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Hariciye Vekili şehrimizde 

ISü kreş içti nıaı 
0atkan paktının umumi bir lüzum 
~~al.!ni aldığı sırada yapılmaktadır 
YBU~ru Saraçoğlu yarın ~- · 

Ukreşe hareket ediyor 

1LAN 1ŞLER1: Tel. 20335 

Deniz bankta 
mühim 

değişiklikler 
Eski muamelelerin tetkiki için yedi 

komisyon işe başladı 

Etrüskün eşlerinden bir vapur 
teslim allnmadı 

Denizbankın bir senelik mua
meli tını aıkı bir tefti§ten geçir· 

, mekte olan iktısat ve Maliye Ve
kaleti müfettişleri yeni bir mcıe
nin tahkikine baılarruıtardır. Bu, 
l 2000 liralık bir avukat ücreti 
işidir. Yapılan tahkiklere göre, 
hadise ıudur: 

Muhakemenin hemen bitmek 
üzere olduğu bir sırada bankanın 
dııardan bir vaukat tutması lüzum 
ıuz görülmektedir. 

'(Devamı 4 üncüdt) 

ispanyada sulh 
teşebbüsleri 

Cumhurreisi bazı teklifler 
yapmış 

.......... ~ .... - -. . 
Şükrü Sa~oihı, KöprU iskelesinde ... 

(Yazısı 1 üncüde). 

Bundan iki buçuk ıene kadar 
evvel fzmirde batan İnebolu vapu· 
runun muhakemesinin son safha
lannda Dcnizbank hariçten yeni 
bir avukat tutmuştur. (Yazısı 4 iıncüdt) 

liABER'in 
Güzeı gözler müsabakası 

b i n a s ı m e s e ı e s i A s k·e r 1 i k 
intikal etti müddeti 

Satye 
mahkemeye 

yoklamalar1 
uzatıldı 

Senenin en büyük eğlenceli ve mükafatlı 
müaabakaııdır 

• C!<wrlb 4 ; f.W 

'·At~ Numara: 37 Cihangir Muazzez 

ICstıbaka"'ız • ti" k d b - lı "b · · b · ·1ı d • · ~ a ış ra t tn u toz sa ı ının ızı vazı a rtsım 
~~ götıdermtsini rica ederiz.,. 

lllQ ıa dağıtacağmıız milklfatlarm kıymeti 800 lirayı 

~ il._ ~ ·~kındır. 
' lıoı "- Ctinae bir radyo, kristal büfe talmnlan, kıymetli ceb 
~~ '-ll1tttıer1, ınu~ambalar, elbiselikler, lst~nllen e,yayı alabll

._lllı.te~etbal \'eren 20, 15, 10 Ura. gibi para kıymetinde kart
ev eıyuı ve saire. 

Müıabakamıza iş-

Denizbank, Safye aleyhine 
+azminat falebit~ dava açb 

Elektrik idaresine 106 bin liraya 
satılırken, Denizbank tarafından 
250 bin liraya satın alınması birçok 
dedikoduya şebep olan Satic bina. 
sı i~i nihayet mahkemeye intikal et
miştir. 

Denizbank tarafından açılan dava 

da §İrketin aynı binaya başka bir 
devlet müessesesinin talip olduğu
nu saklaması ve bazı hususları yan. 
hş göstermesi ba~lıca mevzuu teş~ 
kil etmekte ve Satieden tazminat is
tenmektedir. 

(Dtı•amı 4 ünciide) 

Osküdarda feci 
otomobil aıemi ! 

bir 

Kafalan tütsüledikten sonra bir 
otomobile dolan yedi kişi llılbaka kuponu!/ 

~ 1-fABER 
O: 6() • 35 

11.ı 
·939 • 14.3.939 

tirak ediniz ve ku-ponlarımızı topla - yaralandı 
maya başlayınız Dün gece saat 2,35 de UsküdarJ yaralarunasiyle neticelenen fe -

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~K~ı~~~k~lı_!Y~~~u~~~a~2l~~~i~~k~~~~~~dhlr~o~ilk~aM~mu~ocHa la u ı dise '°förün ve yolcuların sarhoşlu-9 8 r ta k 0 m 1 b lLI g 81 d 1 . ğundan ileri gelmiştir. TafsilM şu -

Osmanlı tarihinin 
~.~-ill~~ . bilinmiyen esrarı 
~~isti~~';a_ç i~nı kadar, yakın tarihin mühim hddistlni ılrafında, linrdiyt kadar yazılmamıı vı

le1t,.. btaJt1"'
1 

en bır tefrikaya baıltyacaktır. Ciddt bir ısır oldulu halde, mevzubahsıttili ııakaların 

dur: 

Kısıklıda Bulgurlu mahallesinde 
Aykıroğlu sokağında 47 nwnarada 
oturan Mahmut Necip dün akşam 
evind~ bir eğlenti tertip etmiş ve al. 
tı ahbabını da buraya davet etmiş 
tir. Toplantıda bulunanlardan beşi 

(Devamı 4 üncüdt) 

Kızılayın lspan yol 
cumhuriyetçilerine 

yardımı 
Mülteciler için 2500 

lira gönderildi 
Ankara, 16 (A.A.): - Haber al 

drğımıza ıörc Kızılay: cemiyeti ta
rafindan Cum1ıuriyet' Halk Parti
si Ankara İçtimai muavenet komi
tesine bet yüz lira, Şili yeraarsın. 
tısı felaketzedelerine iki bin lira, 
ispanya dahili harbı dclayııiyle 

Franaaya iltica eden fcliketzedcle 

' . 1 

310 • 330 <loğumtularm a.°'kerllk'. 1')dAıria.l&n llenm etmeltecllr, 
Haber aldığımıza göre alikadar daireler fazla tebacllm dolayıslyle \Ü.o 

tlndo müracaat edemly~lerin hq,lundağunu gözöniine aIAnk )'Ok• 
lama. müddetini, eski müddetten iti haren on bet gün temdit etmı,ler.o 
dlr. RC5imdo &yoğln ııubesinde 7oklamalarmı yaptmnafa geloılt o. 
]anlardan bir knımı görülmektedir. 

ÇERÇEVE 

Kelepçe 
Dün sabık Babıill yokoJunu tırmanırken, Ud JandQma an.am· 

da, elleri kelewıı blr delikanlıya ra.°'tladmı. Uzun boylu, guıi>üz n 
hatta güzel h1r adam olan bu külhanbe~i, hayatının en derin zafer bm.ı 
yaşıyordu. Kaytan bıyıklarmm altmda inci gibi aı,ıcrlnl gösteren blr 

tebesünıle gülümsüyor, saadetlerin en derininde mestolmoKuoıa u.ia 
sola bakarak ldcta g~enlerden tebrik bekliyordu. Tıpkı bilytik bir 
muvaffakıytıtcn çıkını~, eDııde defne dalı halla selamlayan bir aktör 
edastyle, zaferinin ıanh alameti parlak kcle~eslnl te~hlr ediyor, onu 
mübalağalı bir §ekilde yukanda tutarak ıankl herkese malırum ol· 
duıdan ı:eref madalyasını gösteriyordu. Dclikanlmm ta.\-n o kadar 
snnılnıi, ruh haleti o kadar hilcslzdl ki bunu anlatabilmek ltla ona 
bir kere bakmak yeterdi. 

* 
Anlıyorum ki cemiyetin •u(luya ,-erdiği ceu, kendi bapla hl~ 

do bir utanç sebebi değildir, Böyle olması için ayn~ cm.aya, bir ele 
o cezayı , ·erenlerin nefret hissini ekleyebilmek lazım. Cezal&rm 
temsil ettiği cehennemler, ancak teninde yanma istidadı huhmanlara 
karşı ıztıra.p me\'Zuudur. Çok defa insan oğlu, kendinden ba. istidat 

u~up gittikten sonra suç işler. Onun lçiııdlr ki, ucfret aksüllmeltnl 
besleyemez hale gelmiş cemlyetlerdl.', surların korkuluk halinde 
bckliyen cez&lan, Q<>k. de.fa. ı:arpılana. en zevkli harman sonu daldkumı 
idrak ettirmekten ba.'ka bir teye yaramaz. 

* 
Styasi, içtimai ve ferdi pllnda en allllkmr formUHerle kMMbıl 

doldurduktan aonra t&rpıldıiı ceu kalnıiunllll itine ~bnlı, rahat ra
hat kumanyasmı yiyen betbahtlan, bana itte ba keletoe Wıla etu. 

Büyük mUeyyede ce-zada dellJ, ruh lffetlmlıdedlr. 
Ntcip Fazıl KIS.J..KVREK 

o '>ıct 1 ba~ ı~da~ 1?ir roman kadar meraklı ı•e heyecanlı olan bu tefrika tıki "Basiret,. vı "istikbal,. 
ıı,. kaı~ arrırı, Fizan mtnff.s_i EMJt (Eftndi) nin hatıralarına i#inat tlMtktt t't bizzat ~nun t1llu 

e alınm1.1 bulunmjti'f adır - • · 
e iki bin beı yiz lira yardım ya~ 

~ ~ 

. mııtrr. 
ı . 
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&tadisefec-' ue fililickc 

Te { adama tek iş 
Yazan: ~ı~amecdJdDn Nazif 

işsizlik bizim memleketin bil· 
ylik derdi değildir. Hatta denile
bilir ki biz .de, muasır dünyanın 

anladığı minada işsizlik de yoktur 
Bununla 'beraber iş bakımından 

bizde aksayan .değilse bile, ilk 
bak şta da son bakışta da göze tat
lı gelmiyen bir "iş,, davası vardır. 
Ve yüksek mekteplerimiz hayata 
diplomalı dip1omasız yeni münev. 
ver unsurlar püskürdükçe bu da· 
va bir kat daha elle tutulur bir 
hal almaktadır. 

Türk yüksek mektepleri Cum
huriyet Türkiyesine göre değil, 

şimdi ankazı üzerinde küçüldü 
büyüklü müstakil yarı müstakil 
yirmi otuz devlet beliren Osman
lı imparatorluğunun ''münevver 
eleman,, ihtiyacına göre ayar edi. 
lerek kurulmuştur. ve haHi bu 
ayarla işlemektedir. İmparator

luk hiçbir işi rasiycnel bir tarzda 
başarmayı bilmediği için bu 
m e k t e p 1 e r i m i z d e n ba
zdan imparatorluğun ihtiya • 
tından bile daha geniş bir ölçü 
ile randıman vermekte ve bazıları 
ise karşılamağa mecbur olduğu 

ihtiyacı halk ve toprak bakımın· 

dan ufalmış olan bugünkü Türki· 
yemize uygun bir derecede de 
tatmin edememektedir • 

"deha,, ithal etmek hatasında de-
vamrmız bundandır. 

Binaenaleyh münevverlerimi· 
zin memlekette daima iş bulabil
meleri ve memleketin kendilerin. 
den faydalanması için şu teklifte 
bulunmıya lüzum görüyoruz: 

l - Yüksek mekteplerimizin, 
ihtiyaç nis'betini göz önünde tuta
rak az veya çok randıman verme
lerini temin, 

2 - ihtisası 
0

olnuyanlarm ihti· 
sasa lüzum hissettiren işlerde alı. 
konmaması, 

3 - Ne kadar gözdemiz, dAhi· 
miz ve başarammız olsa, bir ada· 
ma tek iş ve ancak başarabileceği 
iş tevdi edilmesi resmi ve yarı res· 
mi müesseselerimizde olduğu gibi 
bir çok hususi milesseselerimizde 
de bu esaslara dikkat edilmesi; 

Bu m e s e 1 e , memleket 
münevverlerinin ç a 1 r ş m a 
çalışma arzusunu tatmin bakımın. 
dan da, münevverlerin işsiz kal· 
mamaları ve inkisara uğramama· 

lan bakımından da, iş snhalanmız· 
da temiz, çabuk ve bol randıman 
almak bakımından -da güniln en 
mühim mevzularından biridir ka. 
naatindeyim, 

Niu.meddin NAZiF 

Uyuşturucu 
maddeler iptilası 

Faraza, dişçi, eczacı, tabip, 
kimyaker ve fen adamı hala kafi 
derecede yetişmemektedir. Buna 
muakibl bir ~ok adliyeci, avukat, 
bankacı ve saire yetiştirmekteyiz. Memleketimizde fevkalade 
Bundan iki a'ksaklık doğuyor: tedbirler alınmasını icap 

ı - ihtiyaç karşılanamıyor ... ettirecek derecede artmamış 
2 - lhtiyaçtan fazla yetişenler S hh I V kAI t• t bl""" 

ya sahalarında biribirlerine reka- 1 a e el e 1 e ıg 
bet eaip zarara giriyorlar. Yahut 00Ş retti 
ba:::a sahafara atılıp, ihtisas yap· Ankara, 16 (A.A.) - Sıhhat ve 
mJmış bulundukları işlerde hem İçtimai Muavenet Vek~letinden 
l:. nd:terini yıpratıyorlar, hem der- tebliğ edilmiştir: 

ul!~e ettikleri işi başaramıyarak Uyuşturucu maddeler müptela
b:ışkalarını zarara sokabiliyorlar. larının memleketimizde gittikı;c 

B..ı cihet hayata yeni eleman at- çoğalmakta <>lmasından naşi bun
r=:ık bakımından, ihmal etmeden !ardan yakalananların aUlkah ma
du51:1nüp çaresini bulmağa mecbur :~amlarca hayırsız adalardan birin 
olJuğumuz bir meseledir. de tecrit edileceklerine dair bazı 

Fakat İJ hayatında milnevveri gazetelerde haberler neşredildiği 

müteessir eden asıl şey bu değil· cörülmktdir. 
dir. Memleketimizde uyuşturucu 

''Tek adama t~k i§,, vermek 15.- maddeler iptilası, ötedenberi hü
zım geldiğini ve işi yalnız başara- l:\tmetçe alınmış olan kanuni ted. 
bilecek olana değil, ayni zamanda birler haricinde her hangi bir fev
o sahada ihtisası mücerrep olana kalade karar alınmasına lüzum 
vermeyi hala akıl edemeyişimiz- gösterecek derecede yayılmış de-
dir . ğildir. 

Bir vatandaşa bakıyors'tınuz, Bu itibarla bu maddeler ilzerin-
eczacıdır, tuhafiyecilikle meşgul de sıhhi ve ahdi bakımlardan mil
oluyor. Bir müesseseye giriyorsu- rakabe icrasına memur olan ve 
nuz, hukuçudur, neşriyat alemi- ve'kaletimizce bu hususta yeniden 
nin en büyük cahili olduğu mu- birtakım tedbirler alınması düşU. 
hakkaktır, propaganda servisinin nü1mektedir. 
başına geçirilmiştir. Bir daireye --. -----------

giriyorsunuz, beden terbiyesiyle ır 'etlerin umumi 
uğraşmış veya mahir bir yüzücü, h . 

1 lir avcı olarak tanınmıştır, idare· eyet içtln1a.arı 
ciliJin elifini bilmez, idari ihtisas 

Bütün şirketlerin yılda bir defa arayan mi.ihim bir vazife almıştır, 
yapıJması IRzımgelen senelik heyeti ilh .. 

Bu hal, işlerin evvela devamlı umumiyelerinin bu sene erkekn ya • 
surette aksamasını mucip oluyor, pılmasına başlanmıştı. Fakat ya -
sonra en basit işler için 1bile Av- pılan fümlara rağmen hemen hiçbir 
rupn.dan ,Amerikadan mütehassıs şirketin ilk toplantılarında ekseri • 
getirmemize, yahut bunlara Av. yet h~sıl olmadığı için şimdi biltün 
rupayı, Amerikayı dolaştırıp ihti- ~irketlerin heyeti umumiyeleri ikin. 
sas elde ettirmemize ( ı ?) sebep 0 • ci defa olarak toplantıya çağırıl -

ma!ctadır. luyor. 
Bir memlekete mütehassıs davet Şirketlerin ekserisinde, ikinci top 

etmek d:ığru bir şeydir. Fakat; lantılarda ekseriyete bakılmıyarak 
Diş ağr.srna mütehassıs!? mevcut hissedarla iktifa olunması 
Baş ağrısına mütehassısı?. \'e içtimaın açılması dahili nizamna. 
Doflru yol yürümeğe, meleri iktızasındandır. Fakat bazı 
Veya, şirketlerde hisse temsili esasına gö. 
Sokaklara çivi çakmağa, şehre re nizamnamelere hükümler konul· 

meydan açmağa mütehassıs, muJi oldui;rundan bu gibi şirketlerde 
Çağrıldı mı, o memleketin mü· top1anan hisseler kafi olmazsa bit

nevver haysiyeti darbelenmiş o· tabi ikinci içtimalarda da ek~riyet 
lur. Bununla memleketimize ge· o!mıyacaktır. Gene mühim bir kısım 
tirilmiş olan müteht.s:ııslann ço- şirketler de mart ayı içinde ilk de. 
ğunun bize malUm olmryan bir fa olarak heyeti umurniyc!erini top. 
bilgiye sahip bulunmadıklarını lant!ya yığırmaktadırlar. 
bilakis, sadece biltlikleri şeyin o M1rtın Jıemen her gününde ~ehri· 
dairedekilerc meçhul olduğum· mizde birçok şirketin birden heyeti 
göze vurmalc istiyoruz. umumiyesi yapılaca~ından lktısat 

ihtisas, çol: defa sokaklarımız- Yckfilcti tefti) heyetinden mc\'cuda 
da d:ılaşıyor, iş bulmak için sağt- ilaveten müfettiş ve mürakıp!ardan · 
sola baş vuruyor. Biz onu görmi. mürekkep bir grup daha şehrimize 
yonız. Hudutlanmrzm dışınd:ın gelecektir. 

•• AB.ER - Ak~m postası 

Cıımhımciri ismet lnönü larafmdan Çankayadaki Cumhurrij•asc
ti köşkünde Aukarada bıllunan askert rical şerefine eııvelki akşam bir 

'kabıtl 1emıi tertip edildiğini yazmıştık. Resmimiz CumhurreiSf,.I 
lilerden bir kısmiyle bir arada gösl ermektedir. ~ 

~----------------------

'4i· ·-· . . .. . .. . • . . '. 

~Ha.6·er/~ ,:+:.,,:le:.-·· . .. . . , . . l ...... , 
;'? · .. --- . ·ı . y .. ~ "· t ""\;,. ' •. 

Eski tramvay 
şirketinin 

taahhütleri 
Bir kısım tramvay hatları 

yapılacak mı ? 

Vali Kasımpaşada 
tetkikat yapil 

Muvazene . 
vergisi öder1'

1 

yecek otarıls' 
Kanundaki tadilAI ~ill~ 

l\Iartm birinden itibaren resmen 
Nafıa Vekfiletinin eline geçecek o· 
lan, fakat bugiln fiilen devri teslimi 
muamelesi hemen hemen ikmal edil 
miş vaziyette bulunan İstanbul 
Tramvay §ebekesinde bir cihet Na
fıa Vekaeltini esaslı şekilde meş • 
gul etmektedir. 

Tramvay Şirketi, muhtelif zaman. 
larda devletten yeni imtiyaz kopa
rabilmek ve mukavelenin müddeti
ni uzatabilmek için bir takını yeni 
hatların taahhüdüne girişmiştir. Fa. 
kat binbir vçsileler icat ederek bun. 
!ardan yalnız Fatih • Edirnekapı 
hattını yapmış, Şis}i - Mecidiye köy 
hattından da bir kısmını ikmal et -
mi~tir. Halbuki şirketin inşaya mec. 
bur qlduf,ru hat1ar ı5olmabahçe · 
Tgl\sim, Karaköy - Azapkapı • K~. 
sımpasa, Taksim· Yenişehir. Ka. 
sımpasa, Edime.1<apı - Azapkapı, 

Eminönü • Unkaparu • Eyüp ve 
Şehzadebaşı • Unkapanı hatlarıydı. 
Bundan başka, Aksaray • Silivrika. 
pı gibi bir takım hatlar da zaman 
zaman in~at mukavelesine ila\'e e. 
dilmiş ise de bunlar sonradan mü· 
tea1dp muka\'elelerle çıkarılmıştır. 

Nafıa Vekileti, Tramvay Şirketi. 
nin sırf menfaatlerine uygun düştü
ğü için teklif ve ihdas edip sonradan 
yapmadığı bu hatları tetkik ve ihti. 
yaca göre yeni bir in~at projesi tan· 
zim edecektir. 

-<>--

Meydana çıka-
nlan kaçakçılık 
Dört kişi mahkemeye 

verildi 
Gümrük muhafaza teşkilfıtı bir 

kaçakçılık Mdisesini meydana çı -
karmıştır. 

Ele geçirilen kaçak mal ipekli ku. 
maş ve kıymetli kadın eşyasıdır. 

Kaçak eşya, Avrupa treninden ban· 
liyö trenine geçirilmiş, buradan da 
paketler bir çocuğun eline verilerek 
gönderilmek istenmiştir. Fakat Ale. 
ko i&ninde!d bu çocuğun hali Kum
kapı istasyonundaki memurlar ta • 
raf mdan şüpheli görülmüş ve paket 
ler açılarak eşya meydana çıkanı -
mıştır. 

Tahkikata nazaran kaçakçılı~ 
tren döşemecisi Hakkının id~re et • 
tiği anlaşılmı~. Hakkı \'e Alel•o ile 
~vlerin::le kaçak eşya blliunan Eftirn 
ve Priklidi mahkemeye verilmişler . 
dir. 

Belediye teftiş 
edilmesine 

heyetinin takviye bildirildi 

Vali ve Belediye reisi Ltltfi Kır 
dar dün Kasımpa.şada tetkikler 
yapmış, Kasunpaşalılann dilek
lerini tcsbit etmiştir. 

Vali, Kasımpaşa nahiye mUdU· 
rU ile beraber yapbğı bu tetki
katta mahalleleri gezmiş, ahali
nin ihtiyaçları hakkında izahat 
almıştır. 

Diğer taraftan kısmen tamir, 
kısmen yeniden inşasına karar 
verilen muhtelif semtlerdeki so· 
kak ve caddeler dün 24.579 lira. 
ya müteahhide ihale olunmuştur. 
Tamir ve inşa edilecek soknk 
ve caddeler şunlardır: 

Kadıköyde Ahlfis, Şefki bey, 
Cafer ağa, Recai zade Ekrem, 'Y o 
ğurtçu parkı, Hasırbaşı sokakları 
Merdivenköy-Mama §osesi; EyUp 
te Çömlekçiler yolu; Beyoğlun
da Kumbaracı yokuşu; Üsküdar
da Ahali sokağı; EminönUnd~ 
Hasırcılar caddesi, Sultanahmet
te Nakilbcnd, Balıkpa.zannda Ta~ 
çılar ve Tahmis, Küçük Ayasof
yada Kaleci, Şehremininde Sa. 
ray meydanı, Samatyada Tesel
li.lm, Yedikuledc Tatlı Kaynak so
kakları. Bu suretle, yirmiye ya. 
kın sokak ve cadde tamir edilmi3 
olacaktır. 

Tamir edilecek tarihi 
eserler 
Vali ve Belediye reisi Lfıtfi 

Kırdar, Kasımpaşadakl tetkika
tından sonra, eski eserler mlize. 
sine giderek, mUzelcr müdürü A· 

l zizle, muhafaza ve iman isteni· 
len eski ve tarihi eserler hakkın
da görüşmüştür. 

Tramvaya athyan 
çocuklar 

Tramvaydan atlıyan çocuklar 
hakkında daha sıkı takibata gi
rişilmesine karar verilmiştir. Bu 
ara.da, ya§l kUçUk olan çocuklar 
babalarına teslim edilecek ve ba
balan mahkemeye verilecektir. 

Diln Beyoğlunda Parmak.kapı
da oturan Nesim isminde bir ço
cuk, bir çok defalar yakalanıp 
babasına teslim edildiği halde, tek 
rar tramvaya. atladığı görillmU.ş 
ve babası mahkemeye verilml§· 
tir. 

ırcnton amca 

~azaze:sa 

karar verildi J<-'ıJJl 
Muvazene vergi~ .,u&fP 

Bu sırada eski eserleri koruma yapılan değişiklik dil.~ır: 
suretle tebliğ edilın1~-e ıJJ1 

encilmeni valinin i§tirakiyle mU. "Bir o.y içinde bet J1 
ze mUdilrü Azizin riyaseti altında ıdıkıarı 

la olursa olsun, a ·tıl'df 
toplanmışbr. nn mecmuu kazanç, ~ eti 
İçtimada mezarlıklann mustak ran ve muvazene v~S } 

bel vaziyeti görUşUlmU§ ve §eh· dıktan sonra 20 ura -s .... t 
rin iman noktai nazanndan mu- ssft,,.,. 

geçmiyen tekaUd ve . ~ 
hafazası icap eden tariht !bide v~ o ıırtıYI 

aş sahibleriyle 2 . ,. " 
sanat eserleri üzerinde durul- tıııltll" t yen sair bilumum is uert 
muştur. leri ve 80 kuruşa ~adaı'ıııust 
Meşhur İbrahim paşa sarayı· lan işçiler, bu vergıdell 0 

nm muhafaza edilecek aksamın- dır. ıııaJCtıı. 
dan maada sonradan ihdna edi. Hem gündelik, he":1 aY içil! 
len yerler mimar Sedad ÇetintaJ retle çalı§anlann b~r et ol 
tarafından plô.nda gösterilmiştir. gündelik ve maktu U~J;(lrıll 
Bu sarayın, icab eden lüzumsuz aldıkları paraların ~ \'t 'ııııı\ 
yerlerinin yıkılması hakkınds zanç, iktısadi buhra~ tcıı EP0 

Başvektı.letten ve Maarif ve~le- ne vergileri indirildılt ğı dil., 
tindt!n gelen dilner~ anıtıftel• 20 lira veya ondarı ıı.~S bll ' 
li de mUzaltere edilmiptir. lerin istihkakları dalıi 
· • ·' • ' ' • ·~ :.tlen muaftır. g0ııd 

Encümenin yeni azası Muhtelif cihetle~entteıı · 
Merhum İstanbul mebusu Ha- leri olanla.nn muıı.f~ye ıııccıı' 

lil Ethemden mUnhal kalan en- delerine gündeliklerını;it aY 1 

cümen azalığına SivaR mebusu nnznn dikkate aıınır. 1~ ve Üniversite ordinaryUs profe- de her ne unvanla 0 cıııuıı 
sörlerinden Necmettin tayin edil aldıkları paraların nı!e JJJll' 
miştir. zanç, iktısadi b~ı:an •ten 

Belediye teftiş heyeti ne vergileri indirılıdk~yeıı ~ 
t 

k . a·ı· 20 lira 43 kuruşu geç ~ 
a vıye e ı ıyor üt ve sair zat maa§laı1 

Belediye zabıtası talimatnamP.- rinden evvelki kanuna ııve 
sinin 18.yikiyle tatbik edilip edil. kesilmiş olan ınuvaze~e fŞ 
mediğini kontrol ve halkın men- kesilmez ve tahsil cdılJJl 
faatlerini koruma maksadıJle Be lar da geri verilir." 
lediye teftiş heyetinin takviye e -O--- dS 
dilmesine karar verilmi.5tir. Bu- K tuar 
nun için, Belediye müfettişleri onserva t' 
yakında Vali ve B:?ledıye reisi f l ı'y8 f 
Lfıtfi Kırd~r tnrafından bir top· Konser aa 
lantıya çagınlacalctır. Toplantı· 

da .bu husus görüşlilecek ve tef
tiş heyetinde yapılacak takviye e. 
saslan tesbit olunacakbr. 

Tramvay Şirketinin 
altınları 

Gilmrilk muhafaza teşkilltı ta 
rafından tramvay §irketine, i§çl
lerin muavenet ve ihtiyat hizmet 
lerine ait 14000 altının ne oldu
ğu sorulmuştu. 

Şirket, bu altınları hangi tarih 
ve numara ile Cumhuriyet Mer
kez bankasına yabrclığını bildir
miştir. 

--o--

Pertevniyalliterin kongresi 
Haber alındığına göre Pertev. 

niyal lisesinden yetişenler kuru
munun senelik kongresi yarın sa 
at 15 te Aksaraydaki lise bina· 
sın da toplanacaktır. Bu toplan. 
tıya liseden şimdiye kadar me
zun olan bUtün geneler davetli
dir. 

ÔnümUzdeld Salı gecesi il' ~ 
Tiyatrosundn AltınıŞ I<Wlp:oıı-'e 
kestra Konseri vcrillYor. e tıle 

\' 
tuar her a.y biri JJlualJiiıl ıııecC 
Konseri olmak Uzere ik1 )fecC 

pniŞtit• ...ıW 
Konser de tertip e rteŞi r, 
konserlerden birl cuına t~ ~ 
sau 17 • 30 da Konse:tııJ! ~e 
murlarmda.n vo Konse )J<lJD ti 
mnn munlllml tskcnder 1 
fnıdan verilecektir· •• ektePıer1~. 

Bunun için yüksek. ~er tt'-ıi1 
selere sıra ile davem 

~ 
baıılanmıştır. ~ 0 

Orkestrn l{onsorflıd:::etJer i' 
!aylıkla istlfndosl ıcın 
cuzla tılmrş tır. ~ retxııeııJ 
Aynı 28 inde eıın ~~ ıneccJD1 

Gelenbevinin vcreceg ,,iıJırl 
diden .... 

konseri için de eırn 
başlanuu11tır. erıer dt 

Mart ayma alt J{on:ııcce1'tJJ'• 
son hnftasmda nan e • -•ırıe• 

·kine• "'.ı 
Konservatuar 1 1<abU1 

yeni ta'e'Je 
imtibanlatl !• 111 n 

bU dC 1•9 
Konservatuarda • Jl'losıb::ı.:•ct6 

ikinci s5mestr devresı )~ JJS'd 
kabul imUha.nma !!ti ~pıl~~ .... ıetlt 
kili girmek ıeteınlf• 81ınıı.'b}JP"'j4 
handa ancak 226 klP 1 1'eıııP'~ Bunları 20 si §nllı 2\ 2 si Jl ~· 
piyano, 5 ei viyolcnse ~ ' fi 
piyano, 5 111 viyoıens , 

yathr. 
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Yağ satanları kontrol için 
akla gelen bir .tedbir 

Bugünkil ga.zetelerde şu ha\ a.dls görülüyor: 
"Ba.Jıkpazarmda yağcılık yapan Sa.clt, bozuk ''e bUell yağ 

ıattığmdan l.klncl a&liye ceza mahkemesince üç gün hapis ce· 
zuma ça.rptınlmı,tır.,, 

: Bozuk ve hJlelJ yağ ıatan yağcıya verilen bu cezanın a.zb· 
i ğmda ,.e çokluğunda değiliz, Ne de olsa ceza.dır ,.e suçlu üze! rinde tesirini ya.ptı:kta.n başka, bu kabil hileli yağ sa.tanlan da 
• kendilerini bekllyen böyle bir ceza elbette sarsacak ve teyakkuza 

I• çağın.c&ktır. Bozuk yağ, hJleU yağ satanlar eksik değildir. Belki temiz 
1 yağ sataııla.rm me,·cudu bunla.r ya.nmda sıfıra çok yalandır. 

yağın hilellstylo hileslzlnl anlamanın güç olduğu muhakkak· 
tır. Hele &lıcılarm bunu malı aldık1an zrunanda hemen an
layıvcnnelerine lmkin yoktur. Bu böyle oldukça., heplmlı hileli 
yağlan yemekte deYarıı edip gideceğiz. Bu işi önlemek, hileye 
&&pa.nlan bu yağcı gibi cezaya çarptırmak lı;in beleclfye 
kontrolu yanma bizzat ha.Ik kontrolunu da. kolaylaştıra.ca.k '\'a.

tuta.Iar temin etmJye ya.ğcılan mecbur kdmahdır. 
Meeeli. bizim a.klımıza gelen §udur: Yağcılar müşterileri 

istediği zaman, ,·erdllderl yağdan tcabmda tahlile yetecek bir 
ınllrtar da aymp sonradan yağın kendilcr!ne a.lt olduğunu in.ki
ra mahal vermlyecek bir §ekilde ttiplere koymıya ve bunla.n 
mühürleyip müşterilere ,·ermlye mecbur tutulmahdırlar. 

Yağ kullanıldığı zamanda &üphelenilirse müşteri yağı sa. 
İ tnı aldığı dlikkincı hakkında. mahkemeye müracaat etmek li· 
• zere ondan aldığı mühürlü nümuneyi tahlil ettirebilmeli ve hak
İ kını aram&k lmkinmı kazanabilmelidir. 

1 
1 

recek n temlz yağ &a.tmalarms. vesile olacaktır. 
Bu mllıuuiebetle ıunu da kaydedellın ki, belediyenin karı

şık eeyler sattığmdan dolayı cezalandı:ra.ra.k kapadığı dilkkft.n
la.r ttzerine astığı elle yazılınıJ klğıtlar hilekirla.ra fst.enen 
korkuyu temin etmemektedir. Çlinkti bunlar okunamıya.cak ka
dar yükseklere asılmakta. ve mürekkepleri herhangi bir ıebeble 

daiıJ&ra.k okuna.mıya.c.ak bir ha.Je gelmektedir. Bunun böyle oluşu 

hllekArm lst.ed.lğl ~eydlr. Bizce dükkinla.ra. uılacak kô.ğıtla.r bü-

= : 
! . . 

1 

1 

1 

yük harflerle ''e matbu olmaJıdır. 1 -------··-.. -----·······················································-·-· 

A. S. 23 Bulgar takımı bu 
sabah şehrimize geldi 

Yarın Şişli, pazara da Pera ile 
birer maç yapılacak 

Misafirler gelecek hafta Ankaraya gidecekler 
Geçen haftadanberi beklenen Bul 

garistanın A. S. 23 klübü birinci fut 
bol takımı bu sabahki konvansiyo. 
nelle nihayet şehrimize geldi. 

Memleketlerinin en kuvvetli teşe.lc 
küllerinden biri olan A. S. 23 takı
nır, Türk hududunda maçlann orga
nizatörlerinden Koço tarafından 

karşılanmıştır. 

Misafir sporcuların kafilesi 16 ki. 
şiden ibarettir. Ve Bulgaristanm es.. 
ki meşhur oyuncularından Kuçefin 
riyaseti altındadır. 

Kafilede birçok beynelmilel oyun
cu vardır. Misafirler Tokatlıyan o
telinde oturacaklardır. 

Bulgar taknru şöyle teşkil edil -
miştir: 

Kaleci: Demonski 26 yaşındadır 

ve Bulgar millt takunında 35 defa 
dan fazla oynamıştır. 
Sağ müdafi Balaktçief 21 yaşında. 

dır. 1936 da Balkan kupası maçları
na iştirak etmiştir. 

Sol müdafi Spassov 21 yaşında. 
dır. 
Sağ muavin Petrov 24 yaşında, 
Merkez muavin Vitoçk.i 26 ya . 

şındadır. 

Sol muavin Bonçef 24 yaşındadır. 
Sol açık Patçedçief 20 yaşında ve 

4 defa beynelmilel olmuştur. 
Sağ iç Angetov 23 yaşındadır ve 

Bulgaristanm en iyi muhacimlerin. 
dendir. 40 defa beynelmilel olmuş
tur. 

Merkez muhacim Todorov 26 ya· 
şındadır 7 defa beynelmilel olmuş. 
tur. 

Soliç Astruk 21 yaşında teknik bir 
oyuncudur. 
Solaçık Jordanov 21 yaşındadır. 

İki senedenberi Bulgar milli takı • 
mında oynamaktadır. 

ihtiyatlar: 
Balal\:çİe\', Jorçief ve Kuzınan is

minde üç oyuncudur. 
A. S. 25 takımı gerek Bulgaris -

tanda Gerekse Fransada, Romanya. 
da, Polonyada, Yunanistanda ve Yu 
goslavya'jla yaptığı maçlarda çok 
muvaffak olmuş bir takımdır. 

Bulgar takınır ilk oyununu yarın 
Şişli ile yapacaktır. Pazar günü de 
sabahleyin Pera ile karşılaşacaktır. 

Gelecek hafta içinde Ankaraya gi. 
decek olan misafirler, orada Anka
ragücü ve Demirsporla da birer maç 
yapacaklardr. 

Istanbulda yapılacak maçlar hak 
kında organizasyon komitesinin teb 
liği şudur: 

Bulgar maçlars organizasyonı' ko_ 
mit esinden: 

Bulgaristarun A. S. 25 takımı şeh 
rimizde iki maç yapacaktır. 

tık maç 18 şubat cumartesi günü 
saat 15,30 da Taksim stadmd~ Şişli 
takımile yapılacaktır. 

Oyunun hakemi izzet Muhiddin 
Apaktır. 

ikinci maç 19 şub;it pazar günü 
yine Taksim stadında saat 11 de 
Beyoğlu takımile OYrıanacaktrr. Bu 
oyunu da hakem Adnan Akın idare 
edecektir. 

Avrupaya 30 talebe 
gönderilecek 

Ankara, 16 (A.A.) - Bilgili, 
teknik elemanların millt sanayii
mizin. inkişafındaki ehemmiyetli 
tesirlerini nazarı itibara alan İktı
sat Vekaleti, 3293 sayılı mütehas
sıs yetiştirme kanunu hükümleri
ne istinaden bu sene, ilk olarak 
Avrupaya 30 talebe gönderecek
tir. Bu talebeler Avrupada derici
lik, yünlü ve pamuklu mensucat 
t~sili yapacaklardır. 

Tallsile gönderilecek talebe 
ı s · - 3 - 939 tarihinde, Ankara, 
İstanbul, İzmir ve Bursa gibi bü
yük şehirlerimizdeki bölge sanat 
okullarmda açılacak müsabaka i.m 
tihanlarmda seçilecektir. 

Askerliğini yapmış olmak ve 
bölge sanat okulu mezunu bulun· 
mak imtihana kabul şartlarmın 

başlıcalam:hr. lktısat Vekaleti bu 
yoldaki müracaatları tet1cike başla 
mıştır, 

s 

l~~~~~:~~I 

Kara altın: Petrol! 
Dünya 

bu 
ekonomisinde en mühim rolü oynıyan 
madde, devletlerin politika 

programlanna girmektedir 
Ka.ra altın denen petrol, bugün 

dünya iktısadiyatı Uzerinde en mü• 
hlm rol oynıyan bir madde olmuş· 
tur. 

Dc\'letlerin politika proira.n:Jım
na bile giren petrol hakkında., Dr. 
Pol Rupreht çon ent.eresan bir tıet• 
kik yazısı ya.zmıştxr. 

Bu makaleyi aşağıda okuyacak • 
smız. 

*** 
Evvelld yılm ba.§langıcma kadar 

malüm olan dUnya petrollerinin mev 
cudu, 4,066 milyar ton tahmin edi· 
miştir. Geçen yılm petrol istihsali 
278, 7 milyon tona vardığı gö.z önün· 
de tutulacak olursa, yeni petrol kay 
naldan meydana çıkarılmadığı tak
dirde, cihan petrollerinin günün bi· 
rinde tükeneceğini kabul etmek la
zımdır. 

Bir ta.ra.!tan böyle bir ihtimal di· 
~ . 
ger taraftan da, petrolün, gerek 
sulh zamanında gerekse harpta oy
nadığı rolü müdrik olan her devlet 
mtiınkün mertebe gezüş ölçillil pet~ 
rol kaynaklarına sahip olmak gaye 
siyle hareket etmektedir. 

Halbuld, petrol mevcudunun ci
handaki tevzi aekli buna katiyen 
imkan bırakmamaktadır. Hatta Av-, 
rupa' da en çok petdol istihlak eden 
(12 milyon ton) İngiltere, petrol 
kaynakları en az olan bir memlc -
kettir. İngiltere, hiç bir masraftan 
çekinmiyerek Britanya adalarında 
yxllardanberl yaptığı sondajlarla 
mUspet neticeler elde edemediğin
den, muazzam bir yekQn tutan bu 
petrolleri b~ka memleketlerden 
temin etmek zorundadır. 
Be~ krtada.ki petrol mevcuduna 

ve bu krtalarda.ki bilyük devletlerin 
istihlaklerlne bir göz atmca, petrol 
mevcudunun nisbetsiz bir eekilde 
tevzi edilmiş olduğu derhal anla~
ltr, 

Berış krtada 1936 yılında 186 mil
yon ton petrol istihl!al edilmiştir. 

Bunun 139 milyon tonu birleşik A
merika'ya, 43 milyon tonu Avrupa· 
'daki bUyük devletlere, 3,8 milyon 
tonu da Japonya'ya düşmektedir. 

Bu rakamlar arasında :ralnız Amerl 
ka'ya ait olanı, kendi petrol mevcu 
diyla mütenasiptir. Çünkil, Amerika 
kıtasınm şimalinde 2,08 milyar, ce
nup kısmında da 329 milyon ton pet 
rol mevcuttur. Bu itibarla Amerika 
dünyanın yalnız en büyük petrol 
mliBtehliki değil, ayni zamanda en 
ço,. petrol mevcudu olan bir mem
lekettir. 

Amerika geçen yıl 173,46 milyon 
ton, bir yıl evel lse, 149,3 milyon 
ton petrol çıkarmış olduğuna göre, 
kısa bir müddet zarfında. yüzde 16,2 
nisbetinde. bir çoğalma vardır. Pet· 
rol ihracatı da o nisbette çoğalmış 
olmakla beraber, fazlır istihsal mik
darınm bilyilk bir kısmı memleketin 
dahili istihlakine tahsis edilmiştir. 

Birleş,ik Amerika gibi petrol is
tihliki muazzam bir ölçilyU bulmuş 
olan bir memleket, buna rağmen is
tihlakini ziyadeleştirirse, diğer 

memleketlerin de istihlakini art
tıracakları anlaşılmaktadır. Ancak, 
1930 danberi başlıyan bu istihlak 
fazlalığı, dünya petrol ticaretinin 
üçte birini elinde tutmuş olan Bir
leşik Amerika'nm piyasadaki bu pa
yını, mevcudu 235 milyon ton tah 
min edilen ve geçen yı:l 27 milyon 

Memleketimizde de petrol arama 
faaliyetine büyük bir hızla devam 
edilmektedir. Bu resim Vanda ya. 

pılan petrol sontajı ameliyesini 
göstermektedir. 

racatını da yüzde 50 nisbetinde tah
dit etmek zorunda. kalmıatır. 

.Maman bu inkişafa ııimdilik mu
vakkat bir inkişaf göziyle be.kmak 
18.zımdır. Kendi jeologlarının iddia 
!arına göre, Rusya,nın henüz mey
dana çıkarılmamış bir çok petrol ha
zineleri vardır. Ancak, bunla.rm mey 
dana çıkarılması için daha epey za
mana ihtiyaç vardır. Çünkü, yeni 
kaynakları bulup işletebilmek me
selesi <>kadar güç ve çetin bir diva. 
dır ki, Rusya' nm Avrupa,ya ya.km 
bir atide yardnnda bulunmak ihti
mali pek azdır. 

Belld, Romanya'dan bir fayda u
mula bilir. Zira, mütehassısların 

mütalesına bakıİrrsa, Romanya'nm 
aon yıllardaki istihsal ve istihlak 
mikdannm düşmesi kaynaklarmm 
azalmasından değil de, yanlııı bir 
petrol politikası yüzünden ileri gel
miştir. Romanya'daki petrol kum
panyaları yeni kuyular açıp işlet -
mek için yatmlacak olan sermaye
nin faizi bile temia edilmediğini 

iddia etmektedirler. 
Lehistan'a gelince, kuyuları pek 

tin, Trinidad ve Ekvedor da petrol zayıf olan bu memleketin Avrupa._ 
memleketidir. Bu memleketlerin daki petrol ihtiyacmın karşılan
petrol mevcudu 89.93 milyon tondur masında büyük bir rolU olamıyaca-
1937 deki istihsal mik.darı 9.85 mil- ğİ §Öyle dursun, 1 mart 1938 tarihin
yondan ibarettir. denberl petrol ihracatını kesmiştir. 

Avrupa'nm petrol mevcudu, 1936 Lehistan, bir petrol ihracat memle
da 742 milyon ton tahmin edilmiş - keti iken, kendi ihtiyaçlarrru kar
tir ki, bunun 550 milyon tonu Rus- şxlayamıyacak ve belki de ithalata 
ya.'ya, 113 milyon t<ınu Romanya'ya, başlayacaktır. 

68 milyon tonu Lehistan'a isabet e-t Asya' daki petrol mevcudu, 1936 
mektedir. Bu ilç memleket geçen da 769 milyon ton tahmin edilmi§
ytl 35 milyon ton petrol istihsal et- tir. Bunun 395 milyon tonu lrak,
mi,ııtir. Ancak, bu .istihsal mikdarı. ta, 299 milyon tonu İran'da, 59,15 
istihlaklerl 43 milyon tonu bulan milyon tonu Japonya'da, 12,5 mil -
büyUk devletlerin bile ihtiyaçlarını yon tonu, Britanya Hindistan'mda, 
kal'§Ilıyamamaktadır. Diğer taraf 3 milyon tonu da. muhtelif memle • 
tan, 1936 da, 27,4 milyon ton !stili- ketlerded1r. BUtiln bu me:ri:ıleketler, 

saline mukabil istihl8.ki 18.5 milyon 1937 de 17,4 milyon ton petrol istih
tonu bulmuş olan Rusya, şimdilik sal etmişlerdir ki, bu mikdardan en 
ihracatta bulunabiliyorsa da, buna çok istihlakte bulu.nan memleket 
daha ne kadar müddet muktedir <>- Japonya'dxr. Japonya'nm istihsal 
!ocağı ayrrca. düşünülecek bir me- miktarı ise 357.000 tondan ibarettir. 
seledir. Çünkü, 1928 de 6.77 milyon Afrika'nm büyüklüğüne nisbetle 
ton istihlak eden Rusya'nm, 1936 petrol mevcudu pek azdır. 2,345 mli 
daki istihlaki 18, milyon tona yük- yon tahmin edilen petrolün 1,1 mil
selmiş, yani Uç misli artm:r.şt.rr, 1930 yon tonu Mısır'dadır. Geri kalan 
da, 18,4 milyon ton istihsal eden bu kısmı Afrika'nm muhtelif ycrlerl
memleket, geçen yıl 27,2 milyon ton ne dağılmıştır. Geçen yıl 166.000 ton 
istihsal etmiştir ki, fazlalık nisbeti istihsalde bulunan bu memleket, 
yilzde 50 yi geçmemektedir. Bu va Afrika'nm yegane petrol memleke
ziyet karşısında, Rusya, petrol ih- tidir. 

Edirnenin imarı 
projesi hazırlanıyor 

imar p Anını hazırlayan Pr. Egll 
yapıhtt•ak işler hakkıod• izahat verdi 

Edimenin imar planım hazırla -
mış olan Profesör Egli, inşaat faa
liyetini gözden geçinnek üzere git. 
tiği Edirneden dönerek dün şehri -
mize gelmiştir. 

Profesör Egli Edirnenin iman hak 
kında şu beyanatta bulunmuştur: 
"- Edime şarkın en eski şehir. 

!erinden biridir. Bunun için birçok 
kıymetli sanat eserleri, meşhur ca
mileri, eski binaları var. 

nokta Selimiye camisidir. Plana gö
re, cami §ehrin merkezini teşkil e • 
decek ve bütün caddeler oraya açı
lacaktır. İstanbul • Londra asfalt yo 
lu da Selimiye camisinin önünden 
geçecektir. 

"Yine plana göre Ali PaffıB. çar
şısr, Bedesten, Eski cami ve diğer 
birçok tarihi binalar tamir edilecek. 
tir.,, 
Hazırlanan bu imar plaruna gö

re, Edirncde in~aata yakında baş • 
lanacak ve bu arada seyyahlar için 
büyük bir otel de yapıl!lcaktır. 

ton istihsal etmiş olan 

Yaptığım planda bu muhtelif kıy. 
metli eserlerin muhafazasını ve va
ziyetlerinin, görünüşlerinin güzelleş 
Lirilmesini temin etmeyi gözönünde 

Venezuela bulundurdum. Sovyet radyolarmda 
bu akşamki konser 

*** "Edirne için en mühim meseleler· 
den biri de sudur. Şehirden geçen 

Şimali Amerika' da, Birleşik A-

alm13tır. 

Meriç nehri ancak 300 kilometre Moskova; 16 (A. A.) - Voks 
merikadan maada, Mek~ika ve Ka- boyundadır ki, bu da şehre su ver • cemiyeti ile radyo komitesi, 17 şu 
nadada da petrol vardır. Bunlar l · ı 
dan Mcksika'nm petrol mevcudu mek için kiifi değildir. Merice dökü· ı bat cuma gü~ü :r'ilr!tl~e ~aatıy e 

len Tunca ve Arda nehirleri de va. saat 21 de Turkıye u;ın bır kon-
49.3 milyon ton tahmin edilmekte - 1 'b · t' 17A4 t d kıt va.kıt nehrin taşmasına ve Edir ser tertı etmış ır. ·ı. me r~ e 
dir ki, 1937 de bunun 6.8 milyon ton . be . 1 ltioskova, 1210 metrede Kiev, 
istihsal etmiştir. Mevcudu 1.17 mil- nenın su altında kalmasına sc bı • 1060 metrede Tiflis, 309 metrede 
:yon ton tahmin edilen Kanadada ay yet veriyorlar. Bugün, bu nehirlerin Odesa ve 349 metrede Simferpol 
ru yıl içinde 0.89 milyon t<>n petrol cereyanını tanzim etmek üzere Türk radyoları ile verilecek olan bu 
istihsal etmiştir. Yunan ve Bulgar hükumetleri te • Konserde Gilrcü kompozitörü 

Cenubi Amerilı:a'da, Venuzueli'- mas halindedir. 1 Paılşavilının "daısl" operasından 
dan mada Kolumbiya, Peru> Arjan· ı "Hazırladığım pl§.nda en mühim parçalar çalınacaktır. 



Te ı ugoslav 
Başvekili 

Yugoslavyanın harici 
siyasetini izah etti 

Bclarad, 17 (A.A.) - Ba§VC. 
kil Çetl:oviç, mecliste beyanatta 
bulunarak yeni hüklımetin sulhun 
muhafazası ve Yugoslavya harici 
siyasetinin tarsini yolunda şimdi
ye 'kadar sarfedilmiş olan gayret
lere devam edeceğini söylemiş ve 
demiştir ki: 

''Yugoslavya krallığı, 4-5 sene 
süren kral naibliği müddetince 
sebatlı ve yapıcı siyaseti sayesin.de 
bUyük devletlerle olduğu kadar 
bUtün komşularile de çok sıkı ve 
dostane münasebetler tesis etmiş. 
tir. Son seneler zarfında elde cdi· 
len müsbet neticeler Yugoslavya 
harict siyasetinin beynelmilel bir 
anlaşma gayesile takib ettiği yol
ların isabetli .olduğunu meydana 
~ıkarmıgtır4 

lstikbalde de harici siyasetimi
zin vazifeleri kazanılan bütün dost 
lukları kemali itina ile muhafaza 
etmek iyi münasebetlerin idame -
sine ve daha iyi bir istikamette 
inld§afına ~alışmak olacaktır. 

Böyle bir programla efkarı u -
mumiyenin milzaheretini, milletin 
emniyetini ve meclisin itimadını 

temin edeceğinden emin bulunan 
ve bunların muvaffakiyetli bir si
yaset için elzem olduğuna kani o. 
lan kraliyet hükumeti bu yolda 
sedakatle çalışarak kral Naibinin 
emniyetine layık olduğunu isbat 
edecektir. 

Dahili siyaset hakkında başve
kil, hükumetin "Hırvat kar.deşler., 
meselesinin adilane ve tam müsa
vat dairesinde halline çalııacağı

nı beyan etmi§tir. 

Denizbankta mühim değişiklikler 
~ Ba~taraf& l incide I Çünkü gemide bazı tadilat is-

Çünkü banlcanm bir çok hukuk tenccektir. 
müşavirleri olduğu gibi avukatlan Bunlardan ba§ka Umum Mü. 
da bulunmaktadır. Bundan başka dür Yusuf Ziya Erzin tarafın

rnuhakemenin bir iki celsesine .dan tasdik için Ankaraya götürü
dahi iştirak etmiyen İstanbullu len yeni kadrolarda mühim deği§ik 
bu avukata 12000 lira gibi mühim likler olacağı söylenmektedir . 
bir para verilmi§tir ki müfetti§1er Rivayetlere göre bu ara.da De· 
bilhassa bu nokta üzerinde tahki· nizbank te§ekkül ettikten sonra 
kat yapmaktadırlar. yüksek maaşla vazifelere tayin e· 

Bazı a!Ukadarlardan bu husus· dilen bir sok f C§ ve mildürlcrden 
badema istifade edilmiyecek ve ta malUmat alınmıştır. 

Diğer taraf tan bankanın muhtc· 
lif işleri üzerinde tetkikler yapmak 
üzere bir çok komisyonlar kurul· 
muştur. Adedi yediyi bulan bu ko· 
misyonlar senelerce denizcilik et
mi§ mütehassıs kimselerin reisli· 
ğindcdir , 

Tetkik edilecek meseleler ara· 
aında lngiltereye sipariş edilecek 
l I vapurun fyati meseleleri !stin
yede uzun zamandanbcri tamir e· 
;itmekte olan Cumhuriyet vapuru· 
nun ı 20 bin lira gibi mUhim bir 
p:ıra sarfına rağmen hala müsbet 
bir §ekilde tamir edilememiş .elma· 
sı, Hali~te 35 bin liraya tamir edi
len Hizmet romorkörlinün teknik 
vasıflarını kaybetmesinin sebep· 
Jeri gibi hususlar.dır • 

Diğer taraftan haber verildiğine 
göre, Almanyada inşası bitmiş o
lan Ertüak tipi vapurlardan Tır 

hanın tesellüm muamelesi yapıl. 
rnamrştrr • 

bunların yerlerine de evvelce De. 
niz müesseselrinde çalı§trken De
nizbank kadrosuna alınmamı§ ve 

yahutta eski memuriyetlerinden 
düşük bir vazifeye nakletmi~ olan 
mU.dür ve ıcfler getirilecektir. 

Aynca Dcnizliank tarafınaan 
caki idarelerin memurlariyle De
nizbank kadrosunda kalacal: 
bütUn memurlara yapılmı~ olan 
maaı zamları kabul edilmiyecek· 
tir. 

Blitün bunlardan başka umum 
müdür Yusuf Ziya Erzin kadroları 
hazırlarken bütün şube §eflerinden 
bir senelik mesailerine ait izahat 
istemi§ ve eski idarelerin Dcniz
banka bağlanmadan evvel ne şe. 
kilde idare edildiklerini de tetkik 
etmiştir. 

Haber verildifine göre, eski 
idarelerde mevcut değilken De
nizbank tarafından ihdas edilen 
bakım ve mali işler organizasycnu 
şubeleri lağvedilecektir. 

Osküdarda feci bir kaza 

Takla atan Balkan konseyi ispanyada 
kamyon 1 , teşabb 

lçindedkilered ~birşey Bükreş iı;limaı P•ri•: 111~~ 
olma an ogruldu . yetçi tsps.n~a "': .... • 

Dün ck5am saat 17,30 da Kn- Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu Tınkiyc, Adalardenizi, Karadeı::ı lencliğine gore pr~ 
dıköydeıı Kartala yüklü olarak Ankara trenine b:ığlanan hususi bir Balkanlar, Orta Asya tıc ~arki Akde şahsiyetleri vaU 
gitmekte olan 4082 numaralı 1 vagonla ve yanında refika ı bulun. niz kıyıları ile hinterlandrnın cmni. ki ilç şarta n:'tıeıf 
kamyon, Mnltepede önüne çıkan dul?u halde Bükreşe gitmek üzere yeli ile bu nzıntakada yaşıyan mil. Frankoya tekl1 

bir arab:ıya çarpmamak için ke· bu sabah Ankaradan şehrimize gel. letlerin öz menfaatlerine t•c medeni tur:. 
nara çekilmek isterken sağda bu· miştir. i1ıkişaf temayüllerine ı1ygım olan 1-Ecnebi kt 
lun~ hc11değin içine devrilmiş Şükril Saracoğtunu Haydarpasa devamlı sullz ile yakından ilgilidir. ması, ~ 
vo bır __hıkla. attıktan sonra, tek- garında kalabalık bir kat]ılayıcı küt Bütün denizlerini ı;c /:aralarını sa 2-Mukabele ııı 
r~T dogrwmd uşbtur. .. . . le i istikbal etmiştir. 1 dr.ce karşılıklı emniyet, karşılılllı ri ittihaz edil~;nı 
h

. ~abr_n~~n ah uıu1nan builç kkı§ıden Bunlar arasında, İstanbul Va.li ve menfaat ı•c devamlı dostlı,klarla hu 3-İspanyo rJ1'' 
ıcc ırııı.n unm an c a.na- B 

1 
. . . A • • _ .. .. tı hakkında kil u! 

mamış olması, kazaya bir mU- e ed_ıye reısı Lutfı Kırdar, ~stan . d:ıtlandırnıı~ olması, bııtım ~ne~,,- ttirlil ecnebi 11 _,,,ı: 
essif bir netice vermemişse de, bul l\.umandanı General Hafü, Po. m muasır dunyaya yalnız brı:cmlc- bulunulması uer Y. 
unutulmamalıdır kl Kartala ka.~ li~ Müdürü Sadrettin Aka. Müddei. cek ve taklidinden kar§ıllklı menfaat Ayni mahfe b 
dar oları bu nsfıılt yolun bilhassa U."llurni Hikmet Onat, Merkez Ku • lcr doğacak güzel siyasi ve il:trsadi metinin VC)'ll Ctııtl 
MaltepedlT. sonraki kısımlarının İ mandam, askeri ve sivil crkAn hazır m'imunc:ler yaratmola lzasretmiş bu- nun ba~kurtl~}t 
iki yanında taşların bulunn1ama. bulunmuslardır. lımması, komşularının tnmiycl ar • Franko ile ~ ·<dil 
sı dolayısiyle yolun fazla kenarı j Balkan Antantına dahil mem!e - zularıuda ırc medmt in/Jişaf tema • müz kereye girl•feJll 
na çık~ otomobiller, toprak .kay ketlerin şehrimizdeki konsolosları yiillerinde Türkiycmizin daima kıy- duğunu fUi,\•C ~ pe 
ması yuzUnden Bık sık devriliyor' da Hariciye Vekilimizi kat]ılamışlar metli bir yardımcı sayılnıasındaki Hariciye nn dride • 
larA. . ld b" k . 1 Şükrü Saracoğlu hepsinin ayn ayn sebebi kafi derecede izalı eder. cumhurun ?ı!ıı d:ıJf 

ynı yo a ır aç ;ıy önce de ll . . k ak kend"l . 1 .. .. B l'· P k 1.,. k "'! lazımgelJiği.nC ~,, d~ 
bu ackildc bir d ·ım b' öJ" -I e erını sı ·ar ı erıy e goruş • a t>an a tının )u rrş to,y an - binesi ta.rafınd-b_t.t 

:ı evn e ır u .. .. b uJ lk · 1 1 1. 1 »"-
me sebcbivet vermftıti. Yeni b"t mu~tur. tısı Ut an cvvc .ı ıop anlı ara sa ı rardan Azıınıl) 
bu yol :ı:;iıı lilzung~len tedb:r~~ Hariciye Vekilimiz garı dolduran ne olan siyasi dünya ile mukayese tir. F nkat AZflıı:&r· ~ 
rin alınnıası zaruridir. diğ~ memurlarla halk ve mektepli • edil.tmiyccck derecede menfi şartla. mek istemenıektbıl~ 
--------.----- ler arasından geçerken hepsini te · ra esir bir dii.ıya lıuluyor. harbin nihayet ııı~ 

Satye l.11nası l{lmlanuş Ye hatırlarını sonnu~tur. Balkan Paktı Balkanlonn dışın- (ettiği gayr;~t '~ 
. . lstansyondan çıktıktan ronra \7l • daki viicudu mefmz fena frmayülle. yoy~ -·m:ıJO. re J,JsJl. t 

Başlara/ ı 1 uıcıdt purla köprfiyc geçen Şiıkrü Sara - - . • .. lcndıgıne gö ııı tı 
l~in ikinci bir safha 1 daha , d . . • re karşı mt~terek bır emnıyct ve mu detinin muka\·c 

. ' \ar ır coğlu Vah LQtfı Kırdarla beraber d~ h · ı k ~ k ı fsıt kl, bu da elektrik idaresi tarafından . . . aıaa rc,'J esı o ma ıtzere uru mı~ hiyctindc tc • 
hk . . . otomobıle bınerek Pcrapalas otelınc tu Balkan Paktt devletleri bt'tyı'ik k k ktadır. ıto 

rna c.ıncre aksettırılmı~tır. gitmiştir · _, • . • or ma tcsl U 
Birinci ticaret mahkemesi bu k 5• . • • . . • yabatıcı nu,ıtzların tcsırıle gerek ay Oeuvre gazc 1 ıııılll 

• 
1 Hancıye Vekılımız yarın ak~ k d' f il • k k" ı 1 fırktıS mı tet.kık etmiş \"e karar vennİ§tir . . . . . n ayrı rn ı men aa er:nc gere ı ta. yan 

11 1ıe .. . . . . . . : 
1 
saat yırrnı ıkıde ekspresle Blikresc wwımi V" mutlak mana~le Ball·an ncral Ganıber bııf 

Satıc ~ırketının l ırı Beyazıttakı ·· . 'h s· k 'd h k · " ' . uıfıf ıt1 
El k .k· ';' • ..... . ; _ mute\eccı en ır ccı ~n arc et t. numfaallrrinc ııymayan islil:amcı _ rasında ıh :..tf' 

c trı Evı, dıgerı Gumu~uyunda dec.cl<tir. " ~ ınu ve buııuıı ~, 
olmak üzere iki binası daha vardır.! . . . , .· . . . , . ..... lere sflruklcnnıemck arzusi/c yanya. S't ertetfııftl 
El . . . . . • l larıct} e \ek ılı ne hancı) c mUdil. . na nelmişlc1 ııe ilk hamlede aralan· talyan ask id re 
~ ektrık ıdare,,ı, bu bınalara da katı lerinden Sedat Zeki Ors kalemi mah ". . kaldP-rında geç G~b 
ihf • Id .... · · ı.:o d ki 1 ~ ' na gırcmrnıı~ olan komşularını km . ral · ...t 1 ~ acı 0 ugu ıçı,n arnen r ın 1 ı sus mlidürli ,\bcfutıah Zeki Polar . . • . . ~ , n 1çin gene ebı ft':. 
deposu gibi bu binalar için ele & 1 • . dı samımı r.mhttle111ıc ısınJırnıaga dan y pıJnn tııl .... tdi 
Jediye i tirnİ~k komisyonundan men 1 ve hufsukdtkatmlcmel~ct~}rfan Sabıt :\k- çalışmışlardı. ınalan~dnn jlcti 11"" 

ça re a a c • ;uır. 
faati umumiye kararı almıştır. Bu Bugün yabancı tr.sfrlerin mevhum rnaktııdır 
karardan sonra binalara Elektrik **• ve nıe.fru:! olmal~tan gittikçe uzak • 
idarc,,i kanunundaki istimlak hak. llariciye VtkilimiL Şiıkrü Sara· Jaıtıkları ve yauaı yaıJaJ Ealkan u. 
kı mucibince iradı gayrisaCinin yir- ı coğlu poıor günü al:şamı Biik1t6• fuklarında elle tııt"lll1 bir realite 
mi misli kıymet konulmuş, fakat bu-, ulaşmış olacaktır. ha::.ıi aldtk!arı mcydaııdadır. Du 
na Satie şirketi itiraz etmi-,tir. Elek. DoJt ı·e ı~ıı'it!efik Ro.'~anya P~~· -. hakikat, !Jalkau Pa!:.:·-.ı, kurıtlu§ 
trik idaresi bu binaların da satılma tahtının Turkıj·e HarıC"ıyı l'ekılım - ıl . ıd dah,. k vvcllc bı'r "u • • - " gm eru en .. u • 
sı hakkında ihtiyati tedbir kararı. ~olkan Paktına kuvvet ucrcn ııe f ntiim1 UlZı~ytltUtft ıokmuşt11r. 
vcrilm"' ini istemiştir. Birinci ticaret bılhossa Roman.vaya korıı duJ'dttğu " 
mahkemesi, i teği yerinde bulmuş . ve ballandı!ı samimi dostlulztnc.gd-' .JfMilll'iS!il;hi/ltritte jflhip oluıları 
tur. ı razsız, ivazsız bir uran olan kud. ila siyas.1 ıu:ırlarıııın kemalini gou 

retli det'letimitc,. lôyık bir sempati vuran D(l/kan del'letltrir.den ancak 
1 ng il iz Başvek i 1 i I}~ heyecanla kar~layacaltna ımi. Paktı bir kat dalıa kıtvvctletıdirme-

nız. lcri beklend Wr. 

ltalyan ve Alman elçilerile ı Tıirkİ)'C, Balkan Paktınm Jıır tnp_ Tiirkiyc Hariciye ·vekilinin ja. 

b·ırl"ıkte yemek yed1• ı lant?Jına gid_cr.ken nasıl bu paktın I rın aksrım, stanbul • f afra • Bük-
mdnaıını 1n.uhım vs deı•amını dol· 

Londrıı, 17 (A. A.) - Çcnıber- m bıılmuşsa bu sefer de yine aynı rcş ekspresim, 'l:u düşiinccdr. bir mil 
layn, diln nkşam yemeğini Alınan kanaatleri mıılıa/aı.o etmekte ve da- letfa n:i1 ıcı1 ucri ı:c l 11 dü~iinade bir 

f th · d Al ı ı devletin mümessili o!crak b{nccc -sc nre anc~ı~ e ma~ ~~ ta yan ha faı.la sağlamlaşm{JmaJı için 01ta 

Oksford 
müracaat.ı A. ft..l" 

1 (.P' 
Londra; :1 • jspsJI 1 fordprofcs8rliis!'ıll!yc,-.., 

den bir kısıtı' re 1~~1 

elinde kaldıltÇ3 ~11?" .. 
man askerJctl 01<0 

J<"'l'll- ııııJ: 
bulundu,.,~ıı, ::ı.sı ç 
nin tamnmtıttl el~ ~u7 l 
Ha.lifaks.ı bit' t /d '~ 

_,-v. 8 c,d 

l(orsik"h·ıl !il 

ııaıya ~1~8~ 
Bir rıu ~ 

,,..>' 
Parif;; 16 (J.• 4' 

sefirlerlle hırlikte ycmıslır. ı da hiçbir imi.ansızlık göımemeJ;:e, ğ:,rn inıı:mıalıdır. 
Salahiyettar mahnfil, siyasi vazl- ,,. 

•ııT. 

sr bildlriyor(:t{od1"11\ 
l !ABER Aj:ıksi~·o . t# 

d vc11ı t aleyhin e ~ ıJg 1 yctte huzur ve sükun temini rnc.se- • .. d k" b' · · · 
Sıvasn d1111)'ası1ı a ·ı ırmcı §tarı 

leslnin bu yemek eanıısında görUıtL " · lô k nd" ı. nd' ı ı· · .. .. .. . .~. eııtıe e ınt, t'(e ı ,.:ıwı1e me ı. 
lup goruştilmedigıni 'Suale ~ayım 

Ö kt eli 
nanmak ı•c soma b<ı§kalarını zara-

g rme e r. • d'kı.- d ı. 

Lorf Kiçner'in 
hayat.na dair 

ra ıokmamafa azamı ı IWl <' ere,: 
çizmiı bıdımdulu menfaat hudutla 
mıa sadık kalmak,, ile giiulce hu -
l4sa tdiltbilen Türkiyemizin biitü11 
dostluklarına ııt bilhassa Balkon 

f · ı h • ( Paktı içinde iti dostlarma kendisin. 
1 m az 1 r an 1 yor dtn çok, veya tn az kendisi kadar 
Umumi harbin tarihin<1 ismini bt· 1 f oy dalı olduğu miiunep ııe muhak. 

ZAYİ - Karagümtük nüfus dai· 
resind~n aldığım hfüiyet Ctizdanımı 
zayi ettim. Yen isini alacağımdan, 

eski2inin hükmj yo}..tur. 
Edirm:.ktı/Jt Nesil§alı nıahallcsi 

Çmar caddesi Bostan sohak No. 18 
Harım ollu lsmaıl 

butmuo;tur. ~011Actist' r 
lamış \'C ycnı U"~·etic 
çin inzib:ıt ıc 
etmifi{ir. ~I~ 

ebUS 
Müstakil m atısr 

ınuraca pııı 
ııtV' ~I 

1stanbul ıııı fçill , .. • w' 1 kil mebusıuıc tJ 11~ 
1 

(Baştarafı 1 incide) zile kenardaki tramvay riireğinc ra.kmış ş:ıhıslardnn biri o!nn lngl • 'kaktır. 
kadın yalnız ikisi erkektir. ı çarpnu,ıır. Musademe o kadar şid. llz ·:umnndanı lorü J{içncrin hayatı] Meziyetleri yalızız bunlara inhisa, 

Dr. KEMAL OZSAN ı yapı1nıı5tır· 13ıc ııı11,ı~, 
, . • ri e9!-n !Jt1kU 13ıı.M 0 

forar yolları, derı va frenıı fd diğeri de dıt· 

Bunlar, Mahmut Necip ile detli olmu~ur ki direk kırılmış ve hnkkmda bir film hazırl:ınmaktndır. eden bir devletin, böple diğ<tr ktim 
arkad:ı~lanndan Remzi \"e kansı lk 1 otomobilin ön tarafı tamamen hur. Yalnız bu ff!mde baş rolU alacal: insan ve m~dcni bir dctılctin tni'l -
bal, Stileyrnan lazı Ceylan Civelek, da bir halde parça parça olmu~tur. hiçbir kndın kahraman yoktur. Çlln· ! messili ol~' bilt Türkiyt 1/ariciyc 
Fatm3 Dağlarakar ve km Hikmet Otomobildeki yedi kişi de vücutla- kU Kiçncrln hayatında kı:.dm rnaca· ı' l'ekilinin Balkan Paktı komeyinde-
ve Sabri kızı Altandır. nrun muhtelif yerlerinden ) a. rası olmadığı söyleniyor. ki manasını iyice /ebarlit. rttirmege 

haatıılıkları mütehnnısı ~a~ Dr. Nıt!°~e,dıtıl c, 
Tünel başı, ts!iklfil caddesi man Sür yo.nı 1 ... 11~ 
........ 380 Bursa p:ı::m üstü. roma. mctus 
~ Telefon 41235 _... mul1tur 

Bu yedi ld~i geceyansını geçince - ralar aınu,lardır. Acı fer - Filmde Klçner rolUnUn Ronald k4Jidir. Fakat bıı Türkiyenin iki 
ye kadar e~lenrnişler ve bol bol iç· 1 yatlara ko~Jşanlar derhal zabıtayı Kolman''l verilmeııl muhtemeldir. l lıoldan Orta As>'aya vt bit koldan _. BngU ... 
mişlerdir. Bir aralık Mahmut • ·e. 1 vakadan haberdar etmi~ler ve yara- Filmin mC\'%Uunu da meşhur tngt · 1 ıund Okyanıısuna ula,an Saad4ba: 1 " :ı 
cıp kendi otomobiliyle bir gezinti h1ar bulunan otomobiJ1crle Haydar Jiz diplomatlarmdan ... o hllkilmet i Paktının kudretini'" iyi tahminlere 
teidif etmiBtir. Kafalar dumanlı ol. 1 pasa Nürnune hastane:;ine kaldın]. mllşavirl Sir Robert Va.Mlttart ha· 1 dtsltk olıışuru' da Balkanlarda ıe . 
duğu için bu vaziyette bir otomobil 1 rnı5tır. zrrınmıl} ve bunnu için lordun haya. ref~ lttmil tlmtlılt bulımdıı!al :·asıl 

2 b .... , f'l M • . uyu.c ı m... evsı:nın 

YARALI KARTAL 
g zrne3İnin tehlikeli olabileceğini 1 Tramvay direğinin kınlmasi!e tmı uzun uzun tet.kllt ctmı,ı:ir. l 11~utıılabilir? j 
k 11 b·ı . . 1 k .. t t 11 • d bo ld )fl, d . 1" lk la . iL • KLAR.':{ GABLE - MYP.NA 

n ı arına ı e getinnıren a tı ·ı,Şı ra.ınvay e en c zu U6un an H k • I ,., ' . ,,a an rın tm1Uytl, ııı,,. vı ıs. ' LOY _ SPENCER TRACY 
derhal bu teklifi kabul etmişler \'C bu sabah geç va'de kadar tamir ifi a 1 K r a .~ş a m !ikrarı üzerindeki müta!dasıtıı bil • 
Mahmut Necibm otomobiline dol ·ı ile rne~gul oluıunustur. • dirirlten htr :am4n Tahranın, 1<4· tarcıfuıdan Fransızca 
mu_ş'ardır. Fakat otomobil bu ka· Yaralılardan bir tanesinin ter'ko- Q a Z:4J 1eS1 bilin ı·e Bağdadın. elstmmiyttindeıı Aşk ve zafer manzumesi 

dar kalab:ılığı gü; aldığı için de üç \'O kemiği kınlmı'-tır. Diğerlerinin G inUn en son haberler'ın, ·, asla ttgnfiil ediltmiyecck olan - eıı ı 
kisi saför mahalline \'C dört kişi de 1 yaraları ai'.,rır değildir. " sall!mı teminatı,,. da ifadcltndirdi-

arkaya yerlesmistir. HMise hakkında tahkikata ~.. . Verendir fi belli bulunan bu Türkiymin, Is- iiiiiiiiiPl!iiiiiiii 
Otomobil Kısı!dıya doğru hare _ Janmı,tır. 

1 
stan b U da tiklôl ve Mill! Müdafaa t$tUiları ii. 

ket ettiği zaman §oför Ma.h.rrıut Ne. zerindıki şa~moı dikkati ile tanın • 
cip arabayı süratle sürmeğe ba~la - n11~ Reisi lnönü dtı,-rinde yoşa -
mı~ ve diğerıerı onu tedbirli otmağa il.& ve t R u va z 1 Y ~ t t e o 1 un makta oımtm,1e ve onutı emniy:ti· 
da\ et edecekleri yerde bilakis tec:.cie lstanbul Müddeiıtmımıiliğiudcn : tek M 8 z et e ni Jcazanmıı bir Sa11lcoll14 tarafın. 
''e allu~lam41ğa ba~lamı;lardır. Fa • lstanbulda bulunduf;'U anlaşılan dan ttmıil\ edilmcklı Diikrt~leki 

1 at bu eğlenceli gezinti çok uzun Ka tamonu hakim namzedi Hakkı HA B E R ı d • mıl:ıannı bir kat daha miinıtaz. bir 
rmem·~ Ye blr \ İrajda otomobil 1 Gençoğlunun acele memuriyetimize 1 r dt:rt!Ct)'C UM§lırd1lı ayrıc:a dfl~ı1:;;:. ı 

fazla sürat yüzünden bütun hı • müracaat etmesi... =====:::::=::::======l lr.bilir. 



HARlr.R - Aqam poırtMı 

BfflQllf!ir~~Lqirmfiilflt@J 
lngiltere l<ara 
ordusunu ar ırıyor 

~'::.V•ldllmlzRuanAıı1·u ... 1yanmda ou .. ısanallar Harbiye Nezaretine munzam Nazi kanunları ~~· 1 r J] 
l.~ tlrtt Bood Kemal Yetkin olduğu halde ewelld g11n tahs'sat verı'ldı' k 1 ~ ~ .. ~~~Yatro mektebine gttmlotlr. Veldl mektepte Profesör • Ve aş /<.;. ... E_'ND.-t:-·: -----.t 

len ~hpıalan hakkmda hahat alını,, talebelerle '\'e b•- G 1 k 40 b t 1 k 2 Jir Yahudi 8 sana şakka ~ llk tedrisat müfclllşleri toplantı 
iML .. _ .... mttddet m-guı olnıu•tur. Besim Hasan AU e ece sene ı"n on u yen" . ' J '""14Ukl - ~ 1 h·ızmet'ıne mahk·'m oldu nrınıı dün de Ue\atU etmişlerdir. Ya_ 

~ 

1 

eri esnasmda almD1J1tır. d d u ı·ın dil bir toplantı yapacaklardır. 
l!l~Ud re not tezgaha konacak "'Kanıdenlzde fö gündeıılJerl tle· 
Qll 1 aleyhtart•g"' ını Almanya "3uç,, u B r Alman kızı. e \•am etmekte olan fırtma dün ham. 

') İngi;lz gazeteleri "Yeni program bizi, kimsenin teca\·Uz ce- Nuremberg; 16 (A. !..) _ Nu. labllecektir. 
.. 1 münase'.>ctte bulunmaktır !emiştir. Vapurlar bugün tlenlze uçı. 

(orıa k b 1 tt• k • t' saretloı gösteremlyeecğl derecede kun·etıı bir hale koyac.al<tır.,, rcmberg mahkemesi, temmuz ~ Tilrk gemi kurtarma şirketinin 
n şirketin Lır senede 50 bin lira kiır ~ a U e lrme Is lyor diyorlar. 1nglltcrenln sl!iihlanması ka1'3ısmda Alm:uıl&r ateş 1938 tarihine kadar art ırkına umumi he) el toplnııtısı dün ~apılmış 

k 
lemin ettiği görulmüş, kazıı vuL:uun. 

ı 
pllskllrtiyor: "lJÇ bllytlk demokrasi aruındakl blok dlrlUyor. ın. mensup bir genç kızla d11sl münıı e Q 1 k b k glltcre, Fransa \'O Amerika sulhten bahsederken cehennemi bir sebeti idame etınf3 olan yahudi da IJir geminin eşyalarını da boşnl· r.d • S 0Va ya Una f azyt bala sl.llhlanarak bizi gafll a,·lamaia uğn.,ıyorla.r; fakat yağma Kurt Leeseri bu sebeden dolayı tabilecek sistemde yeni bir gemi si • ._ ı yok!,, · sekiz sene @ak.ke hizmetine ve 5 parişlne karar verilmiştir. 

1 nı e k t e , M a c a r 
1
• s ta n d a sene hukuku umumiyeden iskata ,,. 900 kadar seyyahla beraber bü-

Londra, 16 (A.A.) - Harbiye Hava inşaatında, malüm olduğu mahkum etmiştir. yük bir tr:ınsatlnntik pazar günü 11. 

fa h • k f ı kt d :ıezareti yeniden 8 milyon İngiliz Uzere evvelce çok tenkitleri mucib -o-- manımıza gelecek, sen ahlar ıehri -
-~··16 rı a yapı ma a ır liralık munzam tahsisat istemiş- olan teslihat şimdi çabuk bir tempo uacar'standa ye ·, kabı' e miıde bir gün kalacaklardır. ,.. (A, ili 1 n n • Balıkçılar Cemiyetinin senelik 
4iııı~d A.) -Havas ajan hudi meselesi tasfiye edilinceye tir. ile gitmektedir. 12 ay zarfında is- Budape..+e; 17 _Annesinin ec toplantısı diln yapılmıştır. Bu gOn de 
hı.~ en· k d ç k 1 ak h d dl Harbiye nezaretinin 1939 için tihsal iki misline çıkmıştır ve va _ !il" K h ·1 G Ce :'11~~.teııınt · a ar e os ov ya u u annı J dadı içinde bir yahudi bUlunduğu a vecı er ve :ırsonlıır miyeti u • 

... ""ili A ,_ ınümessilleri ve garanti edemiyeceğini bildirmiş, istediği munzam tahsisat bunun!<: kında daha ziyade artacaktır. Bu . . k di v muml heyetleri toplnnacaktır • 
.._ ~ ·"llldahaı·un ajanlan Çeko.s- olduğu söylenmektedir. . on be§ milyon 960 bin İngiliz lira. husustaki rakam bittabi gizli tutul- ;çınht cnk hazırladı~b. yahbudi a· • k Ticaret l'muın Müdürü Müm-
~hL_ h tında b b ı· 1 akl ey an anun mucı ınce aşve- taz Rek ı"le lnlılsarlar Umum"'. u"du"-" 

ı:.""lldi aya il· Macaristanda :ıma a ığ 0 muştur. m ad.ır. 1 fil tt kilm w b kala ·" ı:u "in•-,.. lnese1es·ı milnaseb"'- .,.t • . t e en çe ege mec ur n Mlthnt Yene!, Ank.nra"'a 0 itmiclerdir. 
~<41 d ~ B da .,. 

16 
) Bugün Avam kamaraı.ında mu- uç ordu için efrat kaydı da iler- tm-.:ı:-· · b kill'w J .. v L~ ı... - a iyen tı:ı-n,.;klerde bl· U pe'l~e (A. A. - Do. n:u.u.ıın yerıne aşve ıge ma •İtalyan konsolosu dün vaUyi m:ı. 

~ ~:'~ \>e b ~.J • • h kağınd ı1an 14 aaf:ıza·:ar Adaır.s Eaıtvekilden ka. !emektedir. Deniz irin kayıt mik- ar'f n k t T 1 1.i ım· tir u taz ikl . .d any so a yap ve ya :s ,. ı azın on e e,. ge ış . kamında ziyaret etmiştir. 
e artına~dı enn §l hudinin yaralanmasiyle neticele· ra or~ su mevcudunun derhal tan senede 15 bin kişi yani 1931 e Yeni kabine eskisinin aynidir. • Eminönü hanınm :ırkasındaki 

~. tine göre H!t'ıerin nen bomba suikast.inin faille~ tea mühim surette arttırılmasını iste- nazaran bee misli fazladır. Kara Yalnız kont Telekiden bo§alan hanın da fstimlAk muamelesi dün 'lf' ' ya bit edilmek üzeredir. Bombayı he miı ve "lngilterenin garp demok. ordusu efradından da 77 bin kay1t maarif nazırlığına hUk<tmet parti bitirilmiştir. \'akında yıkılmasına 
ISfi k nüz olgunluk yaşına gelmiyen rat devletleri topraklarına fiili fazla yapılmıştır. Hava kuvvetleri si reis veklll Honnan gelmiştir. başlanacaktır. 

~~L , t\ Qnfe gençl_er atmışlarsa da bunlar ifa yardım imkanı daha maddi bir ıe- mevcudu mali sene sonunda muh- •Dün belediyede fen heyeti erkA· 
~1Udı r an s 1 delerınde nasyonal sosyalist parti kil ahrsa Fransanın resmi maka. temel olarak 39 bin fazlaltastere. ---- nı belediye muhasebecisile bir top_ 

~'. fhuhaceretı' mese- si mensublarının teavı'kiyle hare- re daha tetkik eylemektedir. lantı ynparak, hazırlanan bUtçe üze-

' 

'lt matı daha müsterih olur.,, demiş cektir. Umumi kayıt 164 bindir ki bu G t ı h yd ı ln r"nd alıcın şl d r ftda b. ket ettiklerini söylemialerdir. aze e er er ıe en evve . ı e ç ,, ı ar ı • Jr fU IU w tir • rakam ''gönUllll hizmet" usuıu tat- giliz silahlanmasının Pariste u- 11- Belediye garaj müdürü Tankın 
L Uzı r Nasyonal sosyalist partisinin hU· Çemberlayn verdiği cevapda, b1k eden bir memleket için memnu- yandırdığı coşkun s~vhıçi kayd· yerine vek!ıleten makine mühendis. 
~dt, aşılamıyor k<Unetçe kapatılacağı söyleniyor. ordu bütçesini tevdi etmeden ev· niyeti mucib bir neticedir. Esa.sen dedJyor. lerindeıı Ekrem tayiD edilmiştir. 

au' 15 (/\ /\ K . d f " vel bu hususta hiçbir şey söyle bu netice, kara ordusunun va.zlfe Alman gazeteleri Hltlerln 1934 • M~.arJf VekAleli mekteplerde t:ıle 
ı.... ~- tin le •• ) - Kral bu ayserı e en n 1 . li tl rll d sUA'"'lann mı '--~ tah beye gusterllmek ilzerc birçok terbi -
~ ~, dcıc o~feransında ye • meyeceğini beyan etmil}tir. ve mes u ye e e mUtenasib ol - ~ au umu o~-... - yevl mevıul:ır ve bulaşık hastalıklar 

gcsı Prc S f"l' b h maktan henüz çok uzak bulunduğu- didi hak.kında yaptığı tekliflerin dan korunma çareleri OzerJnde film 
r. c•-· . ns ey u ıs. rn ez ::ııı a ı b d tl -la.~ıı:_ "'ll§tır. ~ ngilterenin deniz bşaab nu unutmak lcab ettiği demek de- gar evle erince kab\ıl edilme- ler getirtmiştir. Bunl:ır dün ilk defa 

·~ So~ 1 15 (/\ A. \ Sıh~t M~Aletinia web~p R,~ij Ekspres ıazeteal yeni ğildk. ~a ve bilhusa İngiliz lstanbul blrincl mektepte g6sterilmlş 
°"Q t Ccç Z"· • .) - Dün ak· ilzerine inşaya başlanda deniz inşaatı hakkında a§ağıdaki D~yll Telesraf p.ete.l de bu nlh d• n••" d~~~--MU- Ur. 'lltiı: ... "nana k d d rakamları gözden geçirerek rsu neti- un 9wD e ~:O-""ü&U&6• baş • Takas konılsyonu dOn toplana • 

l ~~ - Yah ·a ar evam 1937 senesinde, Sıhhiye VekAleti malOmatı vermektedir: lanmasına teessUf ediyor ve lkl rak bir haftalık mu:ımelAtı gözden ge 
t, ~ h1.t , udi görüşmesi K.ayseride etleri pastırma ve sucuk Gelecek sene tezgaha konula- ceye vanyor: memleket mUnasebetlerinin biz- çirmiş ve hazırlanan mallarlD ihracı 

'iıl ,.,_ abah öğrenildigwinc "Bir sene sonra askerl hazırlık- k 1 • 

~ L ""'~k yapılan hayvanların, fenni bir mez cak olan iki yeni dretnct kırkar zat sillhlanm& tedbirlerinden zi. na nrar verm ştır. 
~, ..... _ i konferans n en lanmız gerçek bir surette ilerlemiş • Tü k t e T' t ı ~ .. ~· Yah.udilcrin umum·ı baha bulunmadığından sıhhate mu. bin tonluk olacak ve 14 pus ye- yade bu sillhlanmanın Milnih dö· r • sv c ıcare an aşması 
• ~n._ zır neticeler vermesi dalına melhuz rine '16 pusluk toplarla mü:ehhez olacaktır. Fakat daha evvel işe baş- nuşunde hızlanmıt olmasından dün alAk:ıdar makamlara bildirilmiş· 

~.-.q . ..,, !%ahına tahı's 
0 

lanmam11 olması teeuUrU mucib • dola Ut----ı-' ~ •. , d .ır...... tir. Anla~mRnın müddeti bir senedir. 
~-~ · ı - bulunan bir ~kilde ve mahallerde bulunacaktır. yı m ~- '1""un u•'""u • Kon'lervatuvnrdıııı bu sene ıu~ 

ll'·bııııdan kesildii\ni ve gene sıhhl şartlan ha- tnıa edilecek yeni muhafız ge· tfrD.,, Ek kaydediyor. zun olan talebenin ıllplomal:ırı ya • 
' ıı;.tı'n• sonradır ki kon. eyli spre.5 diyor k1: Be"'liner Böraen Zeit lngil t&- "' ız" lm •an v }erd pa t miler de •imdikinden daha büyük .1. UD( • kında verilecek \'e bu mQnaselJetle 
.~ ... , .... e Yapılacak yahudı' o cy .,er e sırma ve su :s "Daha elmdlden kuvvetliyiz, fa - • sil , ·ı..ı.., k ld ~ ö rek Ka 'd toplarla mücehhez olacaktır. terenın lhlannmtahdidi husu- bir konser tertip edllecekılr. a

11
• Csclesine temas et - CU yapı lır..1nJ g re yserı e kat yeni program bizi kimsenin te- sunda bir anlqma akdine daima "' Denlzbank taraCından, gtı,·erte 
"' sucuk ve pastırma una· ı•tını ve ya. Okyanuslarda ticaret seyrilse-"-· "''-· " cavUz cesaretlnl gösteremiyeceği hazır olduğuna dair İngiliz rfcalı' yolculnrının daha kolaylıkla bilet al. 

'"-"ti L • ..:le U·e . d ı lanl d ferini himayeye mahsus 60 tau-~ 'ıı.ıa;..;~e:.~~e:.~::: :~'.ı ;akat~~~':ı:::.; yarclik yeni tayyare gemUcri ın;a ~eede kuvvetli bir bale koyacak- 1~::!' ,:'~y!';~b kay ~~~i;~~ı~';,~,:~~~ ~;"~:,..;'~;·;~ 
~~tdi ttıevcut 'b· .. ilk veti ve Kayserililerin geçim vasıta. edilecektir. Deyll Meyil yazıyor: "Hitlerin bu yolda yaptığı mU nl kışel~r atıl~ıştı~. . 
~~tt Pou~'.t'iltahudiJe:,ıgıengı·~zmu: smı teşkil e.den pastırma ve sucuk Kara ordusuna gelince, harbi· ''HUk<lmetln hiç korkusu olma- teaddit teklifleri hatırlatmakla ik • Halıç ve Ş~rkctı Hnyrıye •apur. ı :ı · • • b .... ı.:ıd nl ye bakanlığı hemen biltUn 1939 t'f d - · B t kl'fl b ları Ocret komısyonu toplnnmı~. bi-

r otltıı aıına mutlak ıuret- tıcaretinın U ~ e Ö enmesi mu sm. İngiliz milleti yUkU taşmıağa a- 1 a e ~egız .. u e 1 er gar Jet ücretlerinin indlrllmesine lmkAn 
'~~ltf.- llıa.s. ı lüzumu ile ya- vafık bulunmadıAtndan bil!hara bütçesini kara ordusuna tahsis e- madedir. Bu milletin istediği icab e- devlet;len n.ezdınde hemen hemen bulunmadıA'ı neticesine varmıştır. Li 
'~·:zır eo.sterecegw: ekono. derhal bir fenni mezbaha vücuda ge. decektir • Bir fırka, deniz aıırı den gayreti yapmaktır, yeter ki i)i hiç hır akıs uyandıramamıştır. mandaki nakliye ücretlerini teıhlt i. 

1.. •• .. tir' ·ı · 'rndilik bazı hht ted. hizmet için her dakika amade bu- Sillhlanma hususunda lngı'ltere- cin de bir toplantı vnpılacaktır. 
""laL.~\t"!• ntsbctinde bUtün ı mesı ve şı 8J sevk ve idare edilsin.,, J .~ ~erinin ,, ın· birlerin alınması kaydiyle sucuk ve lunmak üzere tamamen seyyar ha· NI K nikl t 1 b d f ce alınan tedbirlere dair Fransız DlŞARDA 

~~ ~ m ı yuva,, le konulacaktır. yuz ro gaze es u e a gazetelerinin yaptığı neşriyat, bu : 
iar ha'ldnnm idamesi pastırma imalAtma tekrar mü'8ade kabinenin tenkit edilemlyeceği ka- nu Amerika reisi cumhuru Ruz- • lrancla şimdiye kRdar Fars valisi 

~ ı.. tr 
1 

tu Tayyare inıaatı Fransız ıosye· ı l f t"lll '1ı -.e, bil 'Yleıncktedir. A - o unmuş . naatlnl göstererek diyor ki: vcltin siyasetinin bir neticesi o- bulunan brahim Alnın, posta te gra 
"'l ı., tttte ..a İkiı, muhaceretin Kayseri belediyesi, o zaman Sıh· tesl reisi, Jakuet, tayyare inıaatı "Fa§lzm ile Hitlerizmln teııkll et- larak telakki etmektedir. Fran· ve tcleton nıızırlı~ına tayin edilmiş • 
"'--"it~ "'lı"'-- ha ı ·maı M Vekil' b umumi milfetti§i Jouk ve daha bir tir 

""'1 kaç ekapcrden müreklı:ep bir Fran 1f. Deynelmilel 1!)39 Berlin otomo • .:"\ ~·· ,,,,.~-.smı ve filiıtin t ve çtı uavenet ı u. mekte olduğu tehlike bizi masrafla- sız gazeteleri, üç bUyUk demokra- · 
de.. Udı yuvası kurul- lunan Refik Saydamın bu çok mil- rımwn bu mUtblt surette arttırıl- si arasında bir blok te6kill lehhı- bil ve motosiklet ser.,"isi bugün atıl:ı-

tt.. • .. ta hi sıhht ese! yi akından tak' sız havacılık heyeti buraya ıel· d id ğan .:'"· tu iatezııeı_ına~yle vu ıe. m m e Y ıp maama mecbur ediyor . ., e yen en propa daya başla- cnktır. 
~·~lıı 11ttedır,. Bu vui- etmesi sayesinde derhal bir mezba. mittir. Deyll Herald gazetesinden: mışlardır. İflls ederek MUnihe • lran ve Afganistan hGkOmellerl, 

~b ,lik -"ltie,dhildiği.·n.e göre, tn. hanın inşaSI faaliyetine geçmiş ve Bu heyet tnıillz tayyare fabrl- "ÖnllmUzdekl maıt yıl zarfında münoer olan eski bloklar siyaseti Tahran ile KAbil arasında doArudaıı 
.. "'' hat • bahanın · tı eksiltme- !calarınt ıezecek ve tayyare ln§a· yeniden diriltilmek isteniyor " doğruya telli ve telsiz telgraf ruubabe 
e~ er ıki tarafa da ta mez ınşaa teallhat için 885 milyon sarfedece. · ~' lr atın ıtetkik eyleyecektir. Lokal Anzeiger de eöyle ratı tesisi hnkkında bir anlaşma aktet 

~ 
tttir:u eylediği politi- ye de konulnıu§tU. Fakat sonraddan Röyter ajansının bildirdipne fiz. Gerçi bunun sevinilecek tarafı yor: yazı- mişlcrdir. Bu muhaberat şimdiye ka_ 

, Cekttr,. bu İ§ unutulmuş ve tqebbils de ur ö d F yoktur. Fakat bugUnkU ahval ve va- "İngflterenin hattı hareketi bU dar Sovyetler Birliği yolu ile yapıl -

i
t.. g ·re, heyet ayni zaman a ran· 
'4lr\f muştur. 

1 
. . ziyet içinde bu elzemdir ve hllktlmet tUn manasfyle militaristliktir. makin idi. 

ıl kö Fakat bu hareket ali.kadar ma. sanın ngiliz modellenne göre mUhlm bir kısmmı vergilerle kapat- Her halde demokrasilerin u.ı;.....- "' Fransız hariciye nazın Bonnet 
Ilı htll .JU Şenlik kamların g"-''-.ı- ka-.. A.!hMtıın motlSr ve daha bazı parçalan imal ğ b 1 kl b b b &.. .. lngiltere elçisini ve DaşYekil Dalad. 

e 
1 

w;wıug, ~...-.· ma a mec ur o ma a era er, u- dıklan silahlanma humması ha· Si Oldu edebilmesi için 1\1%umlu brevele· ye da Almanya elçisini dün kabul 
tekrar belediye ikaı edilmiı ve bu· na karar vermekte haklıdır. kiki siyasetlenni gı· zlemek için ~ ~ı dak ( rin satın alınması itini de görUıe- ederek görüşmüşlerdir. 

Ci!,_~ hUd n i Kalitarya nun üzerine esasen keşi ve projele. Meselenin tamamen mali ciheti söyliye geldikleri sulhçuluk söz- • Almanyudn Kiel kanalı yakında 
ı.~e ko;du iç!ne alınmış ol- ri hazır bulunan asri Kayseri meı· cektir. ~eteler tarafından henllz esaslı kriyle taban tabana zıddır. An· genişletilecektir. Mevcut iki std ye. 
~ '«:.~~hıyetini kaybet. bahası inşa faaliyetine girişilmiştir. lnıa halinde bulunan bir surette tetkik edilmemektedir. cak, demokrasiler şu bir tek nok rine daha büyilk sedler ikame edlle-

tti ~nlik ... ftı.. B baha 100 ()()()lir ,..,;t,.,cak gemiler, tayyareler Bununla beraber, mütehassıs mu • tada aldanıyorlar: Tehtid ettik- cektlr. Bilyük sem ilerin Hamburıa 
\. t, &<IGuallesi,. ne u mez , aya ~ f Londra, 16 (A. A.) _ SilAhlan.. harrlrler bu cihetten endişeye asla leri devletler gafil avlanmamış- daha ziy:ıde koln~·lıkla Yarabilmeleri 
~İ lı t tır. raf ek _. d tını mahal olma..1.~ kanaatindedirler, ladır. Ve aldatılamıyacaklardır. için t.:lbe nehrinin seyrlseCalne daha 

,, ma mas mnı P ıwya e art · t.Uö' müsait olması şartlarını ıslah mak. 
•p fi"· Ceza gören esnaf muı lngiUJ matbuatında hayretalz lngilterenin ıillhlanmaıı Amerikanın Paıifik . sadile bir takım inşaat yapılacaktır . 

.... ıııe .. !." o 1 t esi Balıkpazannd& yapılan .bir mu- u::~ı..ı, b...,.ı.aı-cıe lraıtınında Almanlar <!enizindeki lhıleri 
--~ ' .•• u ayenede, yağçı Sacldin hileli ve ~imdiye kadar ıelde edilen veya el- Berlln: 17 (A. A.) - İngiltere Vaşington; 16 (A. A ) - Mec- M ev. at k 1r8at1 
~ "I\. bir~ 881 ~ozuk yağ. sattıfı görUlmUş ve as de edilmek Uzere bulunan netlcle- bUyUk elçisinin, Alman.lngillz lis Bahriye komisyonu Alaskada lılileeif bir otomobil kazası ııeUce 

•'l> t:'aıc Utıtazaınan çıkmak liye birincı ceza mahkemeaine ve dostluk cemiyetinin senelik ziya- ve Pasifik Denizindeki Ullerin ~ ~..:Ülte3] Meanuasmın rilmiştir. Mahkeme yaicıyı Uç rl ıı:sate~ mUhlm bir billnço ya- fetinde söylediği nutku ve lngilte tevsiine matuf o~arak 85 milyon sinde Ankarada vefat etmlt olan Bll 
'-~~ '"'saYllan intişar et. gU hapae ve para cemsma mah. pıyor: renhı mu:ı.zz&m alllhlanma prog- 400 bin dolarlık tahsia.t llyihuı yUlt millet mecllsi biltce encümeni 
.~ k~ etmiştlr. Denis lnpatında, ini& hallDde bu- ramı hakkındaki mal<tmatı me\'- nı kabUl etmlftir. bUro tefi Nuri Ardaıwı nıhi için ıu 

fi
Ulli lstanbuı A Beyazıdda Abbas isminde bir lunan gemiler geçen ay zarfmda zuubahs eden Alman matbuatı Komisyon bu lnp.attan guam batm 19 uncu puar ıütıU otıe na 
l':ı .. ,._ . nkara cadde 5~ • ooo t gibi bir d ..... 'lr .... B....ıı..t .... sa.. · .~ 8a.tı7-~!tabevinde 

25 
ku- sütçU de sUte su kanşbrmı§ oldu ,. · on muazzam ra- İngiltere ile Almanya arasındaki a asının hariç tutulması hakkın- mamıı mu~., ..,..'"' a.,a aıan 

..,lillCtadır. E . ğu lçtn mahkeme karariyle 5 lira kama baliğ olmaktaydı. Bu rakam mUırasebet meselelerini ve kez:ı da cumhuriyetçi Hesu tarafından paea cam!fnde mevl.ut ok.unacağm 
---___;;:ıw..a.--=::::.:.~ı&U.J:uıs..__lnl---n.ı~lllDJILll:e~.x_uw.......IU!U!2!0U..::ilk:bah~:=•rd:.:::a_:~:::.:9..::hln~ı50~0:_to=ııa:...:yUk~.:.-~Almanyanın alelumum demokra. yapılan teklifi 5 reye k&rll 1• claD anu edeDlerln tepifleri rica 

oıuamv" 
~~~~~~~~-
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Bu haftaki lik 
maçları programı 

Fenerli Fikrete iki ay 
Galatasaraylı Adnana bir ay 

1 lstişa re heyeti 
Pazar günkü toplantısında 

hangi işlere baKacak Nereye gidiyor ? 
1
,. Beden Terbiyesi lstanbul Bölgesi 

Futbol Ajanlığındau: 

Boykot cezası verildi Ileden Terlıİ~'esi 'mum 1\lüdür • 
lilğü yü!~sek istişare heyeti bu haf. 
ta pazar günü tekrar toplanacaktır. 

Eski zaman kadınlarının etekt1~81ı 
rini genişletmek için kullaodı1' ce~ 

kasnaklara, yastıklara rllcu edile 

18-2-939 PAZAR GÜNÜ 
Y.\PILACAK MAÇLAR: 

1'AJ(S/M ST rWI: • 
Anadoluhisar - Be;, lerbeyi A ta

kımları s:ı:ıt 13.30; hakem Suplıl Ba
tur. Fencrb:ıhçc - Gnlatunray A ta
kımları saat l!i; hakem Tarık Oze
rcngin. Yon hnkcrnlcri Halit Ozbay
kal 'iC Sclah:ıtlın Ozb:ıykol. 
ŞEREF STADI: 

Galııl:ı Gençler - Boğaziçi A lııkım
ları s:ıııt 9.30; lınkem Ş:ılı:ıp Şişm:ın
oğlu. Kıırııguınruk - Dıırnlpaşa A ta· 
kıml:ırı JS:ınt 11.15; h:ıkcın Rcfık Os
man Top. \'cCa - Su le;, mani) c A tıı· 

lnml:ırı snnt 13; lınkcm Şazi Tezcan. 
Ynn hakemleri llnl,t l zer ve Ahmet. 
Bc~iklaş - Deykoz A tnkııııl:ırı s:ı:ıl 

15; hakem İzzet l\luhittin Ap:ık. Yıın 
hakemleri Osman 'c Hcş:ıl. 

-0-

Galatasaray ve Işık 
lisesi takımları 

Yarın karşılaşıyorlar 
İçlerinde birçok iyi oyuncular bu 

lunap Galata aray ve I~ık lisesi fut
bol taknnlan yann Tal ... im stadın.. 
da saat 15 de bir maç yapacaklar
dır. 

Portekiz 
Milli takımı 

lsveç ve Norveçe karşı 
lsdçre mill2 takımım 4-2 mağlı'lp 

eden Portekiz milli takımı 26 mayıs 
ta Osloya giderek Norveçe karşı oy
nıyacaktır. 

Bu miisabakadan dört gün sonra 
yani l haziranda Stoklıolme geçe. 
cek olan Portekizliler, mezk(tr la _ 
rilıte /svcçle karşılaşacaklar. Bım · 
Zardan bilhassa N orveçle yapacak -
Zarı nııisabaka, aunya futbol cfktirı 

umımıiyesi tarafından büyük bir a. 
laka ile karşılanmaktadır. 

-o--

ungarya 
Belgrada gitti 
Macaristanın en l·aıvvetli takım. 

Janndan Hungarya ekipi geçen haf. 
ta içersindc Belgrada hareket etmis
tir. Orada Yugoslavya ve Beogravs. 
ki ile karşılaşacaktır. 

-0-

Coe uız hasta 
değil l 

Siyah kaplan namiyle maruf 
zenci Coe Luizin hastalığının a
ğır olduğu hakkında dolaşan şa

yialar doğru değildir. Kendisi ha
fif bir nezledan mustarip ve Det
raytta hususi bir hastahanede 
tedavide bulunmaktadır. Zira, 24 
nisanda Los Ancelosta Jak Ro. 
zer adındaki boksörle iddialı bir 
müsabaka yapacaktır. 

--1 

Ceza Jaha gören 
ovuocular • var 

birçok 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü tarafından, müsabakalar. 
daki suihareketlerinden dolayı bir çok oyunculara daha cezalar ve· 
rilmiştir. 

Aşağıdaki tebliğde okuyacağnrz veçhile bu meyanda Fener
bahçeli Fikrete (Rumen maçlarındaki hadiseden dolayı) iki ay, 
Galatasaraylı Adnana da bir aylık cezalar verilmi§tir. 

Bu hale nazaran, iki gün sonra Galatasarayla Fenerbahçe ta· 
kımlan yapacakları maçta en kuvvetli iki elemandan mahrum 
bir halde bulunacak demektir. 

Cezalar hakkındaki resmi tebliğ şöyledir: 
Beden Terbiyesi 1ntanbul Bölgesi Futbol Ajanlığından: 
Aşağıda klüpleri ve bölge numaralarile iıimleri yazılı idman. 

cılara lik maçlarındaki suihnreketleri dolayıaiyle hizaltırında yazılı 

maddeler için müsabolin boykotu cezaları verilmiıti~. Bu cezalar 
tebliğ tarihi olan 17 - 2 - 939 tarihinden itibaren ba§lamal<tadır. 
Alakac!ar tdüplerlc hakemlerin bu idmancıları müsa'.bıakalara ithal 
ebnemeleri lüzumu tebliğ olunur. 
Anad::ludan Kadri Ulukal 
Fcnerbahçeden Fikret Ancan 
Kasımpaşadan İhsan Kilerman 
Topkapu!an Ali Zeren 
Galatasaraydan Cemil Gürgen 
Valatasaraydan Adnan fncirmen 
Beykozdan Kazım Arkal 

28 
236 

1061 
1243 
1387 

23 
574 

Bir ay 
,, 

•• ... ,, 
,, 
,, 
.. 

Beden Terbiye i kanununun tat. 
f>ikatımı ait nizamnamenin müzeke
resi bu toplantının başlıca çalışma 
mc\'zuunu t~kil etmektedir. t ti~are 
heyetinin geçen içtimaında ayrılan 
encümen nizamname projesini ha . 
zırlamıştır. 

tahmin oluouyor ! f. 
aın-ot· 

Bir senedenberi, gilndüz giyilen mamiyle jile biçiJitlııl .. rillde 
roplann etekleri kısalıyor. A§ık ke gilndilz elbiselerinin uze robı> 
miklerine kadar inen etekler tama- jile giyiliyor. Ve bunlar dst 
mile ortadan çekildi. Bugün gündüz rinde Brode bh" işJCJllC J;B 

uzun etek giyen baynnlan "zevk - duruyor. ıııtıı11 Ö) 

Projede beden terbiyesi ve spor siz,, sınıfına layık görilyonız. Elbiselerde artık ten Gt~ 
mükellefiy~ti, tec;kiJat, emir \"e ku- llkbaharm güzel gilnleri göriln . hc.mmiyet verilmez oidıl~ 
manda, mükelleflerin klüplerc yazıl meğe başlar başlamaz bu kısa etek bahardanbcri iki renlt ltd0,.,ııı 
ması şekli, and içme merasimi \'C ler modası biraz daha tamim ede - pılma elbiseler mo~~ i.ıd t(P~ 
kıyafet ha!Jnnda fa:."Illar \"ardır. cek. Etekler biraz daha kısalacak, giJiyordu. Fakat bo)l. ıı. tet' 

Öğrendiğime göre, ilk olarak 1940 bacaklar biraz daha açılacak ve el· yapılan elbiselerde dai1t1 aıi9te) 
bise diz!;apağında bitmiş bulunacak. dikkat ediliyordu. J{ış, l't ,.r ç mali senesi nihayetine kadar tatbik 

11 
ev 

Buna hüküm verebilmek için moda nız tek kolu kUrklU ıı:ııı ._..ııı 
editmek üzere mükellefiyet, on iki b · ue illt cıv~~ 

al ümlerini kanştırmağa bile hacet smı yaptı. Bu sur.e. ''"" bli> ....... yaşla, yirmi üç yaş ara5ındaki erkek ol"' ,,MJ 
yok. Moda mecmualanru ve bilha.s. dirilmiş oldu. PariSlJl .. ,i, cııt. 

gençlere inhisar edecektir. Yirmi L s:ı. gUzellik müesseselerinin reklam lolannda ise bir kolu ııı .. pıııııı' 
ki ile, kırk beş yaş arasındaki erkek !arını okumak kifi .• Her milessesc lu pembe kumaştan yıı 
ve on iki ile, otuz ya,;; arasındaki ka· 

bacakları güzelleştirmek için yeni seler göründü. ıt~ 
dm yurttaşların klüplere girebilmele usuller bulduğunu ilan edip duru • Eteklerin kısaıınasııııı. p}li et 

ri şimdilik ihtiyari tutulacaktır. yor .. Eteklerin yakında dizkapağma teklikler genişliyor. ~!iğe~ 
1945 senesine kadar otuz yaşına, kadar kısalacağına en güzel delil. dnsı tekrar nlrp yUrilJJle g5P 
1950 ye kadar da kırk beş ya~ına ka .Mantolar, tayyörler, ikindi çayla- Hnttlı. pike pililer dahi ııo>~ 
dar olan erkek yurttaşların mecburi rrndan giyilen etekleri geniş roblar Ceket renkleri gittikçoıtısıı'ı ı:. 
beden terbiyesi mükellefiyetlerini bu kısalmadan yayını alacak .• Vakıa yor. Ceketlerin forıı:ıa;fnf ıoııel"' 
yapmaları için Umum Müdürlükçe bunların hepsinin dizkapağma ka - isleriyle süslenmiş şc 

......... ., .. ~.'· lstanbulsporun hükmen tedbir alınacaktır. Kadın yurtta5la- dar yilkseieccğinc hükmedilemez, ;apılıyor. . 
1 

rdcıı. )~ 
ma "'glubiyeti katiyet rm mecburi mükellefiyetlerinin tat. fakat bugilnkil eteklerden birkaç Çok ince kareli yilll e bll~ 

iki ay boykotla 
Fener takımının en iyi oyuncusu 

tı'e kaptanı Fikret 

lstanbulspor klubü 
kapanmıyor 

Önümüzdeki cumartesi günü 
normal kongresini aktedecek olan 
Istanbulsporun bu kongre ile ka· 
panacağı hakkındaki haberler ala. 
kadarlar tarafından yalanlanmak
tadır 

idare heyetinden bir zatın an· 
!attığına göre klübün bu norma) 
kongrede kapanması .değil, bilakis 
:iaha büyük bir inkişafla yürüme· 

si için tedbir alınacaktır. Ve ge. 
nel direktörlüğün kararına ken
dilerini uydurmak için sarJsiyahlı· 
larrşn An'kara, Samsun ve Adana-

bikı zamanım ayrıca Vekiller He • santim daha yukanda olacağı mu • mış mantolar Ukbabıır:tol~ 
kesbetti yeti tayin edecektir. hakkaktır. clnsx olaealctır. Bu ııı gtıı ııı'. 

Süleyrnaniyeye karşı aynı zaman- İlkbaharın ikinci jileleri olacak . çok rastgclinecek ~~oıllll'~· 
da memur bulunan yüksek mektep ---o- tır. Bütiln büyük terzihanelcrln mo pembe olacağI talı~ olJC~~ 

1 bel · · tt ğı · · t t b l F ( dellcrinde ceketler, Bolerolar ta - mantolar bol ve g , ...... er ta e ennı oyna ı ıçın s an u ene ry 1 m a z a bit,...... d> 
tik heyeti tararından hükmen mağ. Hollanda federasyonu nrkadan tutturulan ğııiııt111. 
hip edilen Istanbulspor bu karara' Para cezası verildi ı· . d h 1 dana çıkacaktır. !{ol 

8 ~at bil> 
umumi müdürlük nezdinde itiraz et·' . o ımpıya a azır anıyor ki sistem dantela tez) 

mişti. ı Talebe Ye cezalı oyuncu oynattığı Holanda federasyonu, Helinski caktır. ~ııı en ço~ ~ 
ilkbahar roplatl i~-'Ü il'e) t:mumi müdürlük vaziyeti tetkik 

1 
için ikinci kümeden Fener Yılmaz olimpiyadı için yeni bazr kararlar nllen kumaş, Uzeri yuw I 

etmiş ve Istanbulsporun noktai na. klübüne Beden Terbiyc:;i Umum vermiştir. Bu kararların bilhassa ~ 
rıı.htır. re .. ı; re ıc..ı1 zarını kabul etmediğinden hükmen Müdürlüğü tarafından 20 lira p~ra futbol kıemı gen.iş bir progranu ih. ırı ,. .ır r~ 
İlkbahar ııapkaıı r .ıçt» ~ mağhlp kararını tasdik etmiştir. cezasr Yerilmi~tir. tiva etrm!ktılir. 13ııJın !t' ,;il' 

Ankaradaki kayak müsabakaları 
JOJ 

l 
i 

1 
1 

t 
........ -

rak hazırlanıyor. ıeri 6 jj1' 
kaybedilmek için {i:z;~:p:ıtslıı.t of.' 
çeklerle üsleniyor. ""1t nıod' 
rinde renkli güller ço 0ıt vor ... odO. 
J • dat' .,, . ~rti: 

Zayıflığın bu ka rııılll F 1• 

bu asırda balo roJllıı niI1 ııs ef 
rak ynpılac:ı.ğI kiJJl5~aıefilldt1 d 

d~ ı,. ıı? .
gelmezdi. Fa.kat mo · ·şıcr b 

riyıı. hatıra gelınlYen 1 ~ 
yor. ,.ol 

rsifı!dO ., 
Önümüzdeki nıev u;eıcct l 

balo elbiselerine ~ ıll111~ f 
şüphesizdir. Hattfı c ,,UJtıetv_:".ıı 

ctcı- ı:r 
Fransız kadınların dıı.defl ~ 
nişletmek için kuıııın tcl>rıı.! (f 

tıkl:ırtı \)ile 
lara, yahut yns . dellıer bsııe 
edileceğini tahıni11 e ıŞ tcrıl ~ 

Parisin çok tnnınfll daJltcl1ctM 
!erinden birisi gjya.b )'et gec~ 
ııık, tülden etekllkli ~.... ıt <JÔ' 4 

ll . ptn~'°" lt ııı j elbise mode ) a rdtı ço ııı 
kısmı fistolu ropla. dnı1ıı ı:ıı ~ 

"ha.neler uıııı11·" 
dır. Bazı tcrzı ,daJlll il J<t!lıı ' 
dayı tnmaıniyle ınc) cUıltllPB ., C" 
sarct edememekte, nd~,ııf 

J dııfl ııl'tll" 
dar dar, dizkapa~ yııPıtl, c ııı 
geniş b:ı.lo elbiSC'le e.tJll'~~ 

i 'n i.nCC bC~ lnr. Bu roplar çı ~il riJll 
lin kullnnılınaktnd~·dcı.d cnıF bf 

U crın ıarf• ,,, renk mnvidir z c:uıcan <it ı· 
tte soo çe• ı 

lcr de bu sure ' JıCr ıJt' 
:ıcııdıır lt iS 

lıklarn varıncayıı ti.fi 0ıarıı 
simlcrden sUs ıno r:-~ 

-1ıcıı. t· 
edilınişlir. . de gll cdJ' 

GC'cc tuva1ctJerııı 11ııtııt11 f' 
d "ı ınıJ dtII'· ~ tobr C'Ski ıno 11• uııııı. ~ t 

Jon Hanri Luize karşı 
Dünya boks sikletlcrinin ya

vaş ynva bütün zrncıler tarafın
dan isflfı. edilmesi üzerine haki
ki bir cndiı:ıeye dü~en organiza
törler, en nihayet Billi Kon is. 
minde beyaz boksör bulmağa 

muvnffak olmuşlardır. 

dan bir kaç namdar sporcu da şeh. 
rimize getirmek kararı verdikleri 
ni teyid ctmi~tir. 

·ık ,·e -·"'ccrıı· Vücuda yapı deo1~ 
danın Aı 

mantolardıı mo JliD"", 
min olunmu:Yor. . 0ster& od~' 

E k değişiklik g taSı ııı ·o "' 

Eski cihan şampiyonu Tuncy 
bu gend seyrettikten sonra: 

- Fevkal1i.do çalı<ıtırılmalı .. 
Sözlerini snrf etmiRtir. 
Bu genel antrenmanların ik

malinden sonrn maruf organi
zatör Mike Jakob, ·Jon Hami Lul
ze karsı cıkı:ı.rmağa karn.r vcrmi5 
tir. 

fstanbulsporun yeniden büyük 
bir fiaaliyetle sahalarımız.ela yer 
alacağından memnun oluyoruz. 

--o-

Barutgücü sahasında 
yapılacak maçlar 

1 - BeyazıtsF::r - Bnrutgüc 
A takımları saat 15,15 de. 

2 - Beyazıtspor - Barutgüci" 
B takımları saat 13,30 da. 

3 - Bcyazıtspor • Barutgücü 
G takımları saat 1 2de. 

Geçen pazar giinii Anharadtı kayak mıisaba.r:aları ;rapıl1ığını telgraf haııadisi olarak pazartesi niisTıa -
mızda yazm.ştık . .Ankara foto nıulıabirim::: A. Ccltll bu giizel miisabdalamı muhtelif re,,imlerini relmıiş. 
lir. rukarda lm resimlerden birkaçını göriiyorsunıcz. 
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alinaların 
Telsiz neşriyatı 

a ave1lan, zıpkım yedikten sonra kaçırdık· 
lan ballklan nas!I bulabiliyorlar ? 
~ telıizin yeni bir sahada tatbikine Eter balık halatı koparıp kaçar veya kayı-S ~Uııdenberi radyolarda, balinaların ıı batırmak tehlikeıinj cö•ter.diği için bırakılırsa 

' Y~tı dinlemek mümkündür. Hattl balina, ıırtına saplanan zıpkınla ıularda dolaı-
fteırıyatmı hazan ölü balina balıkları mıya baılar. Balıkçılar da onu aramıya çr'karlar. 

~ • Fakat, en&in denizlerde, balinayı 'bulmak her 
~ •vc~rının en büyük ıikayeti, avladık. halde pek kolay bir ıey değildir. 

- :Uıne ceçirememek ve çoğunu bu !ıte, telıizden bura.da istifade edilir. 
,, lınektir, Çünkü, mal\im olduiu üze· Zıpkınlara, havaya radyo dalcaları bırakan 
tel..._• ... zıpkınlarla yapılır. Ucuna kal.n bir ilet ilave olunmuıtur. Balinanın aırtına sap· 

U. t ~ilı olan bu npkın, mitralyöz cibi, lanan bu ııpkm, balık nereye citse, telsiz neı. 
balinaya atılır. Zıpp isabet edene riyatına devam edecektir. Gemilerinde birer 

~._dır, Ya balık mukavemet eder, ha- alıcı radyo makinesi bulunan balina avcıları da 
...:.-: ~en bal kçı lcayıpnı sürükler; o .za· denizlerde dolaprken, balinalarm neırettikleri 

~ l~~r halatı keserler, balık kaybo. bu telsiz dalıalarmı alarak, onun ne tarafdan 
~ lllr ta balıkçı kayıfmdakiler, .zıpkınla a- ve ne kadar uıakliktan celdiğini tayin ederek 
'-..~ ::- }'aralanmıı olan balinayı çekmiye oraya doiru ilerliyorlar ve ekseriya, büyük bir 

Urlar. isabetle balinayı buluyorlar. 

Yeşil kar 1 
Kış sporları, artık yaz 

sporu haline mi gelecek ? 
Kırmızı yaimur c8rWmuttilr a-

' 

V ~ Z ~ "1: L. Buse ·, 35 Yllmı vahşiler arasmda geçirmiş bir Alman seyyahı 

Monumbolarda cinsi oruç, ta çocuk yürümeğe 
başlaymcaya kadar devam eder 

ma, yeıil kar olduiwıu acaba duy· Burada bir baba bu müddet zar- _ 4 3 - mumiyetle bir çoculun dolması b(l. 

dunuz mu? Yalnu ıu var ki, yetil fmda tütününü asla diler bir evin cinl . .-.: .. A_.. kuorumak ük bayramlarla tesit edilmemekle 
kar havadan diltmilyor, bilikiı ateıinden yakamaz! Yalnız kendi ~b' b' en?f ll"''ö'-~_,_,'_ beraber ha- ;eraber ufak tefek birçok merasinı 

kti . .ı b'ti" Y il Ka • mini · · •-;nden ,.,,_ .. x. bur cı 1 ır vazı e g ıülCAK: yapılır. Bu merasim de ekseriya ilk cezasın 1 çe yer.uen ı yor.. eı r ıı evının a~ y~a mec - kilca ;,..;_..,., b" terbi örmekte-
verdikleri py, çam yapraklaımın dur! •• Yemeiini de keza yaltm ken· . tte ~"7. ır .. ye i . çocuk~ münhasır kalır. 
yere dilferek tefkil ettitl kayıcı di evinin ateıinden pi§irebilir. Diler ~r: Ev~ ıçın nefsını feda etmeli Ancak kabile reislerinin çocukları 
zemindir. Çamlık bir JUde )'ilril· bir atqte pipİı Yemeli yiyemez!. öirenmıı 0lımkD:dır!. dünyaya ıeldili zamandır ki bu do-
düiünüa saman, aya1danıunn al. Kendi evinin &telinden hiç kimse • ~ anneler içımıe tabu menuıu· ğum büyük merasimle tesit edilir. 
tındaki çam lpelerinin aiıl dilı· evine atet alamaz! •• Bundan bqka ıyetlen babal~an dalta aıdır. ~': Yeni Meklenburı adalannda ilk 
me tehlikelerine manu bıraktıpnı da her tOdG kızanmt 111ler, köyün selt annelaril~ bır m~ tüt~ dolan gocuk için prip bir Adet var-
cörilnUnils. domuzlarından pi§irilmiı domm eti, parmakl e tutup ıçemes, ça ır dır: 
· O halde, kayak ile kaymalı: için her türlü balık etleri yemekten mah· cielrıe!in ~~ sılaştmp onu tu: Erkeklerle kadınlar aralarmda mu 
kar yerine çam yaprakları kullanr rumdur. Yani, sonradan, Asya din· ~ebıli9s' · Çok~~ harebe ederler!.. Fakat bu muharebe 

Jamu mı1. ·•· ııe·-ıu~ ~--·~ ................. ,.~ ama ea ıte mek 1"'1 oruç. . • ' .-- Erkekler ellerine birer delnek alır, 
budur. Araton denilen mmtalra, yemek Jmetinden mahrum etmek mildır. ~e de, baba da muay- kadınlarsa taşlar ve sabanlarla ıi· 
ıenenin hemen hemen hiç bir mev riyazeti, Melanezyada ancak bir a· yen bir mu<l?'t beklr k~ia. mec- lihlarurlar. Dansederek biribirltrile 
siminde kar cörmedili halde, bu- damın çoculu dünyaya &eldiii ıa- burdurlar ki, ?.ruç ~ n~t~ ~u harp taklidi yaparlar. Sonunda hep 
cün kıt ıporlan merkezlerinden man yapdmaktadJr. ~.hemen muteklınil dinlerin hiç birlikte her iki taraf bin'birlerine 
biridir. Hattı, 'kayak ıporu yapı· Bu suretle Melanezyah dinen me bınsınde yoktur. muazzam bi ziyafet çekerler. 
lan bir çok dallardan daha futa budlan memnun etmek ve çocukla- Mo~umbolarda cinsi oruç, ta ço- Meklenburı yerlilerinin bu Adet-
rağbet cörmektedir. Çilnkil. yepl cuk yürQmele başlayıncaya kadar leri çok prip değil mi? Adeta dün-
kann erimek ihtimali yoktur. reken yeni resim cereyanını cil • tevam ~er. H~ttl.erkek yalnu. k~ yaya celen çocuiu iki cinsi biribi· 

han aynadan resim yapmaktan vu Bu ıuretle, kıt ıporlanmn artık denler onun nerlerini beieniyor- dl kamile delil, diğer herhangı hır rinden almış gibi harbediyorlar. So
ceçmiı deiildir. Hatta, aynayı bir yu ıporu haline ıtreceli dil. 1ar .,. talr.dir ediyorlar. kadmla dahi yatmaktan memnudur. nunda işi ~ bağlayıp kendileri· 
baka baka resim yapnuya, o btdar tilnUlebilir. Kolin, ite bir doktorun yanında Halbuki Polinezya adalarında ba· ne mükellef ziyafetler çekiyorlar. 
alıımıı ki canıız bir pyin reamini, aaiıtan olarak baılamlf, fakat ıon- ba yalnız kendi kansından ayn ya- Yeni G' . . taarflanndaki 
manzara resmi bile yaparken ay- Kolin rt1Mm1ar aramda pek ra Avuıtralyada bir sıhhi heyetle pmağa mecburdur. Diğer kadınlar- dağlık ha= ıç lil • 
~a kullanıyormuı ve halk araamda befenilen bir san'atklrdtr. Gerek beraber bir yere pderken bçllllf la müna ebeti dini orucu bozmaz. smda iae ~ ~ .;.;:. 
aynalı reısam,, diye tanmmq.. eski ld4aik resim taraftarlan, ıe· ve reuam olmuttur. Melilnezya yerlileri arasında u- bu muharebe ayini, yalım kadmlar 

arasında yapllıyor. Gt\ya bclmlar 

~ dolupıu bin'birlerinden kn
karuyd:' libi! Kuni adasında 
bu ka harbi lohwıanm yattJlı 
kulübe etrafında, yahut beklrlar 

obasında, Mafulu adalarm"8 ile 
kabile reisinin kulübelerinde, yahut 
gene beklrlar obamıda yapılıyor. 
Fakat bu kadın harplerinde muha· 

rip kadınlar görülec:ek ~ydir. Zira 
Meli.neıya bayanları bu harplerde 
dahi ne kadar ziynetleri, süsleri var 

sa hepsini takmırlar. En zarif ve 
muhtetmı dans elbiselerini siyerler, 
öyle harbederler. Yani, bu harp, 
Mell.nesya kadmlan için bir nevi 
balodur.! Fakat bu baloya Mellnez
ya bayanlan nmraklar ve Iwıdarla 

iştirak ederler. Hem de etrafmda 
harp dansı yaptıkları kulübelere bu 
karıılan o kadar liddetle indirirler 
ki ekseri)'a kulübelerin damlamu 
deldikleri vakidir. 

Fakat bütün bu kadın muharebe
leri de daima uzun uzadıya, sOttkli 
yemek ziyafetlerile aon bulur. 

Kayser Vilhelm adalarmda Papua 
kadınlan, ilk~ dolurduklarrıa

man, hep birlikte koşuşurlar w oc>
cuğun erkek akrabasını avlarlar, 
onların üzerine atJlırlar. 

Bu merasim bir nevi müjde veya 
tebrik merasimidir. Fakat buama • 
simda mutlaka kendilerine çekilen 
Gır ziyafetle hitam b11lur. 
• !Devamı w.r). 



HABER - Akşam po~tası 

Vazalfll: BkDmDm 

k!ı.~adde !arı yaklaşmıştı. Sırt/ar-
da p o " d ., o il .. .. d d l 

t.Jıı .. ~ı ' e ıı"ı a ı gorup ur u ar 
O cb ~!ndtıJt, bit· muhnl";:t• G • düz gittiler. Ne AlanM, ne Teonisi 1 tacak ve böyle asker! bir tertibat Çok az kalmıştı, çadırlardan yarı 

kn bı'Jsvcıaan ve 1füfıln nilesinclc.n J binbir g ece masallarına benzeyen ile Kara AbdUrrnhman çetesi ihata çıplak kadınlar ortaya fırladılar. 
doğduğu ve yaşadığı §ehir halkın ~ bir Aleme varacaklarmı dil:ıUndiller. edilmiş bulunacaktı. Ve hiç §ilphe Teomlsi hayretle krtasmı durdur. 
dan Kara Abdurrahmıının efsane _ Kara AbdUrrahman t ek b:ı.şına ' yoktu ki bu çele Kara AbdUrrah · mu:ıtu. Demek çele efradı kadınları 
leşIJ1ia vakalarmı duymuş, onun ne bir el dokununca patlayan bir bomba mana aitti. da bırakmışlardı. İçlerinden oka 
korkunç bir adam olduğunu öğren _ gibi adamdı. Elbette nihayet 0 da. Teonisi hUcum kıt.ası önUnde bulu davranan birinl bizzat Teonisi vurup 
~ti. etle kemlkten mürekkepti, ama, 0 nacak, Ata.mas ise Uç cepheyi de 1.. yere serdi ve haykırdı: 

Demek, el nttığı iş öyle kolay ko- ete, o kemiğe bıçnk işlemezdi, işli- dare eedbllmek Uzere sırtın kena · - Bu kadınlar bizdendir. Silii.hsı· 
lay defedlllr bir belil d~ildi. yemezdi. AbdUrrnhmanın en bUyUk nndo. olacaktı. ~ler bitti ve Atamu za el kalkmaz. 

Atamas kumandanının dilşUnce • mahareti dUemnnmı bir hamlede si. yerlerini yurUnrını bırakarak kaç _ Ve kadınlara rumca hııykırdı: 
ye daldığını görmUr;ı, fakat, bu hare. lfıhsız bırakıvermek, karşısmda bı- idi. İşte Kara Abdilrrahman çetesi - El§.te! 
keti yadırgamam111tı. ÇünkU kendisi ç:ık kullandırmamak, pala oynat • mışlardı. Atları Uzerlnde bekleştiler. Ka • 
bir takip sırasında AbdUrrahmanm mnma.ktr. hücum kıta.sına. haykırdı: dmlar yUrürlcrken birdenbire kay. 
elinden haya.tını ancak bir ilühi te- AbdUrrahmanm en azılı eakllere - Haydi, ellnlze geçen slzlndir. boldular. Bu h€ıdlse Teonislyi çılgı-
sa.dUfle kurtarabilmişti. O AbdUr • haklın bir kudret VI! kuvvetle, hat. Fakat Ko.ra AbdUrrnhmanı canlı is- na çevirdi. Ve fakat mu1akome ct
rahmanı şahsen değil, ama, :kudret ta hUnkarla.ra has bir şevketle bu • terim. miye vakıt bulamadan bir ok yağ. 
noktasından pek iyi biliyordu. rnlarda ömür sUrmesi nedendi ya? Bir haykm§ma oldu, ki§nemeler, muru alttnda kaldılar. Çadırların 

Ek.scrlyn yUZUnde gözü görilnUr O yola gelirse, tatlı dille gelebilir ar~. atlar mahmuzla.ndı, oklar ha. ıı.rkasındakl fundalıklardan atları 
b1r halde dolaşan \'C bu ha.valiyi ha,. dl. Tıpkı bir yılanın dellğinden tatlı zırlandı, mızmklnr yerlerine kon • üzerinde hücum edenlerin palıılıı!"l 
valll'i hnracn kesen Abdürrnhman dille çıkabileceği gibi. Yoksa silfi.. du ve kıta ileriye doludizgin hare - altında hemen yalnız Teonlsl kur • 
çeteslnln efradmı biribirlndcn ayırt ha, kılrc, hllcllm, kuvvet AbdUrrah- ket etti. tulmak suretiyle hepsi can verdiler. 
etmek bile gUı;til. man için biçll. Bunu bu yeni ku • Srrtı aııtılnr. YUz metre kadar ile- Bu şaşkınhk, aqkerl bozmuş, elle-

BUtUn bunları yavaş yavaş at afi- mandanla bu kısa boylu ça\'U§ ne ride çadırlar görUnUyor ve arkada rindeki silahlarını kullanmağa dahi 
ren kumandanAtana.sa anlatıyor, bilsinler? fundııhklar var. Ne insan, ne at, ne vakrt bırakmamıştı. 
kumandanın bUsbUtUn gözUnU yıldL Ellerindeki kuvvete, bellerindekl tüten bir ocak glirUIUyor. Korkunç bir ntıra gibi duyulan bir 
rıyordu. kılıca, omuzlarındaki mu:rnklara Teonlsi kendinden geçen bir halde. ses, hilcum krtasmı tarumar eden-

Blrnz önce kamçıladrğı köylil, ka- gUvenerck Kam Abdürrahmanla - Haydi bire arkadaşlar. Eıskiya ı teri derhal ikiye böldU ve sağ ve 
sabadan a.ynlan kumandan ve askc boy ölçUı:ımeğe yollanan bu adamlar malı sevaptır. Çadırlara hücum! sola seğittiler. ( Deı•amı ııar) 
rl arko.smdan haykırmıştı. başla.nna gelecekten bihaber hafif 

- Biz fıcWz efendilerimiz, siz si- ıslık çalarak, harp Iştlhruılle kaba
ltililı ve kuvvctllsiniz. Haydi yolu • ran askerin önfinde dolu dizgin gL 
nuz oçık olsun. Sağ dönmeniz bile diyorlar. 
bize teselli verecektir. M:ukaddcrallan yaklaşmıetı. 

Bu söz kumandam ı;ıldrrtmı~ Bu Sırtlardan birinde iki atlı gllrilp 
bağırışta bir lstihza yanıyordu. Fa- durdular. Allılnr bir mUddet oraya 
kat, çavuı:ıun eöylediğine nazaran buraya eeğlrttikten sonra arknyo. 
da pek haksız sayılanıazdı. doğru kayboldular. 

Eğer çavua bıraksaydı, dönüp 
köylllniln leşini serecekti. Anın, bu. 
nu yapabilmek ıçtn lince Kara ;Ab

dUrra.hmo.n çetesi kal"§ısmda muzaf 
fer olmak Ui.zz:ndı. 

Hnvn sot'Uktu. Hafif fakat suluca 
bir kar, hepsinl blrnz daha kuvvet -
ilce at sUrm.Iye mecbur etmişti. 

Kumandan bir aralık ça~a dö. 
ncrek: 

Ata.mas haykırdı: 
- Şlkfl.runız yolundadır. Hazır o-

lunw:! 
Zaten asker hazırdı. Bunların için 

de Osmanlı kesmekle meı;:hurları 

vnrdr. Bunların arasmdn demir bil -
kenler çoktu. Onlar için bilmeme -
lerinc rağmen nihayet bir ııaki çe. 
tesi badem r.ıckeri gibi çıtır çıtır ye
necek bir r.ıeydi. 

- Ne yapalım, demişti. Mukad - Dll~UndUklerinde de haksu: de -
derat neyse o olur. Her ho.lde biz ğildiler. Kimbilir çelenin hnymed
kuvvctllyiz. Osmanlılar işe mUdaha. hında ne kıymetli, ne giranbaha gıı. 
le edinceye kadar da belki Abdilr - nimet vardı. Kimbilir §:ıkilerin ku
rnhman dediğin ıı:ıklnin hakkından ca.klarmda dolaşan ne ncf'ıs kızlar, 
gelirb:. kadınlar vardı. Bunlar gözleri ser-

V c da.hn yavaşça söyledi: vete ve kadına aQ bu kıta için en 
- Hem bu zaferimiz bir harp za- bUyUk zafer mlikfüatı olacaktı. 

ferinden bUyUk olııcak desenize bu Ata.mas bir tedbir aldı. Askerini 
takdirde... Uçe ayırdı. Sağ, sol cenahlar ynptI 
Çnwş sinsi bir tavırla boynunu ve bir krtayı da arkada hücuma ha. 

büküp tamamladı: zır bulundurdu. 
- Devlet ve ikbal efendimlzln • Sırt sağdan ve soldan çevrilecek 

dir. hücuma hazır bulunan süvari de sır. 
GUIQ3Up atlan mahmuzladılar. ı tı aşarak ıııı.kilerin mclceine hilcum 
A2. gittiler, uz gittiler, dere tepe edecek, cenahlar firar yollarmı tu -

Çapraz eğlence : 
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Bug\inkU bulmncamu 

Soldan sağa: 

1 - Bir nevi mUtebarrlk harp si. 
!Ahı _ Bir erkek adr, 2 - Antalya 
sahilinde bir kasa bamrz - lki ııeyin 
ortası, 3 - Rus Ça.rfçesl Katerlnle 
macerası olan bir Osmanlı kuman-

danı • Sanat, 4 - Deve yavrwıu • 
Musikide tevakkuf işareti - Bir tUr

m halledihnlycn lstanbul şehrinin 
bir derdi, 5 - Ateşten hbıl olma 
-.-ücut yaralan, 6 - Fazla (ziyade) 
• Böbrek, 1 - Söyle • Canlı sinema, 
8 - Ekini olan dUz toprak • Hakikt 

(Fransızca), 9 - Ariyet verme -

Rutubet, 10 - ÜzUmden yapılıuı 
bir nevi koyu tatlı ııeyi yapan ve 
satan. 

Yukıırdıın a.,ağı: 

1 - Tabyanm aalı • Bir nevt harp 
sUAlu, 2 - Gemi ıstılahlarında ya.. 
naşma, 3 - Evlerde kullanılan tah
ta terlik - Bir nevi yaz meyvası, 

4 - Mahsulstiz ve yiyeceksiz kal • 
mamalı • Mikroskop altmda tetkik 
edilecek ıeylerin Uzerine konduğu, 

iı:Uçilk cam, 5 - Evet • Bir nevi çe
lik tetıerle yapılmış İspanyol çalğısı, 
6 - Baea gelen • Ezmekten emrlha. 
zır, 7 - Sıcak tepe mAnasına Asya 
ortalarında TUrklerle mesk(ın Dl'":J
hur blr yer, 8 - Mısırlrların gUneş 

mabudu - Ketene mensup, 9 - Gös 
terme • Ciğer, 10 - Eski devirlerde 
biribirlne kan verenlerin olduğu 

şey. 

' • 2 3 4 

-27 -
- İşi bana bırak ve sen, nihayet 

altı gUn sabret dostum. O zaman 
sana ne istikamette tahkikat yapa
cağını &aylcrim. Şimdiki halde .la
ponu tarassut işinde istintak hfıkl
minin sizi serbest bırakmasını te • 
m.ln et k!fi. 

- İşin idareslnl siz ele aldıktan 
sonra ben körü körUne sizi takip 
ederim. 

- K6rUkörilne değil. Yakında bu 
i~h. mahiyetin! apaçık göreceksin. 
Eğer tahmlnlerim ve yUrUttUğUm 
muhakeme yanlış çıkmazsa ... 

Rokur her zamanki neşe.sine ':a • 
vuşmuştu. Söylendi: 

- Siz m1 yanılacaksınız? Böyle 
bir şey görUlmemfştir! Vaıiyetl hu
lasa edelim: Mahut mektupla istin
tak h!klminln yanına gf deceğlm. 

- Pardon, ııUpheli telgraf da 
var. 

- Evet. Bu iki vesikayı kendlsL 
ne teslim ettikten sonra olanı bite
ni anlatacağım ve bu i§in takibinde 
beni serbest bırakmasını temine çn
lr§acağnn. 

- Mükemmel. Bu mUlii.kattan 
sonra bana telefon edersiniz. 

.. A"IV 

Nakleden~ IF0 ~· e· 
t~r 

- Hiç fena olmaz. Teııe 
d . (t 
erım. . d& o 
Bir cigara yaktı. Viktor :sır )'1 

rada kahveleri geurnüşU. rssrı:ı!JP 
dum kahve içip keyifle cıgıı. 

13
t? 

bir nefes çektikten sonra all 

ğıı başladı: ğiJ%I J~ 
- Usulsuz hareket cttl ~rd? 

azar işltcceğimden ~~rkll) r;.~ 
Stılonelün yanma gtrdıgiııı ııJ:ll t' • 
bu korkum ziyadeleşti. Çil çiııde tıı"' 
vallı adam bir sUril C\'l'flk ~ıııl~ 
ğulmuştu. MaktulUn, >on p0rııl1-

ıd ra • 
yaşayışlarına dair pol,,., ş,~ 
hMise Ue çok uzaktan dııJ11..ı., i!' · 

·ucwd...,ı.~ 
ları olmıyan birçok vahi bırtJ': •• 
deleri masasının Uzerı.nde ı~,·~• 
ti. Bunlar arasında ynzUY0~eııl ~· 
15.de sinirli görUnUyordU· :tr tıl11 aÇ• 

B!:,ı: dl' 
rilnco ters ters baktı ve ~}'ıeıı · 
mağo. vakıt bırakmadan ~ eııı.ıt 

_ Tek başıma bu işle u~ b~ 
J{ıırıselJ."' ~ ~ mecbur kalıyorum. 0tıtıt 

yardım ettiği yok. Yardtııı ·r.ıılı$ ır 
cap edenler de tahkikaU > ~~ 
tikamete sürükliyerek işi bUC ~ 
sürüklUyorlar. Dedikodul:ırı 1)0~ 

• • • 0rııır· ~ 
lfımat diye bana getirı}. edeli) 
mu değil mi? diye wbkık ~ııı~ · 

' diJ%1· •' 
Ses çıkarmadan dinle IS 

yet: ·oııll blJ 

- Kahveyi buraya 
:;im. Binbaşım? 

_ Siz, dedi, bari siz fa~lt ııı,ın • 
mı getire - yapsanrz! Bana ne gib.I . ~· 

mat getirdiniz? feıı' l> ti 
- Hayır Viktor çalıııma odama 

da iki fincan hazırla. Bir r.ıisafirim 
var, senin bUyük dostun Rokur. 
Nerede ise gelir. 

Tam bu ııırada kapı çalındı. Vik.. 
tor nükte yaptı: 

- Müzikhol revUlerinde olduğu 

gibi "İşte, o da geldi!,, binbasrm. 
Benuva gUlUmsedi: 
- Evet. Haydi kapıyı aç. 

GörUyorsunuz ki çok 
61111

t ~ , 
landım. Fakat bir çeyrckdı. ?Jıl'J._ 
iltifatlar ya.ğmağa. bM1~ JçUl ~.~eıı 
fnk olamadığım ter;ıcbb ...ıııl 

ı;izlıl h' e • 
zar işitmedim. o da harele t 
de olsam aynen böyle ,, 

t "'' derdim,, dedi. pel' ~ 
Halini ~ örmeliydinfı. uJ<ıı)·c5C}t~ 

telgrafı alıp bakıyor, ~ı;rllr tC ıı~· 
yor, bazı kısmılarını •·ltYd'· 13 .A 

Gelen filhakika Rokurdu. Ne§e 1 d bll"' 11rv· okuyordu. Sevine e .. ...4il1de 
ile lceri ·girdi: ı dıgt h~ ~• 

r•. v , •• , ıar,, tahkikatın baş a clillcrıw , 
- Mer~~b~. ~~:o.:· ~~!~!. ~~- çle gcsen ilk haklld d ıı ııt.l 

rede? ldcr1'0 ~°' 
- Yemek odasında. Velhasıl tekdir be ı:ıdı>'ll t" 

fntla karşılaştım. UzUil ~dO t.ıı , - Oraya gideyim, haber ıermclr 
için zahmet etme. 

Viktor tereddüt etti: 
- Binbaşı kahveleri çalrvma o • 

dasına götürmemi söylemişti. 
- Zararı yok. 
Yemek odasma geçti ve Benuva. 

nu,tum ve lstediğiın .~c dC ı:0~, 
ket scrbestisl için nıUSS~ııJılıil>ıı ~ 
dım. Fakat bir şartlıı :"rcııoncc0 ıfj 
ilerleyip yeni bir eeY 6f "erıııel>· 
ima kendisine ma1nınıı 

bil kabul ettim. ııl'~Jll~ 
- Bravo! Şimdi sıltl ç sııe ~~ 

U l•zmı dostum. saıönclin ol.:ıı;,, ' - H rmetler, binbll.§mı, a u 

- Hoş geldin, mesut adam! terdJği itimııdın Y . i~dc t>S' 

yı selamladı: 

Rokur bir iskemleye oturdu. Gil .. sliratle isbat etmeli)iZ• ı.al ı;e 
der" 

!erek: - Şuhaldc hemen ô1 
- Muvaffak olduğumu telllgım • hyoruz. gııııe ı:ıı 

dan anladınız deg~il mi? dedi. Hang· - Evet. Fakat öbUr ~ı.ı. .,,cceo 
si isi .. de serbestim, pardon serbcs • sUratle hareke t ctını. , 
tiz. - Niçin? b0ı;ıed~~1'ı1 

- Barvo! Snlönelle korktuğun - ÇUnkU postada.11 nıırısı!ı ~ 
çatışma olmadı demek? Parlste benim için ~tl'lcı>tc> 

• · ı "deltıili sUbuUyc,, bCk ~ı ". ı-' - Olmadı. Bilakis. 1 11"' }lll 

- Anlat bakalım öyleyse.. E!r - Delı'Ull sUbut ye dilllt d!ı tıl~ · 
_ Evet Rokur. Şiıll • ., 0ı.ı11ıl ~ı tV 

yııın..- ...il!' 
!asını sorına~'lnız. ğUtıl b' ~, 

clgara? 

n:Jınrnın&J~ Im~ m .. rJE3 
- Ne biri, ne de öteki.. Ben kendi hesa

bıma yalnız sağlam vücutlu adaıillardaq 
ho~lanmm. 

1 1lr nlz ki bu deIUler, uındlltslt 11ııı ,Jl. 
miştim. Bir ild adımda Melikenin yanına §ey isbat ediyorsa istin 13ulllll~, 
koştum o: 1 gösterecek olan sızsin!Z· ..,.erect 

Gene şeytan beni dürttü. Onu bir daha 
iğnelemek istedim. Bu maksatla söze de· 
vamettim: 

- Bu hoslandığımz sağlam adamlar ara· 
sında en tok beğendil:riniz hangisidir? 

Yüzünün çizgileri birJenbire dondu. An
lamamış görünmeyi tercih etti: 

- Ne dernek istiyorsunuz? 

Bu ikikelimeyi mağrur ve haşin bir sesle 
söylüyor. 

Kızmasın diye ke!imelerimi tarta tarta 
cevap \'erdim: 

- Şüphe yok ki sizinle arkada~ olmak 
istiycn sağ.anı bünyeli birçok köy delikan
lıları var. Bunların arasında cliğer.erindcn 

fazla kıynı:!t \·erdiğiniz bir tanesi yo~ mu? 
M :?like omuz silkti: 

- Bir tanesini ne diye otekilerden ayıra
yım, bütün gürbüz, sağlam köylülerin hep · 
sini beğeni rım. Olur, biter. 

Krun söz:erindeki kuvvetli alay knı'Şı

smd:ı gülüne o!du3ınnu anlac!ım ve su~lum. 

*** 
Bugün çalı§Irken anc:ızm patlayan coş-

-64-
kun bir fırtına işimizi durdurdu. Şiddetli 

bir sağanakla başlayan bardaktan bÖşanır
casma yağmur ise her ikimizi olduğumuz 
yerden kaçırdı. Ben tablomu, sehpamı ve 
takunlarımr emin bir yere yerleştirmek gay· 
rctine duştüm. 

Harabenin her kö:esini gayet iyi tanıyan 
1'.IJlike, iki yıkık dı\ar parçası arasında 

kalmış, ilzeri sarma~ıklarla örtülü kuytu 
bir yere sığmrnı,.tı. Şim~:!klerden ve gö!t 

gürültüsünden ho~lanmıyan köpeği i~e hlç 

bir ~Y görmemek, hiçbir ses i~itmemek is
tiyormuş gibi hanımının arkasında büzül
müştü. 

Tablomu ve re.;m takımlarımı sakladı

ğ,m yerin ctra1ını; tunları rüzgar alıp gö· 
tü ın~:;in, ya'lut yı;tma·ı ı diy.?, bürük bil· 
yü:;: ta)ar ile i) icc knpar~en biitiin hıziyle 

y:ı~ın yağ-n:.ır \'Ücudum:.ı bastan ba:a lrnm 

çılıyordu. Elbiselerimin sucuk keJld'ğini 

ir i su damla1armın ta tenime kadar nüfuz 
ettiğini pckUla hiGSediyo:dum. Biribiri ar-

kasma takan ~im~kler, harabelerin yı1nk 
dıvarlan ara3mda mavi ışık oyunları yara· 
tıyar, ötede beride kalını~ bembeyaz ba~a
lar, kararan tabiat ortasında kefenlere ~
nlmış cadılar gibi baş kaldırıyordu. 

Kendi kendim:: 

- Fırtın:ı daha ~iddetli, diyordum. Fa

kat bereket versin ki hava sot'Umadı.Yokrn 
ilikleJme kadar ıslandığuna göre zatürri
eye yakalanmam muha!'1~aktır. 

Bu sırada bakışıanm. hareketlerimi en
di~ ıle takip eden Melikeye doğru kaydı. 

Bi:-j:ınbire korkunç bir ,gök gürültfü;ü i· 

kimizi de t'tretti \'e köp?k inler gibi havla

dı. Bunun fu:c:in? l\le:!::e ıstua~lı l:ir re..· 
le hayl;;-ıcb. 

-- Ç dbtik buraya geliniz. Orada ya~jmur 
ai'ır. la durrm')'1nJZ. Buraya ikim'z de s:
ğa!">ı:ı:fa. 

Takımlamru yerleştirme işini artık bitir-

nıen sıze d' 
- Siı r 0 1i misiniz Allah aşkına? dedi. me geçince he ,.ecek!!iıl~~I 11ıı1 

- - 1 siz de harekete g,. IJJl"' .O' 
Hiç yağm..ı; ~ı:~nd~ ~u~u1lur mu? Baksam- _ MUmkUn. y11kııt er jçiıldc > 
za sırsıklam ke,,ılmışsınız. h k tt de~ililn· ~ ııo 

are c e ., oeıı 

Üzülmesin diye lakayt bir tavırla cevap 

1 

züyorum. ı-ıııııgal 
\'C'rdim: - Sabret Rokur. ııtı'' 

hb? ,.eıllıı, 
- Iliç bir zararı yok bayan Melike. ha· I n~r;eıeronla görUşt~1cvıı." crP 

va henüz sıcak Bu mevsimde hava sıcak fazası için tertib::ı~ ıı.Jı ııd sl''11 

iken yağan }'a~mur zarar vennı!z. ı disine haber ,,crdııtl·eıli cttı1cı: 
• . .. unde b 6 

- Oyle dcme~·iniz dostum .. Y~ilpınann mur evuun. on ,.··ı .:ı r. ..il ı. 
havasına inan olmaz. Anadolu yaylAsm:lan nöbet bel;Uyec .. 

0 
1:;irfsi 'ı. 

1 
Mcmurlnrdı:ı t,Siıl· 

doğ.11 esen rüzgarla l:mir tarafından, deniz - .. tarnssut. c ıni ! ı."' 
üzerincb köpüre köpüre gelen rüzgar bura· ı ki Hnngsıyı Upbeli b1ri J'llııı' !~ 
da çarpı~ır. Deniz rüzgtm galip gelip de. - U§~k ş şUp'hcıen.1_>'0 Ol· 
A'~denizin sularını yağm.ır halinde üzeri- -: ~n do.~il yok tab11·:ııntflıı ı;tıı ı• 

ltat'ı bır e . in > .~rı.c 
ml:e dökmeğ? başladı mı hararet derhal ı _ Şimdi Jlangsın eri gı.ı~ 
düşer .. Emin olunuz ki yarnn saat sonra yorum. Meınurlarn ıç 61>'°( 
ha,·anm adanı akıllı ooğ.ıduğunu siz de hi3· limat verlriın· ını.ı ı::tı1 ~ ıııe• 
~c:l.!:.?!•si~·iz. Eğ~r öyle ıslak bir halde yağ- 1 _ uangsınin yansır ıı01t,0rd~. 
mur kc3ilm~:ıni Jx-!;:l:rseniz muha:.ka;: has sunn:. MUke?llJll 01~ek l'tl~ı!ftl~ 
ta:am:·ını:. rl,.da tenvir edili •0 r t!lu' • ..neıc' "" 

\ • . ~ a t;Jl ) JbOvr ~ı_\ - a sız. Japon aırnanc tınl ce 00n~ 1 
• • ? onu:ı dikk3 .Mıdııft {1<5' 

- Ben ı~laıımadım. Yalnız üzcnmden bıı MU · ITT- ıntz J)OE-·- fi tir 
kaç damla geçti. ı bunu ö., en . · 3pııınd& sunl veya iyı y or) 

- O halde ortada mühim bir mesele yok. ı bulunuz. ( oevatn• l' 
(Devamı Var J. 
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arengiz kadını 
öldürdü? --::::: 

bulunan kadının 
bulunamadı 

·onu unutamıyorum! 

Dört gün 

inıiltereden cenubi Afrikaya 
&idip celerek Londra • Kap reko
runu büyük bir farkla kıran tnıi. 
lia tayayreciai Henpv Londraya 
döndOJı:ten sonra baıta bir halde 
yatafa dilfmüıtür • 

Gidip celme 12 bin mil tutan bu 
yolu tayayreci diSrt elinde almq 
ve bu dört cUn zarfında biç •.ı; 

yumamııtır. 

Pollain tahminine g&re, ihtiyar 
adam hldisede belki, kadını tmağa 
dllf llrmek için bir Alet olarak kul. 
lanılmıııtır ve katille alikaaı vardır. 
Esasen bu meçhul ihtiyarın ıılmdiye 
kadar ortaya ççıkıp, herkeıln meralı: 
ettiği bir cinayet hakkmda malu • 
mat vermeyi§! de kendiai hakkmda 
11Uphe uyandırmaktadır. 

BugilnkU halde "Franz Marl,, cL 
ııayetinln esran henüz halledilme • 
mit, fakat halledilmek ihtimali ıöı 
termiş bulunuyor. 

dört uec e 
tayyareci 

bitap bir 
düştü 

"Kapa vardıktan ıonra, kırdı· 

fım rekcrun sevinci ile o kadar 
sarhoıtum ki, derhal ıene ayni 
sür'atle Londraya dönmek iste· 
dim ve benim istirabatnüde vaz
geçtim, makinenin istirahatine bi· 
le vakit bırakmadan tekrar hare· 
ket ettim. 

Eaki arkadaıım Cofkunun oda· 
aına ıirdiğim zaman pencere ya
nında billılr bir levanta titesine 
bakmaktaydı. 

- Ne o, caliba pek f'!klattınl. 
Dedim .. Fakat Cofkun bana ce· 

vap vermeden aobanm karıısma 

oturarak derin derin dütünmeğe 
batladı. Arkadaımun bu ıarip ta. 
vrrlanna alıfık clduium için tat· 
madım .. Ben de aobanm karıısına 
geçerek aya'klanmı uzattım. Bir 
müddet daha dütündiilcten ıonra 

Copun nihayet ağı:mı açtı~ 

- Bilmem ne için, dedi, bir 
çok kadm hatıralanm arumda §U 

kilçUk Turanın hatıralı daima di· 
mafımcla canh durur. Onu her za· 
man dilfünürilm. Turanla olan 
sercilseıtimin U.ıerinden tam iiç 
sene ıeçti. Zaten kendisile bir kaç 
hafta beraber yapdım. Bununla 
beraber o 1muı tesirinden kendi· 
dimi kurtaramıyorum. 

Diitündükçe, bunun sebebini 
anladım zannediyorum: Galiba ne 
ben, ne de Turan biSyle ıeçici bir 
aık ile birleıece'k mablülardan 
defildik. Fakat hadisattan kendi. 
mizi kurtaramadık. 

Düıün: Turanla teudüf Umw 
pek bayaiı bir tekilde olmuıtu •.. 
Evveli bir ressam arkadatmım a· 
tölyeainde tanıtma; ıonra balo 
eğlentili. Hem bütün bunlar pek 

Yazan: Hlk8yecı 
pek uf ve parasız bir ıurette .• Bi· ki, Turan hakikatte batkı türlil 
zimle berber bir ç.~k pirler, res. bir kadın olmağa çahtıyordu. Be. 
samlar, çoğu atölyelerde modellik ni tamamen serbest bırakıyor ve 
eden bazı ıenç ve ıü.ıel kularda kendisi de aerbeıtiaini tamamen 
vardı. Teferrüatını pekill tasav· muhafaza ediyordu. Binaenaleyh, 
vur edebileceğin bu eğlence bak- günün birinde, bu ıevimli mahlük 
kında fazla tafsilat vermiyeceiim. maıamın üzerine bir mektup bıra-

Saat ikiye doğru, İstanbul tara· karak bir daha ıelmemck üzere 
fında oturan ve köprüyü yalnız ıittifini, haber verince tatmadım. 
geçmekten korkan bir aevimli Dofrusunu aöyliyeyim mi; azi-
mahlılka refakat ediyordum • zim, Turanın bu ıözlerini pek cid· 

Yirmi dört uat sonra, Turan, dt ve aamimt zannetmiyor ve ek· 
apartımanda helj ıeye (vaz'ıyet) ıeriya aaadet yanımdan ıeçti&i 
etmiıti. Yemekleri hazırlıyor, oda· halde fırsatı bçırdıfıma zabip o. 
yı temizliyor, bütün meziyetleri luyordum • 
haiz bir ev kadını ıibi hiç bir teyi Fakat, hidtaatı çevirmek Uzun 
unutmuyordu. mı idi? Bilmem, ben tembelce vu• 

Hele tefkatine diyecek yoktu.. kuatı cereyanına bıraktım. 
Hatta müsaade etseydim, beni Ayrıldıktan ıonra, Turanı tatlı 

çok sevecekti. tatlı clütünür ve ekıeriya burada 
''Müsaade etıeydiml,, diycrum.. yeılne bıraktıfı teY olan ıu levan 

Böyle söylemek tabii dofru deiil. ta fiıesini açarak kuldardım. 
Hodbinlikten aöylüyorum.. Şüp. Ahı Levantalann ne füaunklr 
helİ% bu muhabbeti 'kemali mem· bir tesiri vardır 1 Bu fİteyi açmca 
nuniyetle kabul edecektim. Fakat hemen Turan cözlerimin önün· 
Turan kendisini tuttu. Ciddi ve de tecenilm ederdi. 
derin bir afka doğru yuvarlandı· Bu sabah ıene böyle dütünilr
ğıru ıörünce nefıini zaptetti. Bir ken birdenbire içeri Turan &irdi •.• 
nevi vicdan azabının tesiriyle, bi Ayrıldıktan acnra biribirimizi ne 
ribirimize esaslı bir surette bağ· görmUı, ne de mektuplaımııtr'k •. 
lanmamızdan korkuyorduk. Be. Turan timdi değifmiıti.. Çok 
nim gibi mevkii olan, anası babaSJ ktr Hallnd b" t .J. tı .. e ır cesare ftrl.U •• 
bulunan bir adamla, kendisi gibi O, tüpheaiz, izahı &üç bir hayatın 
atölyelerde modellik eden bir kı- içine karıımııtı. 

Aleb ~npY Londradan Kapa 
36 aaatte &itmiı ve kencllalnclen ev 
velJd rekoru 'beı saat farkla 1ar· 
mııtır • 

"'Benim iıtirabatimden ziyade 
tayyarenin iıtiraahti ll.ıımdı. Çün. 
kil, tayyare kıla mnafeler içindir 
ve UZUll mesai~ lnıll~11 
cais delildir. 

''Bunu bildilim halde ba uaun 
seyahate o tayyare ile çıkmayı cö· 
se almıftım. Tayyarenin uzun 
meufelere mabıuı olmaması mu
v~ffakryet ihtimalini aıaltıyordu. 

zın bu tarzda seviımelerini muva· Fakat, hayatta muvaffak olmuı· 
fık bulmuyor, benim hayatıma tu .• Bu netice pek muhtemeldi; 

du. Hatta bir arahk, bapm, tayya· Hkte vermek istemiyordu. Söz Binaenaleyh hayret etmedim. 
re bir hava boflutundan ceçtiği sıra11 celdiJı:çe daima: "Alacağın Şimdi benden, Şehir Tiyatrosu. 
bir ıırada, iırilme düıtü, \'e 1azm töyle olmasına, böyle olma· na artilt olmak için rejisör arada· 
makineye çarptı. Bundan ıonra ma11na daima dikkat et!,, derdi. pma mektup yazm&mı istiyordu •• 

Gelitte de bu yolu qap yukan 
ayni ıür'atle almıt n yolda biç 
durmamıttır. baıunın senemliği biraz gitti.,, Ben: ''Galiba hiç kimse ile ev· En büyük arzusu artist olmaktı. 

Fakat Alekı Hcnpv, Afıikadan 
seçerken Malaryaya tutulnıuı ve 
d8nüıte tayyaresinde hemen ta· 
mamen halta bir halde yol alımı· 
tir. Kendisi, bucün yatakta yatar. 
ken ıunlan anlatıyor: 

"BuaUn isin. Jardıiım rekorun 
kıymeti bence daha mühimdir •• 
Eier altımda daha iyi bir tayyare 
olmut clsaydı, ıüphesiz ki rekoru 
.daha büyük bir farkla lmardım. 

M9• ~~rY1~•ı~ı~•leinJJUŞ; . ece cim r.,, cevabını verdi. Ben istediji mektubµ Y.~ken. 
lndill lRlllllm.L ~~ ··IM.,~M~i- 9*118& ta lttltlk lnailta ti· 
lar, Adeta kendialni tanımımıflar hayatının erkekler için fena oldu· te1in1 ıörclil; açtı, kokladı. Ve bir
dır. funu, terakkilerine ~ed çektiğiıü den aarardı. inci gibi iki daııala yaı 

Dört clln evet ayni yerden tay· söylerdi. yanaklarının üsfünden aktı. Büat 
yaresine binerek havalanırken sıh· Bir ıün de dedi kl: kendiaini hemen topladı: 

- Pazar cünü Londrada hare
ket ettiiim daln"'kada nltibaren bir 
an c8zümil kapamadım. 

''Dönütte hasta olduğumu ceç 
anladım. Vücudumda ürperme ve 
kırıklık hi11ediyordum. Fakat bu. 
nun uykuıu.ıluktan ileri celdiğin.i 
.annediyordum • 

hatli bir ıenç olan Aleb, pmdi be- - Bir kadın her zaman mevki - Beni affediniz, Cot~ de. 
ti benzi aapaan, zayıflamıt bir ni bilmelidir. Bir erkelin saafm· eli, bu tlıenin bana ait olduiunu 
halde inyirodu • dan, iyiliiin.:fen istifade ederek o- "9ell anlam•mqtım.. Hele ukla• 

"Giderken, Ufkusuzlufu hiç 
hi11etmemittim.. Esasen 48 saat 
bile uykusuz kalmrya tabammü· 
lüm vardır. 

"Makine batında ıöalerim ka· 
panıyor, batım önilme dütüycr· 

Tayyareci o cUnden aonra evin· nu her türlü terakkiden mahrum dılmm hiç aklıma ıetirmlyor• 
de yatmaktadır. tnıiliz bava na- bırakan kadınlar o erkeği değil, dum. Koklayınca, hatıramda bll· 
zın Sir Kincıley Vud kendiıine yalnız kendilerini ıevcrler f.11 tün mui canlandı. Kendimi eıkisi 
bir tebrik telcrafı ıöndermittir. Ben de ıarüyor ve anlıyordum (Ltif• u)'fa71 cnlıWsl 
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- Hayır, &yle bir darbe in· 
direcepm ki Venedik yirmi se· 
ne bapnı kaldırmıya muktedir 
olamıyacak.. Fakat bunu ya
pabilmem için iki ıey lhmı. ..• 
Birincili Rolan Kandiyanonun 
tevkifidir. Çlinldl bu adam aer
bett kaldıkça yanında bulunan 
haydut çeteli faaliyette bulun· 
maktan ceri blmıyacak.. Ben 
her teyden, herkeaten 1üphe
lenmiye bqladım.. Venedik 
benden korkmalıdır.. tlr:inciıi 

Jan d8 llediçinin teklifimi ka· 
bul etmeaid\r. O aaman, iste· , 
dilim cibl kuvvetlenmit olaca-
tıın. tıte o saman herıeyi yap· 
mıya kadir ve Venedilfn mut· 
lak bilimi olurum. 

Bambo hak:lkt bir umimiyet 
ile cnap vereli: 

- Zeklnuın hayranıyım 
monıeny8r. 

Cumhuneid heyecan ve il· 
inici dolu bit aelle dn~ etti: 

- Anladın mı? &imdi Jan 
dCS llediçi ile '1leden anlatmak 
iatediiiml an~ muıun? Pi· 
yer Arateni niçin bu kadar u
bınızhlda beklediiimi anladın 
mı?. 

HlzmetP ocala odun kor 
mıya cirdilf sırada Foskarinin 
en çok itimat ettifi oda hizmet 
çisi de içeriye cfrmiı bulunu· 
yordu. 

Cumhurrelalne ıumnı bir 
tepai içinde bir mektup takdim 
ederek: 
-Möıya, Piyer Araten bu 

mektubu ıöndermit·· Yatak· 
tan çıJcamıyacak kadar basta 
bulunduğu için bizzat celemc
mi_1. dedi. 

Cumhurreiı uzatılan mektu· 
bu kapar cibi aldı.. Himıetçl 
çıkıp &itti. Foakari elinde ıe. 
niı ve bUyUk sarfı tutarken, 
Bambo da aakin bir tam'la 
bekliyordu. 

tikiai de zarfm U.ıeritte bak· 
tılar. 

Cumhurreisi sarfı açarak ilk 
aatrrlan okudu. 

Birdenbire morardı. Beyaz• 
latan dudaldanndan: ''P'ell· 
keti,, kelimeli döldlldU.. Mek• 
tup parmaklan araunclan kay• 
dı ve yere dilftil. • Bambc he
yecanla yakaladı.. Bu sefer de 
ilk aatırlan o ıü.ıdU : 

Momen7örl. 
"önce hüJik .ıfmm rica e· 

derim.. itiraf etmek mecl.ariye
tinde 1"ılundujum hlıkiıat, aize 
hildirmeie ceaant ed.ni7ec:ek 
kaür müthittir• YatSlan çı• 
kama)'Mak tcadaı- huta Wun
mamıı ol1a7dnn, Wzzat selecek 
w hu mülhit feliıketi aiunla 
aöyli,ecektim.. Ba feliket Jan 
dö Mediçiain ölmüt INl-11-
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-.Jan d5 Mediçil Siz zorla 
doatum oldunuz. Size itimat e
derek, emniyet ıöstererek ıel

miıtim.. Halbuki itte cörüyonu· 
nua. Gene size kartı elimden 
celeni yapacağımı söylüyorum • 
Bu benim terbiyem.. Siz beni ce
ne lıtedifiniz &ibi teliklı:i edi. 
nls., Size tayin edecefiniz yolu 
bizzat ıeçmenizi ıöylediibni ha
t rhoyrum. Tercih ettiniz. Sizi 
de ben ölüme mahkılm ettim •. 
GiSrüyonunua ki sözilmde du
ran bir adamım •• Düımanlan· 
mın dosttan da benim düıman
Jarımdır. 

Jan dö Mediçi kurk ~e hafif 
bir aeale ıordu : 

-Ali.. Ya bizzat dUpnınlan· 
nın nalll muamele edeceksiniz?. 

- Oh... Onlar.. Onlar dUt· 
manlanm .• Ben onları hemen öl· 
dürmek iıtemem. Sizi de istemi· 
yerek yaraladım.. Yalnız intika· 
m1ma ınlni clabilecek bir adamı 
ortadan 'kaldırmak dilıünceaiyle .• 
Yoku size kartı kat'iyyen bir 
kinim yok. itte bunun içindir 
ki size ıoruyorum .Benden iıte· 
1ecefinb bir teY var mı? Ne la
te1'enis iıteyinis arsunuzun 
7erine ıetirlidiiini ı&receksi· 
Diz •• 

Btlyilk ifrit, bulutlanan c8a
lerini Rotana dikti. DudaklL 
nada v a h J i bir tebe11Um 

vardı. Sararmqtı.. Gaaleri ka
pandı. 

Rolan i1rperdl. Bqmı çeviı
miye lüzum ı8rmeden hendek
ten apfı indi ve &özden kaybal· 
du. 

BUyUk ifrit henüz almemit· 
ti. YükaeJı: bir tepeden Govemo
lo tabyalarına mensup yirmi ka· 
dar aıker, ceçen vak'ayı ıeyret
miıler ve ıonra da Rolan aynlır 
aynlmu yaralının yanma cit· 
mek için hareket etmitkrdi. 

Yerde upuzun ve yan i51ü bir 
halde yatan' adamın yanma cel
dikleri zaman içlerinden biri, 
bunun di.'Jmanlan Jan dö Mediçi 
clduğunu tamdı. 

Hemen bir aedye ıetirildi. Jan 
dö Mediçl sedyeye konıUdu. 

Bir çeyerek aut ıonra Gover
nolo tabyaları ve kaaabaaındaJd 
çanlar çahnmıya batJamııtı. 

Yükıelın "yapım!., ıelleri a· 
rasında Jan dö Mediçinin ellerde 
tapan 1edyeai tdırin kaiabahk 
•~kaldanndan ıeçeı'ken halk bU. 
yük bir ıevinç dalpaı içinde cal· 
'kanıyordu. 

lıte büyük ifrit, muzaffer bir 
tekilde cfreceiini umdufu Oo
vemolo istibkimma böyle yara-
h ve eair bir halde ctrebi1mietL 

-4Z
ARATENIN BtR MEKTUBU 

Venedik dllkUnün ıUıU1 ve 



~glada 

Köylünün sıhhati 
için en pratik 
tedbirler ahndı 

Kurs gören 300 kö}ylC 
gend bir ço!t hastaları 
ölümde:ı kurtarmaca 

muvaffak cldub.r 

Seyahat notları 

Akşehir köylerinde 
kalkınma 

• var genış 
Bu f<azanın bütün köylerinde yollar açdmış, 
1.1ek&ap;~i· ya~ı~r.uş, g~l;;·:cr r.raıri:;tlŞ, 
r~dyo.u m9ydar.lar kurulmuştur 

Ak1eblr kaymabnn Mehmet Belek arkadqım11 ttulbl Gibaayla 
beraber 

Muğla; (Haber) - Vilayetin 
her kazasıııda bir sıhhat kursu a 
çılh?Ş ve bu kurslara, fazla nü· 
fusa malik olan her köyden o
kur yazar birer genç illtirak etti
rilmıı:ıtir. Kurslar, her kazanın 
hlikflmct doktoru tarafınden itfa 
re edih l'ek bir ay devam etm'.ş: 
299 kö~lü genç, kursu muvn.ffaki 
yctlc bfürerck törenle vesika aL 
mı~ln.rdır. Bu gençler halen keneli 
köylerinin ücretli Slhhat Yl)rucu· 
luğWlu yapmaktadırlar Bnnl •-: 
1938 senesi sonuna kadar, kaza
ra düşerek kUçilk yara alan köy 
lülerdcn 21 kişinin tedavisini yap 
mı~lar, yılan ve 11.krep sokmasın
dan dokuz kişiyi kurtarmışlar, 
dört yUz seksen çocuea çiçek a
§lsı yapmışlardır. 

Konya, (Hususi) - Ifonya viliı.. ç:ıhşma tarzı güden Akısehiıin .köy
yetinin köycülük d:ıvasında hızla i- cülüktcki ilerleyişi, yann için ümit 
lcrliycn faaliyetini eV\·elcc bu sü - verlei vaidlerle doludur. Şimdiye 

tunlarda tebarUz ettirmi!J, l\:onya_ 'adar köylerin mlllırem ibUyaçlacı. ni, birkaç yıl önee-kl raltamlarta 
dııkl köy bUrosunun çalışma siste - na cevab verilmiş, okullar, rollar, muJcayese edilemiyecek derecede. 
mindeki intizamdan bahsetmiştik. sığır, koyun ve diğer hayvanalnı yUkseltmt,tir. Bolvadin kliylerinde 

medenlyethı bu en ıilratll Se!tnd'en 
istifade ettirilmeye baglanm11tır. 

Bu tnrz çalI§ma, \'lrayetin kıızalıın· cinsini ıslah yolunda ciddi hamle • 
na d:ıhi sirayet etmiş olmakla be- ler yapılmış, umumi köy hnmamla
rabcr merkezdeki kadar randman a_ n, ebedi jcl ALatürkUn anıtları, 

lınamadrğını da ilüvc etmek icab C· cumhuriyet mcydanlnrı, köy konak 

der. Ancak, Akşehir kazası bu va- lan, fennt kUmealer, fenni kova.n

riyctten müst('snadır. Bu kazada lar vücuda goUrilınlr:Ur. Bataklıklar 
l:öy ve köycülük mevzuu Uzorinde kurutularak ıalah edllm~tir. Küylcr 

daha önceden büyük bir lıassıısiyct ı;elirlerini arttırmak bahsinde fıulıı 

gösterildiği ve metodlu bir çalışma hassas ve itinalı davranan gent 

tee5Süs ettiği için verim artihış ve kaymakam .Mehmet Belek, muvaffa 

olduğu gibi, Ak§ehfrln nUfuııu kala-
balık olan köylerine dahi akUmUll-

törle çahgan radyolar ahnmrJ, bir 

Köylünün kaza merkezindclti işle
rinin derhal intaç cdilmesJ, idari 10 
zum arasında, tercih hakkı taşımak
tadır. 

program esaııt dahilinde köylUyc ı:aJul Günay 

~ıhh.t korucusuna malik bu· 
lunan 299 köye lckoplast 322 ilaç 
ihtiva eden birer ceza dolabı a. 
lınmı§ ve köyün şahsiyet manc· 
viyelerinin istifadesine terkcdil
mi~tir. 

bugUn Akşehir köylüsU, bUkümeti _ 

m1zin aradığı \'C istediği e\'safta 

kıyetlnin bilhassa çokluk Jcmmını, 

bu mevzuda tevakkuf ctmelı.lc elde 

Afyonda zafer mey· 
danı genişletildi 

kalkmmn ve yc~me yoluna girm~
Ur. 

• 
Kazanın f a a l kaymakamı 

lfehmet Belek, köylU içinde bir k6y 

Meydanın yan ve arka ta raflarında Nafiaya 
l\1aarif<! ait yeni b ianlar yapıldı, man

zara güzelle~~i 

ve 

Her köye birer de sedye alın
mıştır. QOCuğu gibi hareket etmesini, mu -

nevverlc köylünUn tcmMınt hazır

lıunağı, Jı:öylüyU mümkün olduğu 

etmiştir. "Önce tetkik, conra tat_ 
bik,, dUstüru dairesinde hareket 

edilmesi de bu mu,'flffakıyeti sağ. 
hyan amiller arasında yer ahyor. 

İnanmalıdır ki Akıebir köylerinde 
"kalkınma" adını alan davranışlar, 

hayali ve "geli~i&'\izel" olmaktnn a

zade, tamamcın hakiki ve elle tutu_ 

...... - -
Köyler içinde mevcut su biri· 

kintilerinden on sekizi kurutul
mufj, üstü açık em sekiz kuyu bi. 
Jeziklcnmiştir. 

Köy evlerinin dörtte UçU dahili 
ve lıarici kireçlenmiştir. 

kadar salma derdinden kurtannağı, !ur esaslara istinat ccliyor. Kabili

k!Jylüye mUşterek gelirler temin et. yeti tıı.tbikıyesi olmıyan işler Uze -

meyi pek fyi bilmi~ olduğu için mu- rinde tevekkur edilmemiştir. Zamıı-

vaffak olmuş Ye bugilnkU Akşehir nı öldürmemek, köylerin gelir koy_ 

gibi, .o zamanki gibi zannettim. köylerinin çchresino bıı§ka bir ve- naklarının istitaati nispetinde hnm-
Bcn teessürle s:;r.dum: kil verebllmi§tir. leler yapmak ve köylilyc "eser" 

teslim etmek gayesi doimn gözö -
- Pe'ki, '.Duran, fakat bu hatıra Gilzel !1..fr t düf' tU kl A,_ bf " esa r l\Şe r, nünde tutuJmuıtur. 

sizi ııe için ağlattı? ı Konya lle Afyon viliiyetlerlni birL 
Ç .. _,_,, kit • diki d Bugiln Akşehir köyleri hm.irin en 

- u ..... "' o va §tm n en birinden ayıran smırdır. Bu budu -
çOk jyi idim. Namuslu, meı'ud, a. zengin ve ileri köyleri vıWyetlude. 

dun öte yanını da .Afyon vilayetine 
çık kalbliydim., Fakat insan, daima dir. Bıuılardan llalettayfn bir iki 
ı.tedilbıde muvaffak olamıJ"OC' ••• edet-. ~ gd'rm~. li69.U umui1\lyeal A.f;:omla büyük zaftr ıJbiJesi mey damncla bir milli merasim td#a11tıst 

.iki kuaıma.iklabMia'"4•..kô'-"~ülük Coıkun, bugün başka, daha pa- ,? hatkmda :bir fikir edinmrğe yctebi-
balı, çok pahalı lcvantalar ktillaru- dava.sı :Uzcrindc §Uurlu bir faaliyet 1 !iyor. 

).. t • 

yorum- vardır, anki iki kaza da bir elden 
Bu sözlen söyledikten sonra, idare cdiliyormuıı gibL 

asabi asabi güldü. 

Göze görUnen eserlerden maada, 
göze görUnmlycn, faknt hakikatte 

Afyon, (hususi) - Şehrin en lelilmiştir Vali Durmuş Evrendi
güzd ve ı,ıek yerinde bulunan j lek,. Zafer anıtının. bulunc~uğu bu 
b .. · k "Zaf t,, k gcruş meydanı g1Jr~lleştirmck i. 

uyu er anı ı ııın ar ayanı çir hüyu ıt bir g-J~·ret ve himmet 

*** 
Coıkun ıustu. Şiıeyi afarak 

Bolvadindekl köy çnJışmalannı köylünün kafasını kültür ve me -

ba§ka bir mektubumda yazmıa oldu· deniyet Alemine mal etmek gaye .-

cwc!.·e eski binalarla çirkin bir' sarfctmiştır. 
manzara arzediyordu. Şimdi bu 1 
yerde Nafia.ya, lılaarife ait yeni t Rc~imde, milli g~~ıe_rde y~pı
b. ala ,1_,.. .• 

1 
bU "k lan to~enlerc pek musaıt vazıyet 

içindeki bir bç damla levantayı 

tıpası üstüne döktü. Odanın içi
ne hafif bir koku yayıldı. 

ğum için oraya. tekrar temas elmi- sine dayanan manevi eserler de ıa

yeceğim. Mevzuumuz Akgehirdeki yanı kııyttır. ın r yapu.sıu.ço, guze ve yu man bu meydr..nlıZın. büyük bir 

HJKAYECI 
köy kalkınmasıdır. K03koca bir vi_ .Açılan halk dcnıhanelert, Akşe -
lfıyet içinde on üç kazaya faile bir hir kÖ) JUsUnUn okur yazar nispeti-

hir mek!ep yük.cıı!ltilmi§tir. Bu kalabalığı nasıl )~ıttuğu görül
şekilde mr,ydan biru daha geni~ mektedir. 
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müdebdep sa1onÜnda Bambo ile 
Foskari baıbaıa venni§ler, ya
vaı yavaş k:;nuşuyorlardr • 

Bu bir kıJ sababıydL 

Hizmetçinin vakit vakit geti
rip §Ömineye attığı odunlar çı
tırdayarak yanıyor ve odaya ha
fü ve latif bir hararet veriyor
du. 

Bu sırada susmuşlardı. 
Foskari ateşin pek yakınında

ki koltuklardan biri içine gömül· 
mU§t\i. l3ambo ise biraz uzağa 

oturmuştu. 

Cumhurrei::i evvelce başlan

mış bir konuşmayı tamamlamak 
iatiyoqnuı gibi bir tavır alarak: 

-1'şte, dedi.. Bugünle tam on 
iki gün cluyor .. Hata Piyer Ara
ten.d,en covap alamadık. Henüz 
dönmemi~ olacak. 

Kardinal cevap verdi: 
- Her gün evine uğruyorum. 

Kimso k~ndinden en küçük bir 
haber alınıt değil.. 

- jan dö Mediçi her halde 
Mantodan çok uzakta bulunma
'Sa gerektir. Murahhasımızm bu
güne kadar dönmüs olması icap 
edecekti. 

- Doğru .. Fakat yolların kar
la kapalı olm:ısmı da dikkate al
mak lazımdır. 
Yenide=ı sustular. Cumhurreisl 

Fos~•arinin gözleri, ocakta ya
nan odunlardan ayrılmıyordu: 

- Bak Bambo, -dedi .. Şu ccak 
ta yanan odunlara bak .• Dünya. 
da her §eyin sonu itte bu olacak. 
Bugün var, yarm yok ... Ve1huıl 
dünya bir yokluktan, bir hiçlik
ten ibaret .. , 

Bambo cevap verdi: 
- Bu boş şey monsenyör .. Bu

gün haiz olduğunuz nufuı.: ve ik
tidar her şeye rağmen gene öy
ledir. 

Cumhurreisi titredi ve oturdu
ğu yerden ayağa kalktı .. Yava§ 
adımlarla pencerenin yanına yak 
laştı .. Bamboya da yakla~masını 
söyledi. Pencerenin ipek ve afır 
perde!erini 'kaldırarak sordu: 

- Ne görüyorsun?. 

Damb~ cevap verdi: 
- Mavi ve berrak bir gök .• 

Kanallarında binlerce gondcl 
buluna11 muhteşem ve mut::.nta~ 
bir şehir .. Bütün bunlardan, bü
yük bir faaliyetle !ialışan insan· 
lar.dan b:ışka yanımda biri ... ar. 
Her şey ona ait.. Cumhuriyetin 
yegane reisi o ... Ordu ve asker 
onun emri altında ve emrini bek. 
]emektedir. Şu sarayın pence· 
relerine bakan gemicilerin içle
rinden ne dediklerini bile işidir 
gibi oluyorum. Onlar şu sar.ıy

tla, benim yanında bulunduğu.n 
zatın, ttnlyanın terakkisi için '.:;:l· 
lı§an yegane adam olduiuna ina 
ruyorlar. 
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Foskari cevap verdi: 
- Ya ben ne törllyorum, bi· 

liyor musun? iyi dinle .. dedi .... 

S::nra Bamboya yan c!önerck 
p:ır;nağiyle o tabut ıeklinde, sa
rayı ile zınöanları biribirine 
rapteden o büyük ve müthiı küt
foyi gösterdi. 

Bambo sarararak mmldand:: 
- Ecel kö~üsü .. 
Cumhurreiıi yavaş ve sakin 

bir halde ocağın yanında. biraz 
evvel oturduğu koltuğa yaklaftt. 
Oturdu ve ilave etti: 

- Ben, bu pencereye pek na
dir yaklaşırım .• Çünkü ben ora
dan senin gördüğün §eyleri de
ğil, daima Ecel köprüsünü ıö· 

rUr ve benden önceki Cumhur
reislerinin hepsinin ce oradan 
ıatnaplar içinde ıeçtiklerini ba
t rlaram. 

- Monıenyör .• 
- Baıka yerlere ba~ınu çevir-

cliğim zaman da titrerim. Pcn~ 

cereme ba"ın gemici1er beni 
korkutur.. Askerlerin Je beni 
yakalayacaklarını sanıyorum ... 
Her saniye, her dakika zındanı 

düşü:ıüyorum ve o fikrimden 5ık
mıycr ... 

- Evham. 
- Bambo, akıttığım kanla-

nn beni bo~duğunu sanıya· 

rum.. Kandiyanonun oğlu et
ra(xmızda dolapycr.. intikaıw-

nı alacak ve bugün, Çvk yakın. 
Bambo milıtehzi bir tavırla 

kekeledi: 
- Rolan Kandiyan:;, çok ya

kın bir zamanda, elinize dü§
mU1 bulunacaitır. Arhk o za-
man ..• 

- Bunlar kendimizi teaelli e
decek kelimeler. .Bi& bunlarla 
müteı:lli ola duralım.. Sen bun 
lara evham de .•. Beytıude korkı1 
de, ne dersen de ..• Bu mcı'um 
blr hakikatten ba!ka b:r teY de· 
fil bence... Gözlerime tesadüf 
eden zabitlerin gözleri~de be
ni korkutan parıltılar acziyo. 
rurn., 

- Böylelerini niçin tevkif 
etmiyorsunuz?. 

- Cie~n giln verdiiim zi· 
yaf cttc bile bazı zabitlerin ga
rip fı11ltılarına ıahid oldum ... 
Bunlar benim için müthiı bir 
hakikatten başka bir şey değil. 

- Böyle oldufu halde tıall 
bu adamlar terbeıt dola§lyorlar 
CSylc mi?.· 

Cumhurretli maea üzerinde 
duran bir 'kiğıda elini butıra

rak cevap verdi: 
- Sabrrh ol, Bamb~... tıto 

her gün birer isim ilave edilerek 
uzayıp ciden liste burada.. 

Bambo 'kağıda ıöı attığı za· 
man yüz kadar isim gördü ..• 

Cumhurrelıi tekrarladı: 

Ankara rad 
TGRK1YE ıtAD~O • .ı 

p05f11P.i-' 
Türklue Raduoıa ,. ~ 
DALGA uztJNLl1~:-~ 

1639 m. 183 J{C ~ ~ 
19,n m. 15195 J\~ ıt., 
31,70 m. 946& }\c ... 1'fl\'11' 

T{}RKtYt~ 

CUMA - 17 • 2 .. Sf . ..-
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Bayanlar! 
Göz müsabakamız için . 

ot o D r a fi a r 1n ı z ı b i z i m 
~esabımıza çektirebilirsiniz 
ot.. O.ıeterniz, Gilael Gaz MUaabakasına ittirak edecek kadın 
>oırucularına bir yardımda bulunmafa karar vermlı ve Be • 

llnda Tokatlıyan karpıında Foto Etheml temin etmlıtir. 
otıı Sarıatktr Foto Ethem her cUn kendiıine milracaat edecek 
bir 1\lcaıırıınmn cısz reılmlerini bizim hesabımıza çekecek 

1111•haıını bize, bir nilnhaaını d:ı okuyucumuza verecektir. 
foto:!'dın okuyuculanmız, kendilerine vaadettiğimiz mUklfatr, 
tUe ~f?ınenin kendilerine verdiği g!Sz reamini g!Sıtermek ıure. 
deıı ~ bıleceklerdir. Foto Etheme müracaat iç:n idarehanem~ 
"tat Afıt almıya ihtiyaç yoktur. Doğrudan do&ruya orıya mü 

t edebilirler. 

c. fö\STALIGI ÖNLEMEK 
TUTULMAKDAN İYİDİR,, ı 

. . '•- OJfl,l; , • • . fiA!W'" 1f!z ÇABUK! 

~-----

Ronıatizma 
Lumbago 
Siyatik ve 

algınhklar ını iyi eder 

• " ) , • • • • • , rt 
1 

, ,. _.• lj," • n•' ı ı. , 11 1 , 1, ı ı ı ı ı ı , 'I ı11ııoıılı.ı 1 1 ı ı I' qıi, ı 1111 ı' 
ı 11 • ı, ı ı ıııı ı tı, ı ı 1· 1

1 1 

1 1 1 ve şüphesiz hepsinden tesirli teneke kutularda 

g 

1 Gribi, nezleyi, Romatizmayı, cllı ,., bat atnlanDJ lıemen geçiren yedae kafeletdlt •• ..., lmtalard a oldatuaclu tesiri ,., ~ 
sablttlr. ismine ve markuma 16tfen dikkat. Her eesanec1e teldDl katma 1,5 köraıtar. 

mmını lı/ llLJI 1 ~11,llli~lıl ·!llıli ,1111'·11!1 1 ·- il 1 "I' il' 1' 1 'I 1 ' · ' ıl ı' ı/·ıı'I 1 '11 ' ı . 11 ı 1 1 ıı1 1 
' l ı 1 ı ı ! 1 1, 

1i1 1 1 1 f~ ı ı : 
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Çocukbilmecesinde • 
hediye kazananlar 

28 Kiınmuuıl tarlhll bllmeceml
:&ln halU töyle idi: 

( Y alna' üç ld~lye ta.kaim eclllmMl 
do,'TUdar, Çünkü Ud baba iki olul 
btr bllyllk baba, bir olul ve bir de 
torunundan lbaretUr.) 

DtR . KONSOL SAATi 
KAZANAN 

Birinci: Selma Tuğlu, Aydm llko· 
kul. 
BİR. KİLO ÇİKOLATA KAZANAN: 

İkinci: Nermin Hamid Ankara 
mus:ıd muallim mektebi. 
YARil.f KiLO ÇİKOLATA KA • 
ZAN AN: 

KOKU 
ANKARA memurlar kooperatif ıirketi tarafından l'etirilen en İJİ 

ALMAN KOKU depoda teslim 
TCNU 25 LIRADIR. 

Kurıun mühürlü çuvallar içinde· evlere kadar da teılim edilir • 

__ ........................... -........................... __ .............. .. 
WUraeaat yPrl 

Üçilncü: Selim Ak 17 nci ilkokul. -
Ankara memurlar kooperatif 
Şirketi lstanbul irtibat bUrosu 

Sirkecide, Yalıköskü caddesinde, Liman hanı kaI}ısmda 
Mühürdar zade hanında No. 32 Telefon 23074 BİRER KUTU PÜSKO\rtJ 

KAZANANLAR 
l - Şükran Kıra! Beşiktaş. P. 

T. Kutusu So. 33, 2 Necdet TUzer 
catalca O.O. 81, 3 Semi Taner Ka 
dıköy 7 ci okul 219, 4 Metin lst. 
Him:ı}•el etfal S:>. 1, 5 Haydar ls. 
44 cü ol~ul Sınıf 5- B .. 360, 6 Ni 
hat Selvili mescit So, 7 Yapr öz 
duru ls. bölğe Sanat ok-ulu No. SG 
8 Ali Tinkay h.. erkek lisesi 724 
9 S. Baru Beyoğlu O.O., 10 7..eynep 
Şehremini uzun Halil So. 10. 

BiRER PAKET ÇUKULATA 
K.\ZA..~ANLAR 

11 - Behçet baykut Vefa lisesi 
2-B. 119, 12 izzet aydın Fatih 
O.O. 3. A. 192, 13 Azmi KAmil Is. 
1: ci okul i.9, 14 Haşim emniyet 
sandığı Karşışı. 56, 15 Şükrü Sirke 
ci Ilocapaşa da No. 12, 16 Meral 
çana.1<kale Hastane Bayii, 17Rıza 

Küçük Ç~c. 18 Mahmut Fezzi 
şisli. 19 Mehmet Emin Edirnekapı, 
2:> S:iley: kız orta okulu J:ilide 
fmn arkası 22, 12 Hatice maral 
Çen:;elköy. 22 Ay~cl göktepe Bogaz 
kesen. 23 M. Işın Beşiktas Vize ca 
mi çıkmazı 14, 24 Ali sağlam cağa! 
oğlu O.O. 18.:1, :5 İbrahim B. zeya 
zıt, 26 Jan cg::ıpek ~en 'Lenua J,.i 

sesi, 27 Hasene Uzun Beylerbeyi 
27 ci okul, 23 Yurdagül !Çevik lir 
keci Hocapa;a, 29 B. Ça~!ı Samat 
ya M. M. Cd. 52, 30 Melehat ersan 
31 aksaray uıun yusuf So. 15, 31 
Nejded Sultanahmet 1lk okul, 32 
Mualla Aşgel 52 d okul 168, 33 
Aysel emirgan çeşne So, 34 Mela 
hat ayhan erenköy kız lisesi, 

BiRER PAKET ŞEKERLEME 
KAZANANLAR 

35 - Bedriye Türk oilu erenkôy 
Kız lisesi A, 1400, 36 irfan B~ik 
ta, valde çe~mesi maçka meydan 18 
37 Ayyıldız galatararay, 38 Saadet 
atan yıldız erenköy kız lisesi ede 
biyat kolu 219, 39 Hamit gören 
galata karanlık So,6, 40 Fevzi ah 
yar Beyeollu 12 ci okul 84 
41 Gilain Okay Tophane KadıWer 
yokuıu 74, 42 Aza GWer Pertev 
nih:ıl llı:ıi 7 64, 4S llhanmi Erıay 
Cumhuriyet ilk okulu S. 5 1043, 
44 Ali \'1col Galata Neceti bey cd 
20, 45 V. Akkoyun Ba'Jark8y ban 
ıo cad. No. 2, 46 Kemal Ayral 
Uaküdar uazı Haabahçe aok. 5, 

DEPOSU 1 Kuruçeımede Altın Çapada 2 No. lu 
ı Kooparatif deposu telefon: 35-69 

• 

47 Saba Sunu, 48 Nezahat coıkun ================:::::::;::::;:=:;;:::=:::::;:;=:::;:::::::;:;;:==;:=;=;:::::= 
Kılıç Ali Mescit ıok. 9, 49 Yakup 228, 50 Necip Arvas Kabataı eri Fergan Zeyrek O.O. 2.B.135, 521 S.5.146, 53 Turan Özçetin Unkapa 
Ha.dancı Fahti 40 cı okul S.B.A. kek liıesi 4.B. 1790, 51 Necdet Niyazi Erturan Beyult 42 d okul m Hıcıkadmi 
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Nalft vasıtafarmm Jıatlarmr, 1ıavıı.ya en rlyacle btr mukM·emct t e.skll edebnecek ,ekle sokmak ylnntnct asrr makine den~ıln en bariz 
ft fıclır. Otomoblllerden sonra lokomotiflere, tayyare \'O \'&ı>urlara bu kaygm hat &ekil nrilmt,, birı:ok kübik en&.lla da bu tarı tecrübe 
cdilmI5tir. Şimdi, kadın elbiselerine de bu sekil nrilmc 1 diiııünülmu, Te bir Amerikan moda mlies9CSesl tarafından bonon tçln bir muşa. 
baka 8'almııtır. Da mUsa.ba.kadan sonra, kazanan modellere göre yapı lımJ yeni kadın ıuvaletlerl Ne,·york ıergislndo teşhir edl~ektlr. 

Uı*~ııda, 21 klinunus:ııthlt", J.entntn ölümUnUn 15 ncl ~,ldönUmU 

lrotl:ınm15tır. l.enin 1!>24 de öldüj;.rü zaman Stalin merkezi icra komi
tesinin ikinci clcrerede bir azası idi. 

Yıldönili'nU münasebetiyle, Stalinin 1922 l'fe J.cnlnle beraber, 
l\losko\'a ch'ıırında Gorldy'de alınmış bir fotogrnfl:ırı nc.,rcdllmlştlr. 

Yoronczde külture\indcld heykel de bu resmin bir koııyasıdır. 

J..o~ Aneelc~ Uzerlnden g~en bir bonıbardıınan fııyynr~I ntc!I ala. 
rııl• yere ilü.müı.:ı 'c içindeki iki klsi öbnüştilr. Uunlıırdıın biri ı>lluttur 
, .c 1ıa~t11 aı;ılm11dığı için tannrcclen atlıyarnnmı tır. J>lğerl de Fran
sız nskeı1 atn~wc;ldlr. ı~rnnsnnm f\merlk:ıtlan askcrt tayyare almakta 
oldaj;'1lııu bu hüdlso açığa çıl<armıştır. 

IIükUınctln draat sahasmc1a1d programına ıtlraz mulnıl.ıilinıle ol
mak üzere İngiliz çlf~llcri, bllyük bir kafile halinde, geçen hafta Lond
raya yürilmü,ıer, fakat ba protesto nümayişi az sonra bir memnuniyet 
haline glnnlııtir: Yeni zira.at Nazın ~ırtı:llerl memnun edecek kararlar 
'\'erince ı;iltd kafilesi lehde nllmnlişt.e bulunmuştur. 

Resimde görUlen ı:Irtçllcrln boyunlarında "toprak için adalet,, ,·e 
"zlr&atl kurtarın!,, ibareleri yazılıdır. 

::o--. ·-

l 

Amertkanrn yf'nt lıahrt inşaat programına ıtnlıll olan "İııclinpolls,, 
zırhlısı Ncv Jenıey'tlekl lıa\uzlartla bltmck üzeredir. 

f{lfltf 
Berltnde ycnt btr Ilaşvetd\let btnncı1 yapılnn' n bizzat SO rJle 

rafından a.tılmı)tır. Başvekalet bin:ı.smılA Hitlerin dairesi ı5>< öıJ 
re eb'admdadrr ve dünyada en büyük hususi bir devlet ı:ctsi 
eayılmaktadır. t~ 11111 

Aı:ılma mcraslmbıe, sade blnanm Insasmda değil, tn'a.J ııer d 
lnnılan mermerlerin, demirlerhl, tahtıılann temininde !:ahşnııŞ 1~,bCııl 
davet edilmiştir. Jlltlcr bu 8000 işçi önünde söylediği nutuld·~·ıe ııı 
(MUnlhtekl) evim nazl hareketinden en·etki 5cklindcdir '"" 0

• 

caktır. Burada ise Alman mlllcttni temsil ediyorum,, denıt~tir· )'tedi'' 
· llitıcrin arkasmda ln_şaat mühendisi ,·e kıılfalan göruııne 

ÇirflS,Jı 
sı~·arn Fr<'nsleriıtdl'll l 1ıl' e~ " bir • 

J ondrad:ı 'ine Sh·n°111 Jı&)1 ' • • bir bll ...JI. 
t ı>:ı.nyn<lnn lıirret: Prt'ne clnğla - lenmiş ,.o A \'rup:ıdıı fnlde .... 

rında soğuldan donınuı.ı bir halde ynhn.tlne çılnnı5to'. J?CS :ı~'e 
_, tıı~1 

bulunan bir t"panyol Jmdını bir le Prenses J..onclr:_u~ U ·or. 
ı~rıınsız askeri kurtarmaya ı:ah51 • mek üzere iken gortıl ) 

yor. ~ 
-------

tJS 
~iJJ{S~ıt tıf 

a SAF 1SVEÇ ÇELlCINDEN: AVRUPANIN EN oınrtı1' )r&~J' 
I RA fabrikalarında: MARKALARIMIZ lÇIN hususi 0111n ~vı 

mıfJtir. PİYASADA 1K1 M1SL1 FİYATLA ısatılın~k;~,:N \rı 1.1 
MARKALI VE YABANCl SAllİPLİ mııllnrdnn VS t: 

00& ~1~ 
BERBER KARDEŞLERiMiZE ISRARLA f A 

EDERiZ 
sııhlbi ve DEPOSU: rJ!I' 

uıar :-·ıı 
FEIDU ARDALl MEID.IET BOZKURT, marpuc;c; 
han No. 1. TEL 22811 


