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r······················· Riyaseticumhur 

ltıesai birliği esasını görüşüyor 
~ ' 

köşkünde 
kabul resmi 

memurları 

için de bir kabul resmi 
tertip edildi 

· ı Konsey 
1 

Ankara, 21 - Reisicumhur ls
. mel ln!Snü ile rerik:ıları tarafın· 
d:ın dün akş:ım saat 17 de Çan· 
k:ıya köşkünde şehrimizdeki as· 
kerl erkim şerefine "erilen cay. 
d:ı, BnşYekil Refik S:ıyd:ım, Ma
reşal Feni Ç:ıkm:ık, Dnhillyc ''e· 
kili Faik Oztr:ık, Mn:ırif '\"ekili 
Hasnn Ali Yücel, Gümrük 'Ve ln
hisnrJar \•ekili Ali Rana T:ırh:ın, 
7.iraat \•ekili Muhlis Erkmcn, 
Sıhhat ,.e icıimat Muavenet '\"C· 

kili doktor Hulüsi .Alataş, büyük 
erkiınıh:ırhiye ikinci reisi orge
neral Asım GUndüz, Pnrti Genel 
Sckreterl doktor Fikri Tüzer, 
Gr.neral F:ıhretıin Altay, .Milli 
Müdnfon erkiını bircok nlbaylar 
\'C yarhnyl:ır bulundular. Danslı 
çay sa:ıt 19,30 n kadar denm 
etti. 

... 
•-"' ,., . .,..._. . : , .. 

Dün ve bugün iki 
içtimiı yaptı 

Dünya hadiseleri karşısında dört 
devletin hattı hareketi teshil ediliyor 

''Prz .. -- ............ - --
d.~ '%da .. · • • ._, ı ı ~1 • ı · ·rr 1 d 

Belgrad, 21 (A.A.), - Balkan lede Avrupa devletlerinin ekserisi
antantı Cialıni komisyonunun Bük
rcşteki toplantısı hakkında ilk say
fasında mütalealar serdeden Poli
tika gazetesi, ezcümle şöyle demek· 

nin mukarreratı üzerinde tesir ic;ra 
etmiş olan MdiSelerin inkiuafıru 

hesaba katmaktan hali kalmıyacak 

:"il"liı a_ .. o_n muharebeler esnasın aa bir köyü bombardıman tuen ta yan ayyare en. ayyarc er en 
•<>Tulen küçük bombalar birer kiloluktur t't J'angın çıkarmak tadır.), ~ Reisicumhur ve refikallln ya. 

rın akşam muhtelir nklıletler 
memurları icin bir cay daha ter

tcdir: 

"Romanya payıtahtında yapıl- VV'VV'VVV'Vw.....,.."""'"""""""'-"""vvwV"V"V'Y"l-""~-vvw.,...,.V'Y"I-"' 
~arp halinde Alman ordusu · tip etmişlerdir. 

r Çekoslovakyadan geçecek 
tabıustaki ltalyan ordus.u yeni 

sevkiyatla mütemadiyen 

~ takviye 
~ 21 (A.. A.) - Avam ka

llı ~rulan bir euale cevab 
e~tcı:ar BuUer, İngiltere 
'~ harb halinde Alman 

~ h ~oslovalt arazisinden 
~~ aklı:rnı bahşeden ;Alman .. 

itili.tliln. :milteallik mü-

ediliyor 
Hariciye mUste{j n BuUer, ıı.vam 

kamarasında diğer ibir mıal verdi.j 
ği cevabda ltalyanm Trı Y, stahl ' ı 

taatmı yenidC.ll otuı: bin ask r~e Wc
vıye cttiğlnl ııöylemiştir. 

lluhafıı.zaklr mebus Sandy, Trn
bulustaki kuvvetlerin ltaıya tarafın 
dan arttırılmruımı İngiliz hükfuneU.. 

'(Deııamı 4 üncüde), 
~at a1mmmıı olduğu.. 

~elediyenin İstanbul 
s Coğrafyasında yaptığı tadilat 
~rnatya koyu kısmen dolduru

lunca koku başladığın~an 
şikayet ediliyor 

'(l'az131 "4 üncüde} 

liABER'in 

Güzel gözler müsabakası 
~~nenin en büyük eğlenceli ve mükafatlı 

. "" . • 'müsabakasıdır 

. ~ . 
urrıara: 41 Bostancı J\.'ri!tft Öpçün 

01ttı 
J°tlcfl)IU'antta dağıtacağımn:. mlika!atlarm kıymeti 800 llra11 

aelandır. 
~ . . 
-.~17 kırnıetınde bir radyo, kristal bllfe takımlan, kıymetli ceb 
Ilı~ &aatıen, mu ambalar, elbbellkler, istenilen eşyayı alabil-

~ 15
&labiyet1n1 ,·eren 20, 15, 10 Ura gibi para kıymetinde kart-

~~~ . 
lif ev C§yn.sı ·u saire. 

tlsabaka kuponu 
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~ 

Müıa1>a](amıza 
. 
1§-

tirak ediniz ve ku
ponlarımızı topla -

maya başlayınız 

makta olan görüşmeler ve istişare
ler, bundan evvelki konferansların 

ruznamelerinden pek farklı olnuya
caktır. Bu görüşme ve istişarelerin 
mevzuu, beynelmilel umumi v'aziye-

Veni tefrikanıız: 

Türklüğü yıkan ve 
tin tetkiki ve antant azalarının ken Eski "Basiret,, ve "istikbal,, gaze- .--~-
di aralarındaki münasebetlerle kom teleri başmuhhniri Esat efendinin 

yapanlar 

-~ .;i 
Ayni bombaraıman ·esnasınila 'bü
yük kıtada bombalar atan Jtalyan 

tayyareleri ... 
• 
ispanya 

şuları ile olan milnasebetleri ola
caktır. 

Franko hükiirnetinin tarunrnasx 
meselesi, Bükreşte ortaya atılacak· 
tır. Balkan antantı, bu karışık mesc 

Satye binası 
meselesi 

Denizbankı zarara 
sokanlar hakkında 

dava açılıyor 
Ankara, 21 - 1ktısat Vekili 

Hüsnü Çakırın reisliğinde Vekil

hatıratma istinaden Abdülaziz deV"' 
rinden ba5Jıyarak ve Esat efendinin 
9ğlu eski rnutac:arrıflardan Asaf Bel· 

genifl hatıralarile de beraber müta· 

surmuş hır devrın gizli kalmış :neye
canlı Mdiseleri, tarihi \'akaların me

raklı iç yüzü .. r'ı' iki güne kadar n~ 

rine başlayaca~'lmız tefrikada anla .. 

~lacaktır. 

fakat içinde katiyen hayal mahsulü Te]rikamıida ismi "gc"'fenltraen 
parçalar bulunmıyan bir tarih hi· be§itıci Muradın nııtlcmedlerin-

kayesidir. den /\·akşibcmd Kalfa 
~·~"""'"""""""...,..,"""""'"""'"""""""""'""~"""""""""""""""""'""' 

cephelerinde 
sükunet var 

Eser bir roman kadar heyecanlı, i 
let müsteşarı Halid Nazmi, Deniz ·------------------------

müsteşarı Mustafa Nuri, Deniz: Hariciye Vekilimizin beyanah 
Nakliyat umum müdürü Ayet Al. 

~~ğ. Denizbank umum müdürü Fransanın mu"şku" I anından Fakat siyasi cephelerde Yusuf Ziya Erzinden 121ü1:kkep << 
faaliyet devam ediyor (Devamı 4 uncüdt). 

General Frankonun memleiet1.ı 

mlıdeki mUmesanliği ''Cumhuriyet"" 
gazeteli va.sıtasiyle bugUn bir "res~ 
mı tebliğ'' ne§rctmiştir. Bu tebliğde 
generalin mümessili lspanya cum
hurlyeüne ait her nevi menkul ~e 
gayrimenkul eşyanın, vapurlarm 
ııatm alınmaması bildirilmektedir. 
Böyle bir all§veriş olursa general 
Frankonun bunları hUkUmsUz saya
cağı ilan olunuyor. 

(ispanya hil.dlse~rine dnlr tcı. 

graflar 5 inci sayfamızdadır.) 

İran Fransa 
münasebeti 

Siyasi münasebet tekrar 
başladı 

Paris, 21 (A.A.)' - Bazı Fran
sız gazetelerinin neşriyatı üzerine, 
inkıtaa uğnran Fransız - lran dip
lomatik münasebetleri tekrar ba_şla
mı§tır. 

Yedi kişilik 
kalpazan f;elesi 

yakalandı 
Kalpazanlar 50 kuruşluk sahte paralar 

yapıp sürüyorlarmış 
lmıir, 21 - Şehrimizle, Mene- , 50 kuruşluk sürmUıstUr. Muhtelli 

men, :Mani.sa, Çanakkale ve lstan- eehirlcrde adamları olan çete, Ça
bulda faaliyette bulunduğu anla§I- nak.kalede Musa oğlu denen bir adn
lan bir kalpazan çetesi yakalan- mın 50 kuruşluk ~ek isterken 
~tır. yak.alanmasiyle meydana çıkarıl • 

Çete Hasan, :Mustafa., Tevfik, mışbr. 

uyumcu Halim, AbdUl!ettah, İbra- Şebeke kuyumcu Halimle E. 
Jılın ve Emin isminde yedi kişiden mine, yanlarında mühim ~tarda 
mürekkeptir. Şebeke bir müddet kalp para olduğu halde İstanbula 
evvel İz.mirde kurulmuş ve §imdi- gitmişlerdir. İzmir zabıtnsı lstan -
~ :kadar İzmir, Manisa. ve :Mene - l>ul polisine vaziyeti lınber vermi:J-

men piyasalarına 80 lira. kadar kal 11 .,.. 

istifade emelinde değiliz » 
(l' azısı 4 üncüde) 

ÇERÇEVE 

Beyin satıcıları 
Şoför otomobilinin nı.f~ığnıa bir sürü gazete ıkıJtınnı.stt. Ona sor.

dum: 
- Muharrirlerden Jdmlerl okursun f 
- Ben yaıılara baknuı.m, dedi. Yalnız cinayet ve ku.a haberleri. 

n1 okurum. 
İhtiyar mütekait ''aparda ka~nna oturdu; gazetesinin sayfal • 

rmı, en cıınlı hadise ha.berlcrinden en biberli :fikir yazılBnna kadar tik· 
sfntm bir hızla çc\irlp eski ayln reisinin ha.hralarmı bu!du ve is:lno 
ı;ömüldü. 

!luallim hiç gazete almadığını, komisyonca ı~ habcrlcrlle münaka
sa Uiınla.n c115mcla nliika faşnnadığmr, nkıl doktoru gazete kadar mil
kemmel bir uyku ilacı tecrübe etmediğini ve Galatruıarnyh gen~ m~sız 
ı;iinlercle çıkmak c aretlnl gö teren gazetelere a~ğını ha.her Tereli. 

Gene kadın modl\ sa.yf'alarmın fransızc& (l\laric Clairc) mecmuası-
na nisbetlc bir reznlo.t olcluğunu bildirirken, kolejli l.iis;ilk kardcsi 
atıldı: 

- Oyle ablacığım! Hele sinema a~ falan! Nerede (Photo • Play) 
ncrc<le bl:dmldlerf 

U:ulnklarım bu se lcrlc dola, meıslekcla5lar odasına girdlğinı zaman 
şu manı.araylıı kar,:ıla~tm1. Muharrir bir gazeteyi ar~ınlamı,, a\'U 

D\'nz hnykınyordu: 

- (İnsaniyet) gazetesi bugün ne de güzel ~ılmusl 

- Scbcb! 
- Ç>ünl.ii (Garami Süha) fıkrasını yazm:unrs. 

* Biz yazıcılar, Allah ermayesile beyin 11aht'ılığt yapan ttfbanm es. 
nllf, buglino Juufar kendi bc~inlcrlmitl l!lata<".ağımım mahalle mahalle 
geı.lp ökUz beyni sat aydıl' 5imdl bfrn.z ııaramızla, bir ııars:ıı ~re.fimlz 

olunln. - Necip_ Fazıl KJSAKO'RE'l'C 

!\ 
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Kahraman Miyaha 
ve idealist Negrin ! 

\'azan: ŞEKDP ~CNIOCZ 
Cumhuriyetçi ispanyaya çev- kendisinden nezclunduğu, ailah 

rilen dost gözleri bir sevgili ta· satın almak için kullanabileceğ 

butu üzerine dökülmeğe :imade paralar dostları tarafından müsa
yaşla'Tla dolu görüyoruz. Cumhu- dere edildiği halde bu harbe de· 
riyetçi İspanyaya düşman olan- vam etti. Ve işte uçak bombalari· 
ların bundan daha büyük bir haz le parçalanmaktan arta kalmıı ka· 
ile seyredebilecekleri ne va~ır?. dınlar, hala Madridden tırnaklan· 

Fakat Cumhuriyetçi İspanyaya nı uzatıyorlar. 

hakikaten son nefesini vermiş bir Ve işte ekmeksizlikten midele · 
dostun naaşına -Oa'kar gibi bak leri ve çocuklarının gözleri önün· 

Dün karnavalın son gii11iıydii. B11 münasebetle her sene oldulu gibi 
dün de Kmtulıış panayırı yapılmı.§, halkın tabirilc "maskaralar,, eğlen· 
mişlerdir. Fakat artık karnaval el bisesile dolaşatılar şehrimizde setıe-

den stneye pek azalmaktadır. Bıı sene karnaval 
geren seneye nazaran daha sönük geçmiştir • 

makta haklı mıyız? de parçalanışından kalbleri kav-
N rulmu<ıı babalar Estramadurada c gezer.. :ır 

Cumhuriyetçi Ispanyanın dost- dişlerini biliyorlar . 
tarı bir kara hülyanın esiri olmuşa Bu İspanyada benim beğendi· 
benziyorlar. Ortada görülen şey ğim iki şey var: 

1 - 1deale bağlamı, 
2 - Her ne bahasına olursa ol

sun ahde, yemine aadık kalı1 .• 

ne bir naaş, ne de bir tabuttur. A. ' 
yakta bir adam görüyoruz. Bir a· 
dam ki belki açtır. Bt-lki az ye· 
meğe mahkQmdur .• Brlki elindek: 
silahın çok mermisi yoktur. Belki 
mevzilerini koruyan bataryalar 
düşmanının batarya:arır.dan kua· 
retli !değildir. Ve belki bu nisbet· 
sizlilder karşısında hak bir gün 
mağlQp olacaktır. Ama bu adam, 
hala ayaktadır. Halli silahındaki 
tek kur;unu harcamamı§tır ve aç· 

Bu ikinci kategorinin en mü· 
kemmel nümunesini Madrid mil· 
da!ii general Miyahanın şahsında 
görüyoruz. General mi? Hayır! .. 
Bu artık onun için çok ufak bir 
mertebedir .. Biz, böyle bir mil· 
cadeleye giriştiğimiz günlerde A· 
tatilrke mare§al ve İsmet Paşaya 

ferik demezdik. Onları ya sadece 
a,dları ile anardık. Yahut: 

lık onu belki yıpratmıı ama kah· 
redememiştir • 

Cumhuriyetçi İspanyayı saran 
düşmanlığın hudutsuzluğunu bi
lenler, onun böyle bir düşmanlığın 
karşısında üç yıl ayakta duruşu· 
nu ancak bir zafer sayabilirler .. 
Muasır dünyanın en büyük dev· 
Jetleri bu !derece nisbetsiz bir mü· 
cadeleyi kabul edebilecek cür'et 
ve civanmertliktc.n mahrum görU· 
liiyorlar. 

İşte İngiltere, fıte Fransa .... 
Silahları mı yok? var .. Paraları mı 
yok? Var .. Münevver subay kadro 
lan mı yok?. var .• Yoksa menfaat· 
!erini ve şereflerini korumaları 

için bir harbi göze almalarına Jü. 
zum mu yok? O da var.. Hepsi 
var. Fak!'t ikisi de silaha sanla· 
mryor. 

N'çin?. 
Zira ikisi de demokrasiyi bir 

ıde::ıl sayanların ateşinden ve atıl· 

c .. ' 1 ·~·n.dan mahrumdur. 
C ımhuriyetçi İspanya, düşman· 

1 ı kadar !dostlarından da fena 
v. 'llrultlar yiyerek bu harbe de· 
. ı ı etti. 

Kahraman ... 
Derdik .. Mihaya bugün tarihe 

bir kahraman portresi çizmekte· 
dir. Bundan ıüphe edilemez. 

Ddeale inanıp iae Negrin temsil 
ediyor • 

Reisicumhur Aıana Paristen 
ayrılmryormuı. Ayrılmıyabilir. 

Azana ıulh iıtiyermu1. İsteye. 
bilir .• 

Fakat Cumhuriyetçi İspanya, 

Madrid, Estramadura, Fransanm 
Pirene hudutlarına iltica etmi! de
ğildir. Madri.d ıerefslz eulh iıte· 
miyor. İspanyol vatanında bir 
cumhur ayaktadır. tıpanyol va
tanı dışındaki cumhurreisinin ml
nası mı kalmıştır? 

Cumhuriyetçi tspanya Bask
'da ve Katalonyadaki mağlubiyet· 
lerle iki dominyon kaybetmiştir. 

Cumhuriyetin kaybolması için 
Mihayarun kılıcını kırmak lazım· 

dır. 

Bu satırlarla cumhuriyetçi, fs. 
panyaya mersiye yazacak zaman 
gelmediğini iıaret etmek istiyo· 

C.ımhuriyetçi tspanya silahı ol· rum. 
r 1 :ı, silah satın almak hakkı Şekip GÜNDÜZ 

Çinliler taarruza 
gaç · i:er 

Hongkong, 20 (A.A.) - Çin kı· 
taları, Hankov ile Yoşov arasında 
kain Yan"liutung şehrini geri al· 
mıştır. Çinliler Hankov ile Yo~v 
arasındaki demiryolunu tahrip etti
ği için, münakalat inkıtaa uğramış· 
tır. 

lkinci bir Çin kolu Hupeh eyale· 
tinin §İmalinde Tung·Çen §ehrini 
çevirmiş, üçüncü bir kol da bu es· 
nada Hankovun garbında Yin·Ç-eng 
şehrine hücum ederek dü:;manı geri 
çe.'<ilmcğe mecbur etmi~tir. 

Peru da 
isyan ~den nazır 

Uldllr UldU 
Lima, 20 (A.A.) - Dün tertip 

ettiği bir isyan hareketi esna -
smda ölen Dahiliye nazırının ye
rine dahiliye işlerini tedvire ad· 
liye nazın Arias Schreiher me. 
mur edilmiştir. 

Lima, 20 (A.A.) - Hükfunet 
kıtaları dahiliye nazm General 
Antonio Rodriguez'in idaresinde 
bir devlet darbesi yapmağa te • 
ı;ebbüs etmişlerse de hücum kı • 
tııatı kumandanı dahiliye na • 
zırını öldürmeğe muvaffak ol -
muştur. Bu vaka Başvekil tara • 
fmdan ilan ve tebliğ edilmiştir. 

sizrnle teşriki mesaisini kaydeylc
miştir. 

Y:ıhudi meselesine geçen Rosen· 

Üniversiteliler 
birliği için 
hazırlıklar 

Ankaradan gelen 
rektör izahat veriyor 
Bir rnüddettenberi Ankarada bu· 

lunan Üniversite rektörü Cemil Bil 
sel §ehrimize dönmüştür. Cemil Bil 
sel Ankaradaki temasları etrafın· 
da demiştir ki: 
"- Ankaraya bütçe işi için git· 

tim. Ayrıca Maarif vekfiletine ünl· 
versitenin ihtiyaçlarını arzettim. 
Maarif vekili muhtelif fakülte \'e 
enstitülerde başlanmış olan inşaa· 
tın bitirilmesi için mümkün olan 
her şeyin yapılacağını vaadeUi.,, 

Rektör üniversite talebelerinin 
kuracağı birlik hakkında da şunla· 
n söylemiştir : 
"- Birliğin kurulması katt ola· 

rak kararlaşmıştır. Yalnız teşkilat 
hakkuıda henüz netice alınmamış· 
br. Çarşamba günü toplanacak o· 
lan dekanlar meclisinde hazırlanan 
esaslar üzerinde görüşerek derhal 
faaliyete geçeceğiz. Türk gençliği· 

nin kendisine has bir şekilde yetiş
tirilmesi için her türlü gayreti gös· 
tereceğimiz muhakkaktır.,, 

--0--

Vali dun Ankaraya gitti 
Vali ve belediye reisi Ltllfi Kır

dar dün ak§am Ankara.ya gitmiştir. 
Lfttfi Kırdar Ankara.da bir hafta 
kadar kalacak ve muhtemel şehir 

~lerl etrafında a.l!kadarlarla te • 
ıruıslar yapacaktır. 

laUmlA.k kanununda belediye le
hine yapıJaeak değişiklikler için ha. 
zırlanan llyiha da Ankaraya gön
derilmiştir. 

Vali ve belcdlye rel.&lnln hUknme
tin yapacağı yardım hakkında te -
gebbUslerde bulunacağı söylenmek
tedir. 

-0-

Anadoluda kar 
Kağızman, 20 (A.A.) - Kasa

mıza mevsimin ilk karı dün saat 
12 de ıdüşmcğe başlamıştır. Yağış 
devam ediyor. 

Amasya, 20 (A.A.) - Yirmi 
dört saattenberi fasılasız kar ya
ğıyor. Şehir ve civan karla örtül· 
mü~tür • 

-0--

Tekirdagmda orduevi 
yapıhyor 

Tekirdağ, 20 (A. A.) - Sahil 
kenarında yapılacak olan orduevL 
nin temel atma töreni dUn yapıl • 

Katoliklik Mark
sizitnle beraber 
çahşıyormuş ! mıştrr. lılorıısimde vali, memurlar 

berı::. dünya yahudilir,ri tarafından ve bilyük bir halk kütlesi hazır bu-
Königsberg ,20 (A.A.) - Alman açılan mücadelede ~lm~nya tara: lunmu§, general Kemal Balıkesir 

ajansı bildiriyor: fmdan yapılan tavızlenn zaaf esen bir s5ylev vennl§tir. 
olar"1k telrud<.i edildiğini söyledikten 1 

Alfred Rosenberg dün akşam nas· sonra ~i~tir ki: 

yona! sosyalist partisinin büyük bir "-Yahudi meselesi ancak son 
toplantısında nutuk sôyliyerek ya· yahudi de Almanyadan çıkıp gitti· 
hudi, katolik \"e protestan mesele- ği zaman halledilecektir. Avıııpa 
!erinden bahsetmiştir. milletleri de, ancak bütün Avrupa 

Hatip geçmi~ zamanın ideolojik kıtası bin sene önce kaçak suret· 
ve politik kuvvetlerile bugünkü kuv te Avrup:ıya gelen Yahudilerden 
vetlerden bahsetmiş, siyasi katolik· kurtulduktan sonra banş içinde ya· 
liğin samimi olmadığını ve Mark· şıyacaklardır.,, 

Bizden kasabhk hayvan getirdiği halda 

Yunanistanda et 
~stanbuldan ucuz! 
Şehir Meclisinde bir aza bu 

noktaya işaret eden bir 
takrir 

# 
da ~ 

"Şen Lokanta,, 

kanlı bir 
boğuşnıa 

Garson bir arkadaşını 
bıçakladı . ~ 

de Sif ~· Dün gece saat 21,30 ·ıe ııc 
de iki kişinin yaralanması 
celenen bir vak'a olmuıtııt· tr 

Şehir meclisi şubat içtima devre
sinin son toplantısını diln vali ve 
belediye reisi LQtfi Kırdann rcisli· 
ğinde yapmıştır. 

, 1ı şeıı • 
Sirkecide !24 numara J(:U~ 

alındıktan sonra beş senelik mu· kantada gars~nluk eden ııJf1 it-
vakkat bir idareye raptedildiğini, yalı Ahmet ile Arnavut JCe t f 
Sular itla.eı:jnin şehre nafi olacak minde biri eski bir busuın;,r .,ı 
bir iş g6rememesi yüzünden bunla· zünden kavgaya tutu1ıntıl ril'del' 
nn biran e-.--vel belediye tarafından bunlardan A:!lllet masa üze ~·r· 
idareye başlanması isteniyordu. , bıçağı kaptığı gibi Kenanrtl ~· 

verdi 

Yapılan müzakereltrde karnesiz 
nakliye vesaiti kullananlardan ab· 
nan beş lira cezanın 25 liraya çı· 
karılması kararlaşmıştır. 

Aynca gene ayni takrirde et rne- nına saplamıştır. Kenan da tııııı'f 
1 . d a·1· k ·ne ' e se esıne e temas e ı ıyor, omşu havliyle hasmının üzerı A!ılll • 

K a l a b a 1 ı k caddelerdeki 
boş arsalann yüzlerine sahip 
le.i tarafından dıvarlar çevrilmesi 
hakkında belediyenin teşebbüslerde 
bulunması kabul edilnii~tir. Aynca 
belediye marifetile "Satılan bir apa~ 
tıman sahibinin 1107 liralık tell:'t
liye borcunu ödememesi yüzünden 
hasıl olan ihtilafın halli için apar
tıman sahibinin hapisle tazyiki ka· 
rar altına alınmıştır. 

·v · t t iht" ~l · rak r • .ı. unarus an e ıyacının mu ıım ve elindeki bıçağı kapa ıaııı'• 
bir kısmını Türkiyeden tedarik et· din öteııine berisine s&P tİjeır 
tiği halde fiy~tlan~ o~~a dalı.a u- başlamıştır. Gürültü!e.red/e yer4' 
fUZ olduğü mısal gosterılıyor ve bu ler ikisini de kanlar ıçill rıl'p•f 
ı§e biran evvel çare bulunması bil· bulmuşlar ve derhal cerdır· f..t' 
· ·ı· ,.,_.;;.ı " • şiar o~ rı ı,.v.u • hastahanesıne kaldırmı a ç 
Takrir sahibi bütiln bunlardan nanın karnında aJ.dığı yııretıÜ~r 

başka Kadıköy hali için de şunları derin olduğundan hayatı t 

istiyordu: dedir • 

Bun1an ba~ka Yeniköyde simitçi 
sokağında pazartesi günleri kurulan 
pazarın bundan sonra cuınarte$i 

günleri kurulması kararlaşmı~tır. 
lç yağlan imaHlthanelerile yağla· 

nn eritildiği mahallerin tabi 
olacağı şartlara dair mülkiye ve sıh 
hiye encümenlerinin raporları ka· 
bul edilmiştir. 
Ru.'l1elihisarından kolleje giden 

yolun B0 bek cihetine düşen kısmın· 
daki ınet"il.1- mezarlığın bahçe ha· 
!ine ifrağı da tasvip edilmiştir. 

Celse soıılanna doğru azadan 
Zahit Zülıtü meclise, bir takrir ver· 
m:ştir. ;ur.d2. Istanbul ve Kadıko) 
su ~irketlcrınin ecnebilerden satın 

"-Operatör Eminin zamanında 
Kadıköyünde bir hal yap'tırıldı. 
Bundan maksat Kadıköy civannda 
sebze yetiştirmekte olan 214 bahçe· 
nin sebzesini burada sattırmaktr. 

Halbuki her nedense bu hal şlın· 

diye kadar açılmadı. Binaenaleyh 
Kadıköy, kendi ihtiyacına karşılık 
olarak yetiştirdiği sebzeyi rnotörle 
Istanbul haline kadar indiriyor; 
tekrar oradan rnotörle Kadıköyüne 
naklediyor ve bu suretle ucuza 
alması icap eden ~eyleri bu çifte na· 
kil yüzünden pahalıya alıyor. Bina· 
enaleyh bur.un da açılması muvafık 
llur mütaleasındayım.,, 

Takrir be!ediye riya~etine havale 
?dilmiş ve celseye nihayet verilmiş· 
tir. 

GUmrUk ithalAt beyanna-
1 Dörl zahir satıc:s~ 

m3Jeri usulu Kadıköyünde 
Ankara, 20 (A.A.) - Muasrr ile- k 

1 
d 

ri memleketlerdeki mUma.sillerine ya a an 1 
ve giimrüklerimizin ihtiyaçlarına gö z b t .ı.. K dk"' .. d d"' t l ı a 'UUn a ı oy .. n e or re gilmrük ve inhisarlar vek!letince . . 

. Um lik ith lfı.t esrar ve eroın satıcısı yakalamıı· yenıden hazırlanan g r n •. A • • • k h 
• b' Udd t 1 in A 1 tır. Kadıkoy halının altındakı a beyannamesı ır m e ç n_ .. . . . 

,,. • Um ük" velerd: toplanarak otekıne berıki. kara Samsun ve .... ersın g r • ı . .. 
· 'd t rllb dil kt:- ne esrar ve eroın satan bu dort lerın e ec e e ece u-. . • . , 

sabıkalı Hiıscyıın, Agop, Kema 
İşlerde kolaylığı ve sO.raU temin ve Ahmet adlanndadır. 

edecek bir şekilde hazırlanan yeni ı Dün bunların aşçı Hamid ismin· 
örneğin tecrUbcslnden alınacak ne- de birinin dükkanında toplanı:iığ 
tlccll'r üzerinde yapılacak son tel- nı haber alan zab•ta, bir baskın 
kiklcrle bey:ı.nnnmeye kal'i ıckll yapmıt ve hepsinin Üzerlerinde 
verilecek ve tatbikatı bUtUn gUm • ı mühim miktarda esrar ve eroin 
rilklere de teşmil edilecektir. b:.ılmu,tur. Ka~akçrlardıın Hüse-

1 

yin memurlan görünce biiyül. 
bir parçayı ağzına atarak yuttu • 

T c r'il 1!: on a m c aı ğundan Hayd:ırpaıa nümune has. 

ın 1 n lY VI lk u I Da c 1 : tahanes!ne kaıamtmı~tır • 

----0---- tıeT alebe kaske 
ri değ işf iri 1 ;yor 

b~ 
Erkek tase ılı 

isterse başı sÇ · 
~eze o itecek ııet· 

1 be ıcııs J' 
Ankara, 21 - Ta e tır. 

1 beler ·ıı !erinin bilhassa kız ta e • ilf1leÔ1 ııi 
fından beğenilmiyerek gı~çin f 
tesbit edilmiş ve bunun 

1
ek uıere 

. k . . in etm bır şap a tıpı tay 
tetkikler başlamıştır. t'' 

laf8ca1' 
Bilhassa kızlara ya ktır· et 

kilde bir model yapılaca ıatebel 
Diğer taraftan erkekle ol•~ 

1çin sıhhi noktadan alışı zııiis" 
terine ıet• rm ba~ı açık gezme b gellS._

111 edileceğin.den yalnız u 
91 

ı~ 
la"ııına •·1•'' talebe oJ:luklan an ıı Ica'' .. 

yakalarına birer rozet ta 
dır. 

--0---

Yefmişfik bir 

avcı rU" 
·ı ~u Çiftesile kaza 1 9 

larak öldU tıi' 
·de 

• Ratn1 
• tıi' 

Dün ak"am üzerı fcCl 
• • ~ . . 1 biten 
ıhtıyarın ol!iınıy e . 
kaza olmuştur • 

11
6'1'S 

e arıcası ,11d' 
Ramide Maltep . 11şıar ı 

etmıŞ Y 011' 
'.Jağlarda otur.an .! öğtedet1 • ~e 
Şerif oğlu Ali dun vurıııııt tııJ 
av çiftesini sırtınl fa1'Bt re 
bağlarda ava çıkını§:~~ra1' f;jf• 
sıralarda ayağı ta ı Jiılde1'1 

1
,r 

yuvarlanan ihtiyarın e ,açııı'd•· 
e çıkan Ilı• te ateş almış v 'k ııvıı ııf' 

karnına isabet edere beP 0111' 
mın ıderhal ölümüne se 

tur. ,dti1
1
e 

edeJ\ et" 
Cesedi muayene ··ıııUlıı1 

doktoru Salih Haşim go 

ne izin vermiştir. 
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~ 
t fildtlec, 
~li~ M·· . 
ılıan· . unır paşa 
1~ .• Nızameddin Nazif 
~~hının ateşli günlerin

~~ iaıet sayı .~ıkabilip batmı_ş 
~%11 • e tarihe şu telkinde 

-< .ı\br.Jmiı . 
~haııresı amit de\Tinin en bü-
' ~~~ ha •. karası parçalanacak 
~·.ı r.,, ın Par:is sefiri Salih 

' ~ t 
~ du~wn. Babam ~bd~· 
~~Sit gençlerdendı.. Ka

- "ll)'d~tekrar meriyet me\·ki· 
te 31 ' "hür r iye t,,i ilAn 

()..~l:iı~~rt irticaıru bastıran 
. ~"lllı ağı Inın mensuplarından· 
' hatırı,._ından da sık sık işitti· 
'~-ıtn: 

~tli!.,, §U Salih Münir bir ele 
~ela.. . 
~lqetes~nat,, adlı bir gün· 
~ ~ Vardr. Orada mektep 

~~~irlikte hep şu na· 

Sj "1ltan 'din mefsedet aJQt ma 
~ tıncıa bu Salih Münir 
~ ... j)~L tri cuı.,,, 

~Ortn ~absi idrakimin adese
~ hu eğe başlayıncaya kadar 

.., h'vt 'ile ~ikin altında kalmış· 
· ~ira.n}aJan sÖyliyeyim? 1933 
~~it 1~da Vala ile birlikte 
'tı arnıağa karar verdi· 
~~ ~ tanınmış bir siyasi 

~ ~ tıraıarıru neşretme~i 
~.o; 

tı; · un Salih Münir paşadan ,. 
ihtiva,..,.. . k'l' . 

.. •,;,u. ır ·ı ıvermı)· 

~ . ~ hatıv....ı , , ~u· ~ ..... ~en mı? 
~\cl.ınu~ü: 
h ..... 

,'<llj~e 
~ .a .. ~· :Bedbaht Salih Mü
~~ ;;1• seni 1933 yılına 

~: l't!te ~~ın neslinin tel'in 
~ hl llcii~ı devirden tam yir-

ttiı~Or~llra benim neslim de 
\~'\· u. Benim neslim ki 
.~ . er oğlun rahmetli "Ce· 

'lr1 • .. ın "ak 
"<t, .. ·ın arkadaşların• 

-t -ll §U 
't:d1~.sa~ırlan yazarken, Va· 

~ ~~aıih i~. ~üşterek karar ü
"'111111~ 1unır pac:~ ile karsı-

•·•ıu ,... ~ , ~.a ı S Olmaktan, onu an-
''tıi o;1• hayatım, bilgisinin 

"<, llt rennuş olmaktan ne 
~ eler,.,.,.., • 

~llıl. \r -"Qlz bır haz duy-
~- ltj on~ sÖylemeği bir vazife 

<!Jllar k Yakından taruyama
<a t~ıı. aPalı gözlerle tarafgir 

~ını . 
~. hat erı~e esir kalmışlar· 
~ir alı hır telakkinin çen

.ıt i ..... ler. Salih Münir Ab· 
"''illa ' 

~ tisJığ· ratorluğunun Fransa 
ı' t.'alcatı nezdinde büyük el· 
~a. Yıldız sarayının hafi· 

~t\Qıi 
~ ~ r: O~anh imparato· 

''.ı Sekız ''ıl t ·ı ·w. "Oy ~ emsı ettıgı 

t din :" oldu. Fakat Ab
~~i ot tanat tahtı yakının· 
't .:'lllt lıa Uz bu kadar yıllık 
~clı. Yatında biran bile ha-

s herk . 
~ hu esin haysiyetine ve 
\!f~ 'ö;:net~ar oldu. Eğer bil· 
, "'ll. llı!(:ıs olsaydı, Abdül· 

1 ~ltı'ıi Utıdan sonra kahra-
~ h: ~ola . 
'L 'lj~ • n nıce nice "Ah· 
·~1 llice ''h 
11._ - arı . . acı,.lann çıkar-
""'1 zırı be ld closu ga c" •. 

arırun ısrarlarına rağ· 
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Esnaf cemiyetlerinin ıslahı lazımdır 
E SXAF cemiyetleri ile istDıdal olunan ı;ayclcrin tahakkUk 

ettlrUemedlğlıı.I ı;örUyoruz. 

Kasapların yıllık toplanhlannda, esnafın cemlyet idare he
yetlerine ka~ı gösterdikleri toplu ltimatsır.1ı~'1 hangi nıh haleti
nin doğurdufu anla~ılmadıkça, esnaf cemiyetleri lstenllcn istika. ! 
mcte te,·clh olunamaz. :! 

F..sn&fın cemiyetlerine karsı ı;öatenllği ba hareket yıllardan· 
beri tekerrilrüne ,ahld olmadığımız bir rü~d f~arctfdlr. llidlse~i İ 
bu bakımdan incelemek sakatlığın teshislne en kuwctıı delili el. : 

! de ettirir. ı 

Bnı;Un esnaflık, hemen hemen kUtük nükyaata. bir oe\l tüc
car komhyonculuk m&hlyctlnl almış bulunuyor. Cemiyetin tck&
mlil n lnld~afma. muyazi mc,nat, esnafı yeni tedblrler almağa 
&e\'kcden deierdedlr n bu, birk~ yıl önct'ye ,eunceye ka.du 
kapka«ıhk ,eklinde \'&Sfedilcbllen snııflığı ynas ya.,·a, n otoma. 
tikman müessescle~mek \'azlyctine getirmektedir. 

O h&lde mUnferit Cf!lnaflık yerine mücteml esnaflık blklm ol· 
mağa yüz tutmaı demek olur. Bu da mcslekt nhdet gibt bir 
,.Mıf aJıır. 

Buna nazaran bugünkü en.arm muhta" oldnklan ıey kendJ.. 
Uğtnden meydana çıkar: Meslekl lnkl~af ihtlyuı. 

Mesleld lnkl,af, cemiyetin Uerleme5l nispeti ,özönünde ba
lnndunılarak maklneleftirmek, mUessesele5ttrmek, ıslahı;ılık, 

kooperatlfı:lllk, tesanüt, yardnn, koruma, istikrar n istismar gibi 
blrtaımn ı:alı:ıma sahalarına istinat eder. Cemiyetlerin, 6!1Dafm bo 
lhtiyaçlarmı ka.~ılıyabilecek plinh, &istemli, hedefll \'e bilhassa 
ıuurlu bir yol üzerinde çalı5ıp muyaffak ola.bilme liyakatinde 
bulunup lıulanmadığı kat'JyetJe :kestfrllmedikı;e esnafm eemlyct
tcn, idare heyetinden memnun olmasma lınkin ta.oıl\n-ur edile. 
meı. t~, yalna aldat toplamaktan ibaret değildir. Bugün mesıe. 
1d lnkl!!iafa muhtaç nice Nnaflık \'e ba vadide hlma.ye bckllyen 
nlcc esnaf bulunduğu ,.e bunun lçln dc\·let!n büyük lıetlef n~ hüı
nilnfyetlerle teskll ettiği bir h:tlk ııanclığı kuraldu'"ll halele cemi. 
retler bu l,e llkayttırlar • 

bnafm kefaleti, mahtaç olduğu yıırdon derece Ye mahiyeti, 
o isin llerlemeelnin kab ettirdiği tedbir \'O mııkteıalıır, cemiyet 
idare heyetlerinin müzakere rur.na.melerlnde yer bulmazb.r. Hal. 
baki hedef yalnrr. nl betahsls budur. 

Bugün esnaf, mttnkarb saltanatın, ne oldağa belllslz bir CD· 

muıecl del;ll, lnkl,afmm, tera.ldd ve teki.mUlünün neyi milstel. 
ilm olduğunu anlJJ'an, riisd ~ahlbJ, hakkmr bilen n iyiyi fenayı 
tefrike kabiliyeti olan Is sahlblerldlr. Cemfyet tc ekklillcrfnln ,·e 
o ıe,ekkUllertn idare hlerlnl y\iklenenlerin önce bu tcklmUtden 

, haberdar balunma.lan limngelfr. Bu noldad:ı pfll bulunanlar, 
esnafıD toplu bir te:ıahUrle: 

J - tstemeylz? 

Hli.kmlle dalma reddfylç, bfFla§mak :ıanıretlndedlrler. 
1 Cemlyetlerln idare ~retlerlylc ıe.uaf Babll efsaneıindekl lı· 

ı. 
~Ucr gibi blr:iblrlnin dUJerlndcn anlaniaı halde bulanduk_ta esnllf· 
lık bcledlyentn mtkadele edeceği bir ıelılr de.rdl ol.maldan kurtu. 
lamaz. 

: JialbakJ ean:illılc, beledlyenln de, hüknntetln de himaye ,-e 

i
l ınUza.beretl altında lnldıaf cttlrllmesl ica.b eden binlerce \'atan .. 

daim meıru b uhuıdır. 

i 

1 
1 
1 

Kurulan it bürosunun hedefi de bn olmak Jazongellrken ~.. , 
naf cemlyetıertn.deld bu müba.litarllık, büronan mesalstnl büsbü.. 
tün ayn bir nokta.ya ae,·ketmektedir. 

Ticaret odur, eenaf t~ekkilllerile alikalı maU mi.les.e5eler, 
tı bürotu, umam esnaf cemiyeti n me5lck te,ekküllerl arasında 
sıkı bir birlik n münasebet Iazımgelfrkf'Jl bu bUalds blriblrlerlne 
~d iki kutupta ,.e lhtilif halinde göril~nız. Eımaf, inkisar ı~u
yor, hhnaye istiyor, müeucse~ek istiyor, cemiyetin tekamülü· 
ne manzJ utıCa istiyor, teunüd istiyor, emniyet btiyor. 

1 
! . . : 
~ 
~ 

Belediye memnrunan önünden kaçan ~nafm g\l.nabı ona 
idare etmek mC6'allyctlnt Uzerlne yilklcncnlerdedlr ,.e kezalik 
cezaya ~arpa.u -esnafm, mun\ffak olamıyan esnafın günahlan bu 
t~ekklilleriledlr. 

:i Esnaf ccnılyetıerl idare heyctlerinln siiratle ıslahı ,-e esna-
fın lst.cdiğf tc'klmül n lnkl'5afa knusturulmalan lbımdır. r ...... ._...... ................... -.. -....... . 

men, hayatının son günlerinde nis· 
beten bakımsız ve alrşamadığı dere· 
cede parasız kaldığı halde Salih 
Münir Türk tarihine bu nevi hatı· 
ralarla dolu bir cilt hediye etmek· 
ten çekindi. Hatta kendisine en adi 
hakaretleri savurmu, olanları bile 
kendileri tarafmctan 908 inkılabı· 

mn hazırlanışında i~lenmiş fenalık· 
larla lekelemek istemedi • 

• • • 

Nevyork sergisine ilk 
parti eşya 

Nevyork sergisinde teşhir edile
cek ~yalardan ilk partisi dlin gön
derilmLstir. Bu partide pavyona ait 
dekorlarla Amerikaya hazır olarak 
bırakılacak tarihi çeşmenin par!:a. 
lan vardır. 

---o---

General Veygand 
şehrimizden geçti 

Fransanm Suriyedeki askeri kuv
\'etleri mU!etti§i ve eski genel kur· 
may ba§karu general Veygand dün 
Teofil Gotye vapuru ile Beyruttan 
§ehrimize gelmiş ve ayni vapurla 
akşam üzeri Marsilyaya gitmiştir. 

General dün §Chre çıkarak müzele
ri ve camileri gezmiııtir. 

@i;ır;ııt\N:rg#i~Üll 
y;erli çoraplarımızı 
komşu piyasalara ihraç 

kabil değil mi? 
Çorap fabrikalarının Avrupadan celbe karar verdikleri 

n1ütehassıs gelecek ay lstanbulda bulunacakmış 
Çorapcılur, son 

çoraplarına 

asır kadınlarıoıo, ince ten 
dUşkilnlUğUnü söyliyorlar 

Çorap fabrikatörleri içtima 
yaparak Avrupadan bir çorap 
mütehassısı celbine karar vermiş· 
lerdi. Bu mütehassısın tahsisatı 

fabrikalar arasında mütesaviyen 
taksim edilecekti.. J<'abrikatörler 
verdikleri kararı tatbik sahasına 

kcymu§lardır. Mütehassıs bu ay 
olmazsa mart ayı içinlde İstanbul· 
da bulunacaktır. 

Gerek mütehassısın celbine ne
den lüzum ıörüldüğü ve gerekse 
çorap imalatçılığı ımasında kar§ı· 
!aşılan müşkülat etrafında alaka· 
darlarla görüştük. Çok şayanı 

dikkat neticelere varan bu görüş· 
meler, çorap fabrikatörlerinin 
memleket hesabına bazı haklı to
mennilerine ıttılaımızı de temin et
miş oldu . 

Elyazarof ve Rahimof çorap 
fabrikası sahibi Rahimof diyor ki-

"Gümrüklerin çok yük;ek ol· 
ması karşısında memleketimize 
hariçten çorap ithalatı yapılamaz. 
Yapılsa dahi çek lüks fiyatlarla 
satılmak zarureti hasıl oluyor. 

Maahaza bir hakikati efkarı u· 
mumiyeye arzetmek isterim: Ge
rek Avrupada ve gerek Türkiye· 
de mevcut çorap makineleri son 
tekemmülatı ihtiva eden ayni ma· 
kinelerdir. Henüz daha mütekamil 
ve daha yüksek ve değişik modeli 
!itkmıyan bu makinelerde ıerck 
Avrupa tezg~hlarınfn kullandığt' 

mevaddı iptidaiye ve gerekse Türk 
tezgahlarında kullanan iptidai 
mad:ieler kalite itibariyle de ayni· 
dir • 

Bu itibarla Türk çorap imalatı, 
Avrupa ile tam ve hakiki rekabet 
halindedir. 

Bizzat ben, bir çorap imalatçısı 
olarak ıdeğil bir müşteri olarak yer 
1i mamulatınr, daima Avrupaya 
tercih ederim. Avrupa çorabının 
gümrüğe verilmiş yüksek resmin
den ve fiyatındaki lüksten gayri 
mümtaz tarafı yoktur • 

Bunu, isbata Türk mamulatı ka. 
fi bir delil teşkil eder. 

Yalnız iptidai maddeler arasın. 
bulunan tabii ipeği Fransa
dan celbediyoruz. Halbuki Bursa 
ipeği Avrupa iplikleriyle rekabet 
edebilecek ayardadır. Ama, çorap 
imaline elverişli hale getirebilmek 
için Bursada büyük bir fabrika te
sisi icap eder. Bunun vereceği ran. 
dımanla sarfiyatından alınacak 

varD:lat arasında bir nisbetsizilk o· 
lacağı aşikar.dır. Yani fabrika ken 
dini koruyamaz, ama, bu suretle 
ele yeni bir mesai tarzı memlek::. 
timizin yüzünü güldürebilir: Bi
zim çorapçılığımı.ı: ihracat yapma. 
ğa müsait bir haldedir. 

lhracat halinde hükumetimizin 
gösterc)iği kolaylık ve yardrm çok 
büyüktür. Bu gün İstanbulda tah 
minen 20 çorap fabrikası vardır .. 
!stihsalatımızın harice gönderil
mesi çok mümkündür ve çok ldoğ. 
ru clur • 

Bu tak-dirde bir .kaç fabrika ki· 
!ayet etmez olur. Bursada tesisi 
muvafık olan fabrika da kendini 
idare edip kara girer. Çorapları
mız pekala şark kcmşularımız, 

Balkanlar çekebilir.,, 

Çorap imalatçılarının çok mü· 
hinı gördükleri bir nokta da şu 

dur: 

''Eskiden Anadolu çorap çek· 
meıJiii.. Halk ellerindeki şişlerle 

yaptıkları çorapları giyerlerdi. 

sene içinde bu günkünün iki üç 
misli revaç göreceğinde §Üphemilı 
yoktur. 

Bu itibarla böyle bir vo!ıit i; .. 

tikbalin bugünden her türlü ted. 
birler alarak beklenml'~i lazım .. 
dır.,, 

Bu münasebetle mcttali oldu~u. 
muz bir noktayı da işaret edece
ğiz: 

Maliy~r.ın herhanJİ bir karar 
veya tebliği ile küçük trikotaj ve 
çorap imalathanelerinin 935 yılın· 
dan itibaren fabrika sayılarak ona 
göre biririci sınıf mükellef addo .. 
lunmalan ve deftere tabi tutulma. 
lan meselesi, maliye ile imalatha· 
neler arasında bir ihtilaf zemini 
teşkil etmiştir. 

Bugün cezaya çarptmlma'k is· 
tenen imlathaneler, fabrika itibar 
edildiklerinin o tarihte kendilerine 
teblig edilmesi lazım geldiği hal
de söylenmemiş olmasından dola. 
yı bu vecibeyi yapam~:iıklarıru 

bildirmişlerdir. 

Buna mütedair evrak bu itiraz. 
la resen takdir komisyonuna ve
rilmiştir. Bu yüzden fabrikalar~ 

maliyenin haksızlığını ileri sür· 
mektedirler. 

Fabrikatörler: ''Biz haklıyız .. , 
Bugün fabrika telakki ediliycruz 
ve mükellefiyetlerimizi yapıyoruz. 
Eğer buna muttali olsaydık gene 
yapardık. Kanun değil ki bilmiJ 
olalım. Bizi bu yüzden cezaya 
çarptırmak doğru ldeğildir. Resen 
takdir lcomisyonundan dahi iyi bir 
karar alacağımızı ümit ediyoruz.,, 
diyorlar. 

Velhaıf.ı kul dertsiz olmazını§ .. 
Çorap fabrikalarının bugünkü ha. 
raretli satış karşısında memnun 

Yalnız son asır kadınlar, 

ince ten çorabı dediğimiz çeşitle

re karşı daha büyük bir inhimak 
gösteriycrlar. Bu, fabrikalarımızı 
ince çorap imalatına ıevkcldiyor. 

Bugün Türk fabrikalarında yapı· 

lan ince çoraplar dayanıklılık iti· 
bariyle Avrupa çoraplarından hiç 
bir suretle aşağılık göstermez, bil
akis daha sağlam olarak vasfolu. 

nabilir . • 

Mektep, kültürün ilerlemesi, olacaklarını ümit ederken onların 
ken.di mamulatımız olan çorapla. da dertli olduğunu görünce bu 
rm Anadoluda da revacıru temin darbımeselin isabetine bir kere 
etti. Trikotaj, çorap ve bunlara daha inandık. 
makis mensucatçılığm nihayet beş ı htanbul muhabiri 

Filhakika çorap fabrikaları bir 
mütehassıs celbine karar vet1.:li. 

ıktisat . Vekaleti teşki
latmda değişiklik 

Biz, Türkiye piyasasına emniyet Ankara, 20 (Hususi) - iktısat 

telkin ctmeğe muvaffak olamadık.. Vekaleti teşkilatmı::la değişiklik y; 
Her yeni istihsal başlangıcında pılmasına dair bir kanun projesi 
olduğu gibi çorapçılıkta da fena hazırlanmak üzere tetkiklere baş· 
propagandaların müvacehesincle lanmıştır . 
kaldık • ı L~yiha nisanda Meclise ve. 

Emniyetin temini için ihtiyar rilecektir. Bu değişiklikten mak . 
ettiğimiz mütehassıs celbi işi, an- sat teftiş heyeti kadrosunu geniş . 
cak ve belki kalite itibariyle ince !etmek ve Türkofis teşkilatının 
çorap sanayiini daha sağlam mal bir kısmının iç ticaret umum mü • 

' istihsaline sevkedebilecektir. Fa· .dürlüğüne ilhakı ile · kadrosunun 
kat bundan daha ileri bir şeyi biı tensikidir. 
bekliyoruz. Bugünkü iptidai me . 
vad ve çalışma sistemlerine naza
ran bide de A vrupada da bu 
tarzdaki çorapların daha sağlam 

Tramvay ve Tünel 
şirketleri teslim alındı 

olmasına imkan tasavvur oluna· Tramvay \'0 tünel §İrketlerinln 
maz. !nce çoraplar üç kat ve 15 - teslim alınma işi dUn bitirilmi§tir. 
13 denilen ayardadır • Bu işle uğraşan heyet reisi Süruri 

Piyasada en çok sürümü olan vaziyeti raporla vekalete bildir _ 
bu ncvilerdir. 

Lise haline getirilen 
mektepler 

Ankara, 21 - Çamlıca, Cumhuri
yet kız, 1nönti, lzmir ikinci erkek 
lisesi bundan sonra müstakillen ~1-
rcr lise halinde idare olunması ka
rarlaşmı§lır. 

Esasen birkaç scnodenberl liso 
olan bu dört mekteb, ba~kn mek
teplere bağlı olarak ida~e ediliyor. 
du. Bu yolda bazı mahzurlar görül
müıs ve müstakil olmaları karnrla§
mıştır. 

ltalyan transatlantiği 
dün gitti 

Evvelki gUn şehrimize gelen 1-
lalyan bandıralı 48500 tonluk Kont 
di Savoie transatlantiği dUn akeam 
saat 16 da Akdcnizc hareket et~
tir. 

93 meclisinde reis Vefik paşanın 
katibi ve şakirdi olan gertç Salih 
?\lünir olgunluğunu Abdülhamidin 
büyük elçiliğinde geçirmişti, Ilaya· 
tının son devrini ise, şah.mda ciddi 
tarihi ve siyasi mevzularla uğraşan 
bir Türk muharriri yaratarak ya~a· 
dı. Bu ikinci devresinde çok sem· 
patik ve nezihti. Böyle bir adamın 
ilk devrelerde fena olabilmesine e· 
sasen imk~n olamazdı. Bu mütevazi 
mü:-ewer ve müellif Salih Çorlu.
luya oldügu kadar, lnıparatorluk 

sefiri kebiri Salilı Münir paşa haz
rctlcrinede ancak saygı duymak 
doğrudur. Babamın ve neslinin ha· 
tasına benim ve neslimin iştiraki 

doğru olmıyacağı muhakkaktır. 

Tavuk kasabı geldi Futbolumuzun mukadderatı 

Nzamettin NAZiF 

B İIT.\Bl pzetclerde oı.-umu~ anuz
dur. Alınanyaya taYuk lhraratmuz 

ı:oialmı5. Yagon vagon keıilml' tarnk 
,;önderiyormu,uz. Fakat Almanlar b~lm 
kesilmi' tanıkları beğenmcmı,ıcr. Tnuk
ları, kanlarını zayi etmek suretile kesiyor
mu~uı:. Almanlar bonon lı;in Türklyeyo 
dört taYtık ka.~abı ı:öndcrmlşler. 

Ne dersiniz, biz daha tarnk keıımcslnl 
bllmiyormu'11%, aonB kalJ.-tık koyun n 
hatta inek ,.e hatti manda kesmeğe ! 

Te,·ckkcli bir manda bu kesime Jı:erll. 
Y<'rck bıı:ak altından fırlayıp kendini kur
ıuna atmadı! 

E 
GF.R sıfır olma aydı maçları 

lfado edebilcr.rktlk acab•f 

Beylerbeyi O • / 

Süleymanlye O • 

Duutp:ı,3 O • 

hte futbolümUzün mukaddcrııhl 

nasıl 
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Harp halinde Alm~n ordusu 
Çekoslovakyadan geçecek 

( Baştarafı 1 incide) 
D1ıı haklı görilp görmediğir..i sor. 
muotur. 

BuUer şu cevabı vermekle ikilin 
etmi~Ur: 

''- Romadnk1 elçiliğimiz bu :ma
liımatı ltalyan hükumetinden al
~ ve bize bildirmiatir. Bu tnkvl
)'cbı Tra.blusun emnlycti i~ ya
pıldığı lıakkmdıı. İtalyan hlikümeti.. 
nin beyanatım bilytik elçimiz kabul 
etmi5Ur.,, 

l§çl parti.&i reisi AtUce, daha faz. 
l:ı izahat istemiş ve libernl lideri 
$incl:ı.ir de .söylediği nutukta Tra
öuıustaki ltalyan kuvvetlerinin yc
nlden otuz bin kişiyle takviyesi ü
zerine İngiliz - İtalyan anlaşmasmm 

talenlar serdet:mi§lcrdir. 
Adams, Fransanm 120 milyon ki

§İlik totaliter devJeUerin herhangi 
bir taarruzuna knl'§ı koymak mec
buriyetinde kalabileceğini söyl~ 
ve şöyle demiştir: 
"- Blzim elimizde ancak impa.. 

ratorluğumuzun ba§lıca noktalarmı 

muhafaza etmemize kiıfl bir ordu 
vardrr ve halihazırda vakWc 1914. 
senesinde Fransaya g6ndermiş oL 
duğumuz heyeti seferiyeye benzer 
bir kuvveti oraya gönderebilecek 
bir vaziyette değiliz. Daha kuvvetli 
bir orduya ihtiyacımız vardır. 750 
bin veyahut 1 milyon kl§fllk bir !n
gili.z ordusu istikbal ;de vukua gele
cek herhangi bir taarruza rnanJ ola-

imzasından evvelki me\·cuda ~k • bilir.,, 

ınq olduğunu kaydeylemiştir. 800 Milyon silahlanma 
Butlcr "e\'Ct, vaziyet öyledir'' de. istikrazı 

mioUr. Londra, 20 (A.A.) - .Maliye 
Oçler milllkab Nazırı John Simon, silahlanma 

Roma, 21 (A. A.) _ ftalyada, masraflarını karşılamak için is. 
Musollni ile Hitler ,.e Franko nrn- tikraz yolu ile elde edilecek pa. 
lnıda bir mUIAkat ynpılacağma da- ra miktarının 400 milyondan se. 
jr yenideıı doüıpnayn başlıyan ill- kiz yüz milyon İngiliz lirasına 
~ialara. Roma mahafilinde ehemmi. çıkarılması için hükumete mezu. 
~et vc.rilmemektedir. niyet veren layihayı bugün Avam 
. M:oz.ki'ir mahaf'ılde kaydedildiği- Kamarasına. tevdi ederek milli 
ne gare, böyle bir mülakat üç mem- müdafaa mUzakerelerini açmış -
!eket arasmdakl dostluk \'C ~birli- tır. 
'ğl .zlhnlyetJno tamamiyle uygun oL M:ıliyc nazın söylediği nutuk. 
maltla beraber ş?mdilik hlç de zaru. ta, bidayette bir milyar beş yüz 
rl değildir. Es:ıaen, Frankoııun bu- milyon !ngiliz lirası olarak tes • 
«UnkU ıartlar içinde tspanyadan ay bit edilen beş senelik fevkalade 
nlması mUmkün değildir. silahlanma. programı için üç :se. 

ne içinde bir milyar 250 milyon 
Mareşal Budoglio Trablusta lira snrfcdilmiş olduğunu ve bi. 
Trablus, 20 (A. A.) - Mareşal naenaleyh enternasyonal sahada 

Dadogllo, bu sabah buraya gelm~- ı:.türatlc bir iyilik hasıl olmadığı 
tir. takdirde bidayetteki bir milyar 

Almanlara göre beş yüz milyon İngiliz liralık tah 
Bertin, 20 (A. A.) - Alman el- sisatm kafi gelmiyeccğinin tabii 

Un umımılyesl Llbyada ltalyan bulunduğunu kaydettikten sonra 
ku~erinin takv.iyeslni dikkatle 31 martta bitecek olan bu sene 
takip etmekte '\'C bunu Fransız: - L içiooe milli mildafaa maarafla -
talyan gerginliğinden itibaren Fran- nnm 406 milyon sterlin tahmin 
11anm Tunus ve Cezairdc nldığı as- edilebileceğini ve bunun ancak 
kerl tedbirlere ka~ bir mukabele 274 mUyonunun normal VCt"gi • 
addeylemektedir. lcrden ~labildiğini ve 1939-

Baraen Zeitung Ammittag, ma- 940 masraflarmın da ~SO milyo. 
retal Badogllonuıı yeni teşkllAtı na ~ıkacağmı ve imalatın emsali 
tef~ etmek Uzere Lıôyaya hareket görülmedik derecede artacağını 
~Wğinl ehemmiyetle kaydetmekte söylemiş ve demiştir ki: 
v~ ltıılyanm Afrf.kadald krt'alarmı "Bu derece muazzam parala • 
takviyeye devam etmesi ihtimali ol. rm harp levazımı imaline sarf e -
duğunu yazmaktadır. dilmesini cidden teessüfle karşı-

Bu gaze.te, ltalyanm Afrikada n. lamak lazımdır. Ancakt silahla.. 
nl bir hUcumıı mnrus bulunmak is- rm umumi ve müessir bir tarzda 
temediğinl ilbe eylemektedir. tahdidi ki vaziyeti süratle de • 

Avam kamarasında ğiştirebilir. Yalnız şuna kani o. 
talepler lalım ki, meleketimiz mali kud -

Londra, 21 (A. A.) - Avam ka- reti ve bundan daha mühim olan 
marasında her iklsi de muhafaza- İngiliz seciyesi ve demokrasi ima 
kAr olan Vivyruı Adams ile ytlzba.

1 

nı sayesinde icap eden her 5eyi 
oı Hcllgcr, .kuvveW bir heyeti sefe_ tahakkuk ettirmesini bilecek. 
riye vUcuda getirilmesi lehine mü- tir.,. 

Belediyen in lstanbul 
coğrafyasında yaptığı tadilat 

Belediyenin Samatya sahillerinde j ne dökülen bu molozlar sahilden i· 
geçen sene tatbikine geçtiği bir ka· tibaren altmış metre ilerlemistir. 
rar, ~imdi bu civar halkının başına Bu suretle Samatya koyu dolmu~
bir dert haline gelmiş bulunmakta· tur. Fakat belediyenin Meta bütün 
dır. 

1 
Marmarayı dolduruncaya kadar 

Geçen yaz vali ve beledi)·e reisince devam edecek gibi görünen bu gay
Samatya koyunun doldurularak J...cı retile sahil hergün biraz daha ile.ı
ranın iki burun arasında ilerl~si }emektedir. 
münasip görülerek ileride üzerinde Fak~t şu arada bir me5elc meyda· 
bahçe ve gazino yapılması ihtimali na çıkmı~tır. Samatya sahillerin· 
olan bu doldurma işi hakkında bir de deniz üzerinde direklere istinat 
proje hazırlanması köprüler ba~mü· ederek kurulmuş gazinolar vardır. 
hendisi Galibe emredilmişti. Sahil dolduruldukça gazinolar orta-

Bu p roje belediye iı;in bir sürat da kalmış ve nihayet kara bunlan 
rekoru teşkil edecek derecede büyük geçip gitmiştir. Yalnız gazinoların 

bir istical ile hazırlanmış ve derhal altı bir göl halinde kalmıştır. Çün
Eminönünde yıkılan bütün binala- kü gazinoların altının doldurulma
nn molozu Samatyaya taşınarak sı için bunların istimlaki ltı.zımdır. 
dökülıneğc ba~anmıştır. Fakat bu Belediyenin elinde ise böyle bir pa· 
sırada kopan bir lodas fırtınası dö- ra yoktur. 
killen mo1ozlarm kısmıazammı a· Şimdi, bu gazinoların altında hu
bp götünnüştür. Bunun üzerine sule gelen suni göl gittikçe taaffün 
başka bir tedbir düşünen belediye etmeğe ve Samatyada kokudan du
Halicin müntehasında çürümekte rulmaz olmağa ba~lamıştır. Samat· 
olan Unkapanı köprüsü dubaların· ya halla bu yaz hiç deniz kıyısına 
dan bir kısmını sökerek bir gece 1 inemiycceklerini anladıklarından 
çektirip buraya getiımiştir. Bu su· 11000 imzalı bir istida hazırlamağa 

retle sahilin önünde bir dalga kı· başlamışlardır. Bu istidayı Yali \'e 
ran vücuda getirilmiş ve sahil te'k- belediye reisi LQtfi Kırdara vererek 

rar do?durulma;t.ı başJanmıştır. dertlerine bir çare bulunmasını isti-
0 zamandanberi Samatya sahili· yecek]erdir • 

~ŞUBAT.,_ 1939 

' Balkan Ko s e yıı 
BaştarafJ l incide Saat 13,30 da hariciye nanrı Ga Romanya hariciye nazırı Gafenko. dar davctlin!n işti~~ m 

trr. Kendisine mühim iktisadi amil- fenko ve rdikalan tarafından Bal nun riyaseti altmaa Uk toplantı _ I bir kabul resmi takıp ~ .1 
leri rehber ittihaz etmiş olan Yu· kan Antantı devletleri hariciye na aınr yapmıştır. MATBUAT go?Jfıv:, 
goslavya, ispanya ile olan mOnase- zm ve refikaları tercflerine bari. Bükreş. ZO (A.A.) - Hariciye Bük 

20 
A.A.) "' 

bata kati bir şekil verilmesine mil- ciye kötkUnde bir öğle yemeii ve.. Vekili Şükrli Saracoğtu refakatin- b reş,k f( a .. sı bU~ 
eallik .. mat uatı on er •• 

t olarak konsey tarafından it· rilmigtir. de Turk delegasyonu azaları o?du- d . dııst .. 
1 w • 12 e tıcarct o wd tihaz edil~ek karan kabul edecek- Aynı zamanda hariciye umumi gu halde buglin saat 17 de meçhul 

1 
C 

1 
ıe rnıtll"" 

tir. katibi tarafından delegasyonun di· askerin 'kabrine giderek Türkiye I a!:ı mıştır. _ e se~rt JoCj 
SclAnik protokolunun imıası rne· ğer ansı ıerefine Atenepalasta namına bir çelenk koymuştur. Me p~ganda m~st.e§ 

selesi de hususi bir tetkikte tutula- kırk kişilik bir ziyafet ve propa ~ raaimde hariciye vekilini bir aske ı nyaset etmıştır. ut~ııı!J 
caktır. Bu diplomasi vcsika·ı, antan ganda ve matbuat nazırı tarafın • ri müfreze ve askeri mlizika selam B. Jorj Titeanu 

11 aıU~ 
tın dört de\'letin Balkan yarım a- dan da Kapka otelinde Balkan laınııtır. 1 Şefimiz Atatürke t ranf 
daSinda takip etmekte olduklan ya· matbuat mümessilleri ıcrcfinc öğ. Diğer heyeti murahhau reisle sımlar b:itün ı~onfc ııtr 

• 1 d k bÜ"ii1' pıcı siyasetin tezahüratından biri- le yemeği veril:rıi§tir, rı .de muhtelif saatlerde me~)lUl .ıs :ın aya ta ve J 

dir. Bu ziyafette matbuat nazırın • ker kabrine aynı merasiml/çelenk dinlenmiştir. .;Je 'l 
O d 8 sıra"' Bu protokolun imza edilmesi, ay- dan ba§ka Yunanistan matbuatı lc:>yrnuşlardır. n on sonr ..... ı,ıı 

ni zamanda Bulgar hü.kfunetinin namına B. Seferyadis. Yuğoılavya ya matbuat muduru t fP 
bir mesai birliği ve komşuları ile namına Yovanoviç tarafından ha· GECEKi ZtY AFET nanistan milli ınatbllil·ııt 

"-- • d' Türk roı o münasebetlerini normall~tirme si· raretli nutuklar söylenmiş ve Bal- Bilkreş, 20 (A.A.) - Bu akşam n::nya ıs ve ;arı 
1 k • '!:_ _ • •• t rafıfl 

yaseti takibine çalı~akta olduğu- kan matbuatının müşterek gayeye saat 20 30 da Romanya hariciye omıt~ı reısı a . rP 
' • 1 •• 1 · Tür~ıye ıı nun delilidir. Balkan antantının v:iıul için garfettiği emekler ve nazırı Gafenl<o Balkan Antantı soy ennuş ve 'Y'~ıe 

şimdiki içtima mm mümeyyiz vasfı, yaptığı hizmetler birer birer tet • konseyi şerefine büyük Mr ziya . nutkunun sonunda r~u•t 
~·alnız fızadan olan de\•letler arasın· ltikt:n geçirilmiştir. fet vermi~tir. ne için Romnnya .rıı.ati bil 
da değil, belki diğer komşu devlet· · KONSEYİN TOPLANTISI Ziyafette hüklımct erkanı, Bal. reisine tevdi ettığı~ ap,.. 
Ierle \'e hassaten son zamanlarda Bükreı. 20 (A.A.) - Balkan knn Antantı heyeti murahhasa re. I Bundan s~nra .!"~~:el ~o 
hüsnü niyet ini müteaddit defalar Antantı k~:ıseyi bugün saat 17 ,451 is ve azalan, elçileri ve elçilik er- , yasi teknik ve kulttı 

1
.t• 

göstermiş olan Bulgari tanla uzlaş- de hariciye nezareti binasında kanı bulunmu1 ve .riyafeti bin ka. lar mesailerine başlar11 > 

ma ve mesai birliği yapma zihniye· 8-
ti ~~c:~:~: Balkan antantının Hariciye Vekilinin beyana_tı En iyi kayn 
beş senelik hayalının Balkan yanın · ıdı 
adasını sulhun kalesi ve nizam ve Paris • Soir gazetesinin Suriye- dan korumak çolt mil§kül olacak seçı .vl 
asayişin şampiyonu haline getirmiş ide ve memleketimi...-le tetkikler- tır. J{s>'IJ~ 
oldutrunu söylemek suretile yazısı- yapan ınuharrirlcrinlden Bertrand O halde başnnızın rahat kalma- ktnds. '<&Y~ 
na nihayet vermektedir. de Jouvenele, Hariciye Vekilimiz sı için hudutlarımız~ . emin btr ~ yoıer, sıı~,,4 ~ 

Vreme gazetesi, beynelmilel hadi· Şükrü Saracoğlu Anka.radayken komşunun bulunmasr lazım1ır. O rııfarll\ ııı ~ e 
seler dolayı~Je Balkan antantı top· beyanatta bulunmu§tur. Bu beya- komıu ki yann bizimle müttefik ınelt ,·e ı -~ 
lantmnm bır nebze sabırsızlıkla natı, Paris - Soir memleketimize olabilir.,. 1 baJ<ltll1~ ~ 
beklenilmiş olduğunu ~·azmaktadır. girmediği için ondan iktıbas eden \ kaPSllti d~ 
'Balkan antantı devletlerinin kaffe- 19 Şubat tarihli ''Hatay., gazete. Almanya için }J!le tıl' 
sinin sulhu istemekte ve onun için ıinden alıyoruz: nan:ıııır t ",.; 

çalışmakta olduklamu hatırlattık· .. _ bkenderun meselesinde o· lloman y a petrol- yaptılı:ı"''. ı 
tan sonra Yugoslavyanm harict si· yalama ve uzatm11a mahal yoktur. J er f O 1 a) m 8 k yete geç , 
)'3setinin değişmemiş olduğunu ve Ben bu meselenin n ihai surette isliyor J{ıı>11~,J6 
Bükreşteki hattı hareketinin Bal· tesviyesine çalı1hğım nda.r, bu· tUn 1'~ıl. 
kanlarda sulhü takviye ctmeğc me· nun hs.d bir ekilde olmıyarak, vct aı ~~ 

Bükreı, (Hususi) - Bir hafta. " 1 .. uı-... dar olacağını yazmaktadır. dostluk ve samimiyet dairesinde rerelt ıo,_ı;V 
bitirilmesini istiyorum. dır Bilkre§tc devam eden Alman - lı!l biP",ıtı 

*** Romen ikbsadi mUzakcreleri tarz1 !. Jeıi ' ter'" 
d A Çünkü hlilrlimetim Fransanm ransıs.r. t 

Bükreı. 20 (A.A.) - Ra or • c~reyanına ve mahiyetine dair hiç eŞtı1' 
jan51 bildiriyor; i_çerisinde bulunduğu mU§kUtata bir resmi beyanat verilmddiği hal· melde, gazetelerle µ fcıı' ;!, 

yeni bir mU§kill ilave etmek iste. de siyasi mahafil bu müzakerelerin ta vo kaynanaları~ de 1)11 'I 
mediği gibi bugünkU karışık va· ıu aşağıdaki noktalar üzerinde te. olmadıklnnnt, içlc_>rlP ııııtr' Türkiye Hariciye Vekili B. Sa. 

racoğlu, refikası ve maiyetindeki 
zevatla birlikte saat 21,45 de bu. 
susi trenle Bükteşe varmrg ve is
tasyonda hariciye nazırı B. Gafen· 
ko:> ile hariciye ve Türkiye elçiliei 
erkanı tarafından karşılanmıştır. 

Yunan Başvekili B. Metaksas 
Bayan Metaksas ve maiyetindeki 
zevat ile birlikte keza hususi tren 
le saat 22,18 de muvasalat etmiş 

ve istasyonda Baıvekil muavini B. 
Gafenko ve Yunan elçiliği erk5.nı 
tarafından karşılanmııtır. 

Aynı trenden Yugoalavya ha -
dciye nazırı B. Markoviç ve mai. 
yeti de inmiş ve Gafenko ile B. 
Duçiç ve Yugoslavya büyük elçili 
ği memurlan tanfından ıellmlan. 
mııtır. 

'B. Markoviç trenden inince ga· 
zetecilere yapUfl beyanatta, Kral 
Karolun idare~inde büyük terak -
kiler elde etmiş olan Romanyaya 
gelmekten ve ilk dcf a olarak hU. 
kümet azasile temastan mütevel • 
lit ısevincini kaydederek: 

"Bu temasın iki memleketi bağ 
uyan uzun zincir için yeni bir hal 
ka teıkil edeceğine kani bulunu ~ 
yorum,, 

Deınııtir. 

ILK ZtYARETLER 

BUkreş. 20 (A.A.) - Hariciye 
Vekiline refakat eden Anadolu A· 
jansının hususi muhabirinden: 

, 
Bugün aabahtan itibaren akıa· 

mın ı S ne kitdar olan bütün müd. 
det resmi delegasyonlar için muh. 
telif ziy::ıretlerle ve bazı vazifele -
rin ifasile geçmiıtir. 

Hariciye Vekili Şükrü Saracoğ· 
lu evvela Kral sarayına giderek 
hususi def tere imzasını koyduktan 
sonra sıra ile Başvekil, Patrik Mi
ron Kristeayı ve hariciye nazırı 

Gaf en koyu makamlarında ıı:iyarc\ 

etmiı ve kendilerinin ziyaretlerini 
Atenepalaata kabul etmiıtir. 

Diğer heyeti murahhasaJa.r rciı. 
leri aynı .riyaertleri yapmı,lardır. 

ıiyetten istifade etmek niyetinde k" .ğ .• b'ld' . ,.0,_ oldu""'"'' ifıpat c ~ mer ılz etti ını ı ırıyor: :ıı ... b-

de değildir. Bilakis. ben ihtiUU ıe. maktadır. "' 
Almanya Romanyarun petrol ve _ı .. r r 

beplerini bir giln evvel izale ede- Amerikan ka)"Ilaoı::ıd ~ 
rek iki memleket arumdaki dost· ağır endüstrisini iıletmek ü:rere _,, )"8r _.... 

büyük sermaye koyacaktır. Al _ defa bir müsabcu-B· -ıc lJOr:;, 
luk milnasebetlerini teıhil etmek ?Jı=- ıW' 

manların bu teklifi iki hükumet kaynana olarak cÇırJ: 
i&tiyorum . ., ı"smind-'·' bir kadını sl -~·ıeıı, ticari rnilnasebctinde yeni bir usul l:lU ,,.,, 

Türkiye Hariciye Vekili, bana olarak kabul olunuycr. Çünkü iki Misis Lomn ?Jiç~ıŞ· ~ 
yu'lcarıdaki beyanatta bulunduğu devletin timdiyc kadar ticari mü- göre, çok iyi bit 1'~uııut'• ııe 
ıün, Fransanın yeni Ankara ıefi. nasebatta eşya üzerine mütekabi _ senin aleyhinde bu ede . ...m 
ri ile refikası ıerefine parlak bir liyet usulU cari idi. Alman heyeti dulnro. iştirak eder. 1lıılllr tJV~,1 
ziyafet verdL Bu ziyafet çok sa~ murahhasası reisi Valtat Alman • çekiştirirmiş. l{ıı.ynn~ r.ı'!'..-1 
m1'mi bir doıtluk ve müveddet ha• · · bu ~ clın bııkktll ıJ .ti 

yanın teklif ettiği bu formüle mu. ı.sı, ... a ııill ~ ... 
nsr içinde geçti. kabil yeni bir Alman • Romen dair tı5zlerln hiçbiri dit· ~ 

Türkler ıözlerine ve taahhüt. petrol ~irketinin istihsal edeceği yet1'.!ğini söylcınekt~•·d~ 
lerine sadık insanlardır • Bizden bütün petrollerin Almanyaya ibra Birlik, bu kad: ,:ebet' e 
bir ıey istedikleri zaman bunu cını tekli! ediyor. Almanlar alacak- olarak ildn dnıiş rSi~ 
dostluk ve samimiyet dairesinde Jarı petrole iyi bir fiyat teklif et· nın böyl<! 01ınasxnt t.B' 

iıtiyorlar. mektedir. dlr. 

-R-. -r Haft3~ Bu itibarla Türklerin iatedikle-
rini kabul etmemek mümkün de
ğildir. Bilhassa biliyoruz ki umu. 
mt bir harp çıkarsa, altıncı, hu· 
dudumuzu dilımanların hücumun-

Satye binası 
Ba~tarah l incide 

bir komisyon Denizbankrn yeni 
kadrolarını tetkik etmc'lctedir. 

Satye binası 
Denizbank Fındıkhda.ki binayı 

kendisine pahalıya .atan Satye 
Şirketi hakkında mahkemeye mü. 
racaat ~ttikten sonra Jimdi de bu 
binayı bu tekilde fazla paraya sa· 
tm alarak ban'ka.yr zarara sokan. 
lar hakkında bir dava açmağa ka
rar vermi§tir. Bankanın hukuk er. 
kanı bu işten haberleri olmadığı· 
nı ve binanın alınması ile yalmı 
İsmail h a ile MUdilr muavininin 
rne§gul olduğunu söylemektedir
ler. 

Difer taraftan Satye binasının 

satııı &ırasında bir avukata Satye 
~rketi tarafından 6 bin lira. bir pa 
ra verildiği söylenmektedir. Ri
vayete göre ıirket bu parayı satı~ 
itini temin etmek §artiyle vermiı. 
tir. Bu husuı;ta tahkikat yapılmak 
tadır • 

~~:! oııınııt 
-rvr~ 

~..PW---

Diğer taraftan Romenler Alman 
ya:ian alacakları mühimmat harp 
ve siWılara ehemmiyet vermekte· 
dir. Müzakerelerin neticeıi ehem 
miyetle beklenmektedir. 

Bayanlar !. 
Göz müsabakamız i:•", ~ 

F ot o ğ r a fi a r rn ı z ı . .b ı .z ~ı 
hesabımıza çektirebı!ı!~P.~~ 

Gazetemiz, Gü.rel Göz Müsabakasına iştıra~ef11'İf ~t1t· J 
okuyucularına bir yardımda. bulunmağa kar~~eınitı e~,de'e 
yoğlunda Tokatlıyan kar§ısında Foto Etheını Ur•"'' ~e't 

d" • ne rıı ~e ııtl 
Sanatkir Foto Ethem her gUn ken ısı bııtııı' e'e Ilı 

.. . . . b. . m ııesıı ~e'f •f# 
okuyucalrrımrzın go.ı resımlerını ızı ıllu::a ti~" .. 
b. " h bi b' " nh d:ı o'kUyucı.ı : .. dl ıır ır nus asını zc, ır nu asını ttiğir:ı1... ~ f 

Kadın okuyucularımız, kendilerine vaad~ • gösterı1':rıedl O' 

fotoğrafhanenin ken dilerine verdiği göz resrı1i~110 id•f~•1' ~ 
t ile alabileceklerdir. Foto Etbeme m~racaııt ~~ğrııf-1 ° 
den kiğıt almıya ihtiyaç yoktur. Dogrudan 
racaat edebilirler. 



~ 21 ŞUBAT - 1939 

•eW\..~,~ 

1 ~.o i it e r e s o v y e t ı e r ı e 
~unasebatını takviye edecek 
Bir İngiliz diplomatı mart 

sonunda bu maksatla 

Moskovaye gidecek 
'~dra, 20 (A. A.) - Başvekil Çemberlııyn nvam kamnrıı

lo entzler ötesi nezareti parlfunento müsteşarı Hudson'un 
~nıına ldo.skovaya gideceğini bildirmiştir. 
ittir ekil bunu J§çi partisi meb~ısunun suali tizcrine bil-

~~e~, htlkümetin İngiliz - Sovyct münasebetlerini takviye 
~Yetinde olup olmadığını sormu§tu. 

"...., ::"· §U cevabı vermiştir: 
~el'lııı gUiz hUkümetinln arzusu, diğer hlikflmctlerle mUnase
" ~ 1lile1Jtirmek, takviye etmek ve bilhassa bu memleketler
~%. lnUnasebeUer vücuda getirmek imkünlannı tetkik cyle'et ~ liudsonun mart sonlarında diğer şimal memleketleri hU. 
~ baııu ttkezJerinl ve bu arada Aloskovaya gideceğini bildirmek-

~ Ylttnı. 
~}'-~ lnebus, bunun Uzerine ~ovyeUer birliği lehinde dostane 
~ bulunmak zamanı geldiğini zannedip etmediğini ba§ve

l"~~l'tnuıstur 
""lllb • 
~1 erıa:ynm buna verdiği cevab, sarahatsızllkten pek anla-
-.ta ~tır. Fakat sanıldığına göre mebusu ilk 

l.on "et eylemi§tir. 

~ ~ra, 21 (A. A.) - Hariciye nazın lord Hallfax, diln ak
' ti et sefarethanesinde Sovyet sefiri Maiski tarafından ve
~ ~:ette hazır bulunmuştur. Bu ziyafette Çurçil ile lngilte

ldoskova sefiri lord Chilston da bulunmuıslardır. 

~ •~> ~btı-er---=-ıs_v_I ~-r-e-. __ H_a_I k-e-v-le_r_i _ 
&..: .. l'leşem 11 yf'celi 
~llt, 21 • b 
&.."'lllt bu (A.A.) - lsvir;re polis a Y r a m 1 
~ biıt~ toplanarak lsvir;reye 
~~ili te '?1ebilerin kontrolü R il t il n y u r d da 
~eri .tkiketmişvelsviçrenin meraH:m yapddt 
~ Cin ancak bir geçit ola· 
~:"tıl l~.: karar vermiştir. Hi,.bir Ankara, 20 (A.A.) - Halkev-

~ı.:~:ı~ed :ır lerinin kuruluşunun yedinci yıl-
~ ~lClan e hayatını kazanmak dönümü dün memleketin her ta. 
t(ı böyle calışamıyacaktır. rafında parlak törenlerle kutlan-

dı~ ta~ Po , Stoya- mrştır. 
~~()\'I 1 n Her taraftan gelen tclgraflar-

ttıı.ı.~ ~ e Jı?urUştU da, eskilerin ça1ı1maıarmı hızlan· 
\~ ~1• 21 (A.A.) - Naip dınnak, yeniıtrlnin bu hayırk va. 
~ ~ ~slti başvekil Stoyadino- tan çalışmalarına katılmak için 

\..._~ ~kabul etmiştir. yaptıkları bu toplantılara, istikHil 
~'llllc!ilhıe ekilin yakınlarından marşı ile başlanmış, Başvekil Dr. 
~ol~: göre, bu mülakat çok Refik Say.damın Ankara raıdyosu 
~~~tur. ile neşrolunan açma nutku dinlen-

ternin~.--H--lk ___ d __ dikten sonra, Halkevlerinin kuru 
kom· 1 a evin e ıu,, maksat ve gayeleri etrafında 
~~te içtimalara nutuklar verilmiştir. 
~ haıkevinden: Konserler ve müsamerelerle bi· 
>'alltl.,...~itelerinin iki yılda ten bu toplantılar, dün memleke. 
2s:2.~ olan kongreleri bu tin her tarafında hareketli ve can. 

~~ İtib 9 CUrnartesi günü saat lı bir gün yaşamasına vesile ol-
\ • ~aren yapılacaktır. muıtur • 
~ ~ kita edebiyat, sosyal yar
lb~ beııi P:aray kollarının kon· 
~~ .\r.' Cunde saat 15 dedir. 
\;' ttznsil, ve spor kollarının 
~~ ka~ece ~t 20,30 dadır. E-
~ 01 

1 btitün üyelerin teşrif 
llnUr. 

Anıerikada 

Bul~ar Krah 
Rom ada 

Roma, 20 (A.A.) - Bulgar kralı 
Boris lsviçrede altı günlük bir ika
metten sonra Romaya dönmüştür. 

mücrimlerle 

A~ 
mücade!e 

\ lıre~A esltJ gangster saltanatı almdi pek kalmadı. "G. 
~ tliııllt ıu:.ennen polla teıskillıtı bunları epey yıldırdı. Fa.kat orta. 

' ~e~~ lanlık sanmayın. Binde biri maazallah burada cereyan 

t~e 01.. deh§ete dilşUrecck cinayetler, hırsızlıklar, soygunculuk
ı-._ . "Yor B' 
"lijlllıd • ınaenaleyb Amerika zabıta teşkilatını gayet kuv-
~ Urtnak zaruretini hissetmektedir. 

~ ~ zıee 
\ ~ ~tll.ıı 1ıı:'dllen bir atatistlk bu hususta blr fikir vermcğe k8.fidir: 
~ ~C\rıaıı ali Amcrikada cani ve hırsızlarla mücadele için bir sene
~ td Para 15 milyar dolardır. Bu masraf nUfusa taksim edildi. 

anı başına dU§en vasa'u hisse senede 120 dolardır. 

~ro 
Lı Pagandanın ehemmi} eti 
•ı ~ liıtı 
~~' hı J... ertn ınc~h· "Mcln Kampf = :Milcadelem" isimli kita-
~ "e tı:ıerikada iki bUytlk kU tUphane tarafındıın Almanlar için 
~~ele 8:;tadan tadilata uğramamış a.slından tercüme ettirilerek 
.. eıtır: 1,, Credir. Amerikada bu kitabın neşriyle iki gaye güdül. 
•tıfı~ lCr li' ~ea1nı ıUerin dU§Uncelerinln bUtun Ameri!-:ı vatandn§lnnnca 
\~ "n onların demokrasiye bnğlılık hislerini takviye edeceği 

ltaı ... ~ ıatl§ hasılatını!!ın bir kısmıyla Almanyadan hicrete 
~ olanıara )'ardım tem ini •.• 

HABER - Aqem postUs 

ır@;gtrraer~f?iL~@riJ!IHio/l®J 
lsp'lnya cephelerinde 
sükônet var! Amerikada !K~~ı 

nazilerin ~- -

cephede faaliyet n Ü mayi ş i 

e d I• y O r Nevyork zabıtası buyuk 
Siyasi 

devam tedbirler aldı 
• Nevyork, 21 (A.A.) - "German-

i da res İn İ lngiltere Ve America-Bund,,un tertip etmiş ol· Burgos 

Fransa 
hükumet 

duğu mitinge başlanmadan iki saat 

bir hafta .. Va kadar evvel 20.000 kişi Alman • Amerikan 
nazilerini protesto etmek ilzere Ma· 

diye tanıyacaklar dison Skare'de toplanmıştı. Miting 
mahallinde l\Janhatten polis komi· 

Bilboo, 20 (A.A.) - :NasyonaJist \ ' C 

cumhuriyetçi orduların resml telıliğ
Jerinc göre, lıütUn cephelerde sükO
net hüküm sürmektedir. 

Nasyonalist tebliğinde, nasyonn· 
list tan·:ırelerln cumartesi günü Ai
ınerie limanını bombardıman ettik· 
teri bildiriliyor. 

Paris, 20 (A.A.) - İspanyol devlet 
bokanı !l. Jose Giral, Jspanya Reis1-

cumhuru D. A:r:ana ile görllşmek ili ';· 
re buraya gelmiştir. 

FRANKOXUN YENi KABlNESt 
Perııignon, 20 (A.A.) - iyi malil· 

mot almakta ol:tn bir membodon bil-
dirildil{inc güre General Franko, şiın 
diki kobinenin yerine kaim olacak 
olan yeni kabine rızasının 1 listesini 
tanzim etmiştir. Dc,·Ict reisliAi, baş· 
kuın:ındanlık ve başvekalet vazifele
rini hep birlikle yııpmakta olan Ge
neral, b:ışvcklileti bırakacak ve bu 
moknm dahiliye nazırı ve kendisinin 
kninbiratlcri B. Scrrano Sunncr taro
fından işgal edilecektir. Serrano 
Sunncr, Falııııjın miicssisi olan Pri
mo ele l\i,•icra'nın mesai arkadaşı idi 
Hnrich·e nazırı General Jordıına ile 
ziraat nn:r:ırı H. Fernandez ccrst:ı, dev 
let mızırı olacnklarcl!r. Jordanc'nin 
yerine meslekten bir diplomat ve 
Cuctn'nın yerine de bir teknisyen 
gclirlleccktlr. 

Burgos, 20 CA.A.) - B. I.eon Bc
rnrd ) ' C rçfakotindekl ze,·at, bugOn 
sıı:ıt 12.30 da Durgostan otomobille 
San • Sc:basticne hareket etnı işllr. 

Oroll:ın Sııint • Jean - de - J.uz'ıı gc. 
çecektir. 

Saııt 11 den 12 ye kadnr D. Be· 
rnrd, lngiltl'renln Ilurgos hiik\ııneti 
nczdindeki njanı Sir Rolıert Hudsgon 
ile görüşmüştür. Sir Hoberl, dün 
!i:ın • Sclıaslienden dönmüştü. 

Burgos, 20 (A.A.) - Burııdnn lın
reketinden evvel B. I.eon Berıırd, lfo
voı; muhabirine şu be)'annlla bulun
muştur: 

Hareketim Jıokkındo yapılabilecek 
yanlış tefsirlere inanmayınız. Ben 
Burgosu tcrke1ıniyorum. B. Jordnna 
Darsclona gitmek mecburiyetinde kal 
d ısı ndnn hen de birkııç gün için gi
diyorum. Çarşomba günün .Jordnn:ı
yı burada ;yeniden görecek ve görüş· 
melcrime devam eyliyceeAim. 

AVAM KAl\IARASI~DA 
ÇE~mı-:m.A YN''l'!ll' SÖZLERİ 

J.ondra, 20 (A.A.) - Avam kama
rıısında, İspanyol meselesinin hnlli 
ihtim:ıUeri ve Frankonun tanınması-

na dair sorulan birçok suııllere kar. 
şı Çcmelırlayn İspanyol meselesi hak· 
kında İngiliz hükOmetinln düşünce
lerini umuml olorıık 15 şubatta izııh 
etmiş olduğu cevabını '·ermiş ve va· 
zlyette hiç bir de#işlklik olmadılını 
söylemiştir. 

Müteaddit mebuslar, cumhuriyetçi 
hüküınetıen şartsız olakrak tesHm ol· 
'llasının istenip istenmeyeceğini sor
nuşlarsa da cevap alamamışlardır. 
Diğer taraftan Henderson, Fransa 

namına Berard tarafından yapıl:ın 

müzakerelerden ba~kaca İngiliz mü
messili Hodgsonun da müzakereler. 
de bulunup bulunmııdığını sormuş -
tur. 

Çenılıerla:rn demiştir ki: 
"İngiltere hükiinıel i Fransa hükü

ıneliylc çok .samimi bir temas idame 
etmektedir. Frankonun tanınması 

ve İspanyol mültecileri hakkında mü· 
zakcrelcr yapılınaktııılır. Bu ınüzakc· 
relerin gidişi hakkında şimdilik hı~ 
bir şey söyleyemem." 

AZA~A TEKHı\H ÇACIRll.DI 
J>aris, 20 (A.A.) - ispanya Reisi

cumhuru Az:ınaya Madrittcn başvekil 
~cgrintlen yeni bir telgraf gelmiş
tir. 

Başvekil bu lelgrııfında hükCmıetin 
normııl ve annyasayo U)'gun bir lnrz
tla çalışması için Reisicumhurun 
Mallı-ide gelmesini bir kere <lıılıo istc
uickt'edir. 

Azana verdljl ce\•apla harbe nl
hnyet -vermek için yapılmakta olan 
müzakereleri mevzuubahis eılerek 

ınfitareke akli lehinde olduaunu te· 
yit elmiş ve e~er ınukabelebilıııisil 

yapılmayacağına d:ıir Franko tara
Cıııdan teminat verlldi~i takdirde is
i iCaya haıır olduğunu bildirmiştir. 

llcnda.re, 20 (A.A.) - l~ranko ile 
müzakereye ıııeınur Fransız <lclcgc:.i 
Ucrard hpanyadan buraya gelmiş •.-e 
hemen Saint Jean de Luza giderek 
orada Fransı:ı: harici.re nezaretiyle 
•lcrhnl tclefonlo temasa gelmiştir. 

Lontlra, 20 (A.A.) - lngilteı-e hü
kümeti, Frıınko ınakamııtı tarafından 
te\'kif edilerek şubatla Majork ada
sına götürülen lııglliz Stııngrove va· 
puru h!ıdisesini ikinci defa olarak 
protesto etmiştir. 

Londra, 20 (A.A.) - "lla,·as a
iansı muhabirinden": 

lyi mallımat almakta olan maharile 
nazaran halihazırda cereyan etmek
te olan diplomatik müzıı.kerelcrin ne
ticesi ne olursa olsun nasyonalist h-

Bu mUnasebetle "Mein Kampf" da propagandanm bUyük ehemmL 
yetini anlatan cıöylt: bir eUmle bulunduğu hatırlatılıyor: 

"Devamlı ve mahirane bir propagandayla, gökyilzilnUn cehennem 
ve en sefillıne hayatın bir cennet olduğuna biltiln bir milleti inandır
mak mümkUndilr.,, 

St:fi rliğ i isfenmiyen diplomat 

D EVLETLER arası münasebetlerinde adettir, bir memleket diğer 
bir memlekete sefir göndermezden evvel bu vazifeye klm1 tayin 

etmek istediğini a.lakadar bükü.meta bildirerek "istimzaç" ta bulunur 
ve o hüklımetten "muvafakat cevabı., (Anadolu ajansının tilrkçede de 
kullnnmağa başladığı fransızca tabirilc ag~ent) ister. HUkilmeUer 
sefirlerini tayin etmezden önce mevzubabıı zatın gideceği memlekette 
antipati uyandırmamış bulunmasına dikkat ettikleri cihetle ademi mu
vafakat cevabı verilmesi pek mk g5rUlmez. 

lşte bu nadir görülen hadiselerden biri son gUnlerde Japonya ile 
Fransa arasında vukubulmuştur. Tokyo hUltfımetl Parise scfir olarak 
hn.riclye nezareti erkl'ınmdnn Ton! [smlnde bir zatı tayin edeceğini bil
direrek Fransa hUkQmctindcn lstimzaçta bulunmug, Parla hllklımcti bu 
1.nyin keyfiyetine muvafakat cevabı vermemigtlr. Red cevabına eebeb, 
bu zatın Tokyo hariciye nezareti erk!nmdanken bulunduğu mUteaddid 
beyanatta Fransanm Çine slllh aa.tbğını iddia etmesi, Franaanm res
mt tekziblerine ehemmiyet vermemesidir. Bunun Uıerlne Japon hUkn
meti rarise hlç &eflr göndermemeğe karar vermiştir. Fransız gazeteleri 
böyle bir Udisen.in tarihte ilk defa vaki olduiunu y~rlar. 

seri hazırdı. Ve 1500 polis memuru 
ile inzibatı idare ediyordu. Bu po
lis memurlarının 50 si süvariydi ve 
halkı birikmekten menetmeğe ve 
dolaşıp gezmeğe sevketmeğe uğraşı· 

yordu. ?\füralyözlerle mücehhez beş 
polis kamyonu, "Gaz livası .. bera· 
berinde gözya~ı döktürücü bomba
lar olduğu halde, miting mahallin· 
de bulunuyorlardı. Fritz Kuhn, si· 
yah üniformalı erk!nıharbiyesi ile 
birlikte bina dahilindeydi. Tribün, 
Amerikan bayrakları ve gamalı kı· 
hçlarla tezyin edilmişti. Ve bunlar 
Vaşingtonun muazzam bir resmini 
çerçeveliyordu. 

Gönderilen bazı tehdit mektupla
:ına bakılacak olursa nazi düşman
:arı içtimam vuku bulacağı binaya 
uirkaç bomba saklamışlardı. Zabıta 
memurları binayı iyice aramışlarsa 
da birşey bulamamışlardır. 

panyıı lıfikQmeli hoCta nihayetinden 
evvel tanınacaktır. Zira şimdiki va
ılyeti daha ziyade temdit etmeğe im
kan yoktur. Fransa ile lnsllterenin 
lıütün gayretlerine raRmen Genero1 
Frııııko, mağ!Qplara yapılacak mua
mele lıakkıııdnki 13 şubat tnrlhJl lm
rarnameyi tııdıl clmekten \'e affı u· 
muınt hakkında alent temınat ver· 
mekten imtina etmektedir. B. Uod
gsonun bu not.tndıı muvaffııkıyetslz
liğe u~raınış olduğuna dair İngil
tere lıilkOmetine şimdiden malQmat 
gelmiştir. Cmlt edilen ve taahhüt 
kıymeti olmıyan azamı teminat Bur
gos hükumetinin Hratktırane bir si
yaset takibi için muzarteriyeti blls
mor etmiycceği suretindeki teminat 
olup bu da ll. Çemberlaynln a\·am ka 
m:ıarsında lfratkGrone hiç bir hare· 
ket icra edilemiyeccği hakkında te
minat vermeslnemedar olacaktır. 

Siyasi nokta! nozordan lngill&e 
hükumetinin General Fronkonun B. 
Iludson YC D. Derarda vermiş olduğu 
teminat ve lspanyndıın ecnebi miida
halcsinin kaldırılmıısı ile kanaat ede
<:eAi bc)·an olunınaktodır. Nasyona
list hfikümetin tanınması keyfiyeti, 
B. Berardın n:r:Hesinin netaylcini 
öArenınek nıoksadiyle ve mümkün ol
du~u tokdirde Madrit hlikümetlnin 
şartsız teslim olmasını lemin için te· 
hir edilmiştir. 

Madrlt hüküıııetine tanınma keyfi· 
yetinin uzayıp gitmesinin ümit etıne
ıııesi IAıım olduğu ihtar edilecektir. 

iyi maJümat almakla olan mııhfile 
nazaran f ngillere hilkOmeti, ihtlmol 
en ziyııde tehlikeye maruz olan siya-;t 
mültecileri kabul edecek ve bu mak
salla bir itlliifnnme akledeccklir. 

1NG1LTEREN1X :MÜSTAKBEL 
ELC1Sl 

Londra, 20 (A.A.) - DaiJy Mail ve 
)oily Telcgraph gazeteleri, Burgoso 
ilk bfiyük elçi olarok eski müdııCaıı 
ve eski hn\'a bakanı Lord Svlnlonun 
E;önderileceAini yo:r:ıyorlar. Bu ga
zetclcre göre, Lord Svinton iki mem· 
leket arasında normal nıünıısebetle
rin tesisine kııclar bir müddet lıu vo· 
zifcyi görecektir. \"e kendisine bir 
çok mnll ,.e tlcıırl mütchassıslordan 
mürekkep kuv\'clli bir kurmay heye· 
ti refakot edecektir. 

Hakiki akşam 
gazetesi 

G ·nun en son haberlerini 
verendir 

lstanbu da 
• u vaziyette ola 

tek Mazete 

HABER'dir 

IÇERDE: 

• İktisat vekfüeti sanayi tetkik 
heyeti reislitrine Şevket Süreyya ta· 
yin edilmiştir. 

• ~evyork sergisi için hazırlanan 
eşya ve numunelerin ilk partisi dün 
gönderilmi~tir. Sergiden sonra Nev
yorkta bırakılacak kısımda paviyo
nun dekorları bu aradadır. 

• Evvelki gün.gelen İtalyan trans
atlantiği . "Konte Di Savoia,,daki 
seyyahlar dün şehri gezmişler ve ak 
şam \'apurla Kıbrısa hareket etmiş· 
!erdir. 

•Japon bahriye ataşesi başka bir 
ı.;azif eye tayin edilmiş ve dün ak~ 
Istanbuldaki askeri ve bahri ataşe
ler tarafından kendisine bir veda zi· 
yafeti verilmiştir • 

• İktisat fakültesi deçonetlik imti· 
hanına giren Omer Lfüfi Yardan 
dun bir numune dersi vererek do
çent olmuştur. 

• Hukuk fakültesi doktora sını· 

hnda ~ubat imtihanlarına dün baş· 
lanmıştır. 

• Devlet Şıirası başmuavinlerin· 
den lhsan Aktürel, Şevket Ozanalp 
ve Vecihi Tmk Devlet Şurası müd· 
deiumumiliklerine tayin edilmişler
dir. 

• Sanayi birliği dün toplanarak 

nizamname üzerinde tesbit edilen 
deifüikligı muvafık görmüştür. 

• Siirt valiliğine tayin edilmiş o· 
lan Fmniyet umum müdür muavini 
lzzettin dün şehrimizden Ankara 
yolu ile yeni vazifesine hareket et· 
miştir. 

• Bebek • lstinye yolundaki inaş4 

atın yavaş iler ediğini gören vali, 
yolun süratle açılması jçin alAka• 
darlara emir venniştir. 

• seıanik sergisine iştirak için 
Türkofis hazırlıklara başlamıştır. 

• Türk-Alman ticaret anlaşması· 
mn Südet mmtakasma teşmili hak4 

kında bir protokol imza edilmiştir. 
• Bir müddettenberi Avrupada 

bulunan Selim Sırrı Tarcan dün 
şehrimize dönmüştür. 

• Taksimde açılmasına karar ve· 
irlen resim ve heykel galerisi için D 
gnıpu \'e müstakil ressamlardan 
müteşekkil bir heyet hazırlıklara 

başlamıştır. Sergide istiyenlere re
sim ve heykel satılacaktır. 

• Dağcılık klübü senelik içtimaı· 
nı klüp binasında yapmış ve riya· 
sete Dr. Muhterem Gökmen seçil· 
miştir. 

• üniversi~t şerbest konferanslar 
serisinden bugün saat 18,10 da pro 
f esör Hclman taraf mdan "İnsan ve 
iklim,. mevıuu üzerinde bir konf e
rans \erilecektir. 

Rif kahramanı 

Abdulkerim 
Rlf emlrl Abdilrkerim, stlrtllmtlf 

bulunduğu Rcunion adasından 

Fransız hükflmetinc mUracaat ede
rek, herhangi bir mUstemleke a
razisinde, Frnnsayla beraber, ken
dlslnin faydalı olabileceği bir saha
da çalt13maya hazır olduğunu blJdir
ıni'.jtir. 

Diğer taraftan iki oğlunun Fran
sadakl Sen Sir askeri akndemlslndo 
okuması için de mUsaade istemi§tlr. 

Abdülkerim 1200 senedenberi 
Rlfto ıııeyhlik etmiş olan blr ailenin 
oğludur. Pariste ve MUnihte tahsil 
etmiştir. 1920 de lııpanyanm Fas 
Uzerlno hl.kim olmak teşebbUsUne 

karşı hnrb açmı§, 20 bin esir ala
rak İspanyolları mağlQb etmişti. 

1925 de de Fransaya karut çarpıg
mıa, fakat mağltlb olarak eıa1r dOı· 
mngtt1.r. 

AbdUlkerlm bugU.n 44 yaoında

dır. 
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Mektepliler hakkındaki spor 
talimatnamesi ·Maarif 

Vekaletince tasdik edildi 

Genç kızlar ve erkekler 
odalarını nasıl döşemeli 7 

üniversite ve mektepliler klüplere kiremiyecekler. Ancak 
su sporları ve ath sporlarla meşgul olan talaheler 

Maarif Vekaletinin müsaadesiJe girebileceklerdir 
Ankara, 21 (Hususi) - Baş· 

vekalet Beden Terbiyesi Umum 
Müdürlüğü istişare heyetinin be. 
den terbiyesi kanunu hükümle _ 
rfne göre tayin ettiği esaslar da. 
bilinde hazırlanan talimatname 
Maarif Vekaletince tasdik edil -
mi§tir. Talimatname esaslarına 
göre: 

1 - Üniversite ve yüksek mek. 
teplerle liselerin ikinci devrel.e. 
rinde, muallim mekteplerinde, tL 
caret lisesi ve erkek sanat mek. 
teplerindc, kız enstitülerinde bi
rer spor yurdu kurulacaktır. 

2 - Ortamekteplerde talebe . 
nin yaşına göre spor oyunları ve 
ınüsabakaları yapabilmeleri için 
oyun yuvaları kurulacaktır. 

3 - Her mektebin yurdu ken. 
di ismi ile anılacak, forması bu. 
lunaca}ctır. 

4 - Bir mektepte birden fazla 
spor yurdu kurulamıyacaktır. 

5 - Birden fazla mektep spor 
yurdu olan yerlerde bir küme tes 
çil edilecek ve bir vilayet mınta. 
kasma dahil olan bütün mektep 
spor yurtları bir bölge yapacak
lardır. 

6 - Mektep spor bölgesinin 
ba§kanr ~lii.yet valisi, bir şehrin 
spor kümeleri başkanı vilayet ma 
arif müdürü ve bir mektep spor 
yurdunun ba§kanı mektep müdü. 
rü olacaktır. 

7 - An karadaki dil, tarih, coğ
rafya fakültesi, siyasal bilgiler 
okulu ile Gazi terbiye enstitüsü 
de ayrı ayrı spor yµrtları kura.. 
caklardrr. Bunlar :Ankarada di • 
ğer mekteplerin yapacakları kü
meye dahil olmıyarak Maarif Ve 
kfilctine bağlı müstakil birer 
)ı.ırt halinde idare edileceklerdir. 

8 - İstanbul Üniversitesine 
bağlı her fakülte ne her yüksek 
mektepte birer spor yurdu ola _ 
cak, fakültelerde yurt başkanı 
fakülte dekanı ve üniversiteye 
' bp.ğlı mekteplerde mektep müdü. 

rp 'spor yurdunun başkanı olacak 
Iardır. 

Yurtlar bir küme vücude geti. 
recekler ve üniversite rektörü bu 
ıfümenin reisi olacaktır. Üniver
~te kümesi, doğrudan doğruya 
Maarif Vekaletine bağlı olacak. 
tır. 

9 - Üniversite müesseselerine 
aahil bütün askeri talebe ayrı bir 
yurt teşkil ederek Üniversiteye 
bağlı olacaklardır. 

10 - Istanbuldaki diğer üni _ 
versite haricindeki yüksek mek. 
teplerin yurtları da üniversite 
grup!nrına dahil olacaklardır. 

11 - Mekteplerde muailimler
den birisi mektep müdürünlin in. 
hası üzerine ba.sknptan tayin o. 
lunaca 1:ı:tır. 

12 - Bir mektebin bütiin tale. 
besi mektebin spor yurduna gir
meğe ve sıhhi manii olmıyanlar, 
bütün spor faaliyetine girmeğe 
mecbur olacaklardır. 

13 - Tnlcbc yalmz kendi mü. 
essesesi icinde bulunan mektep 
spor yurduna girebilecek, tatil _ 
lerde başka bir yere gittiği tak
dirde oradaki mektep spor yurt. 
larına muvakkat olarak dahil o. 
Iabileceklerdir. Bu talebeler. bu 
apor yurtlarının resmi miisaba -
kalamı& iftirak edemiyecekler -..... 

15 - Kız ve erkek talebe ara. selerinin spor yurt1arı bu t~mas. 
sında herhangi bir şekilde toplu larr doğrudan doğruya yapabile
veya tek spor müsabakası ya - ceklerdir. 
pılmıyacaktlr. 22 - Mektep spor yurtları L 

16 - Erkek talebenin yapaca. çinde yüksek kabiliyet gösteren 
ğı sporlar: ve uygun vasıfları taşıyan bazı 

A - .Mecburi kısım: talebelerin temsili maçlara işti. 
1 - Atletizm, raklerine ve bu gibilerin hususi 
2 - Hcndbol ve voleybol. programlarla yetiştirilmelerine 
3 - Yü7.me, küme başkam ile mıntaka beden 
4 - Yürüyüş, terbiyesi müdürünün müşterek 
5 - İzcilik, teklifleri üzerine valiler tarafın. 
6 - Müsait iklimde dağcılık dan müsaade edilecektir. 

ve kayakçılık, 
7 - Jimnastik, 
B - İhtiyari kısım: 
1 - !ı'utbol, 

2 - Güreş ve bo;.cs, 
3 - Bisiklet, motosiklet, 
4 -Tenis, 
5 - Eskrim, 
6 - Yelken ve kürek, 
7 - Ağır aletli jimnastik, 
8 - Japon güreşi, 
Kız talebe bunlardan A k • ..ı. 

mındaki şubelerinin faaliyetleri. 
ne ve B kısmının tenis, eskrim, 
kürek ve kayak şubelerine işti -
rak edeceklerdir. 

17 - Mektepler kendi arala -
rında hususi ve her sene mektep 
ler birinciliği namı altında res.. 
mt müsabakalar yapacaklardır. 
Mmtaka birincileri Ankarada top 
!anarak mektepler birincisini se. 
çeceklerdir. 

18 - Orta mektepler ve kız ta. 
!ebeler bu müsabakalara iştirak 
etmiyeceklerdir. 

19 - Resmi ve hususi bütün 
mektep talebeleri hariçteki klüp. 
Iere giremiyeceklerdir. 

20 - Mektep, spor yurtlan ile 
Beden Terbiyesi teşkilatına da
hil sivil klüpler vilayet, Ma~rif 
müdürlüğü ile mıntaka beden 
terbiyesi ıpüdürlüğü arasındaki 
anlaşma neticesinde ve valinin 
muvafakatile antrenman temas -
ları ve teşvik müsabakaları ya. 
pacaklardır. Bunların resmi bi -
rincilik müsabakalarına iştiraki 

için Beden Terbiyesi direktörlü. 
ğünün teklifi üzerine :Maarif Ve
k§letinin müsaadesi şart olacak. 
tır. 

21 - Yüksek tahsil müessc -

Bulgar takımı 
memleketine döndü 

Şehrimizde Pera ve Şişli ile 
iki maç yapan ve her iki müsaba
kayı da kazanan (A. C. 23. Sofya) 
takımı, Sofyadan müsaade gelme. 
mesi üzerine dün akşam Bulgaris
tana dönmü§lerdir • 

BOKS M EN.ECER! 
MÜZA1'EDE 

Üniversite ve yüksek mektep 
talebesi için bu müsaadeyi Maa
rif Vekili verecektir. 

23 - Üniversite ve yüksek mek 
teplerdeki talebenin su ve atlı 
spor şubeleri için Beden Terbiye. 
si teşkilii.tınm sivil klüplerinden 
lisang almalarına Maarif Velfüi 
müsaade edecektir. 

24 - Bu mıntakada mevcut as 
keri ve sivil yurt ve yuvalarda 
mevcut öğretmenler ihtisasa ta _ 
alliik eden hususlarda biribirle _ 
rine mütekabilen yardım ve birL 
birlerinin saha ve levazımından 
istifade edeceklerdir. 

--o--. 

Bugünün gençleri odalarını lü· 
zwnsuz biblolar, yahut zeYklcrinc 
uymıyan mobilyalarla doldurmak 
tan ho~lanmırorlar; etraflarında 

yalnız işlerine yarıyacak masalar, 
rahat koltuklar, okuyacakları kitap
lar için pratik kütüphaneler, odada
~i bütün intizamsızlığı ortadan kal
dıracak, her şeyi ayrı ayn gözlerde 
saklayacak taksimatı havi dolaplar, 
bulunduruyorlar. Ağır çerçeveli tab
loları süs saymıyorlar, dıvarlara 

büyük tablolar yerine kendilerinin 
,.e arkadaslannın fotoğraflarım, 

renkli, resimleri, ufak manzaralarar 
gösteren por~adları asmakla iktifa 

1 ediyorlar; spor resimleri de dıvarla
stişare Heyeti toplanıyor ra büyük sanatkarların imzaıı cser-

:Ankara, 21 (Hususi) _ Be· !erinden daha itina ile takılıyor. Bu 
den Terbiyesi genel direktörlüğü resimlerin en mühim iyiliği keseye 
istişare heyeti bugün Başve· dokunmaması, bir hatıra resminin, 
kilin huzuru ile hava kurumu yahut iyi basılmış bir mecmuadan 
merkezinde toplanarak beden mü kesiliyormuş bir fotoğrafın bu i) gö 
kellefiyeti tatbikatı ve teşkilatı rebilmesi oluyor. Bu sayede onlar
niznmnamesının müzakeresine dan bıkılmca değiı;tirmek imkanları 
başlıyacaktır. İstişare heyetinin cfa elde edilmiş oluyor. Bu suretle 
bundan evvelki içtimaında ayrı. oc!alann dekoru sık sık değişiyor. 

lan bir encümen tarafından ha. Avrupada bugünün genç kız veya 
zırlanmış bulunan bu projenin e. delikanlı odalarında hemen daima 
sasları hakk~nda ~enel dire~tör 

1 

ra~tgelinen iki biblo var. Bunlardan 
g~neral Cemıl Tııhır heyete ıza - 1 b' · · k .. tüphanelerin üstüne şpor 

kt. 1 t· V • ınsı u , 
hat verece ır. ç ımaa ekalet- . .- 1 • ·n o .. nüne konulan eski za-.. .11 . d b k , resım erını 
ler mumessı erın en aş a mev. f'l fl dan b·r·sinin büstü· 

d 1 •. .11 . man ı ozo arın ı ı 
cut fe erasyon ar mumessı erı d .. G b f"l f tak· etfgw· 
d b 1 kt ur. enç, u ı ozo u, ıp ı ı 

e u unaca ır. 1 -1 k b.. ük' 

Şild maçları için 
davet 

Beden Terbiy~l İstanbul Bölgesi 
Futbol Ajanlığından : 

Pek yakında başlanacak olan Şild 
maçlarının fikUıstUrilnil tanzim et 
mek ve kur'a çekmek Uzere Bölge 
mize bağlı biltün kulüplerin 23-2.939 
tarihine mUsaid perşembe gilnil ak. 
şamr .saat 18 de sc.lahiyetli birer 
murahaslannı Bölge merkez.ine gön 
dermeleri rica olunur. 

Bu toplantıya murahhas göndermi 
yen kulilpler Şild maçlarına jştirak 
edemiyecek ve sonradan da bu hu. 
susta hiç bir hak iddiasında buluna
mryacaklardır. 

--o-

Beşiktaş klUbUnUn 
kon o resi ... 

Beşiktaş jimnastik kliihü başkan-
lığından: 

Klübümüzün senelik adi kongresi 
klüp esas nizamnamesine tevfikan 
26 ~ubat 939 pazar günü saat onda 
Beşiktaş spor caddesindeki klüp 
lokalinde toplanacağından sayın as
li azanın te~rifleri rica olunur. 

Maç ı Portekizliler değil 
lsviçreliler kazanmış 

mes ekte ;ıo ıret azanmış uy a-
damlardan seçiyor ... İkinci biblo ise 
yelkenlerini şiı;:irmiş, uzak ufuklara 
doğru uçacakmış gibi duran bir yel
kenlidir. Bu yelkenli bugünün cü
retkar gençlerinin hülyalarım doldu
ran seyahat ve macera ihtirasının 
canlı bir timsalidir. 

Bugünün gençliği çabuk örselenen, 
temiz muhafazası müşkül, ipekli ku· 
maşlarla kaplı koltuklan, kanapele
ri odasına sokmuyor. Bunların yeri· 
ne gri, bej gibi güç kirlenir, temiz
lenmesi kolay, çabuk örselenmez 
kumaşları, yahut meşin, hasır, vera 
sadece tahta iskemleleri tercih edi
yorlar. 

Dıvarlar ekseriya beyaz, yahut 
re~li olarak ba.danahdır. Nadiren 
vıkanabilir cinsten dıvar kağıtlarile 
kaplıdır. Çerçeveler de gene kolay 
temizlenen beyaz yağlı boya ile bo
yanmıştır. 

Zevke göre yeşil, okr, gri, açık sa· 
rı olan bu fon üzerinde kapı çer
çe,·eleri, perde askıları için koyu ve 
parlak kontrplak kullanılıyor. Açık 
ve kouyunun bu suretle vücuda ge
tirdiği kontra~t bugünün zevkine 
çok uygundur. 

Zemin hah mm, ayni zamanda 
yatak vazifesini gören geniş dıvanın 
lamba abajurlarınm, perdelerin dahi 

14 - Muhtelit mekteplerde kız 
talebe de ıpor yurtlarına aza o. 
lacaklar ve kızlara mahsus spor 
ı;Jrım.ıarma girebileceklerdir. 

- Böyle bir ada.mı boku aJıştır

mağı pek isterdim. 

Geçen hafta Portekiz - İsviçre biribirilc aynı renk tezadını ihtiva 
maçının neticesini ajanc;m verdiği ı etmesi, bugiinün mobilyacılığında 
habere istinat ederek 4·2 Portekiz çok mühimdir. 

- l<'ranısız karikıı.tilrU - İsviçre lehine bitmiştir. Dıvamn iki tarafına konan küçük 

dolablar ise, bu tezadın tesirini ida
me ettirmek için, beyaz lake boyalı 
olan bu eşyanın kenarlarına koyu 
renkte yağlı boya çizgiler konuluyor. 

Büyük gardrobun yerle§tirildiği 
yer, hemen umumiyetle bir pencere 

veya kapı karşılığıdır. Bu dolaplar 
bir genç kızın veya bir delikanlının 
bütün elbiselerini Ye çamaşırlarım 
alacak şekilde geniş ve taksimathdır. 

Bu en son sistem gardroblarm 
üç kapısı vardır. Gardroplar bu sa· 
yede ayrı ayrı üç dolaba ayrılmış o
luyor. Bu dolaplardan birisi mün
hasıran elbiseler içindir. Diğeri iç 

... 

.. Oçiill' 
çamaşırlarına tahsis edılırİt gazıı 
sünün üst gözü ~pkalar. a ozcle b~ 
kunduralar içindir. orta ~ıır' t~ 
çok çekmeceler vardır. BU bD~-uıı 
\'enler kravatlar fularlar, .. .ı(f1 . . . ... il,~ 
kılan vesaire konur. autu bir ~ıs 
a~ğısında tamamile a~·~ arrııııi 
yıkanacak çamaşırlar ıçın 
tır. d) 

·n . <' 
Bu odalarda iskeınlelerl ,'f 

çok azdır. Çünkü genç kod·JZl~:ı ( 
i a. . 

delikanlının bu husus t·i 
·rer"' 

cak teklif siz arkadaşları ~~i bir 1 

!ar da dıvana yahut odad· tılrtlrl 
koltuk ve iki san~al~ 

. ·~~; . 
;::-,;$ . . , , )' tJll 

• --, r,ı,;•.' .......tll.., 
ti! -"....- c· 

Modelimiz facc yünUidcn a)-pılmış gilzel bir robla )'ftn eşit el~ 
yapılmış §ık bir mantoyu gösterme ktcdir. Açık pembe, bu ~re ,,~ 
Ier için en çok moda olan renktir. Elek bu yıl modasına g 
lidir. Korsaj kısmr tamamiyle bUzgülüdür. ., cıct· 

• • • • a., aç dilğıll 
Manto bu senenın en yeni modalaı1ndan bırısı olan g 

le silslenmijtlr, 

Ta 

Ilı: 



~' 
Ingilterenin • 

yenı 

tayyare gemileri 
Tanare gemileri~ gelecek deniz harplerinde 

çok ehemmiyetli rol oymyacaktır 
"••an: 

işal Rönetur 
........ meellal bahıtye 

~- ... l'fllal 

~~ )'eni tayyare gemia1 
~ ~ donanma nflan ara. 
"-ır ~ llaıan dikkatimizi bu 
'\ 't.: ~:ıeri üzerine çeke-
li~ • 
~·~ ~. İngiliz bahriye 
~nre ıemiaine malikti. 
s~ eskiden bqta mak
~ ~ ıı, aonradaıı. tadil e.. 
"""~e ıemhıl haline kon4 

' ?dır. 
~ "9lt ıeınuerin faal hizmet S' ı93s Londra mukavelesi Almanla11n ilk tayyare gemisi Graf Zeplin, Kiytldt denize indirilirken 
~. Cöre 20 eene olarak 
~ ~ olduğundan bunlar sir olmamau temin eıdilmiıtir. 601 bilecek alt ıtayyare cemiıine ma
..'9111l.._ b!zınetten çekilecektir. tayyare taııyabilir. Gemi 592 mil- lik olacaktır • 
~~-193t denberi İngiliz bah yon Franga malolmuıtur. (Takri-
~~iı bu gemilerin yerine ben 29 milyon Türk lirası) • Gene bu tarihte lnciliz donan-
·~ lapuııı hazırlamakla met- masında buıUn çahpn tayyare 
.... ~ .. ._ . Bu gemi İn&ilterenin Akdeniz ıemileri tamamen hizmetten çekil 
;"t '"OIO f?oaund~ KuracuzT cemııının .

1
Ye: miı ve ıilihlarından tamamiyle 

t1ııo.... ~danma gOre, tay. nne geçıyor. ayyare cemı en tecrid ~:,_: la .._, dı 
•~ demek d hal h . al . • • euuıwı o ca.uar r. 
~' , er are- grupnun amır gemııı vazıfesini 
.... "'-'-~ hçrueğe hazır bir hava gören bu geminin kumandan ve Almanya ise bu tarihte, 1938 
.. , ektir. Derhal havalana- blitün mürettebatı yeni gemisi geç ikinciteırin ayında Kiyel tezgah. 
~ ;Yhreıer kendilerine ve. mi§ bulunyorlar. Bu ıuretle bu cc- lannda yapılmaia baılanmıı olan 
.. , çeeıt iatiqaf vazifeleri- miye intika 1eden tayyare kuvvet- Graf Zeplin tayyare cemiıiyle bu 
~ .;.,~ muhtelif par leri bir avcı tayyaresi bölüfü ve geminin ikmalini müteakip kızağa 

~-aıcıa irtı"batı temin ede- bir keıif kolu tayyaresi bölüğü - konacak olan. B gemiıini filoı~ 
"'-1et tafıdığr bombalarla. dttr. buhındurabilecektir. 'lor. harb kıymeti olabil ıımm<ft ildnctte.-... ayı ~ ta>'Yare un ı• &U lılerlml% yolunda gitttii, muka-

~~Y. gemileri mUstak- içerisinde yeniden avcı ve ke•if ı h k •·~bl :r ve e ü ümlerine riayet edildiği, 
w .\ erinde çok ehemmi- tayyare bölilkleri ibdaı edilerek 
~:· ~~ceklerdir. Tayyarelerin 1 bu gemi üzerine yerleıtirilecek _ Fransız bahriyesi üzerine çöken lii' ~lertnde kendilerinden tir • tembellikten silkindiği takdirde 
~ ~ -bu hizmeti görebilmeleri ise biı de J ofr ve Penlöv tayyare 
~ ~ cemilerl müstakbel tnp edilmekte olan diğer tay- gemilerimizi ayni tarihte filomuz 

...... ~etinde çok ehemmiyetli y~re cemileri ide ayni evsafı haiz- da cörebilecefimizi ümi:i edebili
i~el'dir. Tayyarelerin de. dirler. Bunlar 23.000 tonluktur • riz. 

etinde k dil . d b k Bu gemiler Muıtriyuı, Viktoruı, 
laıı hızıne~n 

6 
er~~ıı:~ rie 

1
: Formudabl , tndomptabl ve Emp- tıte ancak o yıl bahriye albUm-

'tlerJnın g re e e lakabl isimlerini alacaktır • lerinde yirmi ıenedenberi resmini 

S'iıt l&ff hmllmklln olduğu Bu suretle 1934 yılı batlangı. cöre göre bıktıfımız Bearn cemi. 
ı arb kruvazörleri. d B'.yük B · d sinin birimsi• ve zevksız· -· .. ·a-d- u tUn 

50 
cm a u ntanya onanması JI .. "-"' .... s olması ve . . '1abuec k . llk b tayyare gemııı olarak yapılauı, raaından kurtulmuı ve o gemiyi 

,,.~ e genıe te u - d · k tI · · bi · bi h.. d d · v --ıtır. enız uvve erının taa yesı esas r ur a emır yı~nı haline koy-
tth.._ larına uygun 360 tayyareyi taşıya- muı olacağız. 
""'~alabilecek bir tayya-

' 
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Melanezyada bülUü çağma erişen çocukların 
çekmeğe mecbur · oldukları eziyetler 

na ihanet ettiği takdirde ceza ıörece
ğine iwet olmak üzere de çocuğun 
ününde bir adam mükemmelen döğü 
lür! Çocuğun dizlerine ve ağzına 

da tokatlar vurulur: 
Hızlı kopbilmesi ve dilini kötü 

sözlere karşı tutabilmesi içini 
Çocuklara bu sırada ötretilen sır

ların ne olduğunu bir türlü anlama· 
ya muvaffak olamadığımı itiraf e· 
derim. Fakat herhalde bu sırların 

s.rf dint esrar olmadığından şüphe 
etmiyorum. 

Yeni Ginedeki Mekeo ve Rorolar
da ôu merasim daha başka türlü ya
µılıyor: 

Ar.ne tarafının akrabası çocuğun 
halxısı tarafından hediye edilen do· 
muzu bir güzel yedikten sonra ço· 
Ct.ok dayısının kulübesine gönderilir. 
Baba tarafı akrabasının bu merasi
mı gormesi memnu olduğu için 
onlar hazır bulunmadan çocuğun 

dayısı çocuğa avr~t yerini örtecek 
kasık bağını bağlar. 

B·. kabil merasime çocuğun ancak 
.ma tarafından erkek akrabası işti
rak edebilirler. Babanın vazifesi sa
dece misafirleri ağırlamağa, onlara 
ikramlarda bulunmaya münhasır 

kalır. Bu &.detin hikmeti ise Mtla-• ne=:1alılarda kan akrabalığın daima 
ana tarafına bağlı olmasındandır. 
Bu ananeden dolayıdır ki çocuk da 
annesinin akrabalarına ait olur. Me 
l!nezyalılann yaşayı~ tarzlarına gö
re hakikt babanın kim olduğu hiç 
bir zaman anlaşılamıyacağı için nes 
lin nisbctine annenin ölçü olması za· 
ruddir. HattA Melanezya adalafr 
run ekserisinde çıOc:Ukl:ınn büyiitıııe 
ve terbiyelerinden de yalnız atıa ta· 
rafı mesuldür. 

Bununla beraber, çocuğun ilk d~ 
fa avret mahallini örtmesi manasın· 
da olan elbise gece merasimi Mel!· 
nezya adalarında birçok farklı §ekil
ler gösterir. Mesel! Mafalularda bu 
merasim gayet büyük ve oburca zi
yafetlerle geçtiği gibi çocuğa da ilk 
defa köyün bekar obasına girmek ve 
orada ikamet edebilmek hakkım ve
rir. Gayet tantanalı bir §ek.ilde sns
lenmiş olan çocuk evvel! köyün yer 
lileri tarafından kesilmiş olan bir 
domuzun üstüne çıkıp durur. Domu
zu hediye etmiş olan yerliler çocuğu 
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Mara/ularda riyazeti ikmal ettikten 
SOtJTa yapılan merasime mahsus 

maske 

Çocufunu, ~ocuk arabası yerine bir 
al içinde ıaııyan zarif bir Melteolu 
bayan. 

buradan kaptıkları gibi koşa koşa 
köyün bir ucwıda bulunan bekar 
obasına götürürler. Obanın önünde 
yerli erkeklerden iki sıra adamlar 
oturmuşlardır. Bunlar çocuğu elden 
ele v~rirler. Çocuk bunlar arasında 
elden ele verildikten sonra tekrar 
ayni şekilde çocu~ getirenlere iade 
olunur. 

Ayni adamlar tekrar koşa koşa 

çocuğu bu sefer de köyün öbür u· 
cundaki bek~r obasına götürürler. 
Orada da ayni şekilde ayni mera
sim yapılır. Nihayet ayni adam ço
tuğu ana ve babasının evine teslim 
eder . 

Bu suretle ilk defa elbise giyinmi~ 
olan köy çocuğu köyün bek~rlar o· 
basma girmek hakkını kazanmış o
lur. 

l\Ielanezya yerlilerinde bir çocuk 
büluğ çağına eriştiği zaman ise büs
bütün eziyetli, gayet garip, esraren
giz ve uzun uzadıya, ardı arkası 

gelmiyen çileler, doldurmaya mah
kQmdur! Kabilesinin Adet ve ana
neleri veçhile bu sırada da çocuğa 
birçok sırlar eğretilir. 

Gariptir ki MelAnezya insanları 
tam gençliğin en ateşli çalı olan bü
JQğa vardıkları zaman çile çekıniye 
mahkfun ediliyorlar. Asıl yaşamak 

l~ungeldiği zaman da delikanlı o 
azman köyün dışında hususi inşa e
dilmiş bir kulübeye kapanmıya, dün 
yadan el etek çekmeye, bütij.n insan• 
larla münasebetini kesmiye, orada 
uzun uzun bir riyazet devri geçirme"" 
ye, birçok meşakkatli imtihanlardan 
geçn:.iye mecburdur • 

Avrupalılarla sıkı teması olan ,. 
herr.cinslerine nazaran daha açık fi4 

kirli olan bir Mel!nezyalıya, bülOI 
ya.sına varan bir gence yapılan bu 
eziyetlerin esbabını sorduğQm za• 
ıru. n bunun hikmeti hakkında bana 
ıu izahatı verdi: 

- Çünkü, dedi, delikanlı artık 
Ç\ıcuklukJan çıkıp kabilenin haya~ 
na karışbktır. O vakte kadar ÇO"" 

cuk kabilenin içinde bir domuz ka• 
dar cahil ve hürdür; hiçbir kayıt ta• 
nnmz. Halbuki bundan aonra biı:"' 
likte yaşıyacağı kabilesinin dinini. 
itikatlarını, ldet ve ananelerini i!l
renmesi, günahlara karşı riayetkk 
olmaya hazırlanması ıa.zımctır. Soa
ra kabilenin kadınlarile temas ede4 
cektir. Bunun için de ruhunun uzw. 
uzadıya temizlenmi~ olması lhur 
gelir. 

• to 22.ooo tonluk koca bir 
llcfra mukavelesi bu çe_ 1 Kızı l Gölg e HABER' iN RESiMLi ZABITA R O M A N 1 : 94 1 

Yani, bu MelAnezyalmm iJahDI' 
dan anlaşıldığı gibi, Mell.ııezyak 
delikanlmm tam şuurlaJMlığı anda1d 
bu riyazet, onu kabilenin otoritesi 
altına sokmaktan başka hiçbir eeY, 
değildir. Uzun zaman süren bu çetin 
riyazetten Mel!nezyalı genci bir ta• 
raftan hayata karşı daha haris bir 
hale getiımeğe, diğer taraftan da vic 
danında kabilesinin mukaddes kır 
metini ilk defa derin bir surette bir 
setmesine, bu suretle mensup olduiu 
cemiyete karşı fedakar olmasına ya• 
ramaktadır. 

toıı fçln azami had olarak 
tesbit etmiştir. İngiliz 

'- 1935 den 1938 e ka-
~rt inşaat programları
,;,,_'".61l cenıııer bu azaınit had. 
~ttr. Yalnız llk gemi 22 

'- . 
~ ~l'fıı. b.trhıcüıi olan ve ge
tıa.... ~ lt liliz filosuna iltihak e
lıı....' Uvayaı cemiai 1935 pro. 
~ ~ "'1ıııdlr ve ayni yılın ~
~-~ lçel'llnde Birkenhed tez-

hpılmaaına başlanmış. 

~ S, toııluk olan bu ıeminin 
~ 230, ceniıliii 28 metre. 
Ş; { 30 ~ldir. Silahlarına 
ı.;_,~ 10 nıilımetrelik on altı 
~ ""'-'-ıb, (Londra mukave
~ ·~tiııc.i nıadaesi bu cemi
~ hQı llıilinıetreden yukarı ı O 
~. in ~aıına müsaade et

" la~~ amirallığı bu mad. 
-...._ ~ line riayet etmiı ol
..,, ~ toplann sayısını çailt-

ltıe lt~ tt ~~lann ıindirmiştir.) 
~~ 0;rm ihtiva eden 47 mili
Oq_~rt t?rpil kovanı, 13 

• sekiz mitralyözü var. 

'it ' $o\ böı )Je t rrıelere bölünmek su 
ttlı' . 
td ının t-:.p ateşinden ve 

111 kolay kolay mütees-

, 
BülQğ zamanında Melftnezyalı de 

likanlının geçirdikleri bu eziyetler 
hayli de gariptir: 

Meseli Anakorete adalarında b<l4 
lOğ riyazetini geçirecek olan çocuk" 
lar bülOğa erdikleri anda derhal k~ 
yün haricinde manastır ne\inden hu 
susi bir kulübeye götürülüp kapatr 
Jır. Orada bir ihtiyarın terbiyesi al· 
tına verilirler. Bu kulübede delikan
lılar yalnız kendi köyleri tarafından 
hazırlanmış ve yenmesine müsaade 
edilen hususi ve gayet az miktarda 
yiyecekleri yiyebilirler. Saçlarını tuz 
'u su ile yıkayıp tU\·alet yapamar 
lar. Balık avlamaları memnudur • 
Herhangi bir kadın görmeleri ha· 

ramdır. 
Hülisa delikanlılar burada bir ne-

vi tariki dünya hayatı geçirirler. Bu 
riyazet müddeti zarfında ise, ken• 
Jilerinin terbiyesine tevdi edildikle
ri ihtiyar onlara kabilelerinin Adet 
lerini, ananelerin;, tttbtlanM • 
cecllerinin menkibelerini talim eder. 

(Devamı var>.. 
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-4- -Hariçte, Holivuttan kilometreler- 'üın; bunlar figüranlıktan.~~ 
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Ankara, tekrar 
ülkelerine 

ve Osmanlı ce uzakta idiler. Böyle işlerde eks 1ey yapmamı~ bir kimse 1'!:ıı.- f 
per bir aktör bulup getirmek yarın narlık şeylerdi. HattA ınu IJ' 
gün kaybettirecekti. Aktörün bu o· ursa bir veya iki küçük ~~ 
yun bozanlı~ını evvelden tahmin et ıave olunacaktı. StanleY bll~ 
memiş olan asistan, ihmalkarlığı yü· .m büyük dakikasının yakla 

ifea etmlyerek bizzat üzerinde meş çı:karılanlar ya salbolunuyor, ya zünden az daha işinden olacaktı ~ittikçe hissediyordu. ~ 

zapt 
ithal edildi 

Ankaranm yakınında kayalarının Seferden önce, ne olur ne olmaz 
garabeti eşk!Ui ve mağaralarının diye bir harekete teveııııfil eden 
vüs'ati ile Atnoz vadisi vardır. hünkAr Murad, Lala Şahini de bey-

Meharetlerl darbımesel hükmüne lerbeyi unvaniyle Osmanlı orduları 
giren memaliki Osmaniycdcki can. başkumandanı tayin etti. 
baz ve pchllvanlar Ankarnyla Gö- Murad, kendi evlitlarını asker 
düz ahali.sinden yetişirler. başında bulundurmak lstememif ve 

Gatas payitahtını tezyin eden bu i§leri hariçten ehillerine tevdi e
ebniye Sllleyman kanuni zamanın- sasmı kabl et.mı§, bu askeri tealdlAt 
da meşhur mimar Sinan tarafın - ta bir lnkılAp olml13tu. 
dan inşa edilen Hacı Bayram ve Ah İlk ııefer, Gelibolu civarındaki 
met paşa camileri, Ahmet pn~a ha. Pantusun zaptı ile ba§lamıı bulunu
mamlan, Mustafa paşa, Sey:fcddini · yor. 
Sahih, mevzuaWulQm Taşköprü Osmanlı ordulan Pontustan Çor
medreselerl, mevlevt ve Hüseyin luya yUrUyerek bu şehri de aldılar. 
gazi Abdallan ve Muradı sanı ta _ "Ok isabetiyle bir gözU çı:kan ve 
rafmdan şeyh Bayram tarafından ı:ıultan Muradın huzuruna getirilen 
tesis olunan tarikatı Bayramiye şehri mezklı.r muhafızı maiyetlle 
tekkelerinden ibarettir. idam olundu. Kalenin duvarları 

BUtün bu ebniye sultan Murad- yıktırılarak etrafiarı nehbedildl. 
dan sonra inşa edildikleri halde yi- Bütün bu hAdi.!eler, Osmanlı or. 
ne Ankara memaliki Osmaniye dularmm bir ııaniye nefes ..almaksı
ıa.rk hududunda bulunması ve sa. zm muhtelif kollar üzerine yayıla
natla talniyct bulan lstihkAmatı r.r· . lsWA hedeflerini tahakkuka 
tabllyeden bulunması sebeblle olza- doğru her gUn biraz daha htzlanı-
man da haizi ehemmiyettl yor. 

Kara Abdllrrahman saray yazım
da kendisine verilen mUtevaa bir 
evde, yine mUtevuı bir harem ha
ya.tiyle yqıyor. 

On yedinci asırda memallkl Os
maniyenin her tarafiyle Avusturya 
ve Macaristanla İranı dolaşarak 

Ankara ile Macarlstanda kUn Ogna 
dair malümatt mufassala ita eyle. Mezelll kumandanmm, htlııklr 
mi§ olan me~hur Tilrk senıııhı Ev- Muraddan tedehhUt ederek Burga
liya mevki ve lstihkiimlarından do-
layı yekdiğerlerlne benzemekte o-

zt teslim aqamı, Kara AbdUrrah. 
man çok mWılm bir hldiaeye el 

lan bu iki eehre ancak devletin l- koym\13 bulunuyordu. 
ran hududunda kA.ln Van kaleııl , 
tegblh olunabilir deml§tir.,, Ahilerden blrkaç sergerde, Kara-

HünkAr Murad Ankaraya vardı man hlldmlnln hazırladıfI bir de
ve derhal harbe girleerek Karaman. si8eyi idare etmek Uzere Bursaay 
lan tanmar etU ve Ahilerin laya- gelmltler ve el altından. faaU.Yete 
nını bastırdı, asilerin kellelerini geçml§lerdi 
vurdurdu. Rentlz hiçbir delil mevcut olma-

Ankara tekrar Osmanlı ülkeleri- dığı gibi, m.Uatlan da anlqtlm.q 
ne ithal edildi. Bu haber blltUn Oa. değildi. Yalnız bunu Kara AbdUr
manlı 1ilkelerine yayılmış ve Mura- rahmana bildiren, hUnklr Murad 
dm htlnklr olur olmaz ilk zaferi nezdinde hayatını kurtardığı bu A
olmak bakımından bayramlara se • hill delikanlıydı. 29 - 30 ya§larm • 
beb olmuştu. dakl bu genç, AbdUrrahmanm ha-

Hakikatte hAdlse mühimdi. Ahi- yat vemaceralarmı duymuı, çok es
ler hllnklr Muradm ne demek ol- ki zamandanberi ona kavupbilmek 
duğunu öğrenip bir daha baş kal. için çırpmm11 ve nihayet Ahiler 
dırmamak suretiyle bir kenara bil- harbinde bir eııir gibi Bursaya ka
zUlmilıılerdi. Karaman hA.kimi de, dar girmeğe muvaffak olmuı ve 
Osmanlı hünkarının kuvvetli bir gizlice Abdilrrahmana haber gön
yumruğu ile çökUvermişti. dererek mühim sırlar if3a edece -

Hllnkir Murad bundan sonra ba- ğim, demiş, bu suretle de hayatı 

bam Orhanm yanda bıraktığı Av • kurtartlmıştı. 

rupa akmlanna devam etnıeğe ka- Okumaaı, yazması olmamuma 
rar verml§ bulunuyordu. rağmen Otkar adındaki bu delikan.. 

Bu mrada Bursa hA.klmliği ile lı, inııana hayret veren bir zeki 
ka.zaakerlik Çandarlı Kara Halilin sahibiydi. 
uhdeıılne tevcih olundu. Bu, mUtkt Kara AbdUrrahman, Atkort der
ve askeri idarenin bir zat üzerin· bal maiyetine almıı ve kendisine 
de cemedilmesl gibi bir hareketti. tevdi ettiği bu sırrı kimseciklere 

••••~'IDIEffilJ~•rı'3 mı 
Melikeye dikkatle baktım.. Halleri ga-

yet tabüydi. Alıştıbrı bir muhitte oturan 
birisi gibi hareketlerini şaşırmadan yeme
ğini yiyordu. Beni görünce kibar bir ev sa
hibinin ancak yapabileceği kibar bir işaret
le sağında oturmağa davet etti • 

ASK' 'ROM 

yan mini mini ağzı bana 
daha güzel görünüyordu. 

gut olmağa baglamıştI. kelleleri kesiliyor, ya zindanlarda Vaziyeti kurtarmak lizımdı. Bir Dekoı- içine girdi. oıııaı'' 
boğuluyordu. fedai aradılar. Stanley çıktı. l~·i ata ıe.lernıde :Jiler. StanleY ~o 

Karaman hlk.iminin hayırlı bir biniyordu ve atlardan korkmuyor · ~adar silik, o kadar kaYbO\l ~; 
iş peşinde olmadığı muhakkaktı, SUk!tn mevcuttu, ama, bu zahi - , du. Hakikatte, yapılacak iş, gözük ~adar biribirine benzet b1J}d ~t I 
Fakat maksadı neydi, bu Ahiler ren ~yleydi. lçin için birçok facia- tüğünden daha az tehlikelirdi ;in kimsenin asla onlara d ~ 
kimlerdi, neredeydiler, Bursada ne !ar donmekteydi. Hele dU;,manlarm Stanley vazifesini muvaffakiyetle - mediğini anladı. Her şeye 3{'1 
arıyorlardı? Bunları anlamak, bu i- Osmanlı Ulkelerini içinden perişan J yalnız birkaç sıynk alarak - başar- Fakat bu ümitsiz kalabalı~ı:ı 
ııin içyUzilnil meydana çıkarmak etmeğe ııavaştıklannda eUphe yok., dl. Ve asistanın minnettarlığiyle re na, bir daha dönmcğe .asla· aııı•ıtr 
Abdtirrahmana hUnkAr tarafından tu. jisörün takdirini kazandı. Son bir defa, sahneyı ona ıdi~ 
tevdi edilen mühim i§in bir icabı f yar ,/ 
eayıhrdı. Belki bugün, ııeferden, fetihler- Gece, onu, yıldızlar barında bir lar. Işıklar. mikro on a ·ıan ol 

den, zaferlerden mUhim olan buy- 1 Sonra tekrar başladı~ 1 
.• ..r•"'~ 

Birkaç gUndenberidlr Kara Ab
dUrrahman, yüzleri kırmızı kAğrt
Jarla boyalı, kaşları dört parmak 
rastı:kla karannıe orta malı kadın
ların dUgUp kalktıkları evlere sık 
sık devam ediyor, fakat her sefe
rinde bambqka kıyafetlere ııık ııık 

devam ediyor, fakat her ııeferinde 
bambaşka kıyafetlere giriyor, ba. 
zan bir çoban, bazan bir yeniçeri, 
ba.zan bir tacir, bazan bir eıınaf ve 
bazan bir arazi sahlbi gibi görünü
yordu. Bir taraftan da Oktar, ma -
halle kahvelerinde, pazarlarda, kah 
vecillk, çıraklık, pazarcılık yaparak 
bu ııırra ermeğe çalqıyorlardı. 

Hemen eehirde Çandarlıdan baş
ka kimsecikler kalmBll)ıştr. Hacı 11 
ile Evranoıı beyler de Rum4{lindcki 
flltUhatlarma devam ediyorlar ve 
mütemadiyen eehre bUyUk zafer -
lerln tebtirlerini g6nderiyorlardL 

Murad i§ bqmdaydı, 

Bursada sıkı bir idare mevcuttu. 
En kllçilk cllrilmlerle hA.klm önllne 

Çapraz eğlence: 

Soldan sağa: 
1 - Mobilye üzerine geçirilen in· 

ce ceviz vesaire gibi tahta örtü -
ilave, 2 - işsiz - general, 3 - Ka
toliklerin eski devirlerde hukuku 
medeniyeden iskat kararları, 4 -
Yemek halinde yenen bir kök - ka
dar, 5 - Maruz olma· fstanbulun 
ezeli dertlerinden en mühimmi • ayı 
yuvası 6-Bir harp gemimizin ismi· 
dev(fransızca), 7 -Tanışma, 8 -Üye 
siz (yokluk) - sır, 9- Caiz - bir ka
dın adı, 10 - Meşhur artist köpek, 

Yukardan aşağı: 
1 - Avrupanın şimali şarkisinde 

büyük dağ silsilesi, 2 - Bayrağımı

zın remizlerinden biri - bir nevi tat· 
lı imal eden haşere - altın, 3 -
Altından kıymetli maden - hayat 
(fransızca), 4 - Ç.Ok 18.f söyliyen 
(halk dilinde galat olarak kullanılan 
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'.rndeh içmeğe davet ettiler. Stan e~ 1 y ~ .. <)'· 1f 
du. parlaktı ve herkesin hoşuna gitti. du. Tam 0 sırada Stan e 'ıcııı'' 

Henllz halk, hllııklr Muradı bil- Artık figu··ranıarın "anonim suru· kendisine baktığının f~...ı!SI 'ı99 
dı. Şaşırdı. Orada bulunll1'1'~ 

miyordu, onun nasıl bir ıeclye aa- sünden,, çıkmıştı. lki gün sonra ne olsa verirdi. ol~ 
hibl oldufunu anlamq delildi. Te- 1 şayet ata bindi~ sahnedeki gibi mu tekraf' ,1 
sire kapılınası çok mUmkUn olan vaffak olursa, ona ertesi günkü film Bir daha sahne ~ 
halk, endi§e verecek neticelere sev de enteresan bir rol verileceği bildi· Stanley halsiz ve dalgındı. b3~~ 
k ~ bilirdi. zıı sabırlıydı. Yeniden •. ...J ev:. 

0 una riliyordu. :Naı...- ..re Stanleyin nazarını hep ~r 
Maazallah bir iç !ayan, Muradı 

el attığı mUhim iofnden çevirebilir, 
kendiai için de bu hareket iyi ol-
mazdı. 

Ona eehrin lnzıbatı velevkl gay. 
rlreımıt mahiyette de ola& tevdi e
dilmiş bulunuyordu. 

Bir cuma a1qamI Kara Abdilr· 
rahman bir iz üzerine diletti ve se
vincinden az daha Arş1med gibi ha
mamdan çırılçrplak sokağa fırlıya
caktı. 

Hamamdaydı ve yıkanmaktan zi
yade garib tavırlı ve hayatı esrar. 

la dolu bir yeni dostunun tekllfl ile 
hamama gitml§tl. 

" 

• 
2 
3 
4 
5 

' 7 

8 
9 
tO 

"'-

.. .. .. 
... 

(Devamı var) 

a 9 •o 
"'-

"'-
~ .. ... .. .. .. .. .. 

Stanley sıkıntılı bir gece geçirdi. 
Bütün hayatı me,"ZUubahsti. Titri
yordu. Şayet muvaffak olamazsa!. 

- Yok canım. diyordu Nansi. 
muvaffakiyetsizlik olmıyacak!. .. Se
ni fevkalade bulacaklar ve nepsi şa
şacaklar .• 

Ve hiçbir şey olmuyormuş gibi. 
başını yıkamıya devam ediyordu. 
Böyle bir zamanda şaka yapılımuy

dı hiç? 

Stanley fevkalade alındı. Kendisi· 
ni küçük kızıl saçlı bir Kübalıya 
döndüren, ıslak saçları bir havluya 

sarılmış vaziyetiyle Nansi koket ve 
müşfik, Stanleye sokulunca delikan· 

1ı biraz so'ğük Dır tavırla rtti. Ken· 
disinin düşünecek başka çok ~yleri 
vardı. 

Ertesi gün evden beraber çıktılar. 
Mevzuubahs filmde Nansi figüran
lık edecekti. Siyah bir peruka tak
mıştı. Saçlarının iki yanında altın· 

lar sarkıyordu. Stanleyi ciddi ve si· 
nirli gördükçe takılma~a cesaret ede-

miyordu. Kişesinde sessiz duruyor
du. Bu sükQt, bu sabah hiçbir şeye 
ve hiçbir kimseye tahammülü olmı· 
yan Stanleyi kızdırdı. Nansinin o· 
rada bulunması onu sıkıyordu. 

şekline göre) - zaman, 5 - Ekezire- Stüdyoda, makyajını yaptı ve gi· 
nin eski Türk devletlerinden biri • yin1i. Sonra sahnede söyliyecekle
tahmin etme, 6 - Ciğer • siz oku- rinin yazılısını verdiler. Bu, filmin 
yanlar, 7 - Bir nevi çok kullanılan belli başlı aktörlerinden biıiyle bir 
rum adı • zaman, 8 - Cüzi - eski· kavgaydı. Kadın yüzünden bir kav· 
den bizim olan büyük bir ada, 9 - ga. Kavga oluyor, bir el ateş edili
Benzeri - bir nevi sigara adı, 10 - yor ve Stanley ölüyordu. Bu da, ta 
lki kulplu büyük bakır tencere - bii rolünü kısaltıyordu. Bir aşk sah· 
Minarede okunan, nesi, bir kavga ve gürültülü bir ö-

Jl•la ............ , 
meniz başınua türlü türlil felaketler getirir. 

yordu. Onu, kıvırcık adi P tJJf" 
o:rülünç buluyordu. Niye ?na~ 
bakryordu? Ona sert bır 
baktı. ild"t J' 

- Size söylediklerime d 

niz! ~e11 
Diye rejisör seslendi. St si , 

bırsızlanıyordu. Niçin :NaJl 
lip gitmiyordu.? ~-

Asistanlardan biri sahne .utı ,.O 
. kJ~.Jt 

yaklaştı. Ve kavganın b~ bil P"'". 
zünden çıkması do!ayısıle a}1B 1yı' 
nın ön plfulda bulunması~. ;çifl 1' 
!acağmı natır!attı. KendıSl 

1'!:..11 
rib:.rini öldüren insanl~ .~ 
$Örmesi daha tabiiydi. F~ji 
::lu. Kızın rolü kısa ve ·.,J 
-.j~.di. Rejisör asistana: ılı~ 

- Bana, he>§, kibar yaP da/ 
bir kız bulunuz. dedi. Sonr3f3Ş~ 
ledyle figüran sırala'.1~1 a ı;eÇet'~ 
ya koyuldu. Nansıyı ıpt' 
Hiç şüphesiz kümeni~ enblJllıl ~ 
en güzeliydi.Hatta. asıs~taıı iS~ 
az tanıyordu ve bu f ~I"S'l. ,1ee;e,~ 
1e ettirmek istiyec~t~. Bö)St~ıfr 
si onu gözetlemek ıçın ~· .ıidl 
dcıh:l yakınından buluna ...ı·•· ıv . ·oru'" .A 
yır. Stanley bunu is~eJill.) ,aırıBV"·. 
senin ona bakmadıgı bır rol~ 
ii~ürunlar sırasını yar~aıı rJ'I 
nin yanıım koştu. Kolun 

rak: 

- Defol! dedi. ciıO ~ 
Nansi hiçbir şey anla.ı:1'13 

yordu. tl ~ 
- Defol! .. diye hidde t~lİııi f': 

bağırdı. Beni rahatsız e bdb3t ~ 
müy?r musun; oyunUJllll ~ 
ceksın. . . enbire ~ d'' 

Nansinin gözlen bırd lcJ1l111 
nllfl tf 

larla doldu. Stanley 0 bir tel\< 
madığını görünce, kIZI?·et ~.:ıJI 
kılan ayağına ehernrnı~ nl~ 11• 
re.1< itti. Sahnenin aY .ı BılplJll 

Bu söz karşısında susmadım, tekrar ka· kısmına doğru sürükl~1·~rll 1'oŞt\1' 
fa tuttum: zerine Nansi, kaptY3 0 

tJif 

- Neden başıma binbir türlü felaket ge· kayboldu. e oldtJ! 
. .,. - He,·! TekrarttnlZ n -"' 
lıyormuşr J ~CJ· 

hergünkünden Melikenin dudak kenarlarında alaycı bir 
çizgi belirdi: 

vazn sahne bağırdı. . e geÇti· P ı 
Canı sıkılmış gibi içini çekti: Stanley geldi, yerın ikirlİ ,,e ~ - Teşekkür ederim bayan Melike, de

diın. Yemek yedim de öyle geldiın. Güllü 
Ninenin otelinde daima öğle ezanile bera· 
ber yemek yenir. 
- Biz de öyle yapanı.Fakat bugün nasıl 

sa geç kaldım. Şu halde müsaade ediniz de 
yemeğimi bitireyim. Sonra sizinle karşılıklı 
bir kahve içeriz. 

Tekrar te.5fkkür ederek Melikenin yanı
na oturdum. Yemek sessiz devam edip gi· 
diyor. Zihnim hala Melikenin niçin hala
sından ayn yediği noktasında düğümlen· 

miş; Güllü Ninenin Melike hakkında söyle· 
diklerini hatırlıyorum: "O bu köy kızları· 
na hiç benzemez, süs!enmekten ba~ka hiçbir 
şey düşünmeyen tenbelin birisidir. Burnu 
çok büyüktür.,.Bu sözler belki de doğru .. 
lhtimal ki gururu halasile beraber aynı 
eofraya oturmasına mani oluyor. 

Bu kuda bir er~e~i mesut edebilecek her 
şey var ... içimde gene şeytanlar tepindi. Bu 
hislerimi Melikeye anlatmak üzere bu da
kikayı çok müsait buldum; Melikenin masa 
üzerinde kardan küçük bir kuş kanadını 

andıran beyaz elini tutmak istedim. Fakat 
temasım bu ince parmaklan yakmış gibi 
mini mini el kaçtı ve Melike beni azarladı: 

- :Madeır.ki söyliyecek başka sözünüz 
yok, öyle ı.>e rica ederiın susunuz. 

- lçimje, güzelliğiniz, zarafetiniz hak
kında kasideler okumak arzusu coşkun bir 
ihtira .. halinde taşarken nasıl susabilirim? 

- Yüzüme karşı methedilm?kten hiç hoş· 
lanınaJığımı bilirsiniz. Kasidelerinizi Is
tanbullu kii).ük hanımlarınıza okuyunuz. 

- Siz de çok ileriye gidiyorsunuz .. Size Jisini fevkala.de a~.ık .. f ayet iY1 ı# 
bu m.vzu ilzerinde bütün fikirlerimi katı .ıi~<;edıy~ iu. Rolunu ~isini ıe ·tlil' 
olarak birkaç defa tekrarladım. Tekrar bu nadı. V3Zlı sahne k~ölduren ~ 
bahse dönmiyelim rica ederim. Sız ve ben .!tti: fılmde S?1nleyı ikratı' ettı(;r 
iki iyi rukadaşız. Aramızda bundan başka le bir Türk sıga::ası ıtl.Jl<taYdJ;v t 

Stanley artı' ='ek kO ın..lV. le JS1B1' :1t 
lıiçlıir şey yok .. Bu kadarla iktifa edelim, k daŞ ..,. ~ ::e 1'ard yeni :ır ·a • ..c.e ıı 
ve hiç bir zaman tahakkuku mümkün ola· - · "k bir ~ d·sitıl 
mıya::a?c boş hayallerle beyhude yere arka- ~e~iıdı. ç.o:c foto1enı ıni.illefl 1 .tıre 

=ılduğun .. ~5yliyen ses vaJcil F'~ 
daşhğımızı ve sükunumuzu bozmıyalım.. geÇ otomobili ile gece 

Melikenin yanında otururken içimde ge· 
ne garip hisler canıznmağa başladı. Kahve· 
Jer geldiği vakit l\lclikenin mavi göılerı, 

beyaz tenini, daim:ı istihzalı bir ifade taşr 

- Gene size neler oluyor? Aklınızı taşı· 
ruza toplayınız rica ederim. 

Beynimi, ihtirasımın ~ytanları at~ten 

dillerile gene yalıyordu. Melikenin bu söz
lerine aldırış bile etmedim. Tekrar taarru· 
za gectim. 

- Melike çok güzelsiniz. Bunu yüzünüze 
ka11ı söylemekten kenciimi alamıyorum. 

- Bu düşüncenizi söyleme:ıeniz daha 
m?111nun olurdum. 

- Ben hakikatlerin gizli kalınasından 
hiç hoşlanmam. 

Bu cilretUrane sözlerime daha ağır ve 
ciddi mukabele eden bu kü;ük kız karşı· 
sında bir ~!ela daha ma~'Qp oluyordum. 
Bir mJddet dud~klarırnı ısırdım. Sonra da
ha kati bir ı>UIEtte taarruz etmek istedim: 

- Fa1'at sizın dü~ünmediğiniı bir ~ey 
\'ar, Layan Melike! Eğer sizi hakikaten se· 
vivorsa:n bu ce\'ab!armız beni üzmez mi; 
ümit i;:li!!e düşü.ınez mi sanırsınız? 

- Ne ka~ar çok ve çabuk hayal1e·e da
lıyorsunuz? Bu hülyanmn ha~dkat ol
ma:;mı hi; istemem. Çünkü sizin beni sev-

Çünkü bu hayallerinizde devam edecek o- :t:•ndüler. VIJf} 
lursanız, aramızda herşey kati olarak biter. ( oevanu 

İtiraz ettim: 

- Ohruyacak ha!ler mi? Kalbim:ien ko· 
para.'< dudaklarıma gelen temiz hislerime bıı 
i~mi mi veriyorsunuz? Bu hislerin !arnimi 
olabihc~ğini hiç mi dü~ürımediniz? ., 

!'.t:::liken;n iyide'1 iyiye C3.'lı c:ı'~tlm•~tı: 
- Bu sözler heni bıktırdı, Bülend. 
Sonra birdenbire canlandı: 

( Devumı var) 

üç silahşörler 
Kitabı ,,cıı 

hazır18 

O~rnyucuiarı~~yıP 
matbaamıza ug 

alabilirler 



~y 
~~ •tta llııııa oturmu,tu. Ko-

'fı ceı~euda :ı:na!anın UstUnden 
,'ı eııdi: e 0Ynuyordu. Bir ara-

~ ahr ha! 
Cetveli onun elinden ala-

:~tendir 
... , ~Ukaı • Dedi. 

enıe mevzuuna dön.. 

'4ttede . 
Zia l\lnız dostum. Silsilei 

1 lc.iiet etmek istedim. 
ııııı to~e hareketi daha doğ. 

''·- • •JIZ.in vas ta ı U --e~·d· ı nız a m ra-
lıledı~ lllaksadım belki de 
~ ~ derecede vuzuhla 

:a ltını:lınıyacaktı. Halbuki 
~ 01 caat edince ibu mah
oıa:.tııaz. Mektupta gayet 

, ııı •eb lllakııadanı anlattım 
' ebleri izah eltim. 
' gösterdr· · , gınız itimada te-

'Ytn hır le dostum. Bunda kı-
lftr il Y Yok, 
~ e ;alııe, ıı. Sal önel iste
defiı:.rhaı verdi. Burada 

~bOrain ınız. Nereye isterse. 
~ ı:- °Yalnız maruz kala. 
~ olaıııaı, hlikclerdcn zabıta 
h.il. Siıd 
"ttte~ıı. ricam, trenle bura-
ttıııenıı e kadar muhafazamı 
hlJiı. 'ııı dir. Pariste de tclıll-

' lllec'lıııru a, işler dolayısiyle git 
~ lll. 

hıı •el'::~e~ bir shil me-
' tlttizdc size refakat 

:'1t~llr 
' bu ederim. LUzumu 
~ etfrni gidip gelme bi-

~te~~~k lütfen siz aldın-
:1~ bilmeclikleıi cihet. 

tııı ancak ortadan kay. 
,, rarkrna varırlar böy • 

~ ~l>ua hayatından kurlu
l_\t ıı~~Uluıunuz değil mi? 

~7ttı ht eı:zn ki evet. 
~ t!::1 namına bir nok-

~e bilgi edinmek i.s-
tı .. edtıe~lacağı tabii eimdidcn 
·~et d ez. Yeni hasıl olacak 

ttıııe~lalıııiyle sizinle mu • 
' ~ \'eya görüemek icab 

' e lizl nerede bulabill. 

ı.._leıı~ 
f .""'teihn caddesinde Platuı 
>t .. ~ • 

'llnı.._ tri l'lil·oruın ki meohur ve 
""'lt( 8Cçiyorsunuz. 

, ıııU:br. Daima görünUııU 
t~llıebette bulunduğu 
bo elini YS§a~muzm 

~~il.da Ya:ı:nak mecburiyetin
"~ ltareııa§acağnn adam 

~l'tci borsaya hWm bil • 
e~tt ve mUmessllleıidir. 

,~Uğu Yerin girişeceğimiz 
~ ~11.ııd ile mUtenaslb olma

te11d!an. başka 21arfedcce
ıı... b l>aram dc~il ikamet 
"""'' 11.t.ag t>• ~t+--eı1, a\"'\'Uru canlandı. 
'tı~lt !Spanopulosun hesa. 
~., tır. 

~ ... "'lltt lıraanu çıkardı ve o-
~~ .!.&ıdı. Kurşunkalcmlni 

\ı.'~v'llU: 

~b~ltadar kalacaksınız? 
~ tli.ıııeti da Yazdığım gibi: 
~ ~ tll de dahil olduğu 
e \> 11. 

~~! hareket etmeği dil
~ ...,. . 
~b~trı. 

L tu de bu...ıı_ • 
~ ~ anu;l.jJ} pazartesı oldu-
~ ~n, 

0 
Uzdeld pazar gUnil 

tt. C lacaıcsınız. 
lo ıı. ece Yirmi iki buçuğa 

ı.: l!d Seyrek geçe treniyle 
,~,_!ceği:ı:n 'llt'ih . 

~ lııe 1 Olabilirsiniz Polis 
Q Cab • 
~ ~ eden talimat veri. 

gelişin· . 
t il t&ru ~ bekliyccektir. 
~ hfııer ri gormüyorum. Bir 
~1 ' dogv 
~ , ~ daıt nı e\·lme gide. 
~t lle ika sUrmez bile ... 
~~· olursa olsun, tehlike 

' lehl.iıt 
ı:ı 1ııe "tabe ihtimali çok zayıf, 
~.b'1de ?n uı ediyorum. 
~ 8(i Ulabıkız. 
\ ~t? YUyecek başka bir 

~~· l'aı ~e nız size verilecek 
"ar, Sorgu hakimi 

" • 
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tahkikat safha.ar için yeni birkaç 
eahid dinlemil. Bu eahidleıin kim 
olduğunu ve hangi husu.starda ma
lümat verdiklerini iyice bilmiyo. 
rum. Fakat maktulün mazisine ait 
bazı noktalarda ıehadetleıi biribi
ıini tutmuyormuı. Maktulün mazi. 
sini bilen bir tek adam sıfatile bu 
ıehadetlerin kontrolunuzdan geçme 
si çok faydalı olacaktır. Onun için 
M. Salönel bu ıahldlerle sizi 
muvacehe ettirmek lııtiyor. Yalruz 
işlerinizin çok acele olduğunu biL 
diği için muvacehe tarihini afain ~
terinizi bozmıyacak bir güne bırak
mak arzusundadır. Onun için celb
namenin tarih yeri boı bırakılmıı. 
tır. 

- Trq oluyor, fakat siı kendi
sini her vakit görebilirainiz. 

İki dakika sonra komi.ııer binbaşı. 
nm yatak odasına girdi. Kapısı ta
manıiyle açık olan tuvalet odasın -
dan zabitin sırtı görünüyordu, Te
kerlekli sandalyesi üzerine oturmuş 
olan binbaşı alçak bir mMa UzerL 
ne konmuı bir ayna karııısmda sa
bunlu yüzünden usturayı geçiriyor
du. 

Mavi ipek elbise, kırmızı gül 
Çevien : Suat Derviş 

Grete ıehrin fakir bir semtinı;ic 
eski bir binanın bir odasını kira
lamı§, orada oturuyordu. 

!;ilmeı;len bu gece uyumasına im· 
kan yok!. 

Mütemadiyen düşünüyor. Genç 
liğinin muvaffakıyetli senelerini 
hatırlıyor. Konserlerini hatırlıyor. 

Grete, üç sene sonra Karldan 
bi rmektup aldı .. O ıda, babasının 
ölümünü bildiren mektubuna yaz
dığı bir cevaptı . 

- Bonjur Rokur, ne var ne yok? 
- Bahsi kaybettim, kumandan. 

O gençliğinde çok güzel bir ka. 
dındı .• Şimdi ise, kırk beşini aş

mI§ bulunuyor, §arkı dersi vererek 
hayatını kazanıyordu • 

Onu ne büyük bir hayranlıkla 
dinlerlerdi. 

Bayağı, lakayd, soğuk ve hain 
olan bu mektuba ne cevap verebi. 
lirdi! Grete, ona ne yazsın!. 

Rokur yazıhane ilzerine bir ki._ 
ğıt bıraktı. Stilosunun kapa.ğmı aç
tı ve sual soran bir bakııla J apona 
bakl.r: 

- Buraya istediğiniz bir tarihi ya 
zabUirsiniz. Fakat bu tarih kat'i 
olmalıdır. ÇünkU bu ıahitler çok u-
7.ak bir yerden geleceklermiş, ıim
di dostum, ıöyle}iniz bakalım. Ne 
&iln sorgu hakimini görebilirsiniz'! 

Hangsi yUrunde hiçbir mana ifa. 
desi görünmeden, her vakitki mil. 
tebcssim çehrcsile tereddüd etme -
den cevab verdi: 

- Parise dönUııümden bir gün 
sonra ... Pazartesi gUnU, saat kaçta 
isterııeniz ... 

- Öğleden sonra ikide, mUna
sib mi? 

- Pek mUnuib. 

H&ngsi bu akıam Ni:ıten ayrılıyor. 
Altı §İşe eampanyayı kazandınız. 

Bcnua gövdesinin seri bir hare
ketiyle iskcmle:>i döndürdü. Sol el 
tinde fırça, sağ elinde ustura hay. 
kırdı: 

- Çabuk. Anlat bakalım. 
Komiser anlattı. Zabit tuvaletini 

bitirinceye kadar Japonyalı ile ko
miser arasındaki bütün konuşmayı 
öğrenmişti. Komiser eözlerini gUle
rek bitirdi: 

- Celbname hiklyesi, yeni oa
hitlcrle muvacehe tabii uydurma. 
Tavsiyeniz üzerine Hangsinin gidiş, 
dönüıı tarihlerini ve gittiği yerde 
nekadar oturacağını tesbit etmek 
istiyorduk. Sorgu hakimilc bcra _ 
bcr bu hileyi bulduk. 

- Bu adam hakkında düşilndük
lcrimiz için bu zaruridir. Bqka tur
lü hazırladığımız tuzağa dUıımez. 

Rokur memnun bir çehreyle elle
rini uğuşturdu: 

- Ya, demek bir tuzak hazırlL 
Rokur celbname Uzerine tarihi yorsunuz? Aşkolsun üstad! Ne yap. 

ve saatini yazdıktan sonra celbna- mak istediğinizi bilmiyorum. Fakat 
meyi Japonyalıya uzattı: istediğiniz yolda yürüyorum. 

- L\ltfen celbnameııin ikinci nUs Benua, mUkllemenin mevzuunu 
hasmı imzalayınız. TeeekkUr ede • değiştirmek istemiyordu. 
rim. - Tabit Japonyalı.}-ı Pariste ne-

Komiser kalktı. Japon kapıya ka- ı;aret alhndıı. tutmak için icab eden 
dar onu teeyi etti: tedbirleri aldınız? 

- Mösyö Salönele muayyen sa- - Şüphesiz, fakat icraata geç-
atte orada bulunacağunr, seyıı.batim meden evvel tasavvurlarıma dair 
hususunda gösterdiği kolaylıklar - fikrinizi almak isterim. 
dan dolayı naınıJRa teıekkUrleriıni -;- Dinliyorum. 
söyleniniz tabii. - Buradan ayrılır aynlmaz em-

- Haybay. Bu ik3am istasyon_ niyet müdürlüğüne gideceğim. Kı-
da buluşuruz. saca sorgu hakimine Hangsi ile ko. 

- Olur dostum. Güle glile. nuştuklarımr anlatacağım. Sonra 
emniyeti umumiye mUdürlUğüne te. 

Viktorya aokağı ile binbaşı Be
nuanm evi arasındaki yolu hızlı 

yürüyen Rokur, biraz sonra binba
eınm kapısını çaldı. 

Viktor her gilnkü mütebessim 
yUzüyle kapıyı derhal açtr. 

- Binba3ıyı görebilir miyim? 

le!on edecek, araştırma ıubcııinden 
kendilerine çok güvendiğim iki mU
fettiıin telefon başına çağınlmala
rını rica edeceğim. Bu iki müfetti
şi siz de tanırsınız. İstihbarat işle
rinde beraber çalı§lmız. Lanber ve 

Yonar. (Devamı var) 

ekil var! dedi. 

Eski güzelJiği tamamile kay
bolmamıştı.. Çünkü ona, bu eski 
güzellikten bir çift harikulade 
güzel siyah göz kalmıştı. Grete'in 
babasl bir generaldı. Kendisi ~e 

pek meşhur bir san'atkardı. Onun 
konserlerini yalnız Viyanada de. 
ğil, bütün Avrupanrn kültür mer 
kezJerinde verir, her yerde aynı 
sevgiyle dinlenilirdi. 

Grete şimdi şu anda yatağında 

yatıycr. Odası çok soğuk ki ayak
larını ısıtabilmek için •baş yastık. 

tarından birini yorganın üstünden 
ayakları hizasına koymuş .. 

Parası yetişmiyor. Onun için 
her gün soba yakıyor. 

Yan::laki oda ile kendi odası a
rasındaki kapı kilidli .değildir. Yal
nız önünde bir iskemle durur. 

Yanındaki oda ile kendi odası a
İşte ihtiyar kadın ekseriya bu o
dadan Grete'in odasına giriyor; 
yalnızlığa tahammül edemediğini 

söyliyerek, onun odasında dolaşı
yor. 

Grete ihtiyar kadını kendi oda
sına getiren duyguyu iyi anlıyor. 
Yalnızlık: Öyle müthiı bir şey 
ki!. 

Şimdi eski renklerini verebil
mek için boyadığı güzel siyah saç
ları, böyle yapayalnız günlerde 
ağardı. 

Grete ikinci yastığı da başının 
altından çekerek !dizleri üstüne ko 
yuyor. Bugün ayakları Adeta don
muı gibi! .• 

içerde ihtiyar kadın gene dolaş
mağa başladı. Grete bu gece uyu
yamıyacak.. Bugün çarşamba, o 
cuma günü dersi veriyor. Haftada 
iki gün cuma ve salı günleri, Ta
lebeleri üç kızkardeş !. 

Cumayı beklemek lazım .. Bek
lemek, beklemek;. daima bekle
mek.!. 

Ihtiyar kadının ayak sesleri kc-
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ıefil oturmuı içip konuıuyor

lardı .• Hafiyelere doğru yü
rüdü. Piskoposu tanımıılardı .. 
'Eğilerek selamladılar. Yavaı 
&esle bir kaç kelime mırıldandı. 

Biri koıarak gözden kayboldu. 

Bu para, az nıac:şla çalıfan 

memurlar için adeta birer ıer. 

vetti. Gözleri parladı.. Hemen 
atılmak ve yakalamak istediler .• 
Bambo onları ikaz etti: 

. ötekisi ise Bamboyu takip etti. 

Bu sırada Bambonun, Rolan 
Kandiyanoya benzettiği adam 
aakin bir halde yoluna devam e. 
diyor ve dar sokaklara saparak, 
köprüleri geçerek ilerliycrdu ... 
Nihayet limanda, görünüşü pek 
fakir bir evin önünde durdu. 

- Acele etmeyin.. Azıcık 

düşünün. Bu adam tehlikeli bi. 
ridir .. Kendinizi korumanız la· 
zım .• 

Adamlar gülerek üçer afızlı 
bıçaklarını gösteridiler. içle. 
rinden biri sordu : 

- Ölü olarak mı? Diri mi? ... 
- Nasıl .clursa olsun.. Yeter 

ki ele geçmiş bulunsun .. 

Ve her konserden sonra, ona ne 
çok, ne kctdar çok çiçekler yollar
lardı! . 

Marianın mavi bir tuvaleti var. 
dı. Bütün elbiselerinden fazla bu 
tuvalet ona yakışırdı. O bu mavi 
tuvalet üstüne, sol omuzuna .doğ. 
ru Karl'ın getirdiği güllerden en 
güzelini takardı. 

Grete yatağında dönüyor. Dı

şarda kar fırtınası var.. Camlar 
tıkırdıyor. Sıkı sıkı yorganına sa
rılıyor. 

Karı onun konserlerine geldiği 
vakit, salonun sol tarafında üçün
cü sıranın en kenarında .otururdu. 
Onun sesi Grete ile kabili kıyas 

değildi. Fakat emeli, hayatta bir 
gün Grete gibi bir yer işgal ede. 
bilmekti. Onun meşhur olmasını 
Grete de bütün varlığiyle istiyor
du. 

Grete bu gece uyuyamıyacak .. 
Bunun için de eski hatıralar onu 
rahat bırakmıyor • 

Bir gün babası kızına: "Karı, 

Amerikaya gidiyor. Konturat yap
mış, seni de beraber götürmek 
istiyor. Onunla gidecek misin? Be 
ni bırakacak mısın?.,, 

Bu mümkün müydü? Grete 
genç adamın bunu anlamasını iste
mişti.. Fakat o genç kızın niçin 
babasını terketmek istemeıdiğini 

anlamıyordu: 

"Sen git meşhur ve zengin olur. 
sun, sonra avdet edersin. Mes'ud 

'Oluruz, .demişti.,, Fakat birdenbire 
büyük bir dehşetle haykırmıştı:· 

"Nen var Kari, bir söz söyle, ne
reye gidiyorsun?.,, 

Aman yarabbi! Ev sahibi kadın 
bu gece hiç uyumıyacak mı? Hala 
geziniyor. Bu gece ne uzun bir 
gece yarabbi! •• 

Gene bir gün babası ona heye. 
candan titriyen bir sesle: "muha
rebe başlıyor . ., demiştir. 

Karl, artık genç kızın mektup
larından hiç bir §ey anlayacak va
ziyette değildi. Ona ne yazabilir. 
di ! .• Ona yalnızlığını, biçareliğini, 
uzun bir hastalıktan sonra sesini 
tamamiyle kaybettiğini mi yaza
caktı!. Bu f etaket onu alakadar 
edecek mi idi?. Hiç bir şey yaz
mamak daha doğru değil miy· 
di? • 

ihtiyar kadın, kapısını vuru
yor-

- Uyuycrsunuz galiba ... Size 
bir mektup gelmişti .. Unuttum ··• 
Şimdi alırsınız. 

Grcte yatağından kalkıyor .. O
danın kapısı açık .. Ev sahibi ka. 
dm kapının önünde duruyor. Gre .. 
te mektubu alıyor. 

Ona kim mektup yazabilir?. 
-Sabahleyin gelmişti.. Unut .. 

muştum .. Allah rahatlık versin! .• 
- Size del. 
İhtiyar kadın biraz tere~üt e

diyor: 
- Bugün ayın dokuzu, henüz 

aylığı vermediniz de .• 
- Yarın vereceğim .. 
Hangi para ile bu borcu ödeye. 

ceğini kendi bilmiyor. 
- Muhakkak mı?. 
- Muhakkak! .. 
İhtiyar kadın odadan çıkıyor .•• 

Aylığı nasıl verecek!. Mektubu a
çıyor .• Mektup Karldan.. Bu ina
nılacak şey değil.. 

Karl mektubunıda şöyle yazı

yor: 
"Grete, bugü ndönüycrum .. Zen 

gin ve meşhur oldum. Sen ne hal. 
desin?. Beni affedeceksin, değil 

mi? Kimbilir ne büyük muvaffa• 
kıyetlerin ortasında ne güzelsin• 
dir?.,, • 

Grete, yerinden kalkıyor. Ayna
nın karşısında sefaletle harap ol
mu şçehresine bakıyor! Adeta ih. 

(Lut/en sayfayı çcı:irfoiz) 
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monsenyör •• 
Ayağa kalktı .. Masaya yak

laştı .. Ağır ağır, elini masa üze. 
rine koydu.. Bir müddet öylece 
kaldı.. Derin derin düşündü .. 
Sonra elini masa üzerindeki 
isimlerirı yazılı olduğu kağıda 

götürdü. 
Cumhurreisi vaziyeti .derhal 

anladı: 
- İhtilal, diye mırıldandı. 
- Onu biliyorum monsen-

yör, siz de icap eden tedbiri al
malısınız.. Askere emniyetiniz 
var mı?. 

- Ooo ... Altiyeri bana sadık
tır .. 

Mektuplar hemen gönderildi. 
Bambo çekilip gitti.. Odadan 
çıkmak üzere iken cumhurreisi 
elinden yakalayarak sordu : 

- Ya Kandiyano?. 
Bambo cevap verdi: 
- Onu da ben üzerime alıyo· 

rum. 
-43-
TAKIP 

Bambo, Fcskariye ken~ileri
ni müdafaa için planlarını bildir· 
dikten ve takip edilecek yolıı 

söyledikten sonra saraydan çık 
tı. Etrafına bakındı.. Hiç bir 

§eyden şüphelenmemiş olacak
tı ki tereddüt etmeden girdi .. 
Bambo, bunu gözünden kaçır

mamıJtı. . O eve girer girmez, 
saklandığı dar köşeden birden. 
bire fırladı .. 

Şimdi yanında dört memur 
vardr .• Hepsi de silahlıydı .• 

Fakat Rolan Kandiyano gibi 
biri, böyle dört kişiyle yakala
nabilir miydi? Fazla kuvvet 
getirmeliydi.. Vakit yoktu .. 
Girişeceği tecrübe Rotanı ya 
yakalatacak, yahut onun ' büs
bütün kurtulmasına sebebiyet 
verecekti. 

Ufak bir duruştan sonra 
Bambo devam etti: 

- Beni dinleyiniz 1 Kendisini 
müdafaa e.deceğinden emınım. 

Belki bu yüzden içinizden biri 
de ölür. 

- Bu bizim san'atımız .. Ka
der öyleyse ne yapalım .• 

- Peki o halde... Yirmişer 
düka altını ödeyeceğimi gene 
tekrarlıyorum.. Dört ki§i oldu
ğunuza göre ıc1csen düka ve. 
receğim, demektir.. Bunu içi
niz.ele sağ kalanlara teslim ede
rim ... 

- Evet, sadıktır.. Çünkü o. 
nun hayatı, serveti ve mevkii de 
bizimkine bağlıdır. Altiyeri as
kerleri istediği gibi idare ede· 
bilir .. Bu da ihmal edilemiyecek 
•bir kuvvettir bizim için... He
men Altiyeriyi çağırmalı ve şüp 
heli olanları yakalamak için i. 
cap eden tedbirleri almasına 

emir vermelisiniz. Diğer taraf
tan Dandoloyu da 10 lar mecli
sini kontrola memur etmelisi· 
niz. Orada şüpheliler varsa he
men harekete geçmelidir. 

Meydana geldiği sırada ya· 
nında çocukları da bulunan bir 
kadın yaklaştı ve kendisine a· 
cmdıracak bir şekil verdi.. Ço
cukları büyük Kardinalin hu
zurunda diz çöktürdü. 

Kardinal bunu görünce : 
- Ne istiyorsunuz? diye sc1". 

du. 
- Monsenyör.. Çocukları

mın babasını, kocamı bu gec( 
birdenıbire tevkif ettiler. A~ız, 

sefalet içinde yuvarlaruyoru~ .• 
- Kocan ne yapmıştı?. 

- Bilmiyorum monsenyör .. Fa 
kat hiçbir şey yapma.dığına emi
nim. Bunu size yeminle de te. 
min edebilirim. lşten başka bir 
§ey düşünmiyen bir adam ne ya· 
pabilir. Monsenyör piskoposun 
en küçük bir kelimesi bizi bu 

Bambo kararını vermek mec
buriyetinde idL. Memurlara dö
nerek: 

- Buraya giren c:damı yaka
larsanız her birinize yirmişer 

- Pekala ..• 
içlerinden birinin söylediği 

bu cümle üzerine harap ve 
tahta merdivene doğru yuru
düler ve çıkmıya baıladılar. 

Cumhurreisi Bamb':>nun tav. 
ıiyelerini yerine getirmek üzere 
hemen iki mektup yazdı .. Bun
lardan biri Altiyeriye diğeri de 
Dandoloya idi. 
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tirar bir kadın halin.dedir. 

Halbuki Kari ona: .. Ne ıüzel· 

ıin:lir 1., diye yumış. . 

Odası ne soluk 1 Karlın mek· 
tuba mun: ''Bilmem bu mek
tup eline geçecek mi? Nerede oL 
duğunu bilmiyorum ki: Viy:maya 
gelince seni her gece saat onda 
Bethovcn heykeli ön:lııde bekli
yeceğim .. Gelirken mavi ipek bir 
elbiseyle ıel olur mu? Seni her za
man mavi ipek elbise ve göğsünde 
kırmızı bir gülle tahayyül ediy~ 

tum.,, 

Demek Karl onu bu gece de bek 
ledi. Yazık, pmdi çok geç Grete'ir: 
mari ipek elbisesi ne oldu? Ama. 
ne ziyanı var! Viyanada mavi ipek 
elbiaeler öyle çok ki! Parasını 

nrince ! Grete yatağına giriyur. 
Kirayı bu ay veremedi. Para çan. 
talln:ia iki pling, elli santim var 1 
Xarl ile biribirlerini ne uzu müd
det ıörmediler l • 

Biri Amcrikaya gidiyor. Dieeri 
•esini kaybediyor. 

Karı, sesinin ne hale girdiğini 

prünte hayret edecek? Canım bu 
nun ne ehemmiyeti var?. 

Onun ıeai için gelmedi ya! 

Mavi ipek elbiH, göğıünde kır
mauı bir cün .. Kavi ipek elbise .. 

*** 
Nihayet aabah. Oda buz gibi ... 

Gfet• evinden Çlloyor. Dükkan
ları dolqıyor •• Kavi ipek elbise 
Clolnan Şilini& lhım. kırmızı ıül 

j~in bet 1 Akıam oluyor .. Grete a
sıktı. Uç ..n:luviç yedi. Buna dok
aan santim verince, cebinde bir 
tilinı altlnlf untim kalıyor. Kar 
yağıyor. Grete bugün n kirasını 
naaıJ verecek? Gece aut onda 
Karlı bekliyor. Mavi ipek elbise 
doksan ıilinr, bet filine de çiçeği 
için lazım! •• 

Sokaklarda dolaııyor. Mütema· 
diyen k:olkola ciden siftlere rast 
ıeliyor. Bir adam 'kendiıine sCSz a· 
tıyor: 

- Size refakat edebilir miyim?. 

Grete daha hızlı yürüyor, 
aolraklara sapıyor, ne yaptığını, ne 
yapacapru bilmiyoruz. Köıelerdc 
boyalı, acayip ıiyinmiı kaldınlar 
var, erkeklere bir ıeyler aöylil • 

• yorlar. tıte bunlar para kazanan 
kadmlar .. Mavi ipek elbise doban 
tiJinc. 

Gtctcnin yibtt Jmarch. v ~ cö~
ltri iJi &kJDüyor. ÖDUnden geçen 

bir adama .ealeniyor. Adam du
ruyor : 

- Beraber geleyim mi?. 
Bu aöaü söyleyen kendiai mi ? •. 

Ne üşüyor? Hava ne soğuk, ne 
3ofuk l l Adam bir müddet ce
vap vermiyor. Sonra "Geliniz!.,. 
diyor. Beraber gidiyorlar. Grete 
rüyada gibi !. . 

*** 
Bir odadalar .. Gretc bir ıeyler 

söylemek lazım olduğunu hissedi
yor. Fakat ne söyleyecek? Adam 
sonı~ror : 

- Bir ıey içmek ister miıüniz ?. 

- Hayır! .. 
Adam pencereden bakıyor. 
- Paraya mı ihtiyacınız var? 
- Eveti .. 
Birden hıçkırarak yere yıkılı

yor .. Başını koltu~un kenarına 

da~ayarak ağlıyor. Adam onu tes· 
kin cıdiyor, paltosunu giydiriyor: 

- Şimdi evinize gidiniz, raha
ta muhtaçsınız .. Yarın bunu düJÜ· 
nürüı . ., 

*** 
Grete, aokakta ıözleri yaıh ıs· 

lak mendilini koymak için, çanta· 
sını açıyor .. 

Hayret 1 Çanta&ında para var! .. 
Bir çok para. .. 

Ona bir dilenci gibi rnerbametcn 
para vermi~ler ... 
Ağlıyor .• 
Kar yağıyor . . Saat on.. Karl, 

bekliyor. 

*** 
Heykelin önilnde bir adam var, 

Grete onu uzaktan görüyor. Fa
kat bu kLlıkta ona görünmek iste
miyor. 

Acaba o mu? Adam pek sabır

sız .. Saat on bir oluyor. Bu gecede 
gelmedi.. İşte bir kadın.. Aı:1am 

biru evvel merhameten para Yerdi 
ği ihtiyar kadını tanıyor, Ve bir 
kenara Nklanıyor. Tam Grete'yi 
beklerken yanına gelir pe konu
ıursa l 

Gre\e, ~hu4c ,yere aranıyor ... 
Biru enel g8'"rdUğü adam da 

meydan da yo'k.. u ne demek? .. 
Fakat Xarl nerelde? • 

Grete yorgun adımlarla uzak
laşıyor. 

Bütün "'qtırmalarına rağmen 
Gretcyi bulamıyan Karl ertcıi gü
nü Viyanayı terke.diyor. 

Attık Avrupada yapacalı; hiç bir 
iti k&lmaımttır ... 

- Afnwncadan -

Ege' de 

lzmir vilayetinde geçen 
devrede başanlan işler 

Vf;A~ et Mecll81 şehre yeniden bir 
mil) on llr11hk eser vermlt bu 'uPoyor 

lmı.Ir, (H11111sl) - VUlyet Umu- , salla büdçede prevantoryom lttihu 
mi Meclisinde Fuh Güleç ~en edilmek Uzere 18 bin liralık bina 
devrenin çalıfmalarmı anlatnuıt.ı. 1atm almdıfmt anlatm11tır. Bundan 
Vali geçen mecll81n muvaffü:lyetJe eonra vlllyette ftrfdatm ıfttlk~e 

çalıgmalamu taktir~• ıUkranla te- arltıpn, dlfer trbat, baytar, zlra
barib ettirdikten sonra o devrenin 
eıserleriDdeıı bahis ile blld~ede m&• 

q karlılığı olmryaıı 78 muallim lçbı 
çare bulundufunu Yillyet maari.f 
kadroınınun 100 muallim kuandıtı
nı, bet yen!. mektep illi& edlldilinl 
bir tanesinin de ikmal edilmek Uze. 
re bwunduğunu, bo~lann tamami
le kapatıldığını, memleket lıutane
sl ka.droluna 65 yatak llive edlldi
iini. l'.§ref Pap. hutaneelne illve
ler yapıldığuıı. emruı ariye baı
taneaine ülve edilen 2:5 yataklık 

pavlyonun inpaıom ikmal edilmek 
üzere bulunduiUJıu, Kinde.rhaym 
~ocuk obalan itinin köylilden alma
rak vilayete mal edlldiğlol, bu uıak-

Gediz ovasında 
sulama faaliyeti 
Müteahhitler makinelerini 

getirmete bqladılar 
Menemen (HususJ) - Gediı ova

amın ve Oedb bölgesinin ıulama te. 
alsatmm 950 bin liraya ihale edildi
ği yazılmlftlr. 

Gediz sulama tesisatı ild mUhlm 
kısmı ihtJn edecektir. Biri. Gediz 
boğumdan l>atlıylrak lııleııemen'e 

kadar dayanan "e bmir • Berpma 

at ve idare Jflerinde biraz terakkiler 
elde edildiğini, belediyeye muhte
lit i§ler üzerinde yardımlar yapıl

dığını s~ylenıf§Ur. 

Sonra da turiltik yollardan hah~ 
ile 1,200,000 liraya mUnakuaya ~t· 
kanlan ve lbaleai yapılmak üzere 
bulunan ilk parti yollann HO cum
huriyet bayrammda hUl? olacalım, 
Emllk bankaamdan yapılacak 200 
bin llr&bk Jatikrula lnclraltı pllljm. 
da ve Balçova ıbcalarmda muhtelif 
itler yapıJacafmr anJatmJt, bu llOO 

itler hariç olmak bere ıe~eıa mec
lis devrealnln bir :milyon Uraht eeer 
verdifinl bildirmlftlr. 

Bandırmada 
yollar yapddı 

Şehre getirilen iyi n teaiaa
h da bitmek ftzere 

Bandırma (Huamf) - Bandırma 

ve civarı yol !tlbarlyle de yurdumu-

zun zenğin kl51cieriııden biridir. 
Etrafında bulunan Erdek, Gönen, 

Manyas. Suıurluk ve Karacabey gi

bl kua1ann hepli ayn ayn fOM)er. 
le ıehriınize \"e Jtmu.ımm. baihchr· 
tar. 

İllglltende yapdaa r.ln9 kBpek 
mtiubakumda rcsminl giirdüğtıntb 
Upelı a:ecea eeae ıtM 1'a eene ele 
lılrlJldllll ahıuftır. "Köpekler dla. 
,...... Knllçesl,. ismini tall)'&a 

ba falllpl)•on ü~ bnçuk yaoındadrr 

, .. •leababda 1ılrlnelllll alarak 
aahlblae ıeoo in bdu Mr ııara 

~-

izciler polis hafiyesi 
rolünde 

Bir auçluyu tutmak, esrarengiz 
bir cinayetin c..uını Jneydana çıkar
mak tnpıterede lıalkm çok heye
can duyduğu bir ittir ve bununla 
birçok. kimseler bir polis hafiyesi 
&ibl metgul olurlar. 

Bllhassa gençler arumd&.ki bu 
hevesten istifade etınealni dllşUncn 
hUk~et, yeni bir usul tatbik et. 
meye bqlamıı, izcilere gUmrUk ka 
çakçılarmı takip etmek v:uifeain! 
vermi§tir. 

1zcller. bilhusa, yaz. t&Ullnde, 
lngiltere sahlllerlndo dola.§acak • 
1ar ve ,umruıt kaçakçılarını ara -
malda, onlan takip edip pollM ha
ber vermekle meoıul olacaklardır. 

Bu ıuretle, tıclllğe yuılaıılann 

adedinin de artacaiı ilınld ediliyor. 
şosesinin bir taratma dl51enen saha. Bu yıl bu yollar, her tan.fta ta
da yapılacak teelaatttr. Dlltrl ovada mir edilmektedir. Karacabey peal 

yapılacak tufsattır. üzerinde ild kilometrelik bozuW blıt f.:;;;:;::;;;:;:::::;;;::;:;;:;::;:;:;:;:;:;:::::;:;::;:;:::::;= 
Birinci Juııun 500 bin lli'aya ikin- eılanmıştır. Bu fabrikanm yarataca.. 

n;a.a -.ıu ktmnın da lhalelll yapılnµftır. Ya- ıh ı. bayatı dvar irin ..... ,, faydalı 
el kısım da 455 bin liraya Ula.le Ç\I • kmda tamlrtne bqlanacafı anla§ll- o•ı'a""caktır. "' ..,..,.. 
mlftfr. MUhendieler Jıe bqlamalt 

mrıtır. u ... .n ... .ı-ı "':- liraya lbal• edll-Uzere llmn olan bOyUk makineleri "'J''"' J"'~ wu ... 
Gediz ovaama ameliyenin bqhyaca. Köykanuııu mueıöince köylerin mil 9lan şu tesisatı bitmek Uzeredir, 
it yerlere getlrmlelerclir. Temat, ı yapaeafı bOUlD yollar bu ana ~ose- Şimdi, bonı d611enmekte ve çqme
projelere ıöre açılacak bUyUk b- lere bağlanmak ıurettyle ikmal ler yapılmaktadır. Halk. ıimdiden 
nallarla yapılacak ve tamamlandık- ec:lilnıiftir. kapılarının öııUne kadar gelen, bu 
tan sonra bUtUn Gedis ovur, Ged.l.ı tJçUııcU endilatrl plinma dahli iyi sudan istifade etmektedir. 
nehri aulariyle ıuJanacak, obndild· eeker fabrikal&rmdaaı birlnln de Mart sonuna kadar bUtUn telilat 
ne nazaran on misli fazla mahıul ıebrtm!s yakınlaımda :lnp ec:Uiecejt iJmıll edilerek belediyeye teslim 
almac:aktır. haberi muhitte memnunlyeUe kar.. edilecektir, 
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Hfaletteıı kurtarabilir. Affınızı 

' '" merhametinizi iıtiyonu. 
, Bamboya çok defa, böylece •e· 
bepeb tnkif edilerek mıdaıUa
ra atılanların zevceleri tarafın
dan mliracaatJar yapılırdı. Ge. 
sae çok defa .olduğu cibi bu mü
racuti de bir omuz silkmekle 
atlatmak: iıtedi. Ji'akat bundan 
vazgeçti .. Etrafına bakındı. Yir
mi kadar kadın erkek bir daire 
halinde sevritmiıti. 

Kadın mutta11l aglıyor. · Sefa· 
Jetini anlatıyordu. ŞiMetli hıç. 

'kırıktan .c>ylemek isttdiklerini 
kola1Jıkla anlatma'llna mlni o· 
lu)'OI', kekeliyordu: 

- Affediııiı: moneenyör, affe
dJniı kocamı! . 

Bambo yllksek sesle cevap ve
'erek: 

- Zavallı 'kadın 1 Zavallı ço
cuklar! .• 

Dedi ve çehresini derakap 
hüıllnlll bir hava bUrUdli. 

Sö.rUne devam etti: 
- Kocanın hakikaten ıuçlu 

o1madıfma yemin eder misin?. 
- Yemin ederim .. Hattı mu. 

kaddeutım namına yemin ede
rim. 

- Ayağa kalk!.. Cenabıhak, 
.ma 1"r tUztıU ricalarını el
Lbettı lfitmiıtir. Çok gükür ki 
merhametli, adaleti sever bir 
Cumhurreisinin i.daresinde yqt· 

yoruz. .Kalk ve mUaterih ol .. , 
Kocanın hemen timdi ıcrbeat 

bırakılacağından hiç 1Uphen 
olmasın •• 

Betbaht kadın meserretin• 
den ideta çıldırmıt gibiydi .. 
Yerinden sıçrayarak mırıldan .. 
dı: 

- Monsenyör! Monsenyör!., 
Orada bulunanlar, Piıkopo. 

aun bu ilicenaplığı karıısmda 

kendilerinden geçere'k : 
- Yap 1 Yatasın Foıkari, 

Yapsın piıkopoı! diye bağır· 

dılar. 

Bamb~ yavaı yavaı yolufta 
devam ediyor.. Kulaklannda 
hill halkm ''Yaıa 1., diye bağı. 

rıfları çınlıyor ve dütünüyor· 
du: 

- Foskari görüyorsun ya, 
her zaman senin için, senin he· 
ubına çalıııyorum .. Bu ahmak 
halkla her ıeyi yapmak mlim· 
kUn.. Günde belki yüz tevkile 
karşı bir tek afla insan kendisi. 
ni aevdirebilfyor ve hattl alkıı· 
lanıyor . 

Bambo sarayına girdi.. Oda· 
arna çıktı. Maaası batına otur· 
du. Bir kaç me'lctup yazdı .. Ak. 
şama doğru da arkasına bir ka· 
valye koıtilmU siyerek tekrar 
aaraymdan çıktı. 
Emperyanuı yanma aitmek 

istiyordu. 

Kafasında Emperyanm, Bi
)'lftkanm. Sandrigenun ve Ro
laauıı hayalleri beliriyordu. Bu 
dört lrifinln onca ehemmi11ti 
bUyllk Te ayn ayn idi Bunla. 
rın karımnda nuı1 hareket e· 
decelini dUıünüyordu. 
Dır bir aokal& 11pacap 11· 

rada kendiıinden yirmi adun 
kadar ilerde bir adam ıSrertk 

titredi. .Bu adımın ar'kuuıdan 
görünüıU, boyu, yilrUyüıU, kı

yafeti kendiıinin pek iyi tanıdı. 
iı bir adama beuiyordu. 
, ihtiyatı elden bırakmadı. 

Mantosuna biru daha itina 
ile sa.nldı .. Y~nlln bir kıınıı

nı örttü.. Adımlarını sıklattır-

dı. Meçhul adam yanından ce· 
çerken ıö.ı ucuyla onu sü.aerek 
kim olduğunu anlamıya sahıtr. 
Bir cı.kikalık bir tereddütten 
sonra: 

- O değil 1 diye ınırıldandı .. 
Adımlarını darlqUrdı. Geride 
bıraktıiı adamın kendiıinl ıeç. 
meıinj bekledi.. Fakat bu sefer 
biraz evvelki fikrini deiiftirdi. 
Şimdi ondan ıilpbeleniyordu ve 
ıür'atle onu takibe baıtach ... 
Düıünüycf'du: 

- Bu adan) muhakkak Ro
Jan Kandiyano ! Bundan emi
nim Bu yiirUyut, bu boy, bu 
kıyafet ondan batkaaının ola
mazdı. Ya ytUU.. Fakat yUzU 

benseıniyordu.. Onu pelc iyi 
tuunm .. Aratttıln kltlobini. lca. 
ra maiarıya cidertcm bindi· 
tim cemlde 16rdlllilın o yU.rü 
uııutaca~ kadar ahmak deii~ 
Um. Mumafih bir hiıaikablel

wku bana bu adamın her hal. 
de o olducunu eöyliiyor • 

Bambonun kalbi carpmıya 

NflaılHf tı. 
Artık karanlık ta söJaniye 

batluDıftt. 
Etrafına balandı. Kiıueyi CÖ 

remedL .Rolamo kendiainl tam• 
maıı ihtimalini dliflln4ü.. O. 
nun kendiline doiru yaldlJtı. 
tını hi11eder cibl cldu. Titrt" 
di: 

Solcun 4udaklan arunutu 
homurdandı: 

- Beni tanıınuına imktn 
yok.. Hülkattll Jan 48 Kedi~ 
çiyl o atdtlrmllpe v tntdlle 

daha buıUn ıehnlf demek olur. 
'.Benl hlll kara matarada zan
neder. Benim, ben olabıileeelim 
hatırına bile ıelemez .• Ah., Bir 
ele ıesinern onu .. 

Yolun dönemeçinde, B.ambo
nun g8zUne lki cölge ilitti .. Bun 
lar bir çatuun altında durp
yorlardı .• 

Bambo, bunlarm iki mil 
memur oJıdutunu tanıdı.. EtrL 
f ını kulak verdi. 

Yandaki meylıanede bir k~ 

21 ŞtmAT-
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l'azi vergisi bakayasınıol 
19 
affına dair kanun 

35 Mali yılı sonuna kadarki senelerin arazi 
t vergisi tahakkuk ettirilmiyecektir 
~l kanununun bazı hil- ı ya. tahakkuk memurluğu vaillesini ten sonra. mezkiir senelere ald ol
lı.~ değlstlrllmesl hall-ında.. yapmıyan hususi idare memurları mak llzere yeniden arazi vergisi ta
,~, 11

1llnara ,.e 26-1-989 tarihli arasından seçeceği bir memurun re- hakkuk ettirilmez. 
.,__tdJ lf:ııı~ \'Crglsinln 1985 ma- isliğinde belediye meclisince biri Madde 2 _ Vergi mikdarmı an
'4. 'ıııı. ~ar olan baka.yası- kendi azası arasından, diğeri tadi- ıamak için mUracaat eden emlik 
ı..~ dair 8586 nnm:ıra ve liit yapılacak ıehir veya kasaba sahlblerlle yeniden inşa olunmak ve 
· ... ıı .. ~rfhli kanun resmi gaze- hı:.lkından ve belediyede vazifesi ol-
' "4l>l yıı kıymeti arttırılmak veya eksll-
ıı.~ ....._, nuınarah nUsbasmda mıynnlar arasından seçilecek birer 
" ""<illi tilmek suretile vukuat görmUı1 olan 
~~llıı)& \'e merlycte girmiş- zattan terekkUb eder. bina ve arazi için bir defaya mah. 
""ide 

1 
11 Yllzıyoruz: Komisyonun belediye meclisince 

~ ... ,,,,_ - 27-6.1931 tarih ve seçilecek azası 1stanbulda umumi sus olmak üzere sahlblerlne tebliğ 
İli.. '"I ,....,_1 olunan tezkereler mukabili alm • 

~'l ıı..~ ·<v; vergisi kanununun meclis, mllnakld değilse daimi cncU-
~desı makta olan tezkere bedelleri vf!A-

' aııağıdaltl §ekilde men tarafından intihab olunur. 
~r~ ~Ur: Köylerde bulunan arazi için tadL yet hususi idarelerine devredilmt5-

~ fth1r ~bir köy veya kasaba ve- lit komisyonu kö;>1in tli.bl bulun - tir. 
:a31-eıı b~slnln tamamının veya duğu kaza kaymakamı ve doğrudan Mnlsandıklnrmda mevcut olan 
"1 1.ı "" nıtntak d ~ vil" t b t kö 1 d tezkereler parasız olarak husust i-~ ..,., doıu asmın mahsul. ogruya tı.YC e mer u y er e 
~~arat ' kuraklık, yangın, mu- vali tarafından ikinci fıkradaki darelere devrolunur. 

tlbj 8aJr veYa bulaşıcı hastalık- şartlar dairesinde seçilecek vnrl • Madde 3 - 2901 2901 sayılı ka-
n.ırıe e fevkalade arızalar do. dat memurunun reislfği nltmda köy nunun 17 nci maddesi mucibince 
'Mata~~ Uçte bir derecesin- ihtiyar meclisi tarafmdnn o köy viHiyet husust idarelerinin maliye 

ftı ida En-arsa bu suretle zarar halkından seçilecek bir zat De köy vcktı.letine vermeğe mecbur olduk. 
tek o •enert tahkikatla sabit olan- muhtnrmdan teşekkUI eder. lan tahrir masrafı alınmaz. 
:.~ ıı:ı Ye ata vergileri vilayet İcab eden yerlerde mUteaddid 2901 ve 3161 sayılı kanunlara gö. 
~ ecıısı k ,_ mi 'ld arnrtle ve bu mec. "o syonlar teşkil olunur. re sarfedilmiş ve tahrir netlceleri-

'llcU. Olmadığı zamanlarda Madde 5 - Ayni kanunun 11 ve nln her vilayette tatbik mevkline 
~ 'aıı:ıaltıenıer kararlle kısmen 12 net maddclerile maliye vekA.le- konulmasına kndar sarfedllecek o
~~~ .... ltıen terkin edUir. !car tine verilmig olan salfiltiyetler da-
., • .. y lan mebaliğ 1938 ve mliteakib ma-
~ a tnnhsulatı sigortalan- biliye vekiı.letince ve idare heyetle. 

Ye ait rln rll i 1 'f 1 "'l"· li yıllar maliye vekaleti bUtçele -ı.. Ieaı vergiler için terkin e ve m ş o an vazı e er 'J uyet 
~~de 

2 
tatbik olunmaz. umumi meclisince ve bu meclisler rinde geçen ve eski seneler mahsu. 

batı namlle açılacak !aatllardan 
3010 sayılı kanun hUkümlerl daire • 

~d~1-A_Yni kanunun 10 un- mUnakid olmadığı zamanlarda dal. 
~tir: l§agıdaki şekilde değiş. m1 encilmenlerce ve malmemuru ve 
. ~~ varidat tahakkuk memurlarına ve- sinde mahsub edilir. 
't 'le,.,., --.İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİm~ ~ t ıanı ·ı.ısl iki taksitte almır. rilmlş olan vazüe ve salahiyetler de ,,_ • .ili " 

'adi aıııarı her mahallin zirai lıususi idare varidat memurları ta- Dr. KEMAL OZSAN 
1 ll:ı Yaztyetine göre vilayet rafından isUmal olunur. 

lı.~ "a~Clisıerin[n mlitalcası ah- Arazi ,·erg!slnln 1985 mali yıh so
~~. 

3 
erce tayin olunur. nuna l<adar olan bakaya.sının ter.ld-

~~teı - ~Ynl kanunun 13~n-1 nine dnlr kanon: · 
~ Ur: aşagıdakJ §ekllde degiıı. Madde 1 - 1935 mali yılı sonuna 

ltıtıcı kndarld senelere ait olarak tabak. 
bıt tnadde mucibince tadi- kuk ettirilmiş ve bu kanunun mer_ 

l rfııtııolıınan kıymetler, tadil iyeti tarihine kdar tahsil edilmemiş 
~de tnUsadif olduğu seneyi olan arazi vergisi bakaynsının mun-

~ n tnaU seneden muteber- zam kesirleri ve cezalarllc birlikte 
'lltı Ilı. kayıtlıın terkin olunur. Yııkardaki 
'~atnelelerl, tadil taleblen fıkı::a hUkmU mczk\lr senelere aid 

tıı ' lduğu sene içinde neti- olup da 2566 sayılı kanunun 6 ncı 
. 4.ı'lıı~:l'lll§ bulunursa mukay • maddesine göre taksite bağlanmış 

"qllıa dler Uzerlnden verglrı in ve henliz tahsil edilmemiş olan (bu 
~~!'ti la e\'anı olunur. Bu takdir- taksitlerin tediye ~amanları gel -
~-;;_il g.'.11Jen tesblt olunacak kzy- mi§ olsun olmasın) arazi vergisi ba
~ ~tlt::e (fazla almml§Sa far. kaya.siyle munzam kesir ve cezala

ldrar yollan, deri ve frenııi 
haıtalıklan mütehassısı 

'I;ünelbaşı, ts!iktal caddesi 
o. 380 Bursa pazarı üstü. 
~ Telefon 41235 _..-

Dr. iRFAN KAYRA 1 
RÖNTGEN MOTEHASSISI 

Türbe, Bozkurd Kıraathane. 
si karşısmda • eski Klod Fai'er 
aokak No 8 ... 10. öğleden aon· 
ra 3 ten ı ye 1cadar . 

!yi bir terzi mi arıyorsunuz? 
Iste size bir adres 

Diplom terzi 

YAVUZ SEZEN ra~ eden borca mabsub ve rma ve tezkere bedellerine de şa. 
'a 118hibine red ve noksan mildir. l 13 Beyoğlu Parmakknpı Gn)'ret a• 

~ıııır.;0ksan farkı aynca tab- Bu kanun merlyete girdiği tarih. partımnnı Türk Foto evi iistnnde 

~ 4 
~1eı· - Ayni kanunun 17 h\r 
~ ttr'. lavlıdaltl vekilde dcği§-
ıaıı . 

<lllt ta 
ıı:ı lebleri aallbiyettnr mer 

~ !a(~lliYetine iktiran eyle -
ır,... "'~ııııı e a§ağıda yazılı tadilat 
!,''ılı latarınca umumt tahrir için 

· 4ıı delere tevfikan tetkik o. 
l~lt:~ ferdi tadilat taleble

~~ılıııı 1 Balfıhlyettar merclle -
~ ~ctı kaydma tabi değil -

~ ~ııııs 
'-~ bili Yonlar belediye hududu 

l1t ~rı arazı için, mahallin 
re reisinin, maliye ve. 

Türk Hava Kumruu 
Büyük Piyangosu 

Beşinci keşide: 11 Mart 939 dadır. 
BUyuk ıkrdmlye 50,0UU Uradır 
Bundan başka: 15 bin, 12 bin, 10 bin liralık 

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

Bu tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz 
de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına girmiş olursunuz ... 

Sanayi Birliğinin 

toplantısı 

fatanbul Milli Sanayi 
Birliğinden: 

Sumerbank birleşik pamuk ipliği ve 
dokuma fabrikaları müessesesi 

.PAMUK 1PLtGl SATIŞI: 
Kayseri Bez Fabrikası malı 12 No. 

16 .. 
Nazilli Basma Fabrikası ,, 24 No. 
Ereğli Bez fabrikası ,, 24 No. 
10 balyalık aiı-ariş ler için .• .. ,, 

15 .. " .. " .. 
25 ,, .. •• " .. 
50 .. .. " .. .. 
Fiatlarla Fabrikada Testim §<lrtiyle satılmaktadır. 

paketi .. 
,. .. 

415 kuruı 
480 .. 
580 
580 
515 
510 
565 
560 

" .. .. .. .. 
iplik müstehliklerinin yukarıda yazılı fabrikalara gönderecekleri bedelleri mukabilinde ihti· 

yaçları nisbetinde iplik siparişi verebilecekleri ve 24 numaradan ince ve muhtelif maksatlara 
yarayabilecek pamuk ipliği müstchliklerinin de ihtiyaçlarını yine aynı ıartlarla yalnız Ereğli 

Fabrikasına aipari:1 edebilecekleri ilan olunur. 

f BUGÜN·KUMBARANIZA·ATAGAGINIZ· 5· KURU~ ı 

. -

27 • 1 - 939 tarihinde - ---
akdi mukarrer senelik 
heyeti umumiye toplan
tısında nizamnamenin 
14 üncü maddesine gö
re icap eden ekseriyet 
olmadığından 28.2-939 
salı glinü saat beşe te
hir edilen bu içtimaa 
Birlik azalanmn teşrif-

Ruzname: 
1) Senelik mesai ra. 

poru, 
2) Senelik hesap rapo

ru, 
3) Nizamnamenin ba

zı ahkimında 3512 sa. 
yılı kanuna göre yapıla· 
cak taldilat, 

... ------.,_ _____ _ 

YARtN·KURACAGINIZ · EVİN·TEMELİDİR 
u ?i!'.t!.. ·-

T. C. 
ZiRAAT BANKASI 
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... YALNJZ·---1•1 ~ı 
EV 1 N f Z DE yı 

değil 

CEBiNIZOE 
bile 

ASABI öKSORUKLER 
BAŞ DöNMESt 

BAYGINLIK 
ÇARPINTI 

UYKUSUZLUK ve 

SİNİRDEN 
ileri gelen bütün 

RAHATSIZLIKLARI • mr•-- İYİ EDER ~ • 

Resimli Haftaya 
abune olunuz 

Dr. Necaettin Atasagun 
S:ıbahları 8.30 n kadar; akşam

lırı 17 den sonra T.ftleli Tayyare 
\p. Daire 2; No. 17 de hasta larını 

uhul eder. (Telef on: 23953) 

L 

E genrk 

Buruşukluk 

Pörsüklük 

1 tiyarh 

Çirkinli R 

.21 ŞUBAT - 1939 

Beyaz 

Latif 

Parlak 

Gergin bir 

v°"' 
·cazibeli 

GenÇ• 

Güzel 

Billur 

Göz Hekimi 
Dr. ~ükrU Brtan 
Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. 
No. S. Tel. 22566 (Dr. Osman 

HASAN yağlı ve yai-ız acı ba. 
dem, yağıtz kar ve yanın yağlı ge
ce ve gündüz krcm1eri çilleri ve 
sivilceleri ve lekeleri kat'iyyeo 

K 
·K Ger 

Şerctfettin ııpartımaru. 
izale eder. ihtiyarlan ~leıtirir, 

sençleri güzelleıtirir'. 

CAFER 
HER 

bakımdan 

harikulAde 
Z8RQİn 

bir 
Mecmuadır 

But un 
karileri 
zevkle 

bir hafta 
meşgul 

edebilecektir. 

M E C . U AS l 
YENl•G•u•N 1'ilrklyenln en tanınmış imzalarını oır araya top· 

lamağa mU\·affak olmu1tur. 

YEN . G u· . N Mecmuacılık Aleminin hakikaten şaheseri dene bi-l lecck bir kıymettedir • 

YENiGüN 
• 

YENiGüN 

YENiGüN 

lki mühim eseri lıirden neşre lınşlıyacnktır. Ilım· 
l:ırdan biri hemen ekseri tarafları gizli kalmış 
bir genernlin tarihe geçecek Jıakikt ve son ma· 
cernları, diğeri de hakikt ha~·atımızdan alınmış 

milli bir romandır. 

Her hafta cumartc~i giinlcri 3 renkli kapak içinde 
Jıir t:ıhlo ve 36 snyr:ı olarak çıkacaktır. 

Kadınlık, Spor, Sinema, Mizah, Roman, Hikaye, 
Röportaj Yurt ve l>üııyn hnYndisleri, c~lcnceli 
mevzular, bilmeceler vesaireye çok ehemmiyet 
yerecek Ye .karilerini tatmin için elinden gelen 
fedakiırlıktan çekinmiyecektir. 

Bütün bu fedakarlıklara mukabil fiatı 15 kuruştur. 

11 Mart tarihinde doğacak olan 

"YENiG.. ,, ecmuası 
Hepimizin dört gözle beklediği kıymetli 

bir salon mecmuası olacaktır. 

Nevralji® N~zle 

SEKERi tesiri kat'i, alımı kolay en iyi nüshil tekeridir. Bil 
zanelerde bulunur. 

' . . ' ·•,, . ' ' ! m1111111H1Dmım1111n111m~nı~•mmıııuı 

1 1 1 ve şüphesiz hepsinden tesirli teneke 

~ 

il Gdb~ a .. ıeyt, Romatizma,.,, dl• n ha• afnlamu hemen gcı:l.en yogine kaoele<dlr, Madeni kotnla<d a oldaiundan _. .. """' 
il aabıttir. İ!!mlne , .o marka~ına Jutren dikkat. Uer eczanede teklik kutu<10 7,5 Inıraıtur. 

oo-mıııı~ mıooınıııııımınınım·1~1 mıımıı~~rn~ıııııııınıır• ınmıırnıuıııımıınıı nıımım ~nı'rıın ıınım nımm 

Devlet Demiryollan ve Li~anl~rı 
işletme Umum idaresi ilanları 

Muhammen bcdellerile miktar ve evsafı aşağıda yazılı iki grup 
malzeme her grup ayn ayrı ihale edilmek üzere hizalarında yazılı gün 
ve saatlerde Haydarpaşada gar binasındaki satmalma komisyonu ta
rafından kapalı zarf usulü ile satın alıııacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve her gnıpa 
ait yanlarında yazılı muvakkat teminatlarile tekliflerini muhtevi zarf 
!arım eksil tme günü rraatlerinden birer saat ev:veline kadar komisyona 
vermeleri lazımdır. 

Bu işlere ait §artnameler Haydarpaşada gar binasındaki komis· 
yon tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 

1 - 2300 kilo kanarya sansı, İngiliz kımuzısı ve yeşili toz boya, 
950 kilo verminyon toz boya, 8000 kilo çinko üstübcçi, 2800 kilo kaba 
üstübeç muhammen bedeli 8099 lira ve muvakkat teminatı 607 lira 43 
kuruş olup kapalı zarfla eksiltmesi 20·3-939 pazartesi günü saat (15) 
on beşte yapılacaktır. 

2 - 2900 kilo kaynamış Türk beziri, 21000 kilo kaynamış İngiliz 
beziri, 3100 kilo inçe bezir, 2100 kilo neftyağı muhammen bedeli 14996 
lira 50 kuruş ve muvakkat teminatı 1124 lira 74 kuruş olup kapalı zarf 
la eksiltmesi 20·3·939 pazartesi günü saat (15,30) on beş buçukta 
yapılacaktır. (1 128) 

Baş "" Diş ağrıları 

• 
1 

Din.dirir 

4' • Dr. Suphi Şen ses 4 
1 drar yolları hastalıkları 

mültlıassısı 

Beyoğlu Yıldız sineması kar
~ısmda Lekler apartıman. Fa 

kirlere parasız. Tel. 43924 .................... 
HES! ML! HAFTAYA abone 

olunuz. 

; :m Kış geldi 
im Dikkat ediniz ufak 
··ı 

!~~~ üşütme başınıza büyü\< 
iffi hastalık çıkarabilir 
1 Vücudunuzda ufak bir 
~] hissettiniz mi de 
li~~ :::: . ._.,..._~v 
ilii 
:::.ı .... .... .... .... .... 
Jig 
5H! 
H=! 
::!: 
::ı: 
:::: 

~mNEZLE, GR!P, BAŞ - DIŞ ve btlttln "ğnları c!edıSI 
fü.

1
=zanelerden 1·12 lik ambal!jlannı arayınız. sEF.AL11'. ... 

e:iikat ediniz. .... ........................................ -...-.. ~~~ 
:::::::::::::::::::::ır.::=::::::::::s:::= .. :::~-···----

Emniyet . Sandığı 


