - Sazıdehmm 1~ 

'128 No. lu pWruını :uyl ~ 
·ıı ,. 

Yentaınl çıkartacafımdan ~~, 
hUkmü olmadıft. Mu• 
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4222 suçtan mahkemeye 
verilen petrol kralı! 1 

Deterdingle Rokfeller arasındaki çetin 

~rınan insanları arasın~_a_:_ 12 l 
YAZAN: L. Busch 35 Yılını vahş iler arasında geçirmiş bir Alman seyyahı 

Hotantolar gayet tembel ve zevk düşkünü, 

mücadelenin hikayesi 

Ct~ 

-... -

.. 

Üs tte, Dcter<ling 
torunlatile görü • 
lü~·or, nıttakl, 

meşhur petrol 
l fra h J{okfellcr 

komşularının bal1çeslnde çah~tr. Yo ~it- :: a:ırın ortasına do~ru, kUçUk 

~~. b:tikan r,ıehri... Bir panayır . 'e ır adam kUçük bir masa u .. 
llll> dıı çllcnuş, elindck.l ilacı methe • 
de ··s l'tıl'oı:. Elindeki şişenin üzerin 
lll-., c~lta. Oyı, dışardan kullanı -
..\<lalllı esı Ynzılı bir etiket var. 
~ l rı anlattıklarma bakılırsa bu 

~~lıı~ Yedi derde devadır. Cilt 
l'Clıı:a.u larına, boğaz iltihaplarına, 
lllhatızınd a ağnıarma birebir gelir. 

\ 
rucu çalışmanın bir haftada verd'.ği 
semere ancak birkaç senttir. Rok _ 

feller güneş altında çalışırken baş-

ad Y,ı llu U· egı , şL5esl bir dolar. 
llııu l> aç, toprak üzerinden toplan· 
~t1ı ~htroldUr. Fakat bu ma)i o ta.. 
~· eııu Ur, l:ie z Arneriknlılarca meçtıul 
ltıan k lleko Oyl ismini laşıyan bu 

~de ~ bir zaman sonra yer yli
tolllaya ır <.:ok ih tirıı.sları tizerind& 
lacalttı n Çok kıymetli bir cisim o -

kalarını çalıştırmanın daha tatlı ola
cağını dUşUnOyordu. 

14 yaşında iken annesi ile babası 
mevelandda yerle~tl. Çocuk ticaret 
.ırıPktebine devam etti. lki sene son
ra yani 1855 de bir ihracat şirketin· 
de namzet muhasebeci oldu. HaL 
tada 4 dolar kauındı. 1857 de mu -
hasebeci muavinliğine geçerek ny -
da 40 dolar nldı \ e para biriktir -
mek imkanını elde elti. 

19 yaşında iken elinde birkaç yüz 
dolarlık bir sermayesi vardı. DelL 
kanlı kendi hesabına, birkaç arka • 
daşile beraber kilçük bir ihracat l86<:Jr. 

~ dııınYılındayız, bir salonun ciga-
0\tttıd anlı havası içersindc masa , 

tıı a otu...... i . w • 

milcssesesi kurmak niy,.tindedir. 
1 

• j nu maksatla baabsın<lan yUzde 10 
ı O.- Deı:amı 13 iinciide 

l rorıa · •11UŞ nsanlar kagıt oy .. 
llılaı, :· kocaman şapkaları ya a. 

atu Uzel'i . ını~ ne innuş yahut arkay::ı. 
~ "li· }{• - • 
tıı bir agıtıar ma~:ıya ~rulur -

l'oı-, c·· tarartan da viskiler içili -
~l't bUneşten Yanmış çehrelerde 

lr ın 
ana var 

)lL • !ışıyor. Amele gUndeliği gUnde 7 
~ "'~a 
aşı,ror 8ada, ansızın bir münakaşa dolarla 14 dol:ır arasındadır. Petrol 

~lı.ıar hu berken bir kavga .. Yum - her taraftan dalga dalga nkıyor. 
~tlaıı1y0 Yor, bardaklar yere yu - 480,000 ton petrol 

1tor r, l.::kcm1eıer kafalarda kI.. Birleşik Amerika yer yüzünde en 
\'~·kadı 

1' 't:ıııc . ın ar haykırıyor, rover- çok petrol istihsal P-dcn memleket-
~ ll~ ta; arka nrkaya gürlüyor.. tir. 1038 yılıncla 175 milyon ton 
\a lroı a onu dolduran insanlar ilk petrol çıkarıldığına göre Amerikan 

1 l'atlllcl ta~ıcılandır. Dünyanın her kuyuları günde 480,0CO ton petrol 
:r~ itı an siyaıı altına atılan bin - veriyor. 
ı:ıııı-.. san P 
~ ·~da U ansih·nnyayn doldu. Seksen sene ir,crsinde petrol sa.. 
'tıltltlll b' ç SenPdenberi Drake pis nnyii yer yüzünün en ehemmiyetli 
~~ ır nı . 

'ş!Jr ayı fışkırtın kuyular sanati olmuştur. 
1\1 • 

let ltn arıı Petrol ismine bağlı bir de insan 
~ atnen Yıcılannm başına gelen- ismi vardır. Petrolün zaferi bu a<la-
~'rıa Plcroı arayıcılannrn da mm zaferidir. nu adam ise tröst 

~ııa. gelın· . • 
lı ta el 1~lır. O vakıt tahta fı _ fikrinin mucidi Rokfcllerdir. 
c~lroı y~1.~11tulnrak ihraç edilen TI.okf Pllcr 1 haziran 1839 da A
f;ı 1 ~ nghı Undcn ytiz petrol arayı - mcr!kanın küçük bir şehrinde doğ
~1111l, bak oldu, fn.k:ıt binlercesi se- du. Babası m; !\erınayeli bir tüe -

ltJ.. Inısızlık vtizünden öldü cardı. Rokfeller çocuklugwunıı ufa -l . l 

t 1\'339 ela 'r erk bir evde geçirdi. Çocuk, babası-
" arı,... eksa.'I, Oklnhoma Pnn- nı pek az görtirdü. Zira babası e -
"<ılı; ~ ... gen.ı ' 

tııı- ... ş bir pc:troı havznsı ol- lindeki eşyayı satmak için panayır 
• L'Cl 

~ f'ln b ~l kuyuları tizerinde 
'- "aıaıı crıkll'r hakiki onnnn man 
'l!l' \'c•r· 
~ ır ~lı-ıte•ı 'lor. H<'r tarafta muh _ 
tt 1 \'ar :. re ait Yilzl»rcc idare bi-

~l' • ıcn· 
ili ku . 1 Usuller sayesinde bir 

, lusun . 
'll~~ 1 un clclınm"'>i bir da--.;: l ' ("'~· 
l, ı 

1 
~ı 01 ınu'"tur Kuvularda • cc ,., . . 
--rncıe ve mühendis !;a-

panayır dolaşıyordu. 

TI.okfcllcr küçük kard~ı;ile beraber 
köy mektebinde okudu.' Çalışkandı. 
J~akat hiçbir \'tı.krt harikulade bir 

talebe sayılmndı. Yalnız zihni he -
snptn!d kuvvetiyle arkadaşları ara

sında kendini gösterirdi. 
Irny mektebini bitirdikten sonra 

: 1 ll'{ızın ~©>D~e 

gayet tenperver insanlardır 
Gariptir ki bu cüretkar niyetimi ya kovuklarında yaşamaktan kur. lan bu adet onları er!:ı>n yaşlannda 

zi öğrendikten sonra lngoa hepimiz tulmuşlardı. Bunlar üstleri ağaç dal kendi kendini tatmin etmek itiyadı 
den çok bir insan azmam olan bi. larile örtülmüş kulübeler yapması· na son derece düşkün bir hale getir
zim kongQ zencisi Bubaya karşı şid nı biliyorlardı . Botontolar bu kulü- mcktedir. 
detli bir kin \'e gayz göstermişti. belere (Pontok) diyorlar ki (kap- Hotanto kadınları esasen çocuk 
Ona fena halde tutulduğu bakışla· lumbağa kabuıru) manasına geli- doğurmayı hiç se\'mczler. Bir çocuk 
rından, ona hitap cderk<'n yüzünün yor. Avret mahallerini de hayvan doğduğu zaman yaptıkları bütün 
aldığı manadan, \·elhasıl bütün ha· derisile örtüyorlar. Kuş tüylerinden merasim ateş yakmaktan ibarettir. 
reketlerinden belli olmaktaydı. (Karos) dedikleri bir neyi manto. ı\ncak çocuğun göbeği düşünceye 

Buba da bunun farkına ,·annıştı. !arı da vardır. Ba~larına kürk de kadar bu ateşte ne bir şey kızartılaw 
Fakat son derece sadık ,.c itaatli ~iydikleri oluyor. bilir, ne pişirilebilir. 

bir zenci olduğu için katiyen renk Fakat Hotantolar esas itiabrile Çocuk doğarken - ki yalnız ihti. 
\'ermiyor. Hotanto reisinin bu kin ~avet tenbcl ve zevk düc:künü ga· yar kadmlar ebelik ederler - baba
\'e nefretine hiç eht'mmiyet atretmi ret tenpen•er insanlardı;, Biİdiği- c:ı alakadar bile olmaz. Orada bulun 
yor görünüyordu. miz baldan, sihirbazlarından öf:rren maz bile. 

l':itckim bizi misafir ~alacağrmız dikleri bir usulle, onu bir çok otlar- Yalnız doğan çocuğu kocakarılar 
;a1-dağımıza gönderdiği zaman l~· la karı~tmp tahammür ettirerek babasının bulunduğu kuliıbcnin ö
goanın fcıa?1ları ~ub~yı başka hır (Zigba) dedikleri gayet şiddetli bir nüne getirip toprağın üstüne hıra. 

ı fere yerlc:tırmek ıstedıle~. :3u bana içki yapıyorlar. Ilotantolar bu bal kırlar. Baba da bunu eline alıp ha
/ Subayı bızden ayırmak ıçın lngoa c:arabma son derece düşkündürler. vaya kaldırır. Bu suretle çocuğunu, 
,un ~a.ince ~ir planı gib~. geldi. 0; Bununla bol bol sarhoş olurlar. Ka- kendi çocui:ru olarak kabul ettiğini 
nun ıçın mudahale etme. e mccbu dmlı erkekli hemen hepsi ayyaş in- göstermi~ olur! 
oldum. . . sanlardır. Bu şiddetli ve yabani iç-

Hatta bunun ıçın tekrar Hatan· ki bu insanların süratle mkırazında Fakat Hotantolar yalnız erkek 
to reisinin yanma girerek rica et· mühim bir funil olmaktadır. Hemen çocuğa ehemmiyet veriyorlar. Er· 
tim. Kendi .. hakkmdaki ricamı In- hep~i de çah~maktan, mükemmel kek çocuğu olan bir Hotantonun 

go~ya tercume ede~. ~:ne Buba ol- gıdalar aramak gibi eziyetlere gir. k:1bile arasm~a itibarı _vardır. Hat
dugu hal.d~ onu~. yuz.un:. ka~ı Ho· mekten ziyade musiki ve dansa düş ta. erk~k ço:_ubru ~la~ ~ır l~o:~n~o 
tanto reısı şu sozlerı soylemekten kündürler. Ba~lıca musiki aletleri kudretıne gore, bır ,ikı hatta uç o. 
çekinmedi : de flüt şeklind~ uzunca bir bataklık k~ keser ve komşul_:ırma v ziyafet 

kamışından ibarettir. verır. Fakat k.ız çocugu d?gdu~u za-J - B u beyazlar senin gibi bir hay 
vanla nasıl beraber yatmak isti
yorlar? Onlar zürafa gibi adamlar. 
Sense bir gergedan gibisin!.. Bera· 

IIotantolar bu kamıc;İ üfliyerek man ancak bır sıska keç.ı kesıp gc-

gayct t iz se:;ler çıkarırlar. Ayni za- çiverirlerl.. •.. . . . 

ber olur musunuz hiç .. 

manda erkekler bir sıra olur, onla- Hotantolarda en muthış şey ıkıı 
rm önünde kadınlar bir sıra. Böyle olarak dünyaya gelmektir. Bilhassa 

ikisi de kız olursa o vakit o za,·allı
ları müthiş akibet bekler: :etli sözlerini kara yüzü morarmı~, Dansları bedii her türlü incelikler 

1

1 
Buba, Hotanto reisinin bu haka- dansa koyulurlar. 

bir halde bana nakletti. Fakat hiç den tamamile uzak, kaba ve şehva- Bir tanesini metruk yabani bir 
sesini çıkarmadı. Ben gene ısrar e. ni hareketlerden ibarettir. Kadın- hayvan inine korlar ve ü tünü taş-
dince l ngoa hiddetle: !ar erkeklere arkalarını döner ve Iarla, topraklarla örterek diri diri 

C. 1 · k b · · 1 d' b" arka taraflarını ilcri\'e uzatarak, İ- gömerlerl - ın er ış en em ycsın. ıye ır . • . 

lI t t k··r.. .. d kt 50 kı tarafa sallıyarak, ellerıye vura· O .. d . d b' o an o ·u uru sayur u · an n· 
1 

tekını e onun cıvarm a ır a-
. B b d b' . 1 be rak danseder er. 1 B ... b ... ra nihayet u anın a ızım e · , ğacın dalına asar ar. agıra agıra 

raber kalmasını kabul etti. Esasen Hotantolar cinsf münasc- açlıktan ölünceye kaclar! .. 
l ngoanm yanından çıktığımız za- bata çok düşkündürler. O dereccki H t t 

1 
. d ... b' 

l kl . o an o ar yem ogmuc: ır c;o· man güçlükle kendini tutmuş o an gerek kız ve ger.ek erke erın arasın v • • ~ • 

Buba ·. d k d" k d" f · · t tmin et cugu su ıle kalıycn yıkamazlar. Bıl a en ı ·en ıne ne sını a - ~ı.· b'T" .. d v t .... 1 - Bu herifin yanında daima u· mek için gayet garip adetleri nr- dJ\lS, u un vucu ~nu .. sıgır ezegı e 
• t ı II ·r d · · · d K ukl (~ S) d ·u· Sl\'ar, zavallı çocugu oylece kuru-yanık uylll11a ıyız. en erımızı ır. ız çoc ·ar ı- yaşın anı . . .. 

"" d"" e<l b b b &:d t b l 1 mak ıçın guneşc bırakırlar. soyacak! Bir tuzagına u~m en u aren u meşum <ı e e aş ar ar. 
radan geçmemiz gerektir!.. Esas doğuşlarında vücutları sıkı lyice kuruduktan sonra oradan 

Dedi. Kongolu kara de\•İn bu en. ve diri doğdukları halde kız çocuk- alır. Hususi ve gCıya uzun ömür 
di~esine rağmen ben l ngoanın ya· lan tenasül füetlerinin harici kısrın- vere:ı bir nebatm suyuyla temiz
nmda misafir kalmayı tercih ettim. lannı büyütüp uzatmak için uğra~- !erler. Ondan sonra gene kurumak 

.Nitekim, orada kaldığ ımız müd· mağa başlarlar. Buralarına küpe için güne~e bırakırlar. Ç.ocuk bu ne 
det zarfında Hotantolara ait bir şeklinde ağır cisimler asarak bu kı· bat usaresile de sıvanmış bir halde 
çok garip şeyler öğrenmiş olduk. sımlarım büyütüp sarkık bir hale iyice kuruduktan sonra bu sefer iç 
Uitbar denilen bu Hotantolar kıs- getirmeye çalışı rlar. yağilc bütün vücudunu sıvayıp yağ 
men yer]e.;miş insanlar oldukları Hotanto kadınlarının tenasül u. tarlar! .. 
için diğer orman iföanlan gibi ka- zuvlan büyütmek için baş \'Urduk- (Devamı ı•ar) 
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HABERiN TARiHi R0;',1A•~I. 12 Yazan: iM 1UJ2ğavfe r M ~hı t~D n 

Olcagto taç ve taht için 
hükü"ıdarını l<-atle /{aı~ar 

vermişti 

-4- Nakleden: 
- Yatakta uyumuş kalmı~ım, tabanca sesi bozdu. Akşbind~ oda· yerinden kımrldamamıstı. He}'j 

mukadderat böyle emretmiş ihti- mm kapısı hızla açıldx ve Mon- ve kederle ihtiyarlamış görunı 
mal! gard göründü. du. Hellis onu böyle görünce 

- Peki ama neden orada bekle. - Mongard mı? dı. 
din? Ertesi sabah tekrar gelebilir - Evet Mongard ... Bana hayret. - Mesele vahim dedi., r.ıo 
veya yatıp uyuyabilirdin. le baktı ve; "Sizi Londrada sanı· telefonla görüşmek istemiyor. 

- Dediğim gibi Parsonun haberi yordum .. , dedi. *'Dün geldim.,, diye yann sabah erkenden kabul 
yoktu. Ben onunla konuşup kendi- cev::ıp verdim. Sual sormıyarak· cek. Sonra sen tayyare ile Lon 

Halbuki Bl7AM tmparatonı And _ 
.tenikos melftnu, herkese peşkeş c;ek 
tiği ka.hbe kız kardeşi Maryayı Ga
zana. zevce olarak takdim edip bu 
memleketin de hllrriyet ve istiklali
ne Gazanı saldırttı, 

Ne olursa olsun, ne kadar burada 
bulunursam bulunayım, ne dereceye 
kadar kurıı!lğımda. Ga.zanm ekmeğL 
olursa olsun, nihayet Anadolu evla
dryım. 

Ve sen de takdir edersin ki güzel 
bir kadm olduğum için burada yi
yip içiyorum. Yok.sa memleketimde. 
ki gibi hakkını olduğu için değil. 

Gazan benden fayda. bulmasa beni 
besler nıl? 

Olcayto içinde bir çocuk gibi se -
vinç duyuyordu • .Afroditiyi dinler -
ken yerinden fır1ayıp boynuna san
lncak ve şapır nupur öperek kendi -
nin de bi.rik:miş dertlerini, ~ft.yet.. 
lerlni sôyllyecektl. 

tate bir dost ki kazanıl:ırsa Gaza· 
na karşı en bUyilk kuvvet elde edil
ınitJ olurdu ve Olcayto Afroditiyi 
kalben k:ıza.ndığına. emindi. Şimdi 

yalnız bir it birliği temini kalıyordu. 
- AfrodiU~ dedi. Benden böyle 

bir lmtiJaz görecek mlııln '! 
- Uınit ederim Olcayto. Evvel! 

sen, uzak istikl!llerl tarumar etmi
yecek kadar mert.sin. 

- Ama kadmstz yaşarur mı Af.
roditi? 

- Memleketin Juzlarmm suyu mu 
çıktı Olcayto ? 

- Böyle cevap beklemiyordum. 
- Öyleyse böyle sual ııormama_ 

lıydın şevketıUm. 

- Sen varsmf 
- O halde kadın dtışnnmlyecek-

A.n demektir Olcayto ! 
- Bunun için ne yapabiliriz? 
- Bunu banruıorma! Elbette in-

ce eleyip sık dokumu.şsundur. Senin 
boş dunnadrğmı bilirim Olcayto. 
Söyle, hangi tarafta ve hangi yolda 
sana muavenet edebilirim? 

- Yemin eder ~.in Afrod!t1? 
- Başına yemin ederim. 
Olcnyto her şeye rağm.en saftı ve 

~ten böyle dUnya saran şöhretler 
ekseriya saftırlar. Onun başına ye
min edilmesi sanki klfi taa.hh.Ilttü. 
Bakalon o kadın senJn kafan için de 
böyle bir fildbet dilşilnmiyecek mi? 

Afroditi Olcaytoya biraz da.ha so
kularak: 

- Gazan ölmelidir ve ölecektir 
Olcayto! 

Ve Olcaytonun ağzından ilk defa 
bir emirber ~ker gibi söz çıktı: 

- Emredersin sultanım! yor musun Afro•liti? k t 
~inden izahat almak istiyor ve onu "Haydi, dedi, hemen buradan gidi ~ideceksin. Ben sana rcfa ·3 

Bu yeni bir ahtla§ma olmuştu. - Yorgunum .. vketlum . 
DUn Ga.zaru yabancı bir kadına sa- Olcayto kalktı ve güzel kadını sevdiği kadınla bir arada yakalı- niı.,, Ben, evimden kovulmağa is- ceğim. 

yacağımı sanıyordum. \!an edince ayajtıru sabırsızlıkla - Niçin gideyim? Gitıne !tal kaptırmış zcnpcrcst bir bunak :ıncak saçlannclan öpmeğc cesa • J 

diye va.ııfeden Olcayto bugün bir cL ret ederek: - Bana hadiseleri kısaca anlat yere vurarak,, nerede i~ gelirler lüzum var? 1 

Adela~·id. Kocan gece eve gelme- Burada durmayın. Elbiseniz nere- - Tahkikat t·apılacak Ade nayete §erik olmuııtu. Filhakika Af- - Tanııya emanet ol Afroditi. J J l 
roditi için bu bir cinayet değil, milli Dedi di mi? de?,.. .. Mantomu n şapkamı kolu. Senin de bulunman bu c::ebch 
vazifesini üa gibi bir hedef sayılır- _ Sen de şevketlfım. Bu gece ne - Geldi. Bir aralık kapınm açıl· ma verdi \'e beni Meta sürükliye· ru değil.. 
dr, ama, taç ve taht için hüküında- kadar mes'udum ve ne müsterih u_ :lrğını duyar gibi oldum \'C içim. rek apa•ttmandan dışan çıkardı ve - Benim korlmm yolr. l\1°' 
rını katle karar veren Olcayto için yuyacağnn. den "işte geldiler., dedim. sordu: korksun. 
vaziyet bir cinayetten başka türlü - Bir gün... - Geldiler mi! Neden cemi st~ "- Pariste nerede oturuyorsu- - Niçin? 
dü.şünülemezdi Olcaytonun .sözünU, bütün vUeu- ~ası kullanıyorsun? nuz?.. ~ Kocamı öldürdüğü içİT1·· 

Gazan ölecekti. İşin şimdi planını du gıcıklryan bir tatlı eda ile kesen - Sen kocamı müdafaa ediror· - Karuşel otelinde. nu sana söyledi değil mi? . 
tanzim kalıyordu. Gün kısa idi ve bi- Afroditi i!Ave etti: .oun Hellis. Fakat ben maale,ı.ef mü· ~·- Peka.ta. Odanızdan çıkmayrn. - Hayır. Oldüm1ü5 ol<:.3 bı 
tiyordu. Döndüler. - Bir gün uyuy:ı.cağız. dafaa edemem. O, ben yokken. o ı Şimdi kaçın ve "geçerken kapıcıya nu telefonda söyler mi? Şiıtl 

Ziyafet hala devam ediyor. Fakat Olcayto belki hayatında bu ka- pis kadını eve getirecek krratta bi· dikkat edin ki, sizi görmesin ... Ben na ~öyle bakayım: l\Iongardl 
tıpkı bir sarhoş masası gibi halkı da . .- tat ve heyecan duymamıştı. Ne riydi. ı h~r şeyj düzeltirim. Merak . ~t~e- raber oturan kadının kim ol 
da kmlmış, dökülmüş, sızmış ve pe. harbde, ne talanda, ne saldırışta, _ Böyle söyleme. Parsonun ha. yın. Hem unutmayın: Ben !ızı gor· nu biliyor musun? 
ri.şan bir halde. ne akında ve batta ne de sıra 13ıra, yatında senden başka kadın yoktu. mcdim, bilhassa siı de beni gönne. - Bir kadın mı? Bi..«adıtı 
Gazanı da derin bir sarhoşluğa uğ dizi dizi güzel esir cariyeler karşı- _ Aldığ'ım imz:l3tz mektup bt· diniz.,, oturuyor? 

radığı için karga tulumba odasına sında bu heyecanının bir zerresini nim gözlerimi açtı. Parsonun haya- Başı açıktı. Alttaki katta bana - Evet. Rehberde Monga 
nakletmişlerdi. bile hissetmemişti. tında esrarengiz noktalar vardı. bir kapı ipret etti: "Ben burada mini bulamayınca apart?m:ıııı 

Vaziyet daha emindi. Artrk Ga - Olcayto seviyor. _ Meslek icabı! oturuyorum. Allahaısmarladık. Kim marasmı bularak kapıcıyı tn' 
zan iyileşinceye kadar Afroditi, bil- Ve ne garibdir ki Olcayto sevL _ Beni kandırmağa çalı~ma. va- seye bir ~ey söylerneyiniı.,, dım ve beş numaradaki ki 
yUk ve dost misafirini odasında ala- yor. Gazan seviyor, Miray se,iyor. zifo başka, eğlence ba~ka.. Parson Beni koridorda şa'lun bırakarak görüşmek istediğimi söyledirı'1 
koymaktan çekinmedi. Afroditi bu üç tehlike içinde hep_ bir müddetten beri çok değişmişti. [ apartımanına girdi. Korkmuştum pıcı homurdanarak cevap . 

cım· dı' sıl"!l onlarmdr. Onlar da ir- sine birer mavi boncuk vermiş gi- O k d t l f b ı-.ı 
~ " - Sakin ol ve bildiklerini bana Hellis. Tabanca sesi beni heyecana " a ının e e onu u " 

tiler. Fa.kat ne garip bir haldi. OL bi rahat ve emin yaşıyabiliyor. , d ~·ıd· 

cayto, kar§ısmda her şeye mll.sait 
gibi görünen Afroditiye elini uzat
maktan tereddüt duyuyor ve Afrodi 
ti de bu tereddüde karşı asla cesa-
ret venxıiyordu. 
Aşıklar böyledirler veyahut aşk 

böyledir. En mUsalt zamanda. bile 
ona. aş1a gem vurur. Tıpkr Olce.yto 
gıöl: 

O Afroditlyi lblettayin bir saray 
kadmı gibi değil, gönlüne hB.kiın bir 
eş gibi dlişUnUyordu. Ve bu teca -
vtızlerfne mani oluyordu. Afroditi 
de bu eurctle çok büyük bir anlaş. 
ma yapma.sına rağmen hiçbir feda
kArlrk ta. yapmtŞ değildi. 

anlatmağa devam et. Kapının açıl- dü~ürmüştil. Çılgın gibi kaçtım. O- santralına bağ,ı egı ır ... 
Bu işin sonu bir tehlike gösteri- dığmı duyduğunu söylüyordun. nun geri gelmesinden korkuyor- 11ismini rehberde bulamadırtl 

Sonra ne oldu? durn. Parsonu o öldürdü. Çünkü dim. Kızdı ve "ben istihb yor, ama, bakalım ne çıkacak? Her 
halde, bütün dünyaya hükmeden 
büyük Mogol kuvvetlerinin, llhani
lerin bu ihtişam Ye hlikmUnU sanki 
yalnızca Afroditi temsil ediyor. O 
ne derse artık o olacak. Gazan da 
emirberi, Olcayto da. emirberi. 

- Yanılmışım. Apartımam dolae kocamdan nefret ediyordu, o bizim muru değilim. Madam (bur3 
tım, kimseler yoktu. Biraz sonra uzun ıamandanberi dü~manımızdı. pen yeya Merpen gibi bir isi 
- çok sonra değil - saat on su.. - Par.ıonun öldüıi1lmüş olduğu ledi) diye sorun.,, 

lannda kapı açıldı. Ayak seslerin- ne malQm? lstihbarata sorarak 
den, öksürüşünden gelenin kocam - Bundan eminim Uellis. Mon· sokağında 21 numarada otu 
olduğunu anladım. gard mutlak ona ateş etti. Oraya pen isimli bir kadının teleforı 

Afroditi yalnız kalınca şu Gaza. Kımıldamağa bile cesaret edemi· git ne otursun ~Ilis ... Git ve bak. rasını öğrendim. Bu mı 
'o,.um. Yalnız nnydı~ ,iörün Bc;ıı gidemem • Mongardı buldum. na karşı hıı.;rrhyacağı öHl.m Rekli.. 

ni dilfjündU. BiraT. daha :yatağı i

çinde başının altında birleştirdiği 

kolları üzerinde uykuıııuz kaldı ve 

ce ne diyecekti? Titriyordum. Saa· Koltuğa gömülerek hı~kıra hıç• _ Telefona ba~ka bir isi 
i:ietim mevzuutiahs olmaktaydc Ht:'l:· krra ağlarnağa ba~ladı. bone olmuş demek. 
lis. Ben henü.z ihtiyar sayılmam, Hellis dijşünüyordu. Zihninde, ....... Buna şüphe yok. Fak3 

sonra gözlerini yumdu. mesut olmağa hakkım var. Mongardın kaytnbiraderine ateş et. fonda karsırr.:ı evvela bir kad 
Kapısı şiddetle vurularak uyan- _ Tabii kardeşim. Devam et. mesi sahnesi canlanmtih. Kız kar- tı. "Mösyö Verpcn .. diye c:0 

Aklında. vimdi onun için yolda. dırıla.n Afroditi hentiz yorgun ge- .. nd d' . dcıw . ') , - Endi~ ,.e azap ıçı ey ım. <leşinin tahminı gru ıse. _ Kim bu kadın? 
bilyijk mü,kUller kar§ısmda belki çirdiği gün ve gecenin malımurluğu 

Ayni zamanda hiddetle kınanıyor. Kardeşine döndü: _ Meçhul. Telefonun ) ak 
zebun ve belki Jl1akhur olan Miray içinde perişan bir haldeydi. d · d 

dum. Ya mcktubta yaıılı olanlar - Gidiyorum. Mongar senın a kısa bir münak:ı.sa otduğunll 
vardı. Afroditi Mirayı seviyordu. - Ne var, diye sordu. Kimdir , 

doğru ise? irenin altında mı oturuyor· dunı "C niha,•et Mongard hı! 
Onun yerini hakan bile tutama- bu saatte beni uyandıran? led' ' J 

- Hayır Ade!ayid. Bunlar mana- - Evet. Kendisi öyle söy ı. \'ap vererek sert bir sesle "§İ 
Dll§İl. Değil ki Olcayto ! - Sultanrm, öğle oldu. Ga"an d , 

" sız dedikodulard2~ ibaret! Biıim - Parrnn bunu biliyor muy u. ~ı·z mı' ... declı·. Afroditi bütun bunları hakan seni bekler. ' 
......._ __ ,. ih . ô bir çok düşmanla ımız oldu{:unu - Hayır. _Ona 0 mefele'l·i sordun 
v=ıuuı ıçin · tiyar etmişti, ama, - ğle mi 1 J 

bilmiyor del1ilsin. - Garip şey! Teldon numarası _ Telefond~ bunu soraıtl Miray üstUn gelmişti. - Evet suıtannn. " " -
Şimdi burada. olsaydı, Olcaytoyu Demek Afroditi epeyce uyumuş. - Belki! Neyse artık olan oldu, nedir? Bana dedi ki "iş çok mühitrl· 

savar ve güzel sipahi ile başbaşa tu. Hic; mutadı olmadığı bu uyku, o hayatta değil. öldü. - Kimin? sabah erkenden gelin.,. 
ve ta.bcsa.bah zcvkederdi. Neden Gazam meraka dlişürdü ve derhal - Bu iş nasıl oldu? - Mongardm. 
göndermi'jti, ke!}ki göndermeseydi. 
Fakat gitmesi de lhımdı. 

Olcayto elindeki knnız bardağını 
yarıya. kadar eğip tizcrine döktüğU 
halde hAla dalgınlıktan kurtulamı
yan Afroditiye haykırdı: 

- Eğleniyor muyuz, yoksa uyu 

adam göndererek uyandırmrstı. ve - Parson geldikten biraz sonra - Bilmiyorum. 
irade etmişti: kapı çalındı. Parson açtı Ye biri~i ~ ~nl burada bekle Adetarid. 

_ Eğer uyanmazsa mutlaka ba_ içeri ~irdi. Aralarında bir milnaka- Rehbere bakmağa gidiyorum. Kork 
şma bir şey gelmiş olacaktır, kapı- şa oldu. Parson hiddetle ~öylüyor, ma, ben seni himaye ederim. 
}'I kırınız ve bana netict!~i bildiri- öteki yavaş konuşuyordu. Sonra tek 
niz. 

(Devamı var) 
rar kapı açılıp kapandı \'e ortalıkta 
bir sessizlik oldu. Bu sessizliği bir 

Bir çeyrek saat sonra geri döndü. 
Koltuğa gömülmüş olan Adelayid 

III 

Mongard kapı ec;iğinde: 
- Ben de sizi bekliyordl.1 

Kapıcı yukarı çıktığınızı go 
- Herhalde görmüştür. 

(Devaını 

.. 1 • > ~ - - •• • .. ·' • • • • - ~~~·~ ···'-" ·· .. · ~ •:--.~; ·~_ .... :;,·.··:"--. ~· . . . 
HABER'in Edebi Romam önline dizilip sıra beklediklerini gö- Zeliha şuraya bir yere uğnyaca. ;ündüzüne katarak kazandığı haf· radığı kahveye gidecek, kahveciyi Saatlerclenlıeri kaybola~.~ 

rürdü. ~m .. derdi. Tophaneden Boğazke· ~alığınm mühim bir kı~mını onun :Irşarrya çağıracak ona: ku onun varlığrnı sardı: 
Halbuki oraya geldiği zaman dük sene sapan yokuşa tırmanır, içinde ~Herine bırakır ve uzaklaşırdı, "Gir içeri ~u adamlara sor tram· bulamadan düşüp ölürı:.errı·•' 

kfuıın kepenklerini sım !1ıkı kapalı ufak bir ampul }:anan küçük bir Zeliha, o kahvenin camlarına vay kazasına µğrıyan bir çocuğa Biraz evvel susmuş kacl:.1 
gördü. Kapının önünde kimseler, 'rnhvcnin camekanı önüne gelir ka· yaklaşmaktan çekinerek bir kenara kan vermek istiyen var mıdır? . ., atan kalbine bu korku bir 
yoktu. 

1 
pısını aralar ve içeriye : büzülür durur fakat durduğu yer· Diye soracak evet diyeni kandr. darbesi gibi tesir etti. Onurı 

Ya lokantanın sahibi değişmiş "-Topuz!... diye se"lenirdi. 1 :.len o kahveyi dolduranları görürdü. rıp, d~ru hastaneye götürecekti. yavaş harekete geçtiğini ıa>'1 

yahut bedava yemek dağıttığr saat Bazan içerden bir ses gelir: Bütün gece çalışmanın verdiği Boğazkesene doğru çıkan yoku- MAşlr, tela~lı atma~::ı ba;la 
değildi.. - Yok burada.. yorgunluk içinde uyuklayarak sey- şun başında birdenbire müthiş bir sonra artan bir çarpıntının 

Buraya gelirken burada yemek Bazan gene içerden bir ses yükse- reltiği bu çehreler kabusla görünen öksürük gırtlağına tıkandı. Yolu göğsünün altında de:~il. vüc 
bekliyen serserileri kolayca kandıra lirdi: hayallere benziyorlardı. çok hızlı yilriimil~. göğsü tamami- her tarafrnda derileri altın~ 
bileceğini sanmıştı .. Ama ı:imdi bu - Ulan topuz ... kalk kerata! Se- Sa;, sakal darma dağınık. ~özler le sıkışmıştı. Uzun müddet eliyle' marlarım çırpmdırdığını ht 
ümidi de bo~ çıkmı1tı. nin kocakarı geldi. 3efaletin ve marazi ipti!Alarm, af- a~zmı kapayarak sarsıla ~arsıla "T . d' d" ·e 

. . . ~ boğ aral 1 "k am sıra"ı şım ı,, ı.> 
Fakat Zeliha bu akşam kolay ko- Bazan da içerden, boğuk bir se yonun. içkının ve uykusuzluğun yor gö"sü azı y ana, yara ana o d" ır 1 .. ı.._ • • .. fil vatoı 

1 üm.d. · k b d w be · 1' d' 1 w ·ı · · k " d- B't tük' k d u.. ~u Uı.ıçSımn ,e -ay ı ınt ay e ccege nzemı· ~e ır ı: gun ugu ı e şışmış, ızarmış... :.ur u.. ı mez, erunez a ar u· . d 1 d (tünde 
yordu. - Haminne!.. Medeni bir şehrin sakinlerini de- ıun süren bu gıcık başını döndürü· çkın e 

50~ dz.8:.1abn ar alı tard 
. . . . .. . f 1 ere geçır ııd avgm ı t 

Zihni büyük bir süratle işTiyor Ve kapıdan üstü, ha~ı yutık "tı.C- ğıl, cehenne..'ll zebanılerını de yor, gozlerint karartıyor, ne es a • 
1 

kl d 'b .• : irirorô 
kolaylıkla ani kararlar verip, ani 'arr1 sa, sabun görmemiş on be5 on korkutacak bir halleri olan bu a- masma mani olarak kalbine zaaf na ı ar an ınnı geç 
çareler buluyordu. altı yaşlannda çıplak ayak biı damlara bakamazdı bile.. veriyordu. Soğuk bir §eY bUtUn vU· Yüziinti sokağa döndil. ~ 

- 5 7 - Tereddüt etmeden Tophaneye -;ocuk çıkardı. . . .. cudunu kaplamıştı. Hiç bir ses ol- dıv:lra verdi. 
Sabunda çalıştığı zamanlar gece doğru yilrüdü. - Topuz! . F~kat bu 1~~~am Asıyenı~. ~ulu~ mıyan şehrin içinde bu öksürükler "Hayır bayılnuyacağun .. 

yansından sonra i~inden çıkıp bu· Birdenbire gözünün önüne bir İhtiyar kadın .. Onun kirini gör- '.ınnen a~'~1 • ı dan c:nral 
1
1
r ent ı. boş sokaklardan, boş sokaklara doğ ceğim. Evvela kam bulae4lö 

ralardan geçerken Karaköy cadde.. sahne gelmişti. ni.iyomm'i gibi, ondan iğrermeder ··e onun ışını yapa. .0 an arın s· ro akisler yaparak y;ıvaş. yavaş sön cuğumu kurtaracağım, ~1e 
· d tr ı d d - · d 1 - - - . k d' y tanbulun bu serserılerı olduğunu _. .. 
sın e, amvay ann ön ügü nokta Eskıden, tiitün e ça ıştıgr zaman ınu gög~ünün ustiıne çc er ı. a fü~ünrnüştü. cıu. mu .. ,. 
da bir lokantanın serserilere Allah Güllü !\ine denilen bir iş arkadaşı aklanndan öperdi. Zeliha, kendini topladığı vakit Bir müddet sessiz s~dasıt 
rızası için! müşterilerin tabakların· vardı. - Topuz... Evet ona yalnız bu adamlar yar- bir dıvara yüzünü dayamı, oldu. dayanıp kaldıktan sonra ya~. 
da kalmış yemekleri bedava olarak Güllii Nine zayıf, uzun boylu - Haminne!.. lım edece!<ti. Zeliha ancak bu adarn tunu gördü. vaş kendini topladJ ve Giil! 
d a ğ ı t t ı ğ ı n ı ve bu ser. } emye~il tenli iri kara gözlü bir ka- Ye ihtiyar kadın bütün ihtiva1 arı kandırabilecekti. Müthiş bir dermansızlık vücudu· nin torununu ararlığt serserıl 
serilerin de elde birer kınk konser- dmdı ... Tiitilnden gece yarısı çık- ',admlann köselerincle dinlenmeğ"' Bunu biliyordu. nu kaplamıştı:. Gözlerinde renkli \'esine doğru gitti . 
'e kutusilr: arka, arkaya kapının tıklan vakit.. Ekseriya, ona: "gel hak kazandı !arı yaşta gece ini 1 Ş meli Güllü Ninenin Topuzu a- yıldızlar uçu~uyordu. ( D6vanıı 



4222 Suçtan mahkemeye 
verilen petrol krah ! 

re.izle !O '( Baştarafı 11 incide) geldi ve Rokfellerle mücadeleye 

HABER - Akıam Postan 

Yaz makyajları 
( Baştara/ı 8 incidt} 

pudra kutusu icat olunmU§tur. Bu 
kutu ortasından ikiye ayrılmış o. 
lup ayn ayrı iki renk pudrayı a. 
labilmektedir. 

l3 

İb 00 dolar istikraz etti girişıneği kabul etti. 
lundracat ınUessesesiııfn işleri yo - Sunda adalarında çıkan petrolli 

adır T:>· 
ı~ b · ~1r sene sonunda Rokfel-
ken;~lannı Bdemi§, bir bankaya 
Ilı•"t !?Sa.hına 2000 dolar yatır -

t.o.şımak için gemilere ihtiyaç var - Makyaja dair birkaç tavsiye 
dır. Marklls Snmucl, Deterding ile 

Garip bir hastalık 
..., ır 13· 

lh- · ırkaç sene lc;c rsinde kUçUk 
... cat r· 

bin d ırınruımm senelik işi yilz 
olan geı:iyor 

Faka • ~Utd t Rokfellerln ihtirası son -
ur. Çal•,,_ "'rly ~ ... asma yeni veçheler 

doğ or. 1868 de petrol mınt.o.kasma ha;.: Yollanıyor, yalnız Rokfellcr 
ara ve sıhhati bahaısnuı. petrol 
lcaı:ııcaıt bir adam değildir. O, baş. 

tının k llıaı'? çı ardığı petrolll satın al-
.,ı ve •A·fi C1h et . ~ ye ederek sntmağı ter-

CrıbJik ti ve Klcvelandda bir tasfiye 
'h ası kurdu 
QU • 

btıhr dcvır, petrol için hakiki bir 
ı~L an devridir. İstihsal çok istih· 
'IC Oz ' 

luk ' Petrol fiyatı fcvkalnde dü -
b\tn~ l'tokfcller petrol toplrunak için 

Çan. istifadeyi unutmanuştrr. 

d ~tın bir mücadele 
e\'resi 

1S7o . 
·~an n larıhinc kaadr mUtevazı ça.. 
hir tni •Okfcller bu lnrihU? Ohyoda 
Oyı 1Y0n dolar sermayeli Standart 
t:ın ~rketını kurdu ve yeni firma • 

dırekr . Çetin oru oldu. Rnkipelrilc çok 
~a'"" bir nıUcadclcye girişti. bu 

·ı•l§nıad . 
QÜJntiik a her çareye baş \'llr<i\ı. 
lılcnı sUz PE:'trol çıkartmak için 

Urlara rü 
lartrcıe şvct verdi, §imcndüer 
~l:lzi!tı rinde kendi petrolleri için 
etr~rtıt Yaptırmak için §iınendlfcr 
'el tın erini Iğf a.ı etti, fiyatı yük -
~~troı~ için depolarda. topladığı 
l!j§Urtın aylarca satmadı. Piyasayı 
roıu . ek için elindeki bütUn pct -

tı~·an tıı .,., rna plya.eaya döktU, mc.ş-
~. gaYrhneşru her vasıtayı kullan 

l!ıı lllU ' 
~lr cadelc karşısında ralcip flr_ 
~ ~ Carı>trsınaktansa uyuşmağt ter 
t tiler. 1882 do Rokfcllcrin ida
tl'fi3,l.llnıda 19 petrol girketi tek bir 
6~ halinde birleşti. 

~iti~ tndl!er kralı Vnnderbilt ile de 
ı:ı~. erek Atnerikan petrolü ·· "" ·iltad nun çı.· 
%ı ~ a rnutıa.k haklıniyeUni tc -
\~t d en Rokfell<'!r gözünü memle -

\aıab~~rsrna çevirdi. DUnynnm en 
~troıı nıemıekcU olan Çindo 
1'ayet Crine rnUştcri aradr, Çiı\lilerc 
"' Ucuz f' ·ıt lltnb ıyatln nıilyonlnrcn za _ 
~an ıı ta 8attı. nu suretle Amcri • 
~ c roıu Çine ;ktı. 

Jt U 8ıl'ad 
llarıı: a .Amerikada Rokfellerc 

trııat h bir cereyan ba§ladı. anti _ 
s~da~~kct kuvvetlendi. 1887 de 
baıtt h Oyı tılrkeli kanunlara mu
iıtııdr a;;kcı ettiği için resmen da-
ba:-eıc~te akat Rokfellcr eski:JI gibi 
ll .\nıerlk devanı edip durdu. 
'tlt\.tlt a Reisicumhuru Teodor 
ttçu. §1r noltfeilcre karşı harekete 
~tr bi :ketin h~aplcı.rınıı. bn.kmak 
~0lnfJ!., r koınısyon t~U olundu. Bu 
~ .rOn · alı!ttrn ~ırlteU 4222 suçtan dolayı 

o eye vcrQ..i 
l' . "altı t • 
l' 0ıtoıll\'e ' Petrol kralı birdenbire 
'lldı h rdf. licr taraf arandı tn 

l'ıl~ ' '\Okf ' • ~ış d eller yok, sanki yer ya-
l'et .\lll ı. Yerin içine geçmiş. Niha -
tall Pr'ı.!ta ı· . . 8oıı Pô ıninl iyıce rezil ettik 
ttlttı ln rıı. gUnUn birinde meydana 
~ 0ıı doıaahkcıneye gitti. Ve 29 mil

~t bıı rı: Dam ceznsına uğradı. Fa· 
'l(~nıer r.a hiçbir zaman Amerl.kan 

• ~ll.nlin ı.ıu~. eline geçır.emiljtir. 
lttııa lian~tr:inde Rokfellcrin k~ı • 
llv•taı Deterd.lng'in idare ettiği 

do~ctcrc.~uç çtku. 
ll ~tlşt g 1866 da Arnisterda.mda 

l!r gurı.ur. Yakışıklı bir adamdır. 
~abıııt it 8 l><>r Yapar. Hissiyatına 
"41"~ anılır B' 
1)•6 11 ı~hı b · ır kaptnnoı oğlu 01. 
t.ı < baııti . ab:ı.smnı arzusuna uya. 
~~at b ~ e :ıncslcğine glrecekU. 
~ l'il'ct' a ası ölUnce çnlIŞJDnk mec-

hfııı ~do kaldı. 16 yaşında mek-
llı.ıı CtkCd 

r Oldu :n· erek bir bankaya me. 
~ları11d' ırkaç sene ı;onra Sunda 
ti lan bira .Pc'lrol aramn!t üzere lm-

•lJ.. eırkctıe bernber bu adndn 
" 

''a l.ttı.da ad 
b ti ~t alarmda kurulan müte -
a ı roı "ı'rket· 1 . . • •ay1n ., ı yı ı~ ynpnuıga 
~V Ca 'R kf 
t t'lt:\'c .. o eller bu §irl>cllc mu 

1 
''lı,r~anRirış rk i tedi, !;lr'..ceti ku

l I'. ~· b:ızı!an n.okfellerden ürk 
• ltl:at-1"' •• 
·t 1) • rım satmak istcdl'cr. 

~tcrd~::- bu ar::anı l:ıırı:;r 

birleşerek Şel nakliyat şirketni kur "X aı:ın yüz için muhakka1c: yağlı 
du. Ve ortağının İngiliz tabiiyetinde bir ruj seçmelidir. Yazın bu ruj 
olmasından istifade ederek §irke • dev<ımhdır. Ve daha imtizaçlı o· 
tini İngiliz himayesi altma koydu. larak yapılır. Yalnrz bu ruju yü-

Detcrding Rokfcllcrle çarpışmak z~ gayet az ıür~elidir ... EvvelA kü 
için harp sahnesi olarak Çini inti .1 çuk parçalar halınde yuze yerlet
hap etti. Çin Amerikaya uzaktır. tirmeli, sonra bir daire haline &c· 

tirmek için hafif hafif iılemeli • 
Sunda adalarından petrol daha ko -
1 k ed 

dir. 
ny na l ilir. Binaenaleyh Çinliler 

Ancak bu suretle §effaf ve giz-
Rokfcllcrfn sattığı ucuz lfımbalard:ı 
Deterdingln sattığı petrolü yaktı -

tar. Rokfcller Çinde mağlup olmuır 
tu. 

Bu ınUcadelc petrol olan her yer
de devam etti. Jo'nkat Deterding Çin 
den b~a yerlerde hakiki bir zafer 
elde edemedi. 

Yıllar geçti; her D<i ndam ihti • 
yarlndılar. Rokfeller geçen yıl şir: 

li bir makiraj elde edilmi~ olur. 

Aksi takdirde ylizde çehreyi ih· 
tiyarlatan kesif bir leke halini a
lır. 

Makiyajda muvaffakıyetle, ayni 
renkten birisi daha koyu, diğeri 

daha açık tonda iki türlü pudra 
kullanmak mümkündür. Açık renk 
ti pudra esas vazifesini görür, ko. 

ketinin merkez bürosundan çekildi. yusu ise çehrenin burun, alm, bo· 
Pokn.ntikodaki mnlilı:imef;indcn bile yun krsrmları müstesna olmak Ü· 

şirketine faydalı naaihııtlar vcrcbi _ zere çehrenin diğer kısımlarına 
len bu a!rrlık ndrun her gün orman sürülür. 
da geziyor, golf oynuyor, mektup - Puclrayı sürıdükten sonra bir 
!arını ynzdrnyor, lıjtihn ile yemek kaç -Oaki'ka yüz üzerinde bırakmak 
yiyor, gençliğinde olduğu gibi tü • sonra hususi fırçasiyle silmek şart 
tUn kullanmıyor, alkol içmiyor, ge • tır. 
cclcri lncil okuyordu. f~ğer i-indcn ı Dudak boyarken boyanacak kıs 
çekildikten sonra ölmemi~ olsay - mın hududunu çizmek ilk ya.ptla. 
dt önUmüzdeki temmuzun 8 inde cak iştir. Çünkü doğrudan doğ -
yüz yaıını doldurmuş olacaktı. ruya ruj sürerek vazıh bir huldut 

Dcterdingc gelince o da işten çc- temini çok güçtür. Evvelce ayrı 

kildi ve ihtiyar rakibinin arkMından bir kalemle çalışılacak olursa çiz. 
uzun zaman yıışnmadr. Hl~!) şuha - diğiniz resmi beğenmezseniz de· 
tmda 72 yaşında öldU. fi§tirmck çok kolay olur. 

• , . . .,; • '! . • .. . ' : ıı.· ;:: .. •• • ' • # • 

PATl'nm 
DEVAMLI T ATBIKI ile 

ŞiFAYI 
çabak temin eder. 

Bir sabah, meşhur operatör :la. 
ha yatakta iken, uşafı odaya girip 
uyandırdı ve bekleyecek vakti ol • 
mıyan bir hastanın kendisini der -
hal görmek istediğini söyledi. O • 
peratör, derhal kalkarak giyindi. 

Muayene odasınl:la kibar ve zen· 
gin olduğu görünüşünden belli o -
lan orta yaşlı bir adam doktoru sa
bırsızlıkla bekliyordu. Renginin 
solgunluğu ve arasıra yüzünü bu -
ruşturup dudaklarını ısırışr ~iddet

li bir ıztrrap içinlde olduğunu gös. 
teriyordu. Sağ eli sarrlıydr. 

- Bir haftaanberi hiç uyuyamı· 
yorum doktor, dedi, sağ elimde 
müthiş bir sancı var. Ne olduğunu 
anlayamıyorum ama ya kanser ya
hut ıda ona benzer fena bir hasta. 
!ık bıacak. Başlıyalı epey zaman 
oldu. Evvelce bu kadar giddetle a· 
irrmazdı.Şimdi sanki üzerinde bir 
ateı parçası' varmr§ gibi yanıyor. 

Gittikçe artan ıztıraba tahammül c· 
demiyerek sizi erkenden rahatsız 
ettim. Bu sancı bir saat !daha de • 
vam ederse çıldıracağım zannedi -
yorum. Elimi kesseniz bile razıyım. 
Şu acıdan kurtulayım. 

Operatör, belki ameliyata lüzum 
kalmryacağını söyliyerek hastayı 

teselli etmek istedi. 
- Yok, yok, doktor, muhakkak 

ameliyat lazım. Size gelişimin se -
bebi acıyan yeri derhal kesip çı • 
karmanı.zdır. 

Elinin sargııınr ağır ağır çözerek 
devam etti: 

- Bir şif veya ur falan görme· 
yince şaıacaksın z, ldoktor, her hal 
de gayet nadir tesadüf edilen has -
talıklardan biri benimki .. 

Doktor, hastanın elini uzun uzun 
ihtimamla muayene ett\. 

- Nereıi acıyor? 
Haata, elinin üstünde iki dama. 

rın arasında yuvarlak bir yeri işa· 
ret etti: 

- Buraııı. Deh;etli 
dokunmayın üzerine •. 
eıtlemi yorum. 

acıyor. Aa 
T&hammiil 

- Bastığım zaman acı artıyor 
mu? 

Adam cevap vermedi. Rengi büs 

m 

!'i. ~tRl"Al"i·I SLlJATl 
I 

5. 1'": !'artere f. carotide 
'! (5iya.h kanla "dem·l \eri· 

dl ile'') 

5, l: the carotid artcry (the 
carotid) 

5. A: dle Halı;ııchlagııder 

G. ŞtRl"AN-1 

TERKO\'ı\ 

TAllT.El'· 

6. F: !'artere f. sou8.cla\'1ere 

11. F: !'artere /. pulmonaire 
(avec du ııang veineux) 

11. t: the pulmonary artcry 
(with \'enowı blood) 

11. A: die Lungcnarterie (mit 
venösem Blut) 

6. 1: the clavi<:ular artcry 

1 

12. ŞiRl.A!\"-1 ADUDl 
Ci. A: die Schlüsselbainarterie l'.!. F: l'artcre /. humerale 

12. t: the brachlal arten· 
'7. YY.RİD-1 TART.ET-TER. 12. A: die Oberarmarteric 

KO\'A 
"1. F: la vcine sous-elnvicrc 
"1. t: lhe clavicular vein 
7. A: die SchlüsselbeinYene 

8. \'ERtn.t \'lDACJ (şahda-
mar) 

~. F: la vcinc ju;ulaire 
R, t: thc jugular veuf 
8. A: dle Drouelvene 

9. Er.mm KA vst 
9. F: la croasc dP. l'norte 
!1. t: thc nortic arch 
9. A: der Aortenbo:cn 

10. \'ERtD-t I~C\'EFJ UL'\'A 
10. F: la veine cave eup6rieure 
10. 1: the superior vena cava 
10. A: die obcre Hohlvene 

11 ŞİRYAN-1 REE'\"l 

~ ... . . 

• 
13. nmtDJ EC\'EFJ st~F-

I,,\ 

13. F: la veine cave ir.!erieure 
ıs. t: the inferlor vena cava 
13. A: dic untere Hohh·tne 

J 

H. ŞlR1"t)1'"-I JIA.RKAF1 

1

14. f': J'artere /. jHaguc 
U. t: the iliae artery 
14. A: die Hüftschlagader 

15. ŞİRYAN·! FARZt 
15. F: !'artere /. femorah 

[ t5. t: the femoral artCT)' 
1 ı:>. A: die Schenktlartçrie 

16. ŞtRl'ANJ KASABl 
16. F: l'artcre f, tlbiale antert-

1 eurc 
l 16. t: thc tiblal ıırten· 
l ıs. A: die Schienbeinarterie 

Çeviren · iLHAN TANAR 
bütün sararmış ve 
dolmuştu. 

gözleri yaşfo derin bir yara açtı. 

- Çok acayip. Elinizde hiçbir 
gayritabiilik yok. Cilt gayet sıh • 
hatli, damarlar normal.. En hafif 
bir kız.artı veya şişlik bile yok. Bir 
şey göremiyorum. 

- Ben de bir şey göremiyorum 
ama, doktor, bu 2cıyı çekmekten. 
ölmeği tercih ederim. 

Doktor hastanın yüzüne baktı. 
Bir deli ile karşı karşrya oMuğun· 
dan şüphclcnmeğe başlamıştı. 

- Bir iki doktora Claha müra • 
caat edersiniz .. Bir konsoltasyon 
yaparız. 

- Bir dakika bile bckliyemem. 
Beni deli zannetmeyin doktor, bu 
görü~meyen yara beni çok muzta· 
rip ediyor. Ağrıyan yeri kemiğe 
kaı:lr kesip çıl:armanızı istiyorum. 

- Yapamam efendim. 
- Niçin? 
- ÇünkU elinizde bir şey yok. 

Benimki kadar sıhhatli!. 
- Beni ya deli, yahut da yalan. 

cı sandınız · galiba ı işte size ücre· 
tinizi peşinen ve fazlasile veriyo • 
rum. 

Cüzdanından bir yilz liralık çı • 
kararak masanın üstüne bıraktr~ 

- Artık ciddiyetimden şilphe 

edemezsiniz. Rica ederim, derhal 
ameliyat yapınız. 

- Bana bütün servetinizi bağış 
!asanız, sıhhatli bir ele ameliyat 
bıçağı ile dokunamam. 

-Sebep! 
- Olamaz, efendim. Meslek 

ahlakına mugayirdir. Herkes ne 
der? Mevcut olmıyan bir yarayı 

tedavi için ameliyat yapmıg .• Kar
şısındakinin zaafmdan istifade et
miş, derler. 

- öyle ise, sizden başka bir §ey 
rica edeceğim. Sol elimle tırnağr • 
mt bile dUzglin kesemediğim halde 
ameliyatı.kendim yapmağa çalışa • 
cağım. Siz de sonraldan icap eden 
tedaviyi yaparsınız, olur mu? 

Hasta, ceketini çıkardı, kolları
nı sıvadr. Doktorun müdahalesine 
meydan kalmadan cebinden çıkar 
dığı çakr ile sağ elinin üzerin:de 

Doktor yetişip çakıyı elinden 
çekmese, damarlar.nı kesecekti: 

- Ne yapıyorsunuz, kuzum? 
Damarlarınızı keseceksiniz! Ma _ 
dcmki bu kadar ısrar ediyorsunuz, 
verin ben yapayım. 

Ameliyat yapılırken hasta gayet 
soğukkanlı davrandı. Ameliyat 
seyrini gözünü kırpmaıdan takip 
ederek neresinin kesilmesini iste -
diğini eliyle anlatıyordu. 

On kuruşluk yuvarlaklığmd:ı bir 
yer kemiğe dayanacak kadar oyu· 
tunca, adeta ferahlamış gibi derin 
bir nefes aldr. 

- Oh, sancr biri:lenbire geç~i. 

Brrakrn doktor, kan aksrn, rahatlık 
veriyor. 

Yara sanlmca, hastanın neş.csi 

yerir gclmiJti. Sanki biraz evvelki 
mu p iC un adam değilmiş gl 
bi ok o la k . !aşıyordu. 

O sabahtan sonra, birkaç gün 
üstüste gelerek, elinin pansımanı. 
nı değiştirtti. Gayet memnundu. 
Doktor da onun ideli olmadığına 

kanaat getirmişti, fakat hastalığı 
teşhis edemediği için üzülüyordu. 
Hastasının ~ok okumuş, kültür ta· 

bibi ve gayet kibar bir aileye men· 
sup olduğunu öğrenmişti. 

Yara iyileştikten sonra üç hafta 
kadar adam görünmedi. Fakat yir. 
mi glin sonra bir sabah, ldoktor 
garip hastasını yine karşısında bul 
du. Sağ eli sarılıydı, ıztrrap içinde 
kıvranıyor, şakaklarından iri ter 
damlaları dökülüyordu. 

- Kafi lrlerecede derin kesme -
mişsiniz, diye inledi. Acı tekrar 
başladı, hem de evvelkinden daha 
şiddetli olarak l ölmek üzereyim. 
Sizi tekrar rahatsız etmek isteme· 
dim ama dayanamadım. Bir defa 
daha ameliyat ederseniz, belki kur. 
tul urum. 

Operatör, ameliyat ettiği yeri 
dikkatle muayene etti. Yaranın Us· 
tünü taze deri kaplamrştı. Damar· 
tarda bir ~ey yoktu, nabız munta • 
zam, hararet yok.. Fakat adamın 

(Utlfen sayfayı reuiriul:} 

• 
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~indeıı yaşlar akıyor ve her 
tarafı titriyordu. 

Doktor ameliyatı tekrar cldince, 
hastanın titremesi geçti, fakat ilk 
defa'ki kadar memnuniyet göster • 
medi, hilzünlü, miltevekkil bir ta· 
vxrla teşekkür etti ve çıkarken: 

- Belki bir ay sonra sizi yine 
rahatsız ederim, dedi, eminim l:i 
bir iki gün geçince ıztırabım başla. 
yacak. 

Doktor, garip hastasını meslek
ta§lanna anlattı. Hepsi başka bir 
fikir ortaya attı, böyle bir hasta -
Irk tıp tarihinde görülmemişti. 

Bir ay geçip de, hasta görünme. 
yince, operatör memnun oM:lu. Fa
kat on beş gün sonra hastasından 
aldığı bir mektubu, iyilik haberi 
zannederek sevinçle açtı ve oku -
du: 
"- Sizi birçok defalar rahatsız 

ettiğim ve muvakkat bir zaman L 
çin bile olsa iyiliğinizi gördüğüm 
için, ölmeden evvel size bu mek
tubu yazıp derldimin menşcini an
latmağı bir borç addediyorum. 

Elimdeki sancı tekrar nüksetti. 
Dayanılmaz acınm beni günden gii 
ne mezara doğru çektiğini hisse • 
~iyorum. 

vclden tedarik ettiğim bir may -
muncukla masasının kilitli gözü -
nü açtım. 

"Çekmede, pcnbe ipek kurdela 
ile bağlanmış bir deste mektup 
varfü. Bu kadar gizli yere sakla
nan mektuplar tabii aşk mektubun 
dan başka bir ~ey olamazdı. 

''ömrümün en ıztıraplt saatini 
yaşıyordum. Belki benimle evlen· 
meden evvele ait hatıralar:dır. tt • 
midiyle zarflan birer birer açtım. 
Hayır, mektupların tarihleri yeni 
idi ve en samimi dostlarımdan bi· 
ri tarafrnl::lan yazılmış hararetli aşk 
mektuplarıydı. Mektupların apdal 
kocalarla alay eden kısımlarını o· 
kurken nasıl deli olmadım, bilmi • 
yorum. Kendini mesut zanneden 
ben, meğer ne zavallr, ne gülünç 
bir vaziyette imişim 1 

"Mektupları tekrar zarflara yer· 
leştirdim. Bağla!dım ve çekmeyi 
kapattım. 

"AkeamUslU, karını gelir gelmez 
boynuma saryldı. Utanmadan ik1 sa
atte beni iki sene görmemiş gibi öz. 
lediğini söylilyordu, Ben de bir şey 
belli etmedim. Yemek yedik ve o
dalarımıza çekildik. 

"Geceyarrsı sessizce odasına gir
dim. YlizUnde tatlı, masum bir ço
cuk tebessUmli ile uyuyordu. Sağ 

elimle gırtlağını yakaladnn, sıktım, 
sıktım. 

'Biran gözlerini açarak hayretle 
yUzUmc baktı ... Sonra göz kapakla 
n dUştü ve öldU. Dudaklnrmm nra· 
sından sızan bir damla kan elimin 

ff ABER - 1'1'ıam Postan 

Çocuk bilmecesinde Son iki hattanın siyasi hadi-
hadiye kazananlar selerinden çıkarılan hükümle~. 

6 Mayııı {t33 taıilıh bilmecemizin kut Vefa lisesi 2. B. 119 O - Şa (B~ tarafı 3 nciıdc) mektir. Bunun için sulh cephesın '. 
halli aöyle idi: ı di Ağun Aşıkpaşa karadeniz ccl ·e hitap ederken sükOnctle "hakkı. kuvveti totaliter de\·letlerin ktı\ '.~ 

41 10 - Süzan Şehremini Halil ·uz olan lıcr şey elinizdedir. Som(/ tinden daha fazla olan bir pıille~·ı 
(Hayır adam aldanmanuştrr. Çün ağa So. 10 11 - Nezik kral Beşik ·ıız olan hrrşcy elinizdedir.Soma al· iltihak etmesi lazımdır. Ancnk • 

kil muhlU iki mMlne çıkam1aklıı. taş 38 ci okul 155 12 - Emin Fa ı!ığımz ganimetlere de bir şey demi· takdirde bu hükOmetler harbin 1':11. 
abayı dört misil büyütmü, oluyor- ' tih Çarşanba 13 - Yaşar E'.urol yorıız. Faka/ arlık bir şey isteme· dileri i!;in intiharla müc;ad olclr.,i11t 

do.) iisküdar 1 <.:i O.O. 3· B. 335 H - ı·iniz. Zira sulh istiycu milleller biı 1 ııu anlayacaklardır. I3u kU' ,e 
Seher B. Arlan Yeşildirek No S-
lffct Binici Beyoğlu akşam K$. leşmiştir.,, sözlerini söyliycbilmiştir. Husya olabilir. lh 

BİRER KlTAP ÇANTASI KAZA - Fakat bu sözlere ra~mcn Alman Bunun i"indir ki Rusyanın, c u •• O. 15 - Bekir Akın g:ılnta kar~n :.- u 
NAN: lık fırın So. 6 16 _ M. Işın Be matbuatı Ye Hitlcr her ,·cc;ile ik cephesine iltihakını temin etnı;.\:i 

Birinci: Hikmet Uzcan, Sa.malya. şikt:ış 38 ci okul 81 17 - Feyzi· tekrar ediyor: "Danzig bir Almatı zere İngiltere i>.Iosko\ a __sc··rı ıı 
Tahsildar Hayrettin Tekke sokak 7 mac H.P. erkek lisesi 2512 l 9 - ~thridir. l' e 11asıl olursa olsıttı gii· Kremlin sarayına göndermeg~ r3 r" 

Perihan Altıncı Fener 20 - Ay :ıihı biıiııae anaı•atanm kucağına olmu~tur. Bu miiz:ıkerekr Iıafla'~C" 
BİR ŞlŞE KOLO::"ffA KAZANA.'-;: dın pertcvniltal lisesi 435. lönccektir . ., ~u halde... danberi devam ediyor. (1) lr~11~r 

mahmut şişli 18 - M. 1Ihan DU re \'C Fransa, tahii Rusyanın i\· 1 e 
İkinci: Necmiye BekAr eokak. 

BİR LASTİK TOP KAZANAN: 

Üçlincü: A. Mecdi, Çaf3ıkapı nn
rababa sokak No. 10. 

ntrer paket ,cknleme kaunanlar: 

- Jan Agzıpek sen benuva li 
sesinden 2 - B. Çağlı samatya M. 
M. cd. 52 3 - Fahrettin Özgül 
Yenikapı O.O. ?. A. 90 4 - Scia 
haddin günvardan Ha)Tiye lisesi 
10. B. 792 5 - Sevim Tüzer Çatal 
ca ilk okul 323 6 - M. ışın Be 
şiktaş 38 ci okul 81 7 - Neclı:. 
Kansu Bakırköy 8 - Behçet bay 

Birer Defter Kazananlar 
Kuvvet lerin mukayesesi terine ,.e Asya si'-·asetine müd ı·:ı 

• J ıııı· 

21 _ Tüzün berksay Beşiktaş i>.lademki Danzi~ me elcsi bir ha· 
Vişne zade 12 22 _ Gülçin Or ')C sebcb olur, o halde iki tarafır 
kunt Beşiktaş Has fırın arkası kuvvetlerini kısaca gözden geçire· 
22 23 - Melahat ersan Aksaray 1im. Yakın zamanlara kadar bu mu 
uzun yusuf So. 15 24 - Yurdagül karese demokrat devletlerin aleyhi. 
Çevik Sirkeci Hoeapaşa 25 - ne netice \·eriyordu. Ye hunun için· 
Celal Gül 1 ci okul 5. B. 492 26- dir ki Fraııc:a ile lngiltere Münihde 
Süleyman Semi asmalı mescit ·19 fiillerin tekliflerini kabule mecbur 
27 - S. Sabah beyoğlu 45 ci okul kaldılar. Almanya ile ltalyamn 
5. B. 615 28 - Muzaffer Adama~ Fransa ,.e in iltere aleyhine olarak 
Çar§anba 60 cı okul 123 29 Alı . . g · • ·ı 
S ~1 c ~ ı ~l o o 1g3 30- bırlec;mc ınden sonra bu ıkı mı Jet ag am aga og u . • .... . . . 
Can Dumlu aksaray Horhor 3l ınaı ku\'\'etlerını çok arttırdılar 'e 

:ırzusunda değildirler. Ruc) a , 
• , t e· 

~ün A \•rupamn kapitaJ~c;t d:' c d:ı· 
dlc az alakadardır. O dıkkatını .... 1 
ha ziyade Japonyanın (inde r f· 

bitmez harbi takibe hac;rc'I!'''
1 

Onun için anlaşma tekliflerin; 1 ,c. 
l• 

kikte acele etmivor. l\1osk0\ a ,., . 'aı• 
anlaşmaya kuwetle tarartar t> q-

lar "Rusva)'ı karşımızda dlls11 1 
, • d (, 

larak görmektense yanımızda d• 
görmek için çaba!amak şarttır ... 

11
• 

. d . ,ı,. \• 
yarlar. Rusyaya bız en zıyn , (11" 

kın olan Almanya Rusyanın c . , 
~ , . 

mivetini takdir etmemiş d .. • , 

••Altı ay evvel çok mesut bir a
&mdım. Zengindim. Yaşamaktan 
:z:evk duyuyordum. Kırk yaşında 

bir adamın ar:u edebileceği her şe 
ye maliktim. Kanm, güzel, iyi ve 
okumu§, zeki bir kadındı. Beni çok 
s everdi. ikimiz ide kalabalıktan, 

toplantılardan hoşlanmazdık. Kan 
mm canı gibi sevdiği bir samimi 
arkadaşı vaıtlı. Arasıra ona gider. 
Bir kaç saat kalır, dönerdi. 

Ustüne damladı - nereye olduğunu bi saklamıştr. 
liyorsunuz doktor - o damlayı an - Çekmeceyi açarak, penbe kurde-

- Aziz güler perternihal lisesi teknik \'aSltaları sahasında Fran~a 
5. A. 764 32 - Salih kızıl öz Vefa ile lnıdltercye tere\'\'uk ettiler. Fa
erkck lisesi 3. B. 62 33 - Cangül kat mihver teknik sahadaki faikiye
pangaltı Fsesi 918 31 - Seher tini çok devam ettiremedi. Alman· 
Yeşildirek No. 8 35 - Jülide Sü \'a ve ltah'a bilhassa kuvvetlerine 
leymaniye kız O.O. 36 - Se<lat · • 

ı\l~anya Rusya dahilinde !• ·( 
vakit hakiki bir zarer elde cd.rtı'> 
ceğini muhakkak Jıcsaplamı~t·~· ... 

Fakat çok kıymetli olan bu ar• t· 
ma olahilir mi? Bir giin inti~:ır ,J· 

"Rüyasında bile benden başka 
bir erkeği görecek olsa, ertesi sa. 
bah ağlayarak, benden af talep e· 
derdi .• Sanki rüyalarımızı tertip 
ctmel: elimizdeymiş gibi.. Bunu 
yazmaktan maksaldım, bana karşı 
olan sevgisinin derecesini anlat -
mak! .• 

eak sabahleyin, kurumuş, yapış • la ile bağlı zarfları gösterdim: 
mış bir halde fnrkettim. 

. . ... 
den nikbin haberleri ertesı gun 

S . ı:ı:ü,·eni .. orlardı. Fakat bir ln~iliz sezginer ırkcci Hocapaşa So. 7 · ı 
37 - S. Baru Beyoğlu O.O. ~3- -:-:azetesinin yazdıklarına itimat eder 

"Benim ilk kuşkulanmama se -
bcp bu ifrat sevgi oldu. Kendi ken
dime muhakkak bu kadının bir giz 
1i su.su var ki benim yüzüme bu 
kadar gülüyor, derneğe başladım. 
insanlar fazla mesut olunca, ga -
liba dert aramak ihtiyacını !duyu -
yorlar. 

''Dikiş masasının bir gözünü da 
ima kilitli tuttuğuna epey zaman -
dır dikkat ediyordum. Neden o çeic 
meceyi kilitliyordu? Demek ki ben 
den sakh:l:iığı bir sırrı vardı. Kıs· 
kançlıktan çılgına dönmüştüm. Bir 
ipucu yakalıyabilsem, intikam al -
sam içim rahat edecekti. 

"Arkadaşına gittiği bir gün, ev-

iNSAN V 

''Kontların hususi hayatlarma ka
rışmak il.det olmadığı jçin, zevcemi 
sessizce gömdük. Malikanemde ee. 
rcyan eden bu vakndan kimsenin 
haberi olmadı. Hem de ölen kadm 
benim karmıdr, her hakkı bana a
itti. 

"Vicdanını gayet rahatlı. Oldilr -
mcğe hak edecek kadar alçakça bir 
günah LslenıişU. Hiçbir katil benim 
kııda.r sakin ve .mUstı:.rih Ylll1amağa 
devam etmemiştir her hnlde. 

"Cenazeden birkaç gün sonra, ka· 
rnnm sıı.mimt arkada.•:ıı tel5.şla bize 
geldi. Karnna bir deste mektup e
manet bıraktığını, bu mektuplan 
kendisine iade edersem pek minnet. 
dar oaleağmı söyledi. • 

- Mektupların yerini ben bilmem 
ki... 

Dedim. 
- Dikiş masasında dalma kilitli 

tuttuğu bir çekmece vardı. Oraya 

Planş s 
Fı l'hom me: 1: M a n ; A : M e n •ch 

cumıel asab i y e A F: Le svst:Ome nerveux (fes n e r f• m .) 1: T h e 
norvous svst:cm A: D;as Nervensvs~em 

ı. m~~·ıx (liimo~) 

ı. F: le cerveau 
J. ı: thc ccrcbrum 
ı. t : dns GroB!lirn (Gclıirn, 

Hırn) 

JI :S. t: the brachlal plexus 
G. A: das Arıngcflecht 

6. ASAB·I ZAllRİ\"E 

G. :F: !es nerfs m. dorsnux 
G. t: the thoracic nervcs 
G. A: die Brustncrven 

- Bunlar mı? 
- Evet, çok teşekkUr ederim. 
Kadın mektuplan sevinçle elim -

den alarak. benim ne hale geldiği
mi fark bile etmeden çıkıp gitti. 

"Tam bir hafta sonra, o mlithiş 
kan da.m.Ja.smm sağ elimi lekelediği 
yerde, bildiğiniz tahammül edilmez 
acr başladr. Sonunu biliyorsunuz:. 
Hastalığını vicdan azabmm maddi 
bir tczahüril .. Kendi kendini telkin 

şemseddin Kahraman itfaiye mey c;ek İngiliz fabrikaları birkaç hafta 
danSoysal ap. 39 - Raup inci içerisinde 1000 tayyareyi ordu cm. 
pertevnihal lisesi O. Kısım 1. A. rine hazır bulunduracaktır. Buna 
63 40 - Süheyla Beşiktaş 18 ci Fransız fabrikalarının imal edeceği 
okul 271 41 - Müzeyyen Kara tayyareleri ve Amerikadan lngilte
.~ümrük 20 ci okul 42 - Lütfi ~enin satın alabileceklerini de ilave 
Özin emirğan 43 - Selahaddin edersek silahlanma yarışının hava 
User Kumkapı O.O. 306. kısmında sulh cephesinin faik bi. 

Davet mevki tutmak üzere olduğu tezahür 
eder. Deniz üzerinde İngiliz filosu· 

hin bir hava takip ediyor, •O 

tekrar ufuk açılıyor. ,. 

l:::panyada ademi müdahale r~4 
ipinin başlangıcından beri \', 

pa siyasetinden uzak tutulmu~ c 4 
Ruslar şüphesiz ki bugünün ·' 
pa P'>litikac:ında \'aadcderck ,·c 1

., 

dit ederek af,rır bac;mak i:::tiyorl 
Fakat zaman bcklemeğe ınil 

değildir. 

pet.ıceslnde hissedilen asabi bir ha
let .. Fakat arlık ya.şamağa kudretim 
yok. Masum kanını sessizce, anla. 
madan, sormadan, araştırmadan öl
dilrilşümün cezasını çekiyorum. Ar
tık ıztırapla da mlicadele etmiyece
ğim. Yakında onun yanma gidece -
ğimi düşünerek milteselli oluyorum. 
Her halde o beni affeder ve yine 
sever. Size de doktor, benimle ala. 
kadar olduğunzdan dolayı tekrar 
tekrar teııekkür ederim. 

Istanbul müddeiumumiliğinden: na tefe\'\'uk edecek bir donanma 

lstanbulda bulunduğu anla~ılan J:ıenüz yoktur. Fransa harp cephe~i (1) Diin gelen telgraflar, Jıct 
~~ıc~a ~- müddeiumumf i. Ha)TUI. olursa ltalya ve Almanyanın bu lıükumct arasındaki konuşmal&' 
a .. ~enın hemen mcmurıyetımıze cepheye yığacağr asker kuneti ra- bir prensip a11laşmasilc neticel!' 
muracaatı... kam itibarile Fransız ordusundan ·ı · k d' ğini bı dırme le ır. .../ 

fazla olacaktır. Fakat Fransa ordu- ~===========/""\. 
sunun harp kıymeti daha yüksektir. r 

1 Dr. iRFAN KAYRA 1 O halde mU\·azenede sulh cephe~; 
RöNTGEN MOTEHASSISl 'ehine bir deği~me var. 

- l\laear hikıly<'sl 1 
Türbe, Bozkurd Kıraathane. 

si karşısında eski Klod Farcrl 
sokak N~. 8. 10. Öğleden son· 
ra 3 ten 7 ye kadar. • 

Rusyanın vaziyeti 
Fakat günün meselesi harbi ka. 

zanmak değil, harp çıkmasını önle· 

10. D.\FİRE-1 .\CEZlYE 

10. F: le plexus sacre 
l O. t : the sciatic plexus 
l O. ,\ : das Hüftgeflecht 

l 1. SİYATİK ACI 

l 1. r : le nerf seiatique 
l 1. t : the sclatic nerve 
1 1. A : der Hüftnerv ( Dein. 

nerv, lschiasnen') 

lZ. AS.\ :C-1 F,\ IJZI 

12. F: le ncrf crur:ıl 

~-" .. r"""' ,....,_, 

' 12. t : the femoral nerve 
12. A: der Schenkelnerv 

il 

13. AS,\IU M.\ı:mzt-1 VAii. 
!')I 

13, ı·: le ncrf sciatiquc popll~ 

t~ extcmo 
ı 3. t : thc peroneal nen·c 
13 . . \: der 'Vadenncrv 

1 t. A~ı\IH l\ASABI 

1 t. F: le ncrf tibfal 

1 

11. t : the tibial ncrvc 

1 1 1. A: der Sc!ıienbcinncrv 

B F: ı a cl re11ıatlon ,.. ., -,.. n Q 1: Syır1t- .-m t"> f .. ,.. " 

Kenan Hulüsi 

Bahar hika yelerı 
~ıJ\ıj 

( Kitabın içinde okuyacag 
hikayeler) 

•3• 
Tarlaya çevrilen su - ~..,.; 

vaklıkoz hanında bir vaka !\ 

Tuhaf bir ölüm-Dörthanlıı''ı: 
kulaksızı - Milyarder fl1:. 
Kinleyin halıları - Gece ~ı! 

1 şu - Bir bahsin sonu - v 
2. D1rt/\(iÇ'I~ 

2. F: le cen·C'lrt 
2. t: t~ıe cercbelll'm 
2. A: dns l\lcinhirn 

ı. AS \n.ı ze:-mt 

7. I': le ncrf cubit.al 
7. 1: the radia 1 nen· o 
7. A: der Speichenncrv 

eıoo-t - Vesseıs A: D a, eıut9etanavat:cm 

F.:v l v a 

F : ıes v a l 41S<"aux --e n g u l n s 1: The Dlood • 
Vesseıs A : d le B lut:veföne. Ade rn 

1 yudum su - Esmanın :V _____ _/~ 
S. S(lG.\X IL1I~ (b::.s:ıfa 1 si. 

ıi~ <') 
S F: lc t.ulbC' rachi 'kn 
:- : : tlıc rıcdulln ob'ongnta 
S. A: d:ı.s verlang rte Mark 

4. j\t!.\n-ı R-\Imh.·r, 

4. l~: ks ncrfs m. cervknux 
4 t: thcı een·ical ncr:cs 
4. A: die Halsnervcn 

~. DAJ:ı1RE-t ADUDİYE 

ıs. F: le plcxus brachial 

8. ASt"..Il· I KCnEJ:t 
8, F: le ncrf radial 
8. t: thc ulnar nerve 
8. A: der Ellcnnerv 

D. • ffilDAR İLİR (nuha.ı 

SC\ ki) 

D. F: la moellc epini~re 
9. t: the spinal cord 
9. A: das Rwckenmark 

!"'i lrvanı "' r 

F : ••• a rt• r e• 1: The Artorıes A : dle Artc r len 
V e rldle r 

F: I •• v eln es 1: The V eln • A : dle V e n e n 

1. ştr.YAX-ı cer.ur 
l . F: l'artcrc f. frontalc 
l . t :thc frontal artcry 
1. ,\ : die Stirnartcrle 

2. \'J<:ntn_t GEBlll 
2. J.': la veinc frontale 
ı. t: the frontal vcin 
ı. A: die Silrnvene 

3. ŞlnYAN-1 SUDGI 
3. F: l'artere /. tcmporale 
3. 1: thc tcmporal artcry 
8, A: die Schlafcnartcrie 

4. l'ERİD.İ SUDGt 
4. F: la. vcine tcmporale 
4. t: the tcmporal vein 
4. A : die Schıate~vene 

11 

Dün ve yanrı 
t .. k " 11 ' ya{ı ercume u ı 

7 nci seriden 

6 1 - 67 . 7 kitnp 
61 Vikontun ölüm1' 

62 Leneit 11. 
63 Liza 

! 64 Evlilik 
65 Gizli Pamuk harbi 

66 Bizans tarihi 
157 S~nyolbcos Avıupa 



'lorkıye Cumhurıyel 

AK Tt F 

tt'l~r6'ez dank ası 18 I 5 / 1939 va.L.ıyetı 

~S..19 ıı~... 39 Per§embe (Liszt). 
!'>~ (~şık 9.15 Lille: "'Samson J..a Delllah" 

·ııranı. IS Program - Pi). 18.30 (SaJnt Snens). 
~ • Pl). 1ğ2~ Milzlk (Halk ş:ırkı· 0.15 \'iyana: Roussel, Ravcl. 

1 • 19.ıs Tü onuşma (Ziraat saa. 9.30 Hambul'.S: .. Freischfitz" (Ve· 

Ka~a: 

Altın san klosnım17 l63 270 
Banknot • • , • • • • 
Ufaklık • • • • • • , 

Dahildeki Mahablrler: 
Türk lirası • • • • • • 

llarlrteld lıluhablrler: 

Altın: san ldigr:ırn 9 oı>8 821 
Altına tahvili kabil serbest 
dö•iıler • , • • 

2!.141.512,18 
15.320.107, 
1.873.000,0-

970.740, 

12.7.Jl.232,4 

8.103,44 

=-:c===--== 
Lira 

4o.s:ı5.61 o,2c. 

070.740,811 

PAS l F 
Sernıa11e • • • • , • 

lhlluat akreıf: 
Adi ve fevkalAde • • • • 
Husus1 • • • 

Tedavntdekl Banknotlar: 
Oeruhle edilen evrakı naktıye 

Konunun 6_8 inci mnilUe
lerine tevriknn hazine tara_ 
rınd:ın val.:i tediyat . • • 

4.217.184,2:> 
6.000.000,-

158.748.ü63,-

ı 7.031.450,-

--Lira 

lö.000.000,-

10.217.134,25 

ıı. 20 AI rk müzi~f (Fcsıl heye- her). 
te illete eınJeket saat nynrı a)ıın:r. 
l ~IAı· 0

1
ro}ojl haberleri. 20,;

5 
Türk 9.30 Strasburs: 4 nncn senfoni 

•ıl • - U (Deetho,·en). 

Diiıer dövizler •e borçlu 
kliring bakiyeleri , • • ı ı. 788.872,87 

Ueruhte edilen evrakı n;k. 
2-J.531.228.7f1 tlıye bakiyesi • • . • • J.11.607.10-1,-

ta ~i>anın u~ rlt J>~revf. 2 - Sup· 9.45 Sottens: Dnch, Mozart. 
., llıba!( Bibi)\ şarkı: (Dökülmü~ 10. Napoli gnıpu: "La Boheme" 

/la:I ne tahvilleri: 
Deruhte edilen evrakı nnk_ 
diye kar§ılıılt , , • , • 

Knrşılıaı tnm:ımen nllın olarak 
ilheten tedavüle nzedilcn ı 0.000.000,-

1 Q ba1·au · - Seliıhattln Pm:ı· (Puççini) 
~~) 4 Şarkı: (Delisin deli gön ll.S5 Kolonya:• .. Eines menschen 

1,~>'.' '3r~ .Tanburi Cemil beyin mu. Licd" (Slegl). 
"'lıJrıı beyj (Pür lerze olur)· 5 - ODA l\IUSIKISl VE KONSERLER 

,,, llij :ınsın~ nıuhay şarkı: (Serap:ı 6.20 Stresburg: Kuartet. 
. tfalıl·ırıı • 6 - H:ılk şnrkısı: 7.15 Herlin (Uzun d.): Piyano 
~dııı kij eıelden). 7 - Osman Ni konseri. 

~llıden ~~~ hicazkAr şarkı: (Gö. 8. EyCel kulesi: Piyano, keman. 
'rıı li hlcnık~or). 8 - Kfızım Usun 10. \'nrşova: Chopin. 
l' ll:ıir t ·ur şarkı: (Kani rleI;il). J0.40 Deroınünster: Koro. 
ı: (f1cng·ıeyfn kürdili hic:ızk6r şar. ı 1.10 Pnıg: Kuartet (Sulk). 

~tr lür1ı:u~ ruhs:ırına). 10 - Muhny· l (Gece Y. sonra): Brahms. 
ll ~oııu · CDugün O)'ln on dördü). İIAF!F MUSiKi YE OPEHETLER 
~;~bil'o ~:· k 21.IS Esham, tahvilıit, 6.45 J.ille: Halk orkestrası. 
o 1~ 1 >. 2t 1 ~ ~t \•e ziraat borsası 7. Slullgart: Halk musikiı;I. 
, rı llZik (·!\~" eşeli plHklar • H. 21. 8.15 Dükreş: Operet pnrç:ıları. 
ı 1~ >ışkını. l tuk orkestra • Şer: Ne. 9.15 Leipzig: flnntlo konseri. 

1~3t "nıs: 
2 

- Sorge • Köy evlndı 9.15 Stutıgart: Opera ,.c operet 
1nda 1 - Corl f"rick - Ren kı- parçaları. 

~'trapı> en C\'İnıdcyim • melodi 10.30 Strasburs: Operet parçaları. 

Kanunun 6-8 maddelerine 
tevrikıın Hozlne taraCmdan 
vaki lcdiyat • • • • 1 • 

Senedr.t cü:danı: 

Ticari aenetler • • , , 

füham ve lahvlldt cn:ıdanı: 
Deruhte edilen evrakı nok 

A {tiyenln karşılığı csh:ım \'e 
tah\'HUt ltlbart kıymetle 

8 ·Serbest esham ve tahvltrıt: 

Avan.rlar: 
Hazineye kısa vadeli nans 
Altın ve döviz üıerlne • , 
Tahvilli! üzerine • • , • 

Hisı;rıfarlar • • , • , , 
Muhtelif • • , 1 , , , 

. 

töS.748.563. 

17.0.~1.459. 

ı ı 6.060.221,65 

43.381 .08.'J,4' 
7.0U.307.5 

2.600.000, 
83.674,61 

7.808.704,l 

Yekıtn 

141.607.10!,l 

J16.960 .22 ı ,651 

51.825.481,00J 

ıo . .tıst.468,7 
1 

4.500.000_-, 
ıs. Ms.20.ı .68 __ , 

405.020.160,42 

Reeskont mukabili il~veteo 
tedı. Y:ızed. • • • • • • 

Tılrk lirası Mevduatı 

Doviı Taahhüdatı: 

Altına tahvili kab!I d6vlzler 
DiRer dövizler ve ıılacnklı 

klirfng h:ıkiyelerl • 
Muhtelif • , • • • , 

G0.000.000,-

4.2.")1,03 

2R.747.200,'7:? 

'YckCın 

220.697.104,-
22.557.2t3_50 

28.751 .4M,66 
08.806.220,01 

40:S.020. 160,42 

• ~ •k •es.ı rİ P~jj • Sanın etrnhnc1:ı ı 1.15 Ilükreş: Orkestra 
\rntııı ı10:1. • 1'antezi. 4 - Leopold 1t1.30 Dirçok Alınen °istasyonları: 
t 01ıt ~I . nnın eski ş:ırkıfarı 5 - Hafif musiki TC dans 

1
ha,·a-

l Temmuz 1038 farlhrnden ltlbarea: Iskonto hoddl ,. 4 Alfın Oterfne r 

..... J eı~tcr B • 
~ • Strıı • olıcmya rapsodisi. l:ırı. 

ı, · 22.30 ~~
5• • Hııyat size neşe ver. lJ.30 Münih: Danirn:ırka h:ılk ma 

· 23 t•0 uzik (Opero or~·nlarıı lk' 1 
nl'tı-> rı :ıa· ~ s ·ıs • 

lltarn Jns h:ıberll'rİ YC )'Rrın· 12. Bııdnpcşle: nnndo konseri. 
~~ • Pr.). 23.Jj • 244 Müzik (Caz DA:'\S MUSiKiSi 

S,193 11.45 Sotıens; 11.15 fsluldıolm. 
1210 P 9 Cuma 12 Lonclro (N.)~ 12.f'> Londnı (R.). 

n l>J J. J~Ograın. 12.35 Türk müzf. '12.15 noın:ı grupu. 

1'• ıe rn Memleket sn:ıt uyarı, n- \'ARYETE \'E l\AO.\REl.ER 
' ~lu21kl?lcoroJojf haberleri. ı 3.1!. I 8.45 Istokholm: K:ılıare. 

1 '1
1rog <Senfonik mıizık - Pi) 10. J.onrlr:ı (il.): "Rounılııbout" 

. 1 •I. l;a~. 18.35 Müzik (Operet· I0.30 Hadio Eire:ınn <Athlone): 
\ ı. l'l l\onu$m:ı (l-lartn1ık spor \'aryete. 

ı, .,
9 

·15 Türk müziği CFn ıl 12. Poste Parlsfen: .Knh:ırc. 
"~ ~ Meınıcket sıınt ay:ırı, a. PİYES, KONFERANS \"E Tu·· rk Hava Kurumu 

'tı~ rııu21 ~~~0roJoji h:ıberleri. 20.t:ı KONUŞMALAR 
1- C ~,~/ · l - Osın:ın heyin hüz 4.45 Jl:ırlio Paris~ "\'ictor llugo''. 

l ı~ · 2 - 1\!ıısullu Osınıın be 8.15 J.ondr.n Ot n N. ve lm:ı rlııl B •il • • k p • 
'1 trı tn Ş. (Neşe)·obl lulıın .. l. ga lnı;iliz istasyonları) "lın· . uy u 1 ya n g osu 

ı,~t i'ı)cerndinin hüzzam Ş. (Eş. panıtorluk lar.ıfından". 
~~ ı• 

1 
· 4 - ls:ık \'oranın lıuı· 9.15 BcrJin (Uzun d ) : Atlas Ok 

tıı eı rı' tncm hende nasıl). 5 - y:ınusu progrnm;. ikinci keşide: 11 Haz.i ran 939 dadır. 
t, rı Tıısj 'Ilı heyin segiih S. (Bcnirıı 9.45 Eyfel: "Dir hnlk düşmanı' 
ııat·'~ ııJ. G - Ayaş türküc;ü (Ay (insen). Büyük ikramiye: 45 ben liradır ..• 
~ ııı11~çmışl. 7 - Sadettin Kal ıo. Jngnız ts1tıı:yonl11rı: K'riıtın Bündan ba,ka: 15 bin, 12 bin, 10 bin liralık ik. 

~ıf d·ııı ayl'cr Ş. (Seni ey dil). 8 millete hitahe-;i. l l (20 b" l O b" ) ı· 1 k "ki d 
1t a~"~l-naı-;ın muhay:rer ş tKGlı.lzcE HAVADiS ramiye er e ın ve ın ıra ı ı a et 

~ ~. (~ ıçcrim). 9 - J.emlniıı ı.ın. 8.18, 9.15 Roma 1; 6.30 Lillı mükafat vardır ..• 
~ ı.1~ eler tckdim ncJer). 10 - n.ı;;, 11.15 Kolonya; 9.15, 11.20 ll:ım Yeni tertipten bir bilet alar ak iştirak etmeyi ihmal etmeyi-

• 
0%,211

k S. <nııhund:ı lrnlduml bıırg; 11.30 Braıisl:ırn. nız" Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarlan arasına girmiı:ı o 
~a ·•ıa, 21 1 ı: F h t ı · · ~ 

Muda~ya hattı 
Pazar gün1erine mahsus gidiş- dönüş ten

zilatlı tenezzüh ve kombine biletleri 
Mudanya hattı yaz tarifesinin devanu mliddetincc geçen 

sene olduğu gibi yalnız pazar gllnlerine mahsus olmak Ur.ere 
gidiş • dönüş tenzilatlı tenezzüh ve kombine biletleri aatışa 
çıkarılmıştır. 

1 - Kombine biletler: !stanbuldıın Mudanyaya gid~ _ dö. 
nüş birinci mevki vapur, Mudanya ile Bursa arasında gidi§ • 
dönüş otobüs ve dönU§te vapurda yemek ücretleri dahil oL 
mak UY.ere {385) kUruştur. 

2 - TcnezzUh blletıcrl: İstanbuldan Armutlu, Mudanya 
ve Gemliğe gidiş - dönüş birinci mevki vapur ücreti (225), 
ikinci mevki vapur Ucreti (100) kuruştur. 

Tafsilat almak isteyenle~in Karnköydeki acentalığmııza 
müracaat etmeleri illn olunur. Telef on: 42362. 

ırtııLi)o • " a ·~ 0 ':°• :ı ın· ~ lmTUCRUI. SADİ TEi\ lursunuz .. 
, ı~.ıl) . nukut 'c ur:ınt bor· S 1 d 1 ('l'l'I', .... , • •ı :ıı 2· '" 1. ı~•, 1, • e ıza c ıaşı , , .... , -------,--------------------------------------------4 ~ • • J 1'\l'Şe 1 p ou.ılır • ı 
ş lıl.: !Rh t' h f'"l J Tiyatrosunda bu gece:~----------
~r 11 • a<.e ı cum ur ı "' . 

•ı · l>ı\ertiı~us 
1 

• " 
0 

• Loeol:ır ıoo. (Ul'HflAN) 3 perde A O A H A N 
\'u en o re mnJor, op. Ok n A"-'SF.'f S A Ç J.J A R A r,;ızion ·u~,ıcu :ıyan ı. • • 

l '<l, lı) ı su un tcnı:ı cnp-
arıa Conıone J>astor:ılc. c} s . ~) .. . .... ... ,,. "··"··, -. ., ~a" I ~ebıı,. : Dh·crtlmento. 3 - Cl:ıu ~ , ., EGE TlY.\ Tnosu 

•l . 1 /, ' 
1 t 1 · -n mcr a ı Uc l'auhe x m ureıtin Gene ,.e arka- ı 
J a rne ı • 0'~ . ıııcu r. ı l Jeux de ''aı;ıur• . · _ t~ ':ışl.:ırı: lic~·cn ~cnı• 

1ııu~i~ ılu Vl'nl et de in mer V~ .rııısıller verdiği ya1.lıl 
1 • 1ı lı~~ı .<:ı.ıl'lodıler). 23 Son ıı· lı) J" v • .ı. ll.ı ll:ıziranrl:ın ilib:ırer 

1 
• '' l!rı \'C '' k' . 1 ' l ) ''t "' M. J :ırın ı proı.ır:ım lcnı!'>ı lcrınc ı:ış :ıyor. 

0~,Qtıı·r12 ik ll.a7.h:ınfl - Pl.l. - ----------
17•11 ıırkiuc saati ii:erine tte • •\~KAHA TtYATTIOSt'j 
ı,, .torırcıı:; saat olarak ı•crfl 'ıın'alk:"ırlıırı 'ı'edikult• 
l.ıııtrı 'ın:ır sim·ına lı:ıhı;esin ı 

1• \!.A.n VE SE~F0!\1 · le (Prorc~lir Emin Atn. 
~ lıerı hO~sımı.ERl ' ı:ıy) birlikle pek yakın 

ııı: "Bir F:ıusl senfonisi' ıln teın~illere haşlıyor .. 1 

Kumral 
ve 

Siyah 
renkte sıhhi saç boyalarıdır. 

lngiliz Kamuk Ecnauısi 

1 

1 BEYOGLU • lSTANBUL .................. ~ ...... 
r ' 

\ 1 

.\tinimini ya\Tunuzuıı sıhhLılini 

ılü,üniinfı7. Onl:ıra çocuk •:ırhal:ı· ~ 
rının krnliçcsi olan \'e l'll iyı iınol 

cılilmi,, en rıı1l:ı ıc•;crıırııül l'lti
rllmiş, en sılıht arnh:ıyı nlınıL 

Yeni gelen 1939 nıotlrlinin 50 elen 
!azla çeşidi vardır. Her yerden 
ucuz fiat ve müsait şartlarla yalnız 

Baker magaza'arında 
Lulalıilirsiniz. 
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Ne beyhude yere ıstırab çekiyor. Bir tek kaşe 

GRIPIN bu tahammül edilmez ağrıyı 
dindirmeğe kafidir. 

GRiPi i\: En şiddetli baş ve diş GRIPlN: Gripe, ba~ nezlesine Ye 
ağrılarını keser. diğer nezlelerc karşı çok müessirdir. 

GR1P1N: Soğuk algınlığından mü- GR1P1N: Bel, sinir. romatizma ağ 
tevellit bütün a&rrı. sızı ve sancılan nlannda hararetle tavsiye edilmek. 
süratle geçirir. tedir. 

-~ı!JJıiii..;,~~~~~~~ 

Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz. 
Aldanmayınız. Rağbet gören her şeyin taklit ve 
benzeri vardır. GRIPIN yerine başka bir marka 

verirlerse şiddetle reddediniz. 

---DİKKAT---
2500 metro her cins ve muh 

telif renklerde kumaılar 

r va ile 
ıs a 

\ . \ . 

Siz de benim gibi yapınız. Yalnız 
Prezervatiflerini eczane
nizden isteyiniz. Çünkü: 

·Sağlamdır. Ve gayet ince ipekli 
lastikten apılmışllr. 

iştahsızlık - Hazımsızllk 
Şişkinlik - Bulantı .. G ız 
Sancı - Mide bozukluğu 
Dil - Barsak atale ıi .. 
inkıbaz - Sıkıntı - Sinir 

Ve bütün mide ve bars:..k rahatsızlıklarma kartı 

.HASAN MEYVA OZO 
kullanınız ~ 

Mide için her yemekten sonra 1 - 2 tatlı kaırğı yarım bardıılı : 

içinde ve müshil için her sabah veya gece yatarken aç karnına J ;~ 
çorba kaıığı yarım bardak su içinde köpürterek içmelidir. HA5d ~ 

' rırı • MEYVA öZU Avrupa ve bilhassa İngiliz meyva tuzla ( 

1 
daha yüksek olduğu kat'iyetle sabittir. Buna rağmen Avrupa .::

rı özlerinden beı misli daha ucuzdur. HASAN MEYV A öZO ) 

bir türlü olup §ekersizdir ve çok köpürür. 

!!~.!?.~!.ı.(~~N~~ öz!~ • ahçes. • ~;.~~tör. Şampanya gibi ıl:~etli olup mi:;:~•mhklarm• 

1 Bir buçuk senedenberi mütemadi bir ihtimam ve en yeni tarzda 1 Şişe 30 50 80 kfı 
tarh ,.f tanzim edilen Beşiktaş bahçesi pek yakında umt•ma misli misli r .h 

açılacaktır. ~ 

............................. "=ıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii" __ ..... 
Bütün Ada çamlarının ve lavanta çiçeklerinin 

sıhhi kokularmı terkibinde sakhyan 

• 
nu~ olo ası a 

ciğerleri zayıf ve sinirleri ozuk olanların kalbine ferahlık 

verir ve gönlünü açar. VE NUS ÇAM KOLONY ASI'nın 

formülü bir sırdır. Takli.dlcri onun yerini tutamaz. 

Umumi deposu: 

Nureddin E vliyazade, Alat, Ecza ve ltrıyat deposu. İstanbul. 1 

Bebek ıibi sevimli 

Çocuk yetİ§tirmek 

istiyen her anne, 

eheHe Birkaç 
def.a çocuiuna 

tSMET 
Solu 

vermelidir • 

Temin edebilirsiniz 
- Galata-Karaköy .. 

1 BUGÜN· KUMBARANIZA·ATACAGINIZ- 5· KURU~ J 
Her eczanede 

~ Kutusu 20 kuru,tur. 
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