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Suriye 
istiklali? 

jitalya İngiltere VeF ran
sa ya Hücum Ediyor 

Yasaaı Hleeyta CahW yALÇIN 

A nadolu Ajammm netretti· 
ti bir t.elsraf, Suriye ...... 

eelesinde ,.enı bir l&fha bqlıyaca· 
tmı l'öateriyor. 811 ........ clre, 
Suriye Bat .. ldli Manlam Bey, Sa· 
riye n. Frama aruuul• aldetliMD 
ltillfa Utinaden, Surlyenin keac:li-

/ngilterenin Silahlanmak lıi Baı 
DöndO:r6ci1 bir Hizla ilerliyor 

Korslkada ltalra alayb!na TazahUrat 
mi mu.takil teWdd ettitinl ff .. 

radaki muahed..,.•eclea .toiaa 
bütiln haklardan Utif ade ederek 
aekmil iflerİD idareaini kendi eline •catuu yakında Framas yGbek 
komiaerlne teJ.lit edecektir. 

Filistin meselesi mflnuebetiyle 
Londrada muhtelif memleketlerin 
Arap murah1haslarından mftrekkep 
o'lıarak toplanan konferans müza
kerelerini bitirmeden, Suriyenin 
kendi başına böyle bir hareke.te 
•eçmesi p&k tabit olarak bir hay
J'et uyaudınyor. Suriyenin henüz 
ttSmen iki taraftan tasdik ve kabul 
~iJmemf4 bir muahedenameye is
Jfna.den Fraruız mandasını reddet
.-ıesi ae.aba Londra konferansını 
~ir emrivaki karşısında 'bıra.karak 
Arap davasını takviyeye mi hizmet 
ılçin yapılıyor, yoksa k<>nferansı 
torpfllemek fçfn l>aışvurulmuş bir M...U•I la,WS Bq..kiliai tlalla ıeçenı.cle Romada 

. .çare midir? kararetle brplarkea 
Fakat bundan evvel, Suriye- Roma, ıe (A.A. l - (tnfOl'll\a. otmaıan h&dilıelerin makul seyrine 

~en yayılan haberin ne dereceye zione diplomatica) bu akşam, ata· tamam.il' uygundur. Fakat riyulr· 
•adar mevsuk olduğunu düşün- fıdakl yan remn! tebliği ııetretmek· hktan tehdide kadar varan hareket 
mele lktıza eder. Cemil Mardam tarm onların tildrlerlndeld kanşık. 
Bey bu karannı Parti divanına bil. ~~08 hUkQmetiııin tanınması lığı ve tspanyol milletinin pisikolo· 
'4irmff. Halbuki bu gibi işlerde meselesinin sözde bttytlk demokrat jislni hiç te tanımadıklannı gösteri. 
muvaffaklyetin en esasla &millerin- devletler arasında çıkardığı gtlrtiL yor. 
-den biri 7apıJacıa.k ,eyf birdenbire ttllU nümayişleri Roma mesul ma· Romanın mesul mahafill Fnınco 
?'apmak ve ortada 'bfr bomba test.. Jıarıll tam bir. süldinetle tekip eylo. siyasetini ana hatlannı pek iyi bi· 
Ti husule getirmektir. Vaktinden it:. ÇUnktt, ttalya, daha 27 temmuz mektedlr. Fransız ve tngilizlerin P.· 
oevvel fşae edilen bfr teşe'bbOs a..ıcim lib. nih t tanımı k rm· (Sona 3 Uncü aayfamızda) 
•aımafa mahkOm olabilir. Ayni 1 aye ya arar ve ış 

~:!~i;.:;ii:711~~:~t Tramvaydae Atıayan--ls_t_a_n_bu_l_d_a_S_e_r .. be·s-tiiiıiilli!i9 
:.a::.. ~::.-:.:: d~b.::::::..i:~,~ Çocukların Babalan Meb'usluk lcin 
t;.:·.z.; bl!l1!:.~tm~~!ik~~~ Mııhkemaya veriliyor l~i MUracaaf 
•tmft otıa fdf l'Tansa hOkOmetinJn Tramvaydan athyan çocuklar tstanbul, intihabı mebusan he. 
~ulatma bunu dolambaçlı yoldan polis tarafından şiddetle takip olu- yeti teftişiye riyasetine mUstakil 
~ha evvel isal etmekte bir fayda narak bunlardan ldlçilk olanlan ba. mebus namzedi olarak kaydolun-
aörmezdi. balarına teslim olunmaktadırlar. mak bere iki mUracat yapılmıştır. 

Suriyenin istiklAlf meselesi Su- Beyoğlunda Parmakkapıda otu. Müracaatlardan biri eski Hukuk 
Hyenin ve 'bütUn Araplıfın men- ran Nesim isminde bir çocuk milt&
~aatini temin edecek surette halle- addit defalar tram~aya atlıyara~ 
jdltebOmek için alAkadarLarla daha babasına teslim olunouğu fakat yı

muallidılerinden Bay Ali Sacid ta. 
rafından yapılmıştır. Diğer mUra. 
caatı yapan da Bahçekapıda Hami· 
diye türbesi civannda Mina apartı· 

el esaslı bir surette anlaşmaya ne bu huyundan vazg~mediği g(). 
tfyaç varoır. Bu yapılmadan mil- rtıldUğtinden ldlçUk yaramaz, dUn 
bir feveran neticesinde ilin edi- suç Ustil yakaJanmıt ve babası da manında oturan Dr. N. Numandır. 
ek fstiklAUn sOkOn ve huzur f- adliyeye teslim olunmuştur. Doktor Numan Süryani Kadtm ce-

p.de çal~fa, fstiklAI ve emni- Mtıddeiumumillk çocuğunu lAyı. 
lllileyla v.ldcl y.ALÇJN kile terbiye etmlyen bahaJI hemen mfyeti namına mebusluğunu VA • 

(S-. 3 inci ,.yfada) mahkemeye verecektir. ~ setmiftir. 

LE 

Denizbankda Yolsuz Bir 
hareket Meydana Çıkarıldı 
Bankanın Kadrosunda Yüksek Ücretli 9 Avukat 
ve 3 Hukuk Müşaviri Varken Bir Dava İçin Har.e-

ten Bir Avukata 12000 Lira Verilmiş ' 

Yakalanan kur
naz Kaçakçılar 

Muhafaza teşkilitı memurları 

son günlerde ustalıkla yapılan bir 
kaçakçılık: hld.isesini meydana çı
karmışlardır. Yaptığımız tahkikata. 

,u ... tcvasaıtlardl\D : Kabumal Faik Maclraba H ili. N , ı a ve eemi 
(Y llZlll 3 ncil aayfamızda) · 

göre kaçak~ılığın mahıyeü şudur: H c R SA B A H 
Geçen gUn Aleko adında bir ço. 

cuğun elinde iki paket oJduğu hal U l ., LJ 
de _15~apıd~ :sanııyö üreninden cıavacı ıgımızve navaŞehitferimız 
indigı gorülmllştilr. Çocuğun halin· Türkün karacıl ğ d 
den şüphelenen muhafaza teşkilAtı önlUdür, şanhdar. ~k ve ~il Yada da ~mertçe aarfetmeyi bildL 
memurla.n kendiRini isticvap etmiş- Biz §8.l"tlar içinde u.ra:.~: ;•de. tdrak etti&Pmiz (14) üncü yıl Türk 

. ve çocuğun elindeki paketlerin de de harikalar yarattı N"ıha ~°i!:; H~va Kurumunun yıldönümüdör. 
Piri.idi Dimitriyadis adında birisine ...... geldi Ba·-•-...a. d. ye Tiırk havacılığına gelince onun ma.. 

• l!iUU o y~ a ~.arpışmak zisl dah ideli 
aıt oldu.ğ~ ve paketlerin tren müs- kap etti. Çilnkii insan oğlu bidayet.. nJaruua es r ve "Mwr yolunda 
tahdemınınden biri tarafından v k • ca yurdlamua §ereflne ar-
rildiği l ..... ı-. t e. te. UfU takht eden göğe yükselmek ma.ğan eden Fethiler Sad ki N 

an Q.9Uilliş ır. lçın didine uğraşa ke f ttr · ' 
1 

ar, a-
Çocuğun şüpheli ve korkak vazi- harp silahı olarak k..:;;. ğl u~gı rller, Türk Bava Kurumunun (14) 

yetlerinden bUsbUlUn şüpheler.en lunu bulmuştu Ve daki= yo- Uncii yıldC>nümUnU idrak ederken 
memurlar bir kaçakçılık olması fh.. haren ytlce D"kon ı:m1z kanma IU. sayw yüzlere ve yüzlere varan azla 
timalini dtişUnerek paketleri açmak rada ve denizde oldup kadar :-- =:~tlerlmlzln manevi huzur-

(Soau 3 lncil ea)'fada) a. uşu ile eğillyonız. 
A. Cemaledclin SARAÇOCW 
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Kaçak Silah Sandıklan ~:ıf1~::-~:a::.!! 
Vapurdan nasıl alınırdı :m:~ :~:.n !:~ı:ıı~ci 

Ye.ı de evvelki sin Aüaraya 

Okuyucularımız 
Diyor ki ı 

lllr •laıfUCUllHIZlln 
Dllell 

Ben fnhiMr idanlli ı.tantd 
ı>epolar grubuna wW Yaıınk 
Ultln dep>Jan ~im aw 
olu 1ılr mt öcretDI .... ...,. 

J.D. Aım. Dmetçe a&'lla 11-
.. ._.. Umum JIDelleflnl 

~. Umum midir im mld-

Ba /f Mevaimlere~ Hakt'imetin =~=a .,:;:·c~;:ı':~ 
.& 1 -'-&. t -11.. • ı .. -1 Jt.: • d • leca.ktlr. Bu &'Öl'ÖfDlelerde Kana

n&CU5 a eaolF 8F8 gGF8 ue5 af lr 1 da ve BeJçikadan aon J&pı)an tek-
~-~-- ..... 

... -·k-malı~. 
'1'orbaJ....t - Katatı ...... ıwe 

pmek. 
BubnDM - Kaoaia denize at

mak. 
Paımll - ~ÇI andah 
Ke......,.lr - Bir mmwru aı-

Mtmak. • 

_... 
Bal'Clua - Denis muhat .. me -..... 
lwaadlra - Kalca byJiL 
8Dlıldir - UJdtormah pollB 
l'lıllr.oıl - 8hil polİI 
K.ırmb - )(lee9Jlent 
,.... _Altm .ut ....... 
.. lrh - 'ftttUl • 
An# - l'.ıınt 
Dola aıimk - Ufüldl 
Bal Jrolu - YIUWı 
Ka.-m - )(-.. 
8ll'llt - ._.. 
Otımı.a:t• talı re - o.,u-. 
l'aplll aı .... - DClneı' 

... da ..... _.. - ........ 
41k••bn.._: 

8ıld ............. Mlplll de-

.... )lllpltaJ l&hlbl ~ se r 

'

bpqdllut ilH 8iayılmh. Ha
• &yledh-. Biç llkmtı ....... 

Jlnll tltnlnedeD para lrapnırJar
........ glımelerl, her JIUıgı bJr 
.......,. utramaıan ththnall yok . 

J[aprtmü l9tedlll 8fYBDJJI cin. 
llıd miktarım, hansl Yapurla, n 
...mı plecellni ~ bildirir, pa 
.-dlimı yapv ondu llODl'a da Jıey-
8- nbahna büardl. Kaçakçah
lm bittin 9iyetlerini, laliııttnenni 
...., a;mca ~ tatuıma, öltlm 
W.JUrelerW stSill gerer, tea'bmda 
,...,.nan 9f)'a l'Jedellnf bfJe ıfneye 
..... ~. Köplft yalma emreder 
JIU'UIJl1ll OD IDİ81i para 1wıanmh. 

e 
. 

tlCi dedittam bçmeJlar dems, 
gibmflk ~ adile ild kısımdı. De-

, ~ itçileri kaçalı vapurlardan alır. 
illbm'OP utratmadan memlekete 
........... OtlmrD iılçlld, lr.ıymetU ... 
;.....,. ....... DflYilerlni değiftlre. 

nlt - bir - u. SUmrtlkten ~ 
.. ilbal ~ Glmrllk ltçili-
..... felibt ayılacak h•lan, 
tillllbleri )'Oktu. Bu tuıamDe bir 
,.... ili. dllha .ÇUi kaçıncı ile 

llmrüçl aruaada JrareWkJı bir 
m.ıut m•eleei ldL Baahıım b
-.clan deniz llçllerinden azdı. An 
Gak her ılln lef )'&~ dağınık 

. 

....nan--~ IGI* blldm daha ,_....,. ....... ~ 
w , daha çabuk kalaylanırlardı. 

Apaaılar deniz legilerhıiJı o aa 
..... ,amıtlk, ,.. ~ 
~ Mwntladekl adamJar k)f. 
...... ._. llcBerlnin •laMan-da;. 
.-.U. fite • kuvvetll .._,. baBlu
................... klan Gb:elel'dll 
~••>hada wrJı. emlllerl,.,.,.. 
pJaa tdlirlerl. .... panlan, 

k'oilrilp l6Nllll'l ..m ••tın• -
...... blldlrlıter, vulfe cetftlled. 
'Din &rneldertnl hfle rtıntl l'ftntlne 
llflndeıirlerdl. Aınacdara ptkdlt. 

~: 

'-i haberlerin -~· g&oe 
,. laaber ...... dolfune& bir 6ah.. 

.. 

lifler ize.rinde bası brarlar alı
naeaırtır • lll'ludı. IOpltçıdar fM1a olarak .. 

poouluk yaparJardı. Bunlara da ya ~~"""JV'V"""""',.._JVVvo.A,~~-

parti ftJ& keldmll ldr qhk ftl'llircll. VUA"f~ 

8B&h 1Udddan ftPll"lM ..... Vali Kasımpaşayı 
MmrdıL z• • il mevlimlere, htlkUmetiD al- ıyaret etti 
dığı korunma tedbirlerine, kaçın· 
laeak aiJAklarm clDlli ve değerlerine Vali ve Belediye reiei doktor 
göre delilirdi- O AJD•nlu iıaraftya LOtfi Kırdar dön sabah Kammpaşıa. 
Triyeate, Pire, Varna Jlmanlan si- 'fe civannda uzun tetkikler yap -
W., xa.tenoe de fileak deposu ha- Dllfbr. Tetkikatı esnasında LOtfi 
tiade idi. SlaltwmoD, toplu, ot.onuL Kırdar Kuımpaşanm temizUtı için 

dttf IDlhmumadar. 

Aabrllk f'lblmlndekl bdDaaaulll 
fnlralldeUll dolayl8Da lllıliilUrlal 

afdWntn IOll derece p.yretlDe nf. 
men mtlracaatlummda eberl,a 
bir sinde iebnizi hitaç etmek mlm
kb olamıyor. Çotumuz mü ,.... 
be1en1e nıukarnt olctupndan ... 
dip gelmekte vakJt ~onm. 
Bu huausta arkadaeJanmndan biri 
Fatih IUbMl relaffilne mtıraeaat 

ve flklyette buhmmUI l'ibe ıWI 
tarafmdul leret1nbl keemele hak
lan yoktur. Sbdn tdarentz kanuna tik aoıt w yebley sftıi kıymetlil iyi allkadarlarla temıu etmif ve da

einalerle adi ı.puyol tabancaları ha fyi çalışılması fç.f n emirler ver
llanilyad&B, otomatik matl1hi mlftir. tanımıyor mu? Vil&yete,elklyet e-

lmmdk, m&VW' tabucatvı ile BeL vali Ye Belediye reili öf leden cflniz yolunda çok manidar bir een 
--..,. lllNın Triyeate ve M>nra Belediy.cie me.ş111l olmut va alauftır. 
PlreW, ~ ~ ile A.. akfam aaat 17 d&n 1011ra müzeler Buna mukabil tdaremiada al 
,__,. ll1lalm VUllJ'Clan, flteak- idaresincle Abideleri muh•fva i- dığmuz mezuniyettell dolayı mt 
ltr • •a-fptle ~n, cin .toplanan komiqona rivue& •t- tlcretleıimiz Depolar Grup Küdar. ,. ... ,. ....... pUnB. , .. ı........, ...._.bari· miftü'. lUğODUn tifahi emriJe Ust1rlliyor. 

....,,....,..~aagıkla. ltalyaa Baıkonıolosu- Bu ,w. atm tek• om. ee. 

..... Jraıy'n...._ U=pch, nhbm· DUD ziyareti ntl mafşettmillden malırum ve mat 

........ tlmlrll .......... da ı dur bhyorua.Balbald bazı gue. 
ım.t balanü llJ•• tabii. talJan ~ .. komoloaa din Va- telerde bu ylhıden itc;f Ucretlerbün 

llllll lllllll'l lcilldt tüm, taJfa 1 n Belediye reisi dottıor LOttf kMtirtlmemem lhım geJdljf yuı1. da,_• ...... ._ 1alm. Qt>p. Kııaan Tllbette ~ 9tlniştir. mıştı. YUkeek makamca nuarı 1-
Jlee kOJ1 o. JCaHlmııtıa Nhkfllarm Yeni llllnunlar tfbara alınmak tızere i§bu ıntıra. 
._ San T.m, ...._ S.U reWeT Z.ytincfHttn lslahı ve 7M>ani caatımm aym guetenbde bir an.. 
pertlelledmc1I. Bl1l1ı ~ Jerinfn aşılattırı1muı, muvazene evvel netrile makamı aidinee ma= ~ U:::~ versiai kanununun birinci madde • weret ve hukukumuzun na.zan iti-

• ....--....- ıinin muaddel be·: .. ct •· 1--aınmn bara al1nma••na .a-:w "'-ı..a ıt, AnlNlrbda bel*ça n kahveci .,.... ü&.I"- ım el..lllUil ıue.. 
Satır' Jlanol da mbatlanmdı. Sa· deiiftirilmemne, v. danıaa resmi tenizla hat ve hakikat uli'undaJd 
matyalı ba1ıqa App, Ala Jlanutır kanununun tadiline dair kanunlar mücadele ve h•"aniyetperverliğl 
h yavruaundu, ~- bpıh Pandeli dün 'fill7ete .teıblil oJanmQftur. den •7&'llanmla dfJerfm. 
MilıTaD rebderle Sa1aedt lakelesi san ~--------------------- ................... - ........ ·~·~,.......~ ...... -............ -,,.~ 

~ ..=ı=_ =: Maarif Şura•ına Hcuırlık 
hmmılarmdan Kefakmyah ı.temat 
(Ayi Jdrye) adile fMmnt1t Varkaeı 
Kiryako, 8UrmeneH Yalmp, Kumb
ph Dee Omıik de -- bekçlllrimdl. 
AdamJanmm laepd de bu yohm de. 
falarla d1ıfmll, ka1Jmue, yıDarea 
hapishanelerde yatıq, ll8CJID8 .... 
daşlarmdaııdı. 

Hani QJIMl1arm - ...... , M 

Bugün bepd de toJnla -...., 
1aim1eri cmudulmae elDtüla berL 
.... ...._ laa>sstqeıetJw. Ku.. 
mnıma bümaJm 1liı' llrdı )'ine -
hJmn, 

SUih kacmcabimla .......... 
lbd. teterruatmı ..,...... fçla 
llnldl .... ul*"lm' iki .... in 
klflpleoılltnl......-

ısıt yJlmm bra Jn11ndaydık. 
tlı:lee• ..... ,.,...., ı.t.malı, çok 
.,,. .... gtmtl ~ .. Uraf beJu-
lara bUrlbmıu.ıtL SaçakJardan, yağ 
nıur oJuldaruıdan billur aviae lrolon. 
lln iti mat. • ._... bmdu' ar . 
ıı,w& Sobtlar ...... ba katı 
bir im ta•hdle bpb idi. Blltftn 
laırcmllll .. - ....,.. ortahğı 
lllrlllrim btqar, ,.... brJmdan 
....... ... ,.... el•Wmı•ı. 
.......... talaaf tuhaf,,...... ya 
IQOlıda. Dlnlll .. lnldurtuJOr, tö. 
plrtllJmda. 

Kas ...... ,.,.~ .,._tada .......... 
Din aut 11-4• ı.tanhalda mft'

eut MltlD arta ..... TiM~ 11111' 
aJlimJMi Wanbal bz Jlleeinde toP
lanarlılr. otama ldt.ah~ aram 
M blmlarm t.eclri8 anJlerf berin• 
de elröfmeJer J&PDUflarclır. V erf. 
kul karar berine Maarif .ı.tenıı 
ve bilhaaa TUr.k~e t.edrfu.tı tızerin 
deki t•hal kanaatleri t.esbit ve tet
:kfk etmek Uzere beşer .kişfik ti~ 
komisy()D S~hniftir, 

Bunlar Madm alt.ıama kadar 
tetkikatlannı bfttıwek raporJannı 
heyeti unuıml7e7e &l"JI edecekler 
ve 90D l'Uname ba areıı. Wır-

landıttaa I01ır& fttllete Mldire
eeklenlir. 

Dfter f:anftan !lk tedrisat mtı· 
fettftleri matad teptantıl~a diln 
o devam etmfşlerdfr, 

Toplantlda, ilk okul öğret -
menlerinin •erek Jdtab Ye talebe 
ve prebe tedris ve Maarif aiste
mfmlz Oze.rfndekf tabat •örffş ve 
d(lşilnütleri tetkik oluıımaıktadır. 

llaarff tOraamd.A •Ortlftllmek 
here vek&lete gönderilecek olu 
ıkat'i ruznameyf pek 1a.kında tee
bit edeceitlwir. Bu huuta 7a
nn daı bir toplantı 1apılaeakQr . 

Hile yapan bir 
Yağcı lle Suca 
Mahkum oldular 

Bahk paaaruı4akl dalcklnm • 
da 1apılan teftiş esnasmda bozuk 
"hileli 1111 ıatufı l'Öl1lHm Sacid 
lılllltnde bir 7alcı Alli7• 1 lnel e• 
• mahttmul bral'ITI• asin up. 
• '" para cesımna müldlm ol11D
mllf&m'. ~amdd&Sula .at 
ll&tan Abbas lllDfnde bir dtftl de 
Jln• mahkeme bJ'arlTl6 IMııt Ura 
para dawna ve I ,un MPM mall
ktm edllmlftlr. 

Tamir edilen yollar 
lnanbul BelediJul, Belediye 

•1Mllldlan dahfltndekl 11 b71Da -
tambia .aratıe yapılmam zaruri 
olan 1ollvm IDf&llD& baflamak ve 
bosuJan yôllı&nn tamirinde bllan
mak lzere lOIOOO lira11 tabim et. 
mifti. AJdıklan para ile byma
lamb.kJar derhal hare.k•te ·~ 
lerdir, tfmdlye kMlar yapılan yol_ 
Jar fUDlıuclır: 

Kadıköy: İhlas, Şefik bey, Ca 
ter aja, Recai zade Ekrem, 19prt 
cu park aoka.klan. Eyüpde: çam 
lekçiler caddeai, Kumbaracı yok1 
p, 'OskOdarda : Ahali sokafı, Sa 
matyada Müteselli 1JOkaf1, Şeh 

remini : Saray meydanı 80.kajı, E
miııön il: Hasırcılar caddetti, Bahk_ 
pazan, T8")1ar aokaiJ. ve Yedi
kulede Kaynak eolrafldır • 

~· 
DENIZLDl>Eı 

Deniz tarife komisyonu
nun tonlPnbsı 

Bal~ ve fh'keti ha1l'f7enJn bi
let llcretl tirfelerlııl tdoit .&.eek 
komisyon Denfz Ticaret mUdOrJU
ilnde toplramnlf ve her iki idare
nin bir •nelik k&r ve suar lleıab
lari;vJe tarif eler ftzerindeki teklif
leri sözden ıeçirilmiştir. Komis.. 
7on lntlmbdeki hatta iofnde bir 
toplutı daha 7apacak ~• k~lk 
denls me•kAlnha w- ._ndaoki 
.......... ,.. • ~ teretlerin" 
Ale tllblt edecKtlr. 

Gümrlk imtihanlannda 
kazananlann tayini 
Glmr6Jı:ler b .. nıödlrlQtbwle 

JtllDÜD bir mlddet en.ı f&pılan 
imtihan netieealnde banan 24 
pnç henls l>fr YUfte7e taJiD HD. 
m .. tpJr. Ve 908 YulJet'I_.. *6-
n • ba pnflerla taıta lfl nu 
Wr awın lfln lmklw• bir llalde-
6'. .Çlôl ~ marttıan ltlhann 
.................. bav yll'fla K&-

POLiTiKA 
Macar kabinesinin 

sukutu 
Berlin. Boma, merkezi Avrupa 

ft Tuna. havzasında t&ldb ettikleri 
BİJa&ete çekmek için oirqtakları 
llaoarhıt&a fbn4l Jılr kabine bull
raııı. yaşamaia batlamıştır. Bat· 
vekil lmredl istifa eıtm1t ve yeriıle 
bblneJI teıtkl1 tela ... lclllen 
ltom Telekl 4• IHl ı.teu .. ..,. 
mfftlr. 

Jlaear kabineeinhı, eon sbler
de.ki lifaa! faaü7etl mtlteakftt • 
tita etmell mDad b&Jmndaa ma
nab ,ertmeblllr. Fa.kat M lmredl 
Dhı iatifa 1ebe1ti .ıarat aalnıul Y• 
Juı41 ba)nmp18J btfi7etl, b1a Bot
ta bmadekl dlfbOelerl ..... ta
raflara ela geMblUr. 

Dikbt ....... oluna ....... 
mftern pakta UtiJl~ ecleD bt* 
4nletlerlD taJdb .tmek lltediklefl 
llyuet yuıflarmdan bJrl •• U'kp
lılt meseluldlr V• IMa ırqıbk bJ 
flptlnU de una olll'&k la -
• bulunan. ba memıütıtlerd• 1• 
fl>'&n YahaclllenUr. 

K. Hftler, Jlehı ltampf'lnde D• 
ri drdlfl fDdrlerln tatbikine ifıt.. 
firken, iki arad& gok ümmnf1et 
Terdfff Yahudi aleyhtan mtleadel• 
linin bir an bile tavsaaıam111N 
dflclrat ~- • 

•• Bttlerl takiben AntlkomlterlL 
pakt baJanndan kal:J&d& 1na 18ti
bmette JlrtbnltclfJr. Şimdi llılaca. 
riatanda, ko111fUlarından Jr:uvvf' 
alarak, komltern aleylltan al,.aset
te ilerlerken ırqıhk CU'eJ'flllll• 
temaytıl etmesi•• do~le Ya. 
hudilere k&rfl eeplae almuı tabi! 
idi. Zaten asan aaand.anberl 
:Uacamtanda ba lallllllta bir fUli-. 
yet mllf&hede edilmekte idi. 

'841 il. tmre.B'llla TUHilere 
matealBk b111mlum Blun Ye mtı

Mll...ı.ı •••'"'., ulnıua Ya -
la8dl .Wuta beJ•nlJle lltifa etme
m betan ehemmtyetJDI ahi". Zira 
ha kanunlMm memleketba 4lalli1t 
ifl.mcI• elcluk~a oesrl Hm U... 
ketlerin nlmbulaalma deW u • 
J'llabilir. Ba eSlıetten ,..m bnla
cae.llablnenia Antik~mltlnl patan 
ietıltlarına Te Yala11Clt..aı.,h-. ml
etMialeJ'• dab alo ..... ıa ... 
IMatam ..... mek ldf .. ~ 
olmaz. 

Yabus bu iltif.a keyfl)'ctlllde 
bası harici wclyetlerln u rol oy
Ja&JlP OJJı&ma4'ıtı da &rafbrmak, 
ve 'bul devletlerle olaa diplomatik 
mtlnuebetlarhı inkifaft veya timi
ni me.eelelerlnde bafvekll ile na. 
ib Amiral lloıtll7 U'MUlda 
bir .noktai naaar lhtltumm ıQ mıv
eut olup olmaclıiını ..._.,.... 
llf •Y.11aeak bir hareket fletıJ.. 

Yeni Jlacar kahhıtlbai tefldl 
edecek satan fAhal7.U ft icrlM 
po.,amnun ana JaaUan bu ..-. 
ela.ki tereddildlerl isal• edecek • 
tir. 

n4aia •• ......_ elftnndald Dr. RqAD IAGAY 
dokuz a1knrlk idaresinden il me- =::Cıli=::::=:======== 
1!lllr •~kta kalmaktadır. Bana l'Ö- Bir tayin 
N ı• afllae&k mahallere bu me- Bir mfhktetten1Mrt, ı.tuhl m ... 
nıurlar tayin edlleoe.kttr. Bu se-
beple bu r•1'flerln ta;iıd bJr ma. ıl>ua Ha~ Jltb•llD et* kalaa 
det için daha •ecikecektir.. ı.tanbul ml181er idareat enetmea 

-bablına Sivas mebusu pn>fMk 

llAARtFTE: Şemseddin tayin olamaapur. ----
Havra haline sokulan Vefat 

mektep binası Gazetemiz muharrirlarlnden 
Halil Cemalin kaybı pederi polit 

Maarif mUdflrJftffl yeni bir Sil· komlaerlltfnden. mOtıekald & l(ah.. 

fistiinal h&disesi meydaııa çıkar ~ ınttd dftn vefat eturlftir. Jlerhu • 
mlfbr. '2!UD cenaHli bqiba ..U U ü 

latanbul birinci m\18819l kız o- Bflyflkadad.a AJ.tmordu cadclllha
kulu mUdUı11 lıl'.&dam Gru.rlud bfr deki evfndan kaldınl&r&k~~ 
ıene evvel Maarif mOdUrlflitbıe dadaki makberfıMa ,_._ktlı. 
müracaat ederek buhındaklan bl· lledı ... TJıtııdaıa mas.fJn* 
JlllLD1l1 tamire muhtaç oldu,lunJa 1le d1 er rkaıdqımısa be7aaı tul-

tam.11' ettirllemiyeCetf itfa ~ ~r~et-e7.ıtr1-•.· ---.. ••• 
illl. 7ahut kesim• ... qhk 't&Dh1'1 

~. aynacılarmı hiç ldmaeye ta. 
mtmu. tutuldukları uman iekenee 
"'11ıada aı.eı.r de aynwlarmı ~ 
............ irili. -
~-- ......... 

.... •ıwktt. it -·--....... 

..... ,. ... bulmamda. anr-

..... mmlne, bacaklarma 
bpahmll. tehrlD hayatı da donm.t11 
gibi durmqtu. o gb ban de, Gala. 
tada lar&P lüelesbıde, kendim gtbJ 
... .... alta ......,. toplantı 
J9rl o1aıı, Dft ......... ..,........ 
ne llimnuetım. timdi ..._ laJdl. 
JaC&k deifJlnı L Jıl9'Dmı da 8UJU. 
- " ...... para ......... , .. 
ıı'bf pönlmflftl. 'Oı .., .,... ...... 
fllllm benbtli bir 'fo1lnln bmtaJa 
de o~ kadar 11'. keti .... 
••"o.-~a.blm 
- ft tat lin1I nfatlun .. ..,... 
..,. JW"Jun11bm, B'ud hani 1L 

bir biD&ya nakletmeleri ioUa masa- J . ~ .=..-:::. M11cltr- I~!i .. Y. .... ! 
17 Şahat 1939 CUMA 

lül mmmıtarm blltla llmllıtıat
... gtllderler, • ...... ..... dal 
tlrlll tllrlll dlllenlerJe OJallr ...... 
Jaa~ aldabr, ... taraflara 

#l&tll'dı. Bu l1&ntl8 W'fnl -
.... Bunlara da parti baema ebem 

-· '* JJ&7. ftl'lllrdi. 
-~ lffh''• .u.J ...,.Ju.. 
~t rtu ., mll&JVM 
..,., .,...,.,. • -- ..,. ta.. 

nan IObanm brfJm4a JWlma ,.. 
.... ..,.. lclJmdam. 8ohla 

..... -··· ., .. boıwa1111D -daki .. pbh tlrdladban llbJrdllı 

.....,. dlnllJw, •'ft'lda. 8aWllla 

...,,.., bJWim c1neenhn ..... ..... . 
(De.· mı.-) 

~ idi' ND• P9&ftl halde 
.-ki _.. Maamnm hlll tamir 
eclthnedllf nuan clfkkatf calbet
mft, mildUrla.k bunun •~in tahkikıa
ta bafJaımıt, neticede tamir edil -
mat ~ bofaltılan bin.anın una 
haline ptlrlldJii aıılqılmlfbr. 

K&dam Grurl&ncl bu itte -.. 
Jl&arJt V61dletım hem de Y1111eff 
üdlMllı toln ldfha ••ant ıeate
rilndf ,,. vutfMinda ..,..,, .... 
tir. Haklnnda kanun! t;üibat ,.._ 
palmafa baflatııll1ft:lr. 

-
11'-1 r 17 ZH•I•• J.157 
..... ' •••• , llN 

-
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1 ~ : A : • • 
Suriye 
istiklali? 

Meyva 
Niçin 

ve Sebze 
Pahalı? 

Tlrkoe Yugoslav 
Hariciye vekilleri 
Ara•mda ltalyalngiltere VeFran· 

saya H cum Ediyor 
(Battaralı 1 inci •7faclaJ Aakara: 11 (A. A J - B Cita-

7et ..... ~"8t:~-,te .. JllW. Keyva w ..._ _ elel& '*ak· ar Katovfl'ln. Yqallavya Jw!. 
A--1..,i: ve 11..n; oıi~ ~fn,... ... n'Qdmtdn Yudıiı ~.... cfye nazırlıtına tqbal m~ 
MWMt ıa• ve sebllenin köyUlden ucua alınma.. a 
ni ibiı' n.haW.lık sebdf teşkil et. de UDolunacak bMtt ldr •-il f;b'.l&, B .. Clncar Karkorif ne yD.i-
meeinden karblabfllr. değil, ötedenberi yet;iftiren köylU- ı1l Sar&Qallu r.nmntl& ~ 

(........,. , ... ..,,......, 
US6 ve 18 tıııptıılxn' 1811 tuldL 
- de Franco htlJı;ftpwıllpl tlı ...... 

Bir :ıngm. llUID - glDlerde 
mmeıtıer ......,,,,. ... ..u&llil bi-
rik bir bellptle .................. . 
lae de barp a>smcll. Dr* w 
bawda kllralmlll olu ~ 
biç bir 111 lm'Ü*'td;.M 1IÇllP gldeol'-
IJni PnMmM f8pu.Ja ile ıı.IJa 
....... ki pwpfeıt .......,....... ... 

iti memlektıt arunulakl tül --
)'lllarl bDmemek cıldaill gllıl ...,... 
yol mllJettnl mertllk ldll ...... 
eaftll etmek dn r' tir. 

Demubatlk ........... ... 
bdar DUD n••nchr UtJıaııııu olan 
bir kaç on bin 1talyan gtDIDMne 
gelince bunlar kendilerine Frauco 
taratmdan ftzifeleri bittlgf söylenir 
lllSylemnes m-nJelretJıarine dö&Mek
lerdir. Ancek O UDllD1 fakat daha 
evvel defiL DostlanJla beraber bar 
- obu:a. olmıı ..... kadar yit 
ilmek Faeiet ftatyuun •~ 
duulır. 

DffitUZ 8tLABIA NJIAM Yit 
QAZMGD 

Loadn, 11 (A.A.) - 8Rlh .... 
ma mun.f.mm pet IFIJllde adP'Jl. 
m IBgills matbaatmda hayretllia 
... laınp .. . 

Tlmm ........... ......... 
PnıdiJe kadar eldııt .... WJ'& elde 

--~ ........ ...., ...... 
-- ...... bir Wngo y&P7'#· 

Dam ........ ... halinde 
bulma gemiler .pgen ay l81"fıada 
iü.080 toe cllll lllllHP4• lıir ak 

bma llalif olmUta - - nMaın 
Dlcbalall'da - bln .. tolla ,..,.. 
.... tir. 

Han bıp&tmclıl. m8lta ~ 
~ ... '" çak 'ııMltlMt 
oJaa t r-t .... calJBk IJlr t.empo 
ile glbllektadir. 12 &J arfmda i8tilL 
..ı iM mialfDe cpklmf w ,umd& 
.... sl)'ade artaeatm. Bu munı.
bdrl ...... Walıi tfllt tata •· 
tadar. 

Oç ordu Jça. efftt kaydı d& iler. 
laıuıetteclir- Deniz içbı tap mikWl 
--11 bin kili Jui 1131 e !Ll\U. 

nıı bel misli fuladlr. Kara ordum ı 
etndmdan da 77 Wn kQlt futa ya. 
,.,,...,,... Bava lntt tetıllrl mevcut-~ 

mal .... IFOl>''pda muhtemel •· 
nk 19 lıla faslehk g&ıtencekttr. 
Umumi aııt 18' lımdir ki bu rU.. 
kam (gWDl1 JdlqJ!et) UBUlll tatbik 
eden mer+"8 için memııwıiyeti. 
mucip bir JMltkıedir. Euem bu ne
U. .. onhaJD.Ull vulfe ft me
..., sll•le ...... ., olmaktan 
.... oc* mk 1Julımdıılun• amat. 
.. 1mbeffijf demek değildir. 

ll!f8tUZ unt INŞAAB 
Londra. 18 (A.A.) DeJli ·-

... peıest ,..ı.,.. mpab bak 
kmda ...,,dairi mal6matı .............. 
tdr: 

G•aekw ..... konW..k 
o1aa dd ,_ dıetDOt Jmbr bin tm-
hık ollGak .. ı• ... ,.... 16 pas. 
luk toplarla milcelahes bulunacak-
tır. 

.... edilecek Jelli aı...ısabs ıce-
miler ele pmdllrinden daha bQy\lk 
ta(llada .UcaJıabes olacakbr. 
~ ticaret aeyrüeefe. 

riDıi hioıa,yeye ıubsua 60 taJyarelik 
yeni ıanare gemileri 1111& edilecek· 
ör. ... __ ... : 

1'ar& ordu8ım& geünce. -.-ye 
b&kaahiı ı.eaeıı biltb 989 bCitçe
aini kara ordusuna tahı1is edecdı· 
tir. Bir fırka. deDis atın hizmeti 
için 11er dakilra. imade bulunmak 
~ taDM!IM!D seyyar hale kona. 
c:aktJr, 
orou..ız . i'llANSIZ mANl-

llAJUltYE TDIASI 
Paris. 16 (A.A.) Figaro ga. 

aetelJinin ı.ıcka müabirine ~ 
Fruusa hllktmeti. 1Dgiltere htüN
metiM l"ra1ıMU w !nc11iz erkinıbar. 
lr\f ıhd anı 1r daha etraflı gö
rtifmeler yapllmumı teklif etmif.. 
tir. 

tag;ıtere llilkmetinin miimkün 
otcfuiu kadar ya.km bir aamaada 
bilhassa AkdenDde vıe usak Şarkta 
yapılacak asileri tep;ki mesaiye ait 
muhtelif projeleri tetkike taraftar 
~ olduğu söyJenmektedır. ___ ... ır.u:..r 

AmilD*"HM 
Pari1. l4 (A. A.) - (n.N.B.) 

AJabiko (Koraika) da İtalya alıey
hinde- yeni tezahiln.t vuku bulmut
tur. Polis tahtibta batlamll ve ,e. 
ni hldfaelıı! ı iD mm'i ic;in imıib&t kuv 
vetlertDl tabiye etmtıJttr. 

SuriJede eksik olan teY zeli, nün de, Ji1en vata.Ddaım da tiki. 

1 

:telgraflar teati oluımnıttur: 
kabili7et, vat"l.ııperverllk deflldlr. :reql oldDia halli için eaalı ~ Ebielba B. Saraçothıı 
Amlaıdanberi beaber yapdığıf 1er a'Jnm•m icap eden kanllk bir Harlalp ...... 
mız Smiyeli kardeş ve dO!Uamnı- -.ı- ANL4.BA tm c111.,~. AVMlll .._ ..._ htt=• BuJciJıe aamrblı ft8fte8ine 
zı. bilhassa KeşruU,et baya ın lleyva wt aebsenin IJCln'•m.. W ' lla7 ....._ el,...._.: ..... ı .. ..a.a.- bu ..-..a... ebelbaiıHa 
daha 8lkı temulan ve tecrflbeleri Ld.ıı mmı UZUD. ,...ıar yUlidL Al&. ( 0 _. fakir ~... .,......_,.._ --. 

n~--:-..ııe, :-ı tanıma ve takdir ~ '1... -•-· en hlM aellmlanmı Ye iki 4oa ~uu &3• •y kadar mekamlara eik&wııt'-da bu. malım --..a..-~ a..;9, 

e.._,~.~r . .a. <r1"I a'ITP'I havret ve tak- "-r-- -,,-- 6 ...___,,_ ""Jr"U ft mtltteflt memleket ansmctati 
~ ~ • • - • • " lmıuldu. Tedbirler a.lmdıtı söylendi. bizden para tllter: nü:Jl için kite 

dii' hialeri telkin eden bu keskin Hafta ~ halde v--&.-- bir ister ' dostluk ve sıkı if!>irliil politikam -
ti ı.-ı· ııııa- ,,~....... .Bittin hanlan temila ededz. .. eadıbm& mnaU7ethnla temf .. 

zekilar. bu ai;etti hamiye er uv .- dolapıada yam1an yaaılara. yap1a.n Bu ~ 1rarp me,dana 
pt ve hita\>ete çGk meftundurlıa.r. fiklyetlere, alındJğı söylenen ted- gelen mabat.dtl atan• J>80 ain ll&tım l>lldinnek benim itin Mr 
Bir fikri hak e adalet prensiple- birlere rağmen meyva ve aebamin '* abnL Nakll)'e. hal veealr mas. borçtur. Bu lfin ifuıHa ebe
rine istin.ad ederek mantıkm bdtün ucuslamaamış ve eskisine nuara.rı raflan töylO,e alt oldutundan aU l&nmuam dostane J'ardlnlına ifl,. 

icapları dairesınde beliğ surette ve hatti. daha ytıkM>k bir ftatıa satıl- ne pek u para pçl)'Or Bu l)ekll lıi tnad edf7wum 
haramtle milda.faa edince bu söz- makta oJdutunu g6rdiik. doiro obnama,lda beraber maı._,. a-... Madawlg 
leria h&ttiz&tmda müessir olod>ile- ı.tanbullu meyvayı pahalı. pa· ,._ı.n k6..an .. _ Yqealavp hadcfre ••mı 

ıdirl yaplJOl'UJL .,...._... ;;,a• •&Hp'Pllltr Elcnlh• • C\a- - .. .-.. 
celderine ınanmaga n\eyya er. hah --a.en yetiffttnm k6yl8nln e. avaDll isti-- Bunca _ _._~ - -- -
Halbukı siyaset sa.haı ında daha zi- liDe ;;.:;,... aJdıtonıs portakaldan panm. ~ kadar=&; :ı, __.. 
, ade umamı bır i.henk ve ittihat ı. 30 lnlrul)a aldığmııa .,... ve el- caJı bir ~ ile bir -.a..a.-. ._.....,. m- peşı Keadlatae tıncll edilen --~ 
ıç. ind& icraatın, bıatti b'raz kusur- macJan S. 20 k1Jl'Utll .ıA......__ il •· _...,._ Onu da.-..,.,.___ ~ ,,..._ 
ta icraatın bile, en kwruTSUz nutU- dJlldea ancak f turue ;:;;;;-öğ. ~j ....- ....,,,.... .,... nzifere baflarken ebell-nma 
tar4&J.l ve tez\ rden d.ah-a ameli ne- renc1ik. NAKUY AT bana s&tdermek lltfmlda bU.... 
tice er vmligi şüphesizdir. Hal mMörU Jıl• Stala ~. lltl· ıleri ..... diğer mtltaleala nla naldk telıraftu clol&11 Ura. 

Swiye bıı balumd n bir hazır- dtlr mua:riru h t toptana kab- htll•-. pdar: nıt!e lef8kldlr edeıha. -.ıaa -
bk ve ~le devresine m11htaçtır. mmallarda• Faik, Şaban Ye Hbe- musa • banntll tMrl1dertml ... . " ~ Jllatlann ,Olnıelmesinde na.idi. - 'ft lld .... __. - m:!M&Jll~ ___ ..... 
Her teYden evvel. Suriyeyı cog- yiıı Avni mtiesseaesl. madrabazlar. tm da - - ...... --... _..., 

mGhim rolO vanbr Gen- b&il ba ürece illa l>fr aarette hfıt.. 
rafya!., bir tlbir olmaktan 1turtıa.- dan Mehmet Hah1, Kadri, Sabri, L.Jo-- _.. di"'- • .na._,. .... ......_ 

fm 
a.uın.-, 111 ... a_ "'"fi...,. vu.a,, .. -_~ birine a.-ıu.-an •·bfrl•a& _...._ 

rarak ayni his ve kanaat etra - lfecad, Hal Jdare memera Klzım _._ --"-- ,.,.. .. ,,.. ~ .... ı-u-
d 

,, ,Jan ibaret ,,--.. ~ gayri mutuam yar ana ebeltDll•mla den• etaek-
... , De kon .......... ve p&llaltlıtı 4oğuraıı lan -~u t --...ı .--a..de """--..--.--. u..uya ._...~ .. ~ _, le bahtiyarlık d117acatum teMlll 

bir kitle :haline okmıa.ga ihtiy~ &milleri teabft ettik. .,.,,.._ usat Jbnanlardan plen 
1
__._ 

v rd ı. Tar'hin karanlık zamanla- Palaaldık: mallar 81 9"111· 

mıdanberi Asya, Afrika ve Avıır ı - Toptancı •• b.HBullana -~ ..'::!!!.~~· $0Ka0 SUAÇOOUJ 
.,. - ,,... -....---. - ~· ftldll 

panıa tetlld ve geçit noktasını t~ mahsul çıkmadan evvel kaytfJye men para etmes hale gelmettedir. ============= 
kil etmit. törUt tJlrlO ırk, din, ah- verdikleri dalgalı aYUUllardan. Bu sebeple piyasaya u miktar. l"\ olonel L O e 

t altında kalm1' 2 ~ıktığı yerden şehrimize n 
Surlyeain 7aln ı. Suriyeli bir mil- geJinciye kadar olan nakliye ırııv a. da sağlam aal Çlttıb idil de flatlar T&rk • FrM a ct..tJ.tan• 
let haline elbette gelecegi tiıphesis rifi ve gayri munt zam nakliyat anmaktadır. metia oWai- il,~ 
added"leo·lir Faka Sı.ıriye bugün neticesı mallaf"'.n çUrllmesinden •UTAV~ Antakya, (Buual} ..._ 
btı tekimill merhalef'ıne va.<nl ol- 3 'l'optaneı, kabzımal mad. Meyva ve eebze pahablıgmda delegeli Koıoneı Eole. bugOD. buar. 
muş olaa idi mtttarelcedenbe:ri rabu ve manav denilen mutavustt- mutavassıtlann oynadıktan rot bq- dakl ~ kabul * itıtir. 
maruz olduğu nifak ve Jzhraplar- lann fahit hzançlarmdan ileri gel- h başına tetkike değer bir mevzı. Kolonel Kola. aoa Ankara-~ 
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BERLIN MEKTUBU : 

Ete, süte dair Alman '' adın Evi '' 
lltliye...,. bıpemü laep- _ _ -----------------. a:tE :!t.11

: , ·:Analar Melıteb~, : Millı EV /Ja~e!+ ~q_..,,.n Jı (!Jfiplae~ 
_,-11~ :=:. ~ ainden Mateıekkil Kadın Birliğ·inin~ · Fa'aliyeti 1 

pfı. 

- Kimden duydun f 
- Külbutı kokusundaııH 

Kabilinden •Wr.telel' yaparak 
etin pahalıbğmdan ve ~yedlle. 
rtn eofralarmda yer alabilecek ltllıs 
maddeler arasın& geçtiğinden elem 
wruyorlar. 

Ben kendimi bildim bileli kıt ge
lince et fiatlarmda bir yükseklik 
g'örülür. Bunun sebebi olarak ta ya
lı§ ve kar dolayısile geçilemez bir 
hale gelen yollardan sUriUerin ge
~esinde müşkülat sanırdım. 

Tilkiliğime rağmen iş benim bildi. 
ğim gibi değilmiş ki. Kanunusani 
ve şubat aylan ilkbaharı kıskandı
racak bir ılıklık içinde geçtikleri 
Jıalde et fiatlan, kışın adetidir diye 
olsa gerek, fırladı. Mesele etin beş 
on kuruş fırlamasından ziyade, bu 
tereffüün sebebinin liyıkile anlaşL. 
lamamaaındadır. Şayet bu fırlayış 

makul, mentıki bir sebebe istinad 
ediyorsa ayda iki defa et yiyebilen. 
ler bir defa yemekle, kurban bay· 
raınlannda et yüzü görebilen fuka
ra ise bu gıda maddesine büsbütüıı. 
veda etmekle işin içinden çıkabili

riz. Şayet böyle değil de bu tereffü 
bir kaç açıkgözün bir ticaret dale. 
veresinden ibaretse etsiz kaldığımtz 
za işte asıl o zaman yanmak lazım 
relir. 

8 IB MI 

Gazetemi, haatahaneml? 
(Tan) gazetesinin dünkü nüs. 

bası, son grip salgınının bir neticesi 
olsa gerek, gündelik bir gazeteden 

ziyade doktor ve hastalık meşheri. 

ne dönm~. Bakın1z hakkımız yok 
mu ? tkinci sahifede iri punt~lu bir 
senıame: (1stanbuldaki sanatoryom 
lar). biraz altında : (Falan doktt>r 

lstanbuldamıdır ?) suali. Diğer bir 
sahifede: (Mide ağnsmın vakti) un-

vanlı tıbbi bir makale. Bir havadis 
•kt başlığı: (doktor taslağı bir köy
lü). Asıl garibi hihayesinin serna-

mesi bile: (Başdönmesi..) Bunlara 
müstahzar, gayri müstahzar mua. 
lece ve komprime ilft.nlannı, bedava 
doktor ve diş macunları ve sıhhi 
malzeme reklamlarım da ilave ede-

cek olursanız refikimizin dünkü 
nüshasının arzettiği hastahane ma•ı 
zarası hakkında tam bir fikir pey
da etmiş olursunuz. 

TiLKi 

TUrk-lsveç ticaret 
Anlaşması 

Alman ıenç kızlara bir merasimde 

(esas daire) namını taşır. Birinci e· 
&as daire mali idareye tahsis edil· 
miştir; ikincisi işlerin idaresile uğ-

raşır ve bir hakem tayini dairesine 
bakar; üçüncUsii, teşkilat ve m~-

murlar da.iresidır ki teşkilatın mek· 

teplerile meşğul olur; dördtinciisil 
matbuat ve propağanda ile iştiğal 
eder ki, bunun için de radyo. filim 

Berlin (Hususi) - Berlinde, Al· 
man kadm. evini bulmak güç bir §ey 
değildir. Asude veya sokakların bi
rinde, anayollardan uzaklaşmamak 
ıartiyle, büyük şehrin velvelesin
den tamamile azade olan Derfflin· 
gerstrassede bulunan bu eve yel' 
altı tramvay ve ominbüsle pek ko
lay varılabilir. Yerin intihabı pek 
karakteristiktir. Alman kadın evin 1 
bir çalışma aşiyanıdır. 200 den faz- =========================== 
la müstahdemi vardır .. Burası, yev
mi bir fedakarlık muvaffakiyetidir. 

Evin kendisine has olan bir ha
vası vardır. Bağçenin beşiliği, bina
nın manzarası, müştereken çalışan

ların hoşnut ve neşeli simalan, bil· 
tün bunlar ona bir hususiyet bahşe
diyor. Her iki iş arkadaşı biitün zi. 
yaretçileri siyanen teşhir eden bu 
evin seciye ve kabiliyeti ve fikrile 
kazamlıyor. Birçokları bu iki sene 
zarfında gelenlerdir. Ve hiçbirisi bu 
müessesenin tesirinden kurtulama
mıştır. 

MAHKEMELERDE: 

Kadının burnunu jiletle 
kesen suçlu 

Despinamn çehre güze IJiaUl 

bozulup bozulm -dığı tetkik 
edilecek 1 

Samatyada tramvay caddesinde 
oturan Kirkor isminde bir adam 

bunda:h bir müddet evvel beraber 
yaşadığı "Despina" isminde ·bir ka-

dının jiletle burnunu kestiğinden 
dolayı mahkemeye verilmiştir. 

Asliye ceza mahkemesinin dün. 
kil celsesinde suçlu; jiletin açtığı 

yaranın zail olduğunu söylemiştir. 

Despina ise; mevzuubahis Y'aranın 
güzelJ"':·ine zarar verdiğini iddia 
eylem iştir. 

fotoğrafçılık, Bergiler ft aqivden 
istifade eder.; be§incisi, tegkllit, a
dabı muaşeret, k:Ultürel mesai ile 
yani tdeoloji terbiye, ırki siyuet 
terbiyesi, bedeni terbiye, 1§ yerleri· 
nin tanzim ve tertibi., m.l1ll adetler, 
musiki, festival teşkilAtı, Plastik ve 
Aplike gtizel sanatlan, edebiyat:. 
genç kızlann talim ve terbiyesi, fen· 
ni mesai ile iştiğal eder. Bütün bu 
daireler fırkaya has olan ida.ıi da
irelerden mürekkeptir. Altıncısı a
nalar ile meşğuldur ki bunlar da ev 
idaresi, mutbak işleri tedrisi, evde 
el işleri, çamaşll' yıkaması ve ötU, 
Pedagojik talim ve terbiye, eve da
ir muhtelif işler hakkında irşadat
ta bulunmak, ailenin tanzimi, milli 
adetler, hergünkü sağlık bilgisi, ço
cuk yetiştirme sanatı dersleri, has
talıklar için takayyüt ve ihtimam 
gibi şeylere inhisar eder. Yedincisi 
iktisadi terbiye, müstehliklerin tem
sili, iaşe, ibate, elbise, ev idaresine 
dair talim ve tedris, ev idaresine 
mahsus irşadat, miras hissesi ifra
zı hakkında kadınlara nasihatlar, 
ev idaresi hakkında tecrübe ve te
tebbulara dair mesai sarfeder. Se
kizincisi, ecnebi memleketlerde fa
aliyet, hudutlarda faaliyet, ecnebi 
memleketlerdeki Alınan neslinden 
olan eşhas nezdinde koloniye müte
allik işler için faaliyet ile uğraşır. 
Dokuzuncusu da yardım servisidır 
ki bu doğrudan doğruya Alman ka· 
dınlar cemiyeti müdiresine, hemde 
sancakların, dairelerin ve mahalle
rin gençlik ve çocukluk gurupları 
kadınlık mUdirelerine tabidir. 

Elektrik vasıtasiyle dahilen ten-

--

Üniformalı genç bır 
Alman Kızı 

Kömür Havzasının En 
Büyük ihtiyacı! Liman •. 

. 
.A•ri Liman Eregli de mi, , Yokaa .. . , 

· Çatalağzında~i· Olmalı ? · 

Karadenizin en mühim kömür rıtil.ıs-ıi merkezlerinden : Ereğli 

Ereğli (Hususi) - Ereğli ve Ça- iktisadi mevcut d0i,""ildir. Yalr.mhJ 
talağzı limanlarından hangisinin ltibe.rlle Ereğli için dilşilmüebilb 
asri liman için tercihi lazungeldiği bfr keyfiyettir. 
hakkında, bir heyetin müzakercd·.! thra.kiyecilikteıı gayrisi yine ga~ 
olduğu hakklndaki fıkranlZl okudum ri ikti6adiilir. lBtahsal nisbeti teza 

Gelelim tercih meselesine: yUd edince iskele ihracatının gayı~ 
Meselenin inşaat teknisyenleri kifayeti yine roevzuubahs ola.mıyar 

vasıtasile değil evvela iş, deniz ve cağı gibi icabeden vesaitle yapıla 
sermaye adanılan tarafından ince- cak yine tahmilatı en büyük rakall' 
lenmesi ve bilahara inşaat tekniği larda karşılar. ! 
bakımından mütaleası lazımdır. b - Kozlu vaziyeti: Buram içtD 

Kömür havzasını ve ezcümle sa- en iktisadi vaziyet (tnciğez) koyu 
hilin hinterlant ticaret, zira.at ve zi. mendireği ve denize uzanacak Ş&r 
raat sanayiini biraz bilen bir vatan. iimanrapit'di°r. 
daş sıfatı1e bu noktaya teması fay. d - Zonguldak: Kapalı lima.nt 
dalı buldum. tahmilatile Mavuna nakliyatı yazi~ 

ı - Asri diye bir tabir caiz de· yeti seri usule göre islabla sürat 
ğildir; Her günün her inşaatı yarın· % 60 artar ve aynca bir gün iMtib. 
ki ihtiyaç da gözetilerek o günün en salilt bu % 60 ı tecavüz ederse ee. 
iktisadt ve ileri tekniğile yapılır bu nede vasati 250/ 300 gün altına ge. 
kelime fantazi liman manamna de· mi Şarjimaıırapit yapılması pek 
ğildir zannederim. mfönkündür. Bu vaziyetlerle kDim-

2 - Ereğli tercih edilir. li kömlirlerini de halen almakta olan 
1 - Kömür ihracatı noktasından Zonguldak fethaları o sathı maılleri 

töyle ki: tamamen zonguldağa ihraç edebi· 
Çatalağzı kömür havzasının, en lir. 

şark noktasıdır. Merkezi vaziyette f - KarabUk kömür ihüyaeı i
olsa dahi havza istihsalatının bir çin limanın ismi bile mevzuubahis o· 
noktadan sevk ihracına iktisaden Ia.maz kömür hariçten gelecek de. 
imkan yoktur. Maden teknik müte- ğildir. 
hassislerinin birleştiği en mühim 2 - Gelelim Karabük demirle. 
nokta; 'her ne\Ti vasıtaya baş vur 
mak şartile havza istihsalatının 

% 60 dan fazla artmasına maden 
işleınek bakımından imkan yoktur. 

Bu mıktar nekadar tezayüt e. 
derse etsin sevk ve ihraç şu şekil. 
de olmadan kurtulamaz. 

a - Kömür havzaın mebdeinden 
Kozluya kadar olan bilcümle maden
ler senenin 250/ 300 gününde iskele
lerinden, fakat nihayet vesaiti tah-

, miliyenin imkan derecesinde tashi
hile rahat ihraç yaparlar. Tahmilit. 
ta imkan vermiyen günler hava mu. 
halefeti halinde de yapılamıyacak 
ihracat kadar bir malın civardan 
Çatalağzına sevkine katiyen imkanı 

rine: 
Bu müessese faal olacağı hcf 

yıl sarfiyatı olan (500,000} ton kö. 
mürle Divrik ve saireden gelecek 
(400,000) ton demir, Krom vesaire 
için daima kara nakliyatı 18.zım ol· 
duğuna göre ÇabflaÇ"zı havza için 
bir Mahre~ olamıyacağı gibi Kara· 
bük için bir methal olamaz. 

a - Mühim bir nokta kalır. Ka
rabül' istihsalatının ihracı: 

Elde edilecek demir (400,000) 
ton olarak mütalea edildiğine göre 
bu maddenin memleket için sarf edi
lecek som ve mamul demir ihtiya. 
yacı daima kara yolundan merkeze 

(Son11 7 inci sayfada) 

Tür.kiye - İsveç 20. 1. 939 ta
· rihinden itibaren bir sene müddet
; le müfid olmak üzere razırlanan 
L Ticaret mukavelesi dün alakadar -
lara bUdirilmi1,1tir. Yeni mukave
lenin metni eskisine nazaran ol -
duk~ değişiktir. Bilhassa tki mem 
Jeketin ticaret Aleminde •eniı,ı ko-

Müteaddit ziyaretçiler için, bina
mn Uçtincü katında ve sokağa nazır 
olarak seyyar bir sergi yerleştiril
miştir. Büyük tablolar, Alınan kadın 
eseri teşkil.Rb hakkında bir fikiı' 
vermeğe kafidir. Bu teşkilat, bir 
fırka teqkiJatı gibi sancak, daireler, 
mahalli guruplar, iı:ıtinat noktalan 
hilceyrelcr ve kümelere taksim e· 
dilmiştir. Teşkilatın zirvesinden baş. 
lıyarak mevzii guruba kadar, nasyo. 
nal sosyalfatllk kadınlığı ve Alman 
kadınlar eseri mesaisi, dokuz daire· 
ye taksim edilmiştir ki her biri Al
man kadınlar idaresi altında olarak 

Mu hakeme; De~pinanın mu
ıı.yene-<i i le çehre glizelliğinjn bozu
lup bozulmadığının mütehassıslar 
tarıa.fından tesbitini kararlaştırmış
tır. 

vir edilen bir harita, sancakların 

dairelerin, kadın te§kilatı mektep· 
!erinin, sancak mekteplerinin, ev i
daresinin milli iktisadın coğrafi tak. 
simini gösterir. ötede beride gözlı· 
nüze çarpan camakanlar, muhtelif 
dairelerin, ilim eşya ve- saireye ait K • d K 
talim ve tedıis ve irşad levazımını 1 ayserı e ış 
ihtiva e~er. Orada, ayni zamanda 

Sporları 
ııayhklar mevcuttur. 

Balıkçılar ve Yükclller Cemi
yetlerinin Toplantılc.rı 

Bahk~faıo ve ytlkçfıler cemi ~, aliyet mp.orlan okunmuş. intiha
retleri dün Eminönü Halkevinde •bat yapılmış, her iki cemiyetin de 

aenelik toplantııanm yapmışlar -ı id~rti~ heByetl~rlnin nısf? değiştiril-
. mış r. ugün .kahvecıler ve gar-

dır. Her iki toplAntıda senelik fa.. sonlar cemiyeti toplanacaktır. 

İstanbul barosunda 
yeni intihab 

İstanbul Barosu idare heyeti için 
J•nl Jnbllab yap1lmaınndan vaz ge
~ilnıiştir. 

Adliye VekAleti yalnız yedek 
azalıklar için intibah yapılmasını 

bildirdiğinden avukatlar toplana • 
r.ak bu Azalan ıeçeceklel'ldir. 

Arkada,ını yaralamıf 
Arkadaşı Arşel'i yüzüne bardak

la vurmak suretiyle yaralamaktan, 1 

suçlu ve henüz 14 yaşınd;a. bulu • 

nan Mehmedin muhakemesine dün 
Asliye ikinci cezada ba~landı. 

Suçlunun yatı küçUk olduğun • 
dan muhakeme gizlf olarak cere-
1an etm~tir. 

Damgasız ölçU kulla
nan bakkal 

Damgasız ölçü .kullanmaktran 
l • 1 

suç u maryam m muhakemesine 
ddn Asliye cezada bakıldı. 

Muhakem~ neticesinde, Mar • 
yam'ın damgasız terazi ve tartı 

kullandığı sabit olduğundan, 10 li

ra para ceza.sına mahkum edildi. 
!)>' 

her nevi el işleri ve a.nalar sevgisi 
dikişlerini de görmek mümkündür. 

300 kadar analar mektebi ve daimf 
analar teşkilatı okuşlan sayesinde 
ve müteaddit seyyar tedris suretile 
1934 senesinden 1937 senesine ka· 
dar yapılan 53977 tedris sonunda 
1,140,000 kadın muhtelif sahalarda 
malumat edinmişlerdk. Milli ev icia· 
resi esas dairesirun propaganda fA· 
a1iyeti neticesi olarak 1937 senesi.o.-
de 80 mutbakta 28,000 ders veril· 
miş ve bu suretle de 613000 kadın 
ev idaresini ve yemek pişlrmesJni 

öğrenmişlerdir. Bayan Scbolts Kllnk 
taı af ından idare edilen Alman iş 
cephesi kadın ofisi bünyesi tekill~r 
ve resimlerle tasvir edUmirJtir. 1987 
senesine kadar takriben 81,000 aza· 
sı olan 894 imalathane guntbu tei
kil edilmistir. Bu ofis sayesinde, ha· 
mile olup da doğurma zan; anlarına 
yaklaşan kadınlar, ınaqlanndan ve 

gündeliklerinden hiçbir fedaklrlık 
yapmamak şa.rtile, ve bulundukları 
ve l!,iledikleri imali.thane ve fabri
kalardaki mevki ve vazifelerine nl· 
ha.yet verilın.eden, doğınnıazdan 
dört hafta evvel ile doğurduktan 
aonraama kada.ı.·, istirahat etmek 
hakkına uhib olmuelardır. 

B. z. 

Vali Adli Dayman aUeai efradile bir geziııtide 
Kayseri (lill.lusi) - Kış ıpcm. 

lanpdan kayak kış günleri şirin 
kayserimizde de blr hayli taam -
müm etti. Başta valimiz bay Adıt 
Bayman bulunmak üzere sporcu 
mtınevveı·lerimiz karda gezilere ve 
kayak sp-0runa ehemmiy~t verme.k-

tedirler. Esasen arazfni.ı teşekkü
lü de bu nevi ıporlara çok müsa.id 

olduğundan pe.k az zaman zar.fmda 

kış aporlannın ve bilhassa kaya~ın 

muhitimizde ziyadesiyle taammnnı 
edecek! şüph•.si1.dir. 



Lima ap Bu u Haber rirken 
__ _...a eYınç İçerisinde idi 

. 
Amiral Sof01l K•tnantlaaımla Bulanan Donanma
mı.s KaradeniSl# Rıı• Dontınmaaının Bir Kı•mile 
Çarpı mtf ,,.. Rıu &ılıillerini Topa Tatmaıta 
~, .... ~~--- .... 
.... ..... 9"! ... Orta lr&U•kl oda-...... , ...... _. ... ... 
nrıOa Puplbda Bartıi;pl .... . 

lıme -hht-Wl 111,.u lıllAhl1e -
h- da -.Jtm• ...... ,,. ... 
wr,..aw.nlla&'l:rs• .. .. 
lirAOdl ... .,.....,. ... :'* 
'°"'* ....... ··=· .... . ,.... .................... .. 
..... • ılnilli ... lılwlltl .-nll 
dank! ' ' !WeeQot IQ dMlll sa
.. " .. .., 4ulll) ,, ......... 
twnelr) .,. .... .. w ili ._ 
"all11taalns&kı .,_.iri.,... 
... 1 'ıt" 1 

,,, ,, .... , ...... 3 _!_ ............ ,. ... .. 
.... 1 ,,,. .......... -' 
,._.. 1ılr •I ı tr tnU slll -
alllıt ..... ft ....,. ...... , t 

............. - .., • ı••-' ............ _ .... ..._. ..... ._ TM •••ıl• ~ .............. Mr ..... 
""' __,.. ..........,.. p.t11L *laf&... sat Yw Papchr ..... , .... ,... ........... _________ _ 
... "...._ .,,, . ....,....... vazan •• Gener"'l 
............ ···-....... * •·-------- .. .......... 1111h -~ 
••• , .... •••• ...... Bmm• Kızım Karıbakı·r ......... - a.DMDerl- .,_ _________ _ 

.. .......... etmeie ........ 

........ 118 ..ıamat ftl'? 
.. - JllDls ...... NllDl bir ha

- ........ Davet' pqa da hentlJI 
:W•'rr•• aa ıa....ı ~.,. __........ ............. 
em&Wıır1M ..r *kim wrdl? 

U- - A""a A"'81DiJiteri de 
,.taeü Paqaltı llararslhmıa ple 
- 1lldlrdl. Amiral lulon aefaret
....,. de ttW• llial6mat ftrmil. 
......... - laaftdlıl pdrlyor 
.......... de ben pek iı;Ymet 

-50-
Jd Cemal pep, EnwıriD beni atlatma 
mna lwll orta1Jim aydm)andıimı 
horoa ha~ verir demek ~ 
........... o ••• , .... .i.'. .... 

....... .. .. .., ......... ,~1flratillii 
da ..... ktii' (1) 

Enver paşaya rica ettim 
- Elimde hiç.bir reamı malOmat 

olmadıimdan iaticvapl&ra eaaa ol
mak bere selen harb raporlarınm 
suretini de IOtfen bana veriniz 1 

Ve 18 rapor1lrm surettnı a1dmL: 
a 1tlr .. _... ~ o11J10l'UID. 
1111a1 • na eldtm m11? Ah • .,...._ 

.. - Ttlıklrlr ecJertm. )lem- --••• Ulf 
• ıs zı• ~ dereeeei s-t:, ............ 
si 11 ıll • elaellr eJmellna- &us aefalni harb!J-'Dt1m P1rat 

• ftllb WL 1ıir haber geldi.: vapurile Bezpokoyno mt.emfncJe lg 
..._.,... ...._. ~ torpito muhribi ve lılr k&Dll' ._.. 
........ 41 ••• oma ..ıa:n• il filo'l muhe•ma De BoPs &ıln· 
... _ _..._. •• ,ı; ·el~ Yawstorpll;..tai 
·-.... ..... atan ftot'a 1latJrCll. Dmlr ....... 

.... • 1 • .... ..,.. riel' .. ..,..,.. ,,. 1ıılr ~··. 
AIO"ühft ~ ~ .......... ~.-.-~ı 
M 'C .... , .. , .... A1l 1: ,....,__._..... ..•• 

...... 
.... : 11,11111••• --

Türlp- edD '1 olllr PINt 1orpil _"* ____ .. "'_ ... 
..... ta .... at ...... ta. 
....... l-5ıılt"' --JriıJt&nldL 
IO ~ 191' Q't llD an 
........ ftld ı*rı ıd fır. Bllrle-
rba lfadıdM ...... n-ı+nı 
pae ........................ dl. 
-- ............ &tll'ltll..0.. 
manJı flbnmD mala..,. ...... .... 
de~ llldllll fii Ilı •inle 

...... ftl'dlldm - :tfcMJi"ıa d!ll 
1mınnm • petnı---. •· 
1Je _,,_. ...ıa illllı H wqmu ... '* .. ......,.,. depo1arilll ,... 
Berk dl it~ telall te1ltaf 
~ taJarlp etti. Kararllhı 
umamlye ~ vertnlL 0or-• sw• 

Doaınma imin,.....,... 
~~-·liL man_.1a .. , mt 11,111 .. afi. 

{l ............ ,.h., ... .... 

ıtlıi t••••1amalrtan ..... lıılr 11.V 
bilmM. Bap••• hadlııet• ••nr 
.. ......... lıglınak ...... .,.. 
~. İl 1ıo1una- .. 'ıalıoü .. 
tır. l'Uat it ~ ltıatDü .. 
ı.umet içla elıw.ta ~ lıılr 
..... geotOlktlr. Bu ~ ... 
• ..... higldr )'erden pUri ~ 
bu bdm ,...aluja dlfeoelRlr ..... 
ld ..... -- 11çunmılara alrWL· 
---bir .... kurt;uJmuma ints 
Wn ~ camur YJ1m1armm a
namda Aluektır. 

JIAldm 1ıa...,. brpmda b· 
.... lelAat. ll&rlklm ..... &ı. ... .. 

... lılr - -- J'Olıı""nia 
dleecek olan ba bclma Nknutkla 
mtlbllefttr. Koca bopnmaya kendi· llhlbl.....,.,. ftlllPedfilDl iddia et
• 911 hlkma .,. vul7eti Jrabul etse 
MJd Jlne Jı6camn btlntlle mtltena
lip 1dr ~bir 1ene mlddetle na
faka ltuma mahk8m olabilir • 

l'abt nafakqa hOktlm \WiJdik • 
tm bir Dd &7 IODI'& Jmcanm vu1,... 
tiDiD bomJdutuiıu fanedeUm. Ya 
lmt kan J9Dl bir eervete maUt ol· 
mQfbır. YoJanıDutu llebeblle bndlto 
- nafaka tayba edfhnte olan bn 
veya kocum yolanılluiu an olm~ 
veya hlaao111naeak dereeede azplm" 
1ae, borçlunun taıeW tıw'lne naf~ .. ... 

...... ... 



Y&•JıAaA• 

\DWliJm.trmflMJ 
lzmirde bayiJk ı Bravo 
Bir İnkilab MIJ· Biga 

SİHiRLi vOzOK 
-t-
N•llled ... ı K· IŞBIR 

T
'SALYADA 1b .,._. I -Allah v_.. de Penefon bıa 
g11ntl.. hezeyanlan duymaaa, diye bap 

'Yollar tenha, tarlalar bombof.. dı. Yob& bAf&A& IJ'l• bir bel& ... 
OldOrOett bfr aıoak her tarafı ka· Ur ki. •• 
llP kaT111'11J'01'.. Gent Atinah atım ailrmlf me-

Lariaaya ıiden 101 aç atın nal- Al'Dl 1oluna tutmqbı. 
1&rm4an bir tıos fırtm&llUl& tutul - Bir odıl. kadar olan mezarın G
mUfbır. Yolcularm en send ve en nClnde atmcl&n indi. KuvveW kol
rakıfıklm olan Atlnali Gritonun larile kaptyı iterek içeri ıfrdl. 
oihı )(abtia allnl itleri için 1Ma BURASI bir llemdl. Ortada a. 
tekll•n 1oloalata flbn'fb. Ya • sıl kabir, yanında tat btr 
amclıMUer ı. Larla panaJlftD& masa " tsertnd• karma"' ıtlller, 
pıeıa eaaf kıbtlı iki adamdı. Bun- topraktan ,apalmıf 'Mhekler, •7U. 
lar Kakatiafn IOll lııoDÜ ,.rtnde MNı' tu .. sat. f&l'&P Ye bal a9se 
CW7f pçiıdiii ilanda brfımna p!'lfllerdL 
tpkmJtler. lrwliııriDi eiı..dirm.ifler Malra.. bu pnlllderf flrler • 
w ~ I.arlaqa kadar JOl den Jaasaranda halandup ilinin 
..ıat 7& ................ Uaaa· blrbf ... enet ....... bir Jma 
meJanb. YAflan tterlndt o...._ ül oldafun• ul•llllfb. 
ea nim• lrafalan ~ ..n kal - s-aıaktan WU1 kuruyan de
....... ild -·"n ubl itikat- llkanh 1117• iham edllen bu ma
lan .. _ ..... ..,.. Jılabtiıl kadd• ....... ipMk lcla can a-
ldı' bayii &111dftrmflf, ideta ~ or~un- tıyorcla. Tahıal bfr heyeeaala tft.. 
tutun .. taunagıpu. riyen elleriyle tar&bı aldı. O, bu 
G~in 7alocı lfliı altında ko- hareketiyle bir sUnah, ili.Ye kaqı 

tan atlana ağızlanndan köpükler bfr lıtlrmeıtsfzHk ettifine kani de
.,.. Mr u enel yelcalar bu lildl Öl.en. tepraia Dn..- bir ..-nem__,...._ nıtvhnak ie vlc1Mlua bmılara ne thtiyaeı var ki? 
..,_..... Malatla. M \int.fr 11iJrir Keaana ontlude ilrmetl• ft1J. 
.. .....,. il ..... bu 'ha17a di. sar ve Uwıılrll bir Mille: 
...,,_klaPUIÜ sh.,m •e tull\lsla- - Ey ~hal 6Ul, 4Mi. Bu 
e- ._... lllbra~Ja: Jılaka*8 K.ritoDWI oilu, stetenı-

- ArlraUf. 4111• fMilrdL Bau iinia bu nıia&flrperverlikten delıayı 
bbru bi~ d•laneUaıı. Yokla La an teteJııtlrler eder. G«'9k ,... 
rilayı sWınek bize kıaOI& o&mıya- rap. ı•ek 1aaı11da &~im 
ak. bir.bç dlıkib igin bea ae una IOI 

Sonra eUle uatta a6rinen bQ- elimde tafmlakt& oldufum JUdiU. 
,n f,lr mezan g&sterdf. bir lleclb• olarak takdim ediJo -

- Bakınız.. Gölareefnde biraz na. l'lkıald ,Ot.sek bir Joyaetf 
olsun bannabllecefhnlz .,,r yer J•ktu. ~ bertndeti buı i.fa.. 
ftl'. retler ona lauaal blr bımet ve e-

lti adam K.tateafn tı.rtye a· llemmiJ'et Ye1111ettedir. Dedikleri
__.kola tatlkametlncle hakttlar. ne nauran h&l ifaretlerl ~k ma-
1'bel Mr w1e: ~ bir lllhinu ifleaif. .. 

_ Bir -•.. ..,_ ı..,m,.. Yldil ~ tat maup 
..... k07u ve ttlr aefeMa f&l'Abı lo*'. 

Ve Meta~ bir -.--.. Bir •Mdet •Jaa aata .ıa DMaa-
la pli cl6af1_. kaçmak· Wedll•. dıktan sonra mnana tqıa& batı· 

Felsefe üurinde bir hqli çalıf- nı dayadı çok ~eçmeclen deriıı bir 
... olan delllcaah aneak .aılldl7tıt- uyku7a daldı 
tllflf kendi fikirlerine uypn lıNl
mat ve .. niyet dıtmda IDalu mef -
•um ve tellkldter aklD4• ancak 
dlane~ bir bpıet tat17or4u. 

ArlrlMlatlannın hareketlal bir -•s ellJantıdyle bqıladı. 
- ifa ttflindn.ls. decU, ... bir· 

u 41alemnetlea yoluma deTam e-

Ctmlrecetlm. 
Ve ıtı-ek 111 .. eM. 
- Öltlldn stJ .. e _.mm 

....... brbuk .-.ltlr .• 
aı.nda .. kleyin. ._ fidi.ron& ............ "" ........... 
eek mi? 

llüata ,... ... UaUf............ : 
- .. meann tclatle mabk • 

• .... k._ Mr ..,1er ba-

--........... ···- fçlD-......... ., •t - ....... . ........ . ....... ,, ... ...... : 
9utmılal.tam.•toa 

lıı b•-' '* clllm ..... .,. ı.. 
.U e&tl. OU.. artad-.ma l>tr t&f 
~•Atarak: 

- lralll bnw WL Oodar lla· 

~-= _ ...... tıDlılabalmlt 

., ... w' • ı zV 1111 t.mllt ettL 
ı..a.,-w •• _.. .. 

... " 'ı' 1 ıl ... ,. .... nD. 
-· .. t .... ,, ..... ......................... .. ..._ _ ._ ...... ,... ...... 

..... lfıtk ... « ... 

•111a.Geacbdaluvwtlr .... 
llaıü p!e•+t ......,_ ,.un. 
...... m.na .,.. • > 
&. ald lıaldınrllm 411rslln ..... 
llıltl f••latta. ,,. - ylbele .... 
• • wWıı.. hllat av •ın lllluuı ................... ,,. 
bil'dlDbiN dtlr•k ...... f1rbıdı. 
r .. çaıpu-a. fllbrdıılı ... ..., 
lbdD içiAde WuJMlulu ıec#sfill tı.
barb ettirdi. 

Luna. arkadqlarma doira cJ&\. 
dU el le lmn1 uğuşturdaktan llOll-

zeai yapılıyor Koluna •• • 
-+---

..... Yeklleti Jeai mt ,,. 
,..... edecek 

lllllir (BU81ı.ı) - IWtlrparlt. 
ta doku Eyl6l kapm mpatına ... 
lenmqıtv. KtUtQrpU'ka üiw oh•nM 
80.000 metre karelik aba ile pU'k, 
Baemaha• meydana ,.mndekl mil- . 
IOye kadar gentıJerrdptr. Bmum illa. 
ta cbftrlan tpıamlMımlft apçlan. 
ma faaliyetine dmuD edllmektedlr. 

Ktllt8rparkta bip obmaıı Poli- I 
gonun ber t8rltl ..-..u ikmal edll
mJe, otomatik hedetıerl ptirUmlftlr 1 
Her ~ atWıJar, manerler, taban 
oalar pollgoadald ,erterillll bll1IL 
mtlltm'. Y•lrmda poUgomm Ulllt 
nmnl Japdacaktır. 

Klltftrpu'lnn ub Jrwnmıla _. • 
,. bir QUll korulula meydua .... 
rDmektedlr. BaJ'ftDd ....... de 
..... bir lmllebjVii}a .... bt da. 
mkQımO••llUr. 

.... •iriye ba)'ftllat MhQeıllıL 
.. '*tok maımanJar ~ 
tir. Banlarm JÜ"'da t..tre ...... 
..... llltlmr edllmektedlr. 

f-.. '* ...... ? ..... .. 

TnWlp ma..I inlutl .. ........ 
tir. Inlnllp ....... lçlıa ........ ... 
ı1Um .,....,.. .. ... ..... .. 
nacak graflk)er, talllalar baglnl9r • 
4e ....... ptlrfleeelrtlr. Kllttlr ... 
....... lnbllp ........... _.. 
llir mether halinde t.amamlen•w 
tein her ttırltl yardam yapmaktac:br. 

• • • 
Kutamonide yangın 

Kgta111Ma,(B...t) ..... 

- MrtDll a.martmi .... .,....... 
....... lata kale ....... Ata 
., ............. mn11 ... 
dea Anfwlsltk ,....._ Qllraa 
,.... laaftDIJl ra.g&r1ı om•ı ..,.._ etntma.....,.....,.. 
ftrilmıedm 18 auaarüı evle ,__. 
dald ... w JU""•lr llUl"eWır .. 

. fdlıa,. ..... ,....,. 
... (B••• - .. '* ...... 

tıs Wlıılm • ••ctrd ......... w 
...... ..... (1'11) .... --

T.HıaNo .. 11 9!vlr!• ı lf. SAQAY 

I'& -· • n ..,..... s!lll.W eıtra• ......... 
Dnvmlliı'h ------= 
- ır.ana .... tan ......... .. 

... ..at o* ....... lan.., bir,._ 
<Jadaııd, tatıla Wl'U'alr: 

- l'abt chn.rm artua IM>t de-
il Jd. Deci. 

ffW'Ol'W&. .,.. Wr ... .,. ... 

- 9çlblCO. defa olarak~ 
Zenblre rap.. ... tqm. .. dala-
.... bir 181 •Jdıdıpae ..... 

Godard tawı dildratle ....,.. 
ediyordu. N'ıhayet: 

- S.kkm• var. Dedi. Harç _. 

dan detil fakat topraktan )'apdm" 
hem oymyor. 

Bu 8U'aıda Svanild damar anahtar 
la utralarak blJtlk ft bbn hir ta-
11 )Wln.den oynattı. TafQl arkam 
oyuktu. Luna )'&kl&fb.. oyuktan ku· 
ra. müt-ffln, lnMnm lçhıt bulandL 
l'Ul bir koku pliyoıda t~ lrftf. 
~ bir beze unhmş o n ve in
ce iki pa.bt ftl'dı. Godard birinci 
paketi Mlla7mea IAmbutm ztyua 

Aşkın Kuvveti 
Tefrika No: t 

-~·" ....... Md 
•ldne11lllr ............ , .. 
,. elıaJla-- tawda ...... ................. ,, ... ...,....: -Dalla.,... .. dllt ...... 

- •• ıiycr. DeılL 
o .... ,.. ........... .......................... .. , ......... 
- Ol, iN bir el. ._ ele bir mum 

:ra • ..,. ...... OıMtldhr, Jıto. 
'* haJNt ..... ~Lana-
ya dotna dllndWer. Oent ..... oe
Yab 'fwdl: 

XI 
- Bu tere! e!ldlr 
Oradakiler eski ve korkunç hl· 

klyeleri habrlanndan geçirirken, 
etraflarmdalri fWl88izJik de fula)q.. 

llDfb. Penettelerd n mu. aydmbk 
14;eride bulunanlara adeti gayri t&. 
bil bir bal v riyor cihlJdl N~ 
OUver: 

Neklrdeaı ORHAN s. 
labalık bır tehrin mahsulü olduğu 
belliydi. 

Tı ....... ....,.., ......... 
~ cllılleldaıaqa a..mm 
ean bir "1ık tqıyan bli- gençti. ııt 
.muıarlarda, ancak bunlan görebil· 
dim. 

Keadlsbd NIDn ve qnl amu

da mtlteceals nazarlarla ve .. ÇL 
kannadan tetkik ettiğimi ,artınca 
aablrsızJanuıja baelıyan bir ta
'llrla: 

_..., .... ...,.,.,. ...... 
-•I* o ......... 

...... ,......_ _til't ... 

" - iglrlllllllla ...,.. 1. 7 

•• r•hr ............ ~ 
hı••• .. ,. .. ... -· .............. . 
"9lwrT 

- Ona ucat Alla MIR Dfisl
pdılt lılftl lıa .__ ·-
ftl'ebWr. Oodud ........ 
..-111a: 

-Awatda .... ,clllli. 
Meen•lııılmJlllllYe ... llir .......... ,..... ...... ...... 

dan JIP' o 1ılr lallat lılL n. 
brcıınaıhnat,..h> , ,....,.. 
fJm clttbtle .., .. etti: 

- Bu lalmg, Dk Sbn4N..,. 
••h- bir tanda yaple. '9 bu· 

radald mncucUy.u bmıl "' ... 
dotnısa dedi. suun.. ......... 
mum,ıhrnı eli bndl ,.. ...,... 
için J'&p!IUI ldL l'üat ...... .... 
pıam nereden balııaul' ... 118 en,. 
ban• ti le lıll'lldlll 9t!ımlf? 

atn ....... , 



K.. .. H EnsPOR omur avzasının Pazar günü yapı· 

Büyük ihtiyacı: Liman •• la~ ~çlar 
Anadoluhuıan • Beylerbeyi :A. 

takwJan, IUt ll,80. Hakem Suphi 
Batur. 

( BG.fUJ.Nfı 4 et •rfa41J) 
.nedllecektir. Nihayet memleket 
laaricl ihrac&tl1e tstanbu1 118YkiY&tı 

. Eler Zoapldak Iİ'MP1ncla 
pJac:U isli.hat kAfl geline 8 Dl 

o tilometrellk 1llr tim w.,.a 
~uabahia olur, Bu da Zoquldak 
~llııl'---.ılıaı•PI aramdlr. 

ın.tNtaattmr .. ,.... e ... 
Bir lr.wm som ve meınnl, cJanlrha 
~ iskelesi olmaktan Deri rol ala. 
911acak olan Çatııağzı ihraç yapa. 
'* Hintertand eahtbl de delildir. 
1Nlllayet Çancınya ıskele olur. 

Kaatamomı bavaltsinin daima 

llbltml t>'nye ft Jneboludur. Birde 
lıltıelik denizcilik noktasmdan Dert 
.ertllen korkunç tehlike vardı. 

1 Ereğliye gelince keyfiyet ele 
lllb': 

a - Kömtır llıracatı me&eleslnde 
lııavzanm mebdeinden Kozluya ka
m olan kısmın daima 250 ili 300 
cthı ve icabında 250 ili 300 gecelik 
i*ele hra atını, ve Kodu ihracatı• 
m yapacak sefam içia muayyen 
mevsimde fasılalı ı.amınJarda ba· 
mnna y.i dalma ....,U olınak •· 
rureti vardır. 

Ereği bu keyfiyet için bir saru. 
l'etttr. Denız ameleei teridir ve va
pur daıma eon raddede limana ha. 
l'eket eder ve daima bir aat zarfm
da it ba~a Ereltiderı ameleler av
det ederler bu da mtthim bır nokta.... 

b Bolu. ~ GöMl9 

MemlelretimisJe 
Eroin 
/ptildsı Y oll 

Ankara: ıe (A . .A.) - &1lhat 
fıe ~mal Kaavnet Vütl«fnden 
ebHi edilJIÜtdl': 

Uyuıturueu _..._ •ipte -
'IMmın memlU:etlmfzde .ıttlkçe 

lmıaıkta oJmuındaa nqi ban -
n yakal&Danlann aJAkalı .ma
arca hayırsız adalardan birin

n tecrit edılecelderine dair bazı 
•azetelerde haberler netrediJditf 
"6rtl1JnetW!r 

.llemleketimfsB ~u 
111aclde1er ipWA.a ot.edenberi 110kt· 
metçe alınmıt olan kanun! tedbir
Jer haricinde her ha.nai bir fevka
lAde karar ahnmM1D& )flzUJn .Öl
tencek •eNCede ,.,.... wıwtr. 
Ba ttlbula bu maddeler berinde 
8llll " ü4I kkmlanl• av. 
... len -- ela wtll .. 
'hnlree •u Jnıeuaıta ,..W. bir • 
.._ Wbiıter alı-- dflthll· 
-...ur. 

ormanJan .. ~ ltlbuüe hariç 
pyuanm ~k tutuldulu x,,,.., Kı
mlca, ~ ftllalr Uman• pek ya. 

km.,. pek --KaDpDe3 maden. 
lerlDla c1e Darae&tl aDIÜ bu iman. 
... ,.... •• Ve ...... .,...,,. 
tekdirde yalml bu madenlerln bir
taa.11 lıla toD lhna lllftEUWlalüa: 
ıs. 

4 - Bolu, Genld9 w llaftlld 
mabnJlt w All&yilstrralyeıdn kara 
lhraÇ w ltbal merkem de mahau 
Jn11i •Wr. 

1M2 .-esinde htııdlmet ~ 
oman .,. lliraat 90kaa nuarm· 
dul J:relB: ~ dlr ı.ttnıa 
ba ... m,.U. suhur eden vuiyetler 
dolaylllle lnpat tatil .,. propuı 
tehlredOmllti-

8 - Yuam en D& bir ifadedir. 
Bu mrd' ublt DOktllardaD mDnL 
kqa götUrmes vuiyettedir. Bu ... 
..... çok ince .. tok dikkatti etlt. 
lere de ilatiyaç vardır. Benim ,OyJe
oe olan tuhehm TUıtiysda ...., 
ıerce sonraki icabatı Drtiaadiye w 
ziraiyealnl dtlfllnerek c!erlDJeltlre 
mek ilmileştirmek "8Slfeııd if, deDis, 
ııermaye adunlanDm .. ba 1nDPl 
Jlim adamlarUllll ft1drlerial .... 
mUtalea etmelerine baifıdır. 

Ondan llOnr& ır.refllye mi Çataı
.pıaa mı Ddslne de ml yapnek 1L 
mmdır ve teknik betımmdan bugOn 

ye yanalr:i Hltt,aQlan -- ....... 
inf8At ci.beti ...-a ..... eı.blllr 
~ 

Kuru meyve ihracab 
Koru meyva aatlflan piyuada 

)aararftlJ bir ıantte devam et.mü. 
tecllr. B• ayıa ilk Jaaltaaında li
ıc.e 'il bruf& kadar iç eniz aa-
4111tiftır. •mnletetimfzin birçok 
plıualaımda da bu satıflar 'hara
retle c!nam etmektedir. 

Anadolu pfyualarnwı. malla
nn ÜBelW 80 - il ku~ aruında 

~ • a.latuaray A ta
lmDlan, Mat 16, HakAım Tank 0., .. 

Yan Jaüemlert Halid ~ 
119 a.Yhattia OabqbL 

.., St.Aı 
o.lata ~1• • Boğulçl A ta

kmlan, ..at 9,80. Hakem Şahap 
11FnanotJu. 

Kanllmdk • Da~ A. ta. 
kımlan, saat 11,16, Hakem, Refik 
Oman Top. 

Vefa - Slleymutıe A. talnmJa
n, aaat 13, Habm lıuıl tre-an

Yan hakemleri: Halid User .,. 
.ümed. 

Beliktae • Beykos A takJmlan 
-.at 1&, Bak•: hat Muhittin 
Apak. 

Yaa laüıemleri Osman t. 

Verilen cezalar 
Anectoıu kulübünden t hı-

kal bir ay, J'enerbabç kul ıb' eıı 

FilıNt .Aneuı bir ay, Kasımpqa 

hlDlndlD n..a ~ '* .,., 
Topkap tuıltbünden Ali ~ bir 
AJ, Qllatı•ray kultlbibıden ~mil 
C'JlrgtD bir ihtar, Galataaaraydau 
Adnan tncinneıı btr ay, BeykOJS ku. 
iüWta• Kizım Arkal bir ay. 

l'ukanda lrulOpleri w lllmleri 
,_...,....,ıaralk~ 

mi hareketleri do1a,... lllsaJann. 
ta yazılı maddeler için m"•lılkıa 
lııoykotu cenlen ......... Ba ee.. 
lllar teblti taribi olen 17/2/1939 
e.ri1Ddea ltiı.r. .......... . 
Allk ..... 91 ... eıte ...... .. 
•••1&]1 mllle ... hhn ltllllll et
memeleri ltlzumu tebliğ olunur. 

........... , • 11111•••111• 
valQbel ... ÇI 

Beyoğlu Halkevinln tertip etti
ji voleybol maçlannm fina1i bu haf
ta 0.Jatnaray - 1fthendhı takım.. 
lan arasında o,,.,.,.aktlr: Menle. 
ketimtwle • kuvveti valeyltol takl. 
mma malik Ktthendlal•Je bu mene 

Atılmıt ft en atala blit.de bulu- ..ıtlbı rakiplerlnl ma#JOp eden ç. 
Jıan cevizler bile 64 kurut üzerin- latuaraym kartalalmam sabınuzlık. 
den muamele rörmüştUr. Bir haf- la ve heyecanla beklenmektedir. 
ta ~erişlııde 28 b'n kilodan fazla llolutcl epor llllll9Unln 
to w a'le kflo tıüukha •• ~ lllr tawzlld 
.tıı.u.m. Kabaklu eemlerfn 1lf - Oılçea JUU' a11J11 ~111 
Joeu 11 kultlfla• •tılmlflbl'. kuHlbDe Bofulc;I kWtıpleıi 

Bundan bqka fındık satatlan ruında ,_,.ıuu :"' ~ W:: 
da hararetlidir. K&r&denizin ~ ci küme grup tamP- tüak
fmcbk1arından kilG8U 8' . 88 b- kut edecekti Fakat oyunu idare 
~ arumda olmak tlzere ınn edecek hakem aahQ& .....,,_ za 
kilo •tılmıttJr. DJj'er ta.ra.ftaıı c... mamnda ıelmediğiadeıı Boğuiçi 
9ls lanoata 4a .. __.... •em- kullbU lkl hafta etVel de ~ 
mtıetB nntte arblufbr. Batlıea bhria ..._ ,.....,... 1ı•mn 
alimler al'Ullltla Alllwı.ra. Amerl- beyhude yere beldiyerd datJldılda 
h ft Wr ... ~. .._ .... nHtll .... llilıtllııtm 

BJr haftahlr cem fhnıcata 11 80ymam& odalanna ....... w D 
olarak 18117 kllo llambvp. IOM düika _.. pim halrw! ctılllm 

ALllARY ANI ÇE&OIU>VAK- kile Bratlllava, bb,ukla elaıü ••ada ~ Kw•ını•ya 
YA HAlllllDA ~L llOOI tilo B .. aıp to a.dlklar. Mblen ~ blwnm .,... 

cm nt ... Amelfh~ l909, )'eni Zela .... 
Pra•: lt (.A. AJ - H A· a 21C)O, Ne,,_b JG.4)00, Fr Halbuki bu maçlarda h.a. ~ 

ı-aı mall&Wrlaıl•: ...- ıooo kflo ~ ..ılftmlttfr. •UQJ811 •••ndn .,... uaml 3 

Mez•udlMI kaçen 
.. nd• 

Kuledihlnde Camekin BOJntim· 
da mukim toptm kaeap JDıldn• 
siye ait bir m•nda mezbahada b. 
~ iken ~ caddeye 
fırlamıf .. Jıalb •aldırmağa bat· 
... olduP görWmUt 'N bqka 
Miietle elde eclDemlyecejt anıa11ı

DUI olmakla sabit& tarafmdlll 11-
dlrllmllttb'. 

K•pk im ..... 
Otimrüt f8tihban.t bçakçıhk 

lılro8ll mmımi&n ellerbMWd ara
.. mrt muclblnce Fatih Kırtçet
aede BmMh (l'üll' llOJralmda 8 nu
marada oturan BQan Balldenln e. 
wlnde yaptıkJan aramada ., parça 
ipti k1lmlll buJuü ............. 

............ " ÇlllDMf 
Sanyerde, BUyilkdende Çqır. 

blll Tepe aokağmda Tah8ln IWı
yaya ait çömlek imallthaneainden 
dört demet çalıyı çalan ayni ma. 
halde M numaralı evde mukim Yu. 
8Uf oflu Asbı yaka1enm19br. 

8e1delkalbden vefat 
Yenildlyde kftrkgl Jl'aık eokagm 

da 2 IUllD&l'alJ ftde oturan 8"' 
Mehmet oilu Abdtllhamit Yeniköy 
llkeleıinde 4 numuua Sa~ kah 
vesinde oturmakta iken kalp aekte
llinden ölmtltttlr. 

D•pk ve hall•NI 
Uıktldarda Çınar caddesınde 

koltukçu Musa sokağında 8 numa
rada mukım Nuri ofh Rlfat mOra. 
caatla Bacı Cafer maballetli, AH 
pqa ııobk 8 numarada oturan Ra
lit olkı Bun ve imam sokak 80 
aumarada mukim Ali oflu Supld 
v.aı taraf1anDdu dlYWdUjlina 
w hakarete maru& kaldljuu iddia ............... ~. 

HlllmNI' 
9rJJleide Emirler ıı.. sobğıL 

da 1 numarada mukim Ahmet oğlll 
Süri ile 8ellktalta mukim tsmaU 
oifu Yusuf aralannda. çıkan mlDa. 
zaada Yuauf, Sabri tarafmdan n.. 
karete maruz kaldığını iddia etmiı 
.,. ~ yab!amnıştır. 

T ... mv•r ,_,.... •• , 
Davutpqa tnmvay cadde.inde 

57 numarad malda Arif kızı Hik
met kucağında karclefl Hakkı oldu· 
lu halde tramvay eMdfıainden ~ 
mekte iken toftlr Bamdln.n idare
abıdeki ımss numaralı oıc-obilia 

Bllrmit 1lalnleü ~ Raüı da 
den laallfçe YaralUlDllf olduftmdaa 
tahkikata başlanmıştır. 

O•rllı .. ,,, ••••• .......... 
Ankara mddesbaae 11-t JIUIDU'L 

h qçı dtWrlııında Çlftk llUBtafa 
• 8'llllD ...... nammc1a biri 
arumda vüf mlha•zeda SeUm Jb, 
nW• .._ ...... tllllllit .... 
rak Yaraladliı Mlclla edilmit w •uo
.. ,.lr+' 5br. 

Ben1r•r11., 
- ıll;I .. , ..... tlll puuo 

• ......... ppwlrte .... 

rtnm. bayvam ., , ... w -
tlf aurette mrtmda ımrdliı cihetle 
~ muayeneye &&tkeclllmtw ve 
.. ,... .......... altma ....... 

•• 
Alman reamt mOmellillerl ve len latanbald& 81 ton iç, 15,0to clAlb avare TerllaMk kaJdal !Mı· 

rarı rumt Alman .ıanıan ç--. tile lf, 1~ toa bhtlu cevizle • ~la mWelin Jtltalnm. 
llntk7&DU1 üllW ı.a,.tmcfan IJll - tan iç ye 11 ton kabuklu fındık claa wa 01....Sınm •t·fa• tL 
..... Yahudi DMHleel mtnuebe- stoku blmJŞtlr. Jdlaüt olmalan meaelMI ula mev- aa,,......,IBr 
tlJ'le al1ıw...,.. taqtkJBll• .._ Y-lı .. llll•n zuu balutolamıyacapnn aJ•kadar. Mercanda Karcaıı heDPNlll otu-
&nrefr& w .. ~· tWt.- l&rea pseten 2' vuatalfyı. tavsfhf ran Balıkçı Btlleyin ve llalatta 

• llllltle &1ıt.lti. DOn bir fa'b~amıs ~yuadaa =rica==edflmi==ftir=.:;:::::ı=c====::J Dntmuıda oturan balıkçı Rama.. 
OINnllditln• -6re, B. Bitler, Dil Balıkpuannda meyhane 

TahlMll ....ı• --.&.e -Mn-·- 2600 -M4'e 7apatı m 1U etmff- JllUDEBatK ı ~.. llOb. _.. _..._..,.... tfr. Bu u pl,....da memnmıf- 6---. Kehmedba bh....mcı. tlkam-
bdar ~ bdadıanm -- T idi o-.. ·ıar"'-- __ ... __ .a_ 

·-- J'•tle .ka•lantmftlr. Baoıta bir ramvay ıirketindeld .,._. AWI -~ gıkaıı 
ranti edemb'ecetmf bfl4tnatf w. fabrika da Kızıl ehuı yapatlardan albnlar bulUDdu mUnu.aada )'ekdijerbd d6tdtltJ&. 
4lufu llyleımaüted!r. 25000 kiloluk bfr puti eatın ahnlf. rlnden malakell)O,.~. ...,..___. m Eakl tramvay fkk.Unfn mı• • Sirkecide 88lop otelin~ mıea 

YENi BELÇiKA KABINF.SI p..:.... ••len ,Ukeellyor teavfln anchfmda mevcut olan fireten ukln Zalkem ot.-~ ile 
Brfllel: 11 (A. A.) - B. Pfer- 14,toO aıtm llramn .. rhtht dem Sttle~ mutm lıldma of. 

lot, bqfln istişarelerine devam e- Piriat tlyatları aon .Onlerde •naaı'Mla hlktmet• t.lm ediha... 1u Klmm aralanııda alacak meae-
4eeatfr. Kaıaileyh, bu htlpre- J'ftld• Jlbelaiftir. Kilo bqın- .ı Oudu meJa•t.• biat midir- lesinden Clk8IL mDnn.uda )Wdtp 
t8ıden Mr netice elde edecelfne da ller ehlll ~ıv IO para art- llftl tarafmdaıı ~ 6&1ıldbt ıild M?dtWert iddia edl1mif ve teh. 
b9 wa«tt b.ıcltr. Yalnız llbe- tmff:m'. dUn neticeleıımJ.ttir. ldkata twı1mmnetır. 
ralleıtn hlmull Ntiebf,te Kato- Bası tuccarlann atıok 7apmak- Bfr haftadanberi tramvA7 fir· =====~::::;:===== 
ıwerı. ...,......_ .. mtlt.eıfekkD ta devam etmeleri pf7uadı& Jaare- •ettnden !>etlenen enab 4b ma- ZAD 
fd partili bir hflkGmet tefldJ eıtm.. tet UJ•Ddırmıfbr· hafua Ht mlcllrllflae pbqlu. ..:;:-ukerUt tubealnden aldığmı 
at 1110temeldlr. Yumurtm lh~ •z•ldı (lrketfn enabı ve lbru ettilf ev- tesbtemle nv. efhı+•nm _ ... ~-- 101218 tldldıMlıt .......... --- • • ~1m_,,.-..1-- -•a '"·'"·rJ-....__ ._ ..-aa-n ~ IODn -ı..a-ı al ,... ,, __ ___ ...... _ illNla -·- ı -- ..,... .............. lıllr-
llatAlllYI KAZAJIAJt 11JS1R n Wb.el&t JaarolaıUWI fiftlce il C.NO flmmn mutat.Uf swuJar- .a JIDllhr. 

TAHVllLERI ..... ll;rM ~ TiM 111- da Tlrldfe Kerlru Bankuın 7•· Qball Vapur htalnlade 10 No. 

Xaldre: 11 (A. A.) - Ybde martalm ._ 41ıfa 15 tDAM ffJ111 AlnWJia a18fl""•· .. RIRnln Allpqa k~)'b4ma 
:0=~ ~~ := = wa 11'ft-*· .......... iilb. llı•ll ... -~------• __ Tı_..__.,_•_lll_•_ 
llfbade: Tam ,,,.._ı.n,te ftaJ7aya nu to .... ntael .__.. cx , u.,.. •H• 

llOI 11D111 tlliTfl)adadea t98. J111111Dta tbrleatl tuımuftu1'. B• İltlu.I Tatu ._...,__ ita mrrflfil'i+m 
tn ll1laU'a IO.OOI, 1911 ..... u-., IJr:l ıwalebla 4e tmaJI. ClllM•• ..,... topluımt. Mr haf. ı.tanbuJda bulunduP •n•ıı•'en 
~ llt.11'1 amsm il. .. •• ' •kt 'J Uı:le ,.. talık taba mauıelelerlaf tetkik Kutamoni hlJdm nunwdf ~ 
ldJı ~ • I'•. mmtlWala .. tlMıtiaa......... ll&adf&lr. Komlıl;rcm n llafta tçı. Oençojlumm w1e .-mi,.,..._ 
... ,,,.- - ........... - ,. .. ..,................ •tlrwat ............. 

RADYO 
1 j l 

CDllA - 11/1119 

12,30 Program, 12,35 'l'Qrk mtl TV&&N DOSU 
1111 -Pi. 18. Jlemıeut mt -ayan, ..... 

\'""""" uuıuuuuuwu• 

metecıl'OJoJ baberlmt, u.ıo.ı• lıftl· OKUYUCU BURHAN CECESI 
r.1k (klçük er1r.Mtra- ,.t: Necip 8&Jıibfıaln Mil 'blf mugamıfrell 
••> Pfkrl7e. Bu aeae lzminle eee 

1 - V ...... Kemanm aek pr. mOaabakaamd& bidaeiliği ka-
m. sanan Kel&bat, Brtujral 

1 - Bıat.iaoftD • .llen.UO (IGI Sadı Tek t.mail DllmbUllU 
..ınr> birlikte 

al - Aabert. llr"'• .....m (8e) atlla ıwa.ı w mlllt qak 
pekli (komik parça) O) unlan. Cumartesi matlaeden 

f - Ziehrer- Alık oldum; (Ro- itibaren HAJıfızt 

~) * 
5 - J. Strauss- Sabah havadis. ibik operrU 

llri (nla) Bu ...... da 
8 - Ham111 L6hr- Tempo Tem. Z8ID llAJIAM E8Kt TAi 

po (Galop) * 
7 - J. Straua. Bitter Paanan CEMAL SAHiR 

operetinden (polka) Pek yakı da f8brimlzhı h• tara. 
8 - Niemann- Zenci dansı. fında e nalı loadrosiyle yeni eHrhtl 
9 - Leopold- Yeni dtınyamıı es.. ilk eser AŞKIN GÖZ y AŞLARI 

ki earkılan. 
(Amerikan havalan- potpurtlll.) W-+nl Amllye ~ Jhlmk 

18,30 Program, 18 35 MUzik (bir mehkeD>MhMlea: 
Jramerto. pl) 19. Konupıa.- (Haf. Müvekkili Karabet l'llfbcmm 
talık spor &ervhd) kanm Z.bel, .vJenlM"ın kendisine 
19.15 ll'Urk m~ (lnee au heye. tahmil ettiği ver.alft ifa etmemek 
U. Şahnaz faslı- CeW Tokw, Hak. malradile mOtarelrmla 80ll mıe. 
la Derman, Eşref Kadri, Haaaa Gür ahıde hancı zevcl,.u tmbderek bir 
Hamdi Tokay, Basri 'Otıer) 20 A- daha avdet etmemlfoldatandaaı a. 
jana. meteoroloJi haberled maat hisle bir- ay zarfında hael •MQete 
borsası (fiyat), 20.15 TllPk müziği avdetinin kendlabll 1Jıtanaa bru: 

Çalanlar. Reftk rer.n, l'alıire YerilmMI b•klnnda Jtan.W w111J1 
l'wean K. Nıyul Seylmn, Bı1ref avukat Nlkolald tanflndaD Be1ol
Kadrl. !unda ll'erldlye cacldellnde M No la 

OJuıy&Dlar: Mahmut Karmda.ıl nde oturan s...,. • W 
Safi)'e Tokay. hine malıbmem ~ ...._ 

1 - Embı ala- Sualnak ~vi l'l8fJt -caı. dawıdla dalaJI ~ 
2 - tJlkril Omnan- 8mıbıü tar- ~- lhi•r'• ...... 

111 ()lllptellyı derci ala) ,.,.ı ........... ••1'11@?1 
1-Udi Aım.t. lmılnak 1U1ıJ dan hll' 'ı ilde blmmalJa .. .. 

(llehd içinde) karan tnflba unhal .... ... 
' - Ahmet Bıehp- &mM1r lllr- bmeaJa dlıyıha ı hta talik ecllL 

111(PekreYadlr8ftdlllm) mil cıMatundaa •'f'ııd s• • 
5 - Fahire Feran • •••Ge .... 1ılr ..., arfmda alrAIUtla 

talml• arzuhal aUNtl t.ebe1JGf tıtm11f illa 
8 ... 08Jlzar halk tth\WL - illa ........ 

(Sinemde bir ıua.ııU1o) ' a.Mıım 'a ıt 1 .. Blll 
1 - SMettla JtaJmk. ,,,.... lra-''ıaı...._ı 

,er türkü (lşte .em meven.) 
s Tuban 0amn. 1ı1u1aanw. Davacı ı.t. Yem pr.qJt•M ~ 

w MPıaw kumda Allr efendi caddesinde lll&f 

9 - SaWıeWıı Pınar- Nlhaftllt nlfatan tleeln lh"""v .... V• 
earkı (Bala YaflYOr) Unin fst.. .wiye ı inal -- mala. 

10 Udi Huan- Nihavent tar· k__..,in 981/221 No. lu dmJum. 
kı (Batınından h~ ~or). daki karar veçlılle bırakmlt oldutu 

11 Sadetttn ..,._.. Kallay. ve Adli39 yanpımda yu.nuo bulu& 
yw CBainma tae bMaydm, dulu Anadolu tahvllalerhdn fala w 
21. .,,..... ....... 21. x-.. temetttıatmııı ftri1meai için ı.t da 
-. JUi, ' a ...-_"' tı,e .... Ttllll ~ suetıet ... 
DU.kut laonua (ftat) 21.IO K111ı1k ilarmwat - WM DMı-ndrr 
(Radyo Orbltn& lef. H. J'wtt .......... • MO. ela 11878 ~ 
Anlar) eak - eıaT8 ... - J .... 

1-w .A. Kosart- Smafonl mi b&- iken 82100 Ja••.klllı w bwalamt 
lllOl majlr. Adqlo- Allegro, An.. JdM ........... u.n • _.., 
dant.e COD mote, MiMett.o- Trte l'L lllmJI o1m1mpa b'lıı• .... wılıilhf'~ 
aal, .MJecro. t ••• ... » J 1 

2 - 1'R. Sehubert- .,,_mmıde, mm w - Jlo. 111 t1•••11
• 

... ..._ ml!:&::I Nr' I w 1. ,_ w t U•b• llW Ve& 
ı- B. n..:=j. .__. .._ ına-... ,. hen ..._ •• 'ı 

w-a - rW'~ t'C 
.nw. Jlultımr··-.. U!l'9ıll> • ıil ıı 
A8M tod (Oae'nba mtbntl), A.nltnaa ....,.. 
Tuaa (Anltranm duam) ı. der Jlal. 
.............. (Dli bs4 t.: 
ldncle) 

l2.30 lılilsUı (hafif pdlsiJgler operet. 
... " ...... PJ.> az.•va• (G& 
lan&r Çlpn) ı.atot O D ıta-, 
13.fl.2& ............. ,.. 
.ruıld~ ............... 
r ilk .. : 

lfah'lı• -- ... 1 • ..-. 

1et olunan mltnetta s•an atlu 
Nuri'ye ait l'atihtıe Buuı Halife 
mabıu.t, Mld ...._ JWld <;ilap 
............ ı ..... 
8 odalı klrgir baMnba IDMbunm• 
kı)'JDftl UJ81 lndıı: v ..... ..., 
vettaya ait Oaırnd..-T..W S.. 
Mehmet •ı•alleml Sel'ml .Ali ti. 
eaddeıi eeld 27, ve Jeni a ...._ 
ı'alı 6 odah aJatap hıe-ta +.mm 
mn muhammen bymett 1331 lira-
dır. BlıDd Pıri EX ... mf ... 
tir.. • llellelUı ta9 .... JulLtar, 
Bu gayri menkaJlerlııa bıllllJ9 NL 

mı ve DıaJe pa!a ......,_ d olup 

•tıt gtlnlDe bdar .. mltaüa 
ftl'lller ......... ~
Tall(t +•Jvm JlA/118 ....... 
aat ıo c1a rataa .. 1 ._. .._ 
lrU •ı•ı. ,...._ baha , n -
dMa fala w'••• ..._ llllJu& 
.... 911/UI ..,.. ..,.,, ...... 
eatlan llltln ......... ..... 
malramma kaba oiııaü ._.. ma 
ulwr. 



Haaımmzhj1. mide 
yanmalannı 

liMrlr, lauı.uurhktaa pi• 

Kus tufl,. ....... Yarİa •• , 

.. Bqunın tedavime 
lmnetU 1aNtte prchm eder. 
Mit Wr ..... ...talaarla 

ldJubW.m11. 

Or. Hlf ız Caııl 
Lohea Mkt• 

Dahiliye MütebaS11S1 .,11 .............. Mide •• 
a.n.ldan ..... tarak 

KABIZLlaJ 
lale ..... 

NEDEN 
Bütün miitehumı dit tabipleri 

AADYOLIN 
.tt -·-- tawip ...,.....? Çlaldtc 

RADYOLIN 
Ditleri be,..tabr. Dit etlerini 

lcunetlendirir. Ditlerin 
çürümesine miai olur. 

Atız kokul.nnı 
defeder 

s=~..:=.:: ,...,..... 
IWltellf ........ .. 
, ..... s, .. ... . .....,. 

ha•F .... 

lstanbul Belediyesi binlan 
Kuunpqa halk hamamınm tamfrlM fhtb'at aıreı.. J'erlerf7le 

lralorifer n ıu tAli•k 11& .. •• tamlit iNi lba 'il bnt btlf 
llillıl•• w bpah wfl&T ebft...,.. t ... lmQftar. Wrelltme 18 1 
m lalı atıaö saat 11 de Daimi ........ na>ılıen'dır. t.eıekUler 
li90 D7lh t...... ,... ...aka ile ·- ..... •ltldllb. 
4eD IMı it için a1acakJan fen eı.u,.t ...ıtyı ve ne Ura ft taiıat 
lak ilk temina.t maltbu veya mektabf71e beraber teklif mektlıplarmı ha 

t..,.ıı Arflanm J'Qkanda JMı1ı llDde uat ıc •kadar Daimi Bncfl
•n• ftl'lllelidirler: B11 aaatte• IOlll'& ffrllece' ~ kabul ohın-
llAL (890, 

Güzellikler ••• 
Diha,ada mevcad biti ,.,l--. latiindür. 

Ona o~nuz. 

PERTEV 
Sidn bu 1old•ld müca 
~-· • de '---..1.! • • • -•••~ AC11UJS111e .... _.. 

mad edDebilen en 
bnetU va ıtacbr. 

ı - lclanmlm QMMMa tası .. lala almııık ı adet diael lotomo-
tlf tapalı sarf aaalqle sblX.9" 1ııoam...-.. 

ll•hammea.bedeli lif lsımr "NIO Ura ,. f .1 mavatkat tıemfll&b ............ 
il - Sbllt:me 1 C N9 tarillu rutlırn f&S&rt.ell sbl Mat 

~..., • Sallataf&a-.... ve mBqaat ..-m•ld alma n-.. 
~-~-

• - 81rtnn•.._ ..... elarak her sin 16zl ıeçen tubedea alı. 

iV - Bbfffım.,. lllli* .._. llllJ• ftrmalanJI ffataız teklifleri-
•• detaJ reaiml.ml eblH•4d• 1* llafta ""91 lnhiurlar umum 

lrlltl tas fen .. ...._~ tetldk tndl et.elen Ye teklifleri
UIMlllnl mu&aı•mmm ...ıu alm&lan .... ..._ 

Y - Mlhflrltl tekUf mettabmm ..._. "'8ik ile" f,I stıven-
,._ liıaktiuu ..,. bub mektabua ft m••hııra lftlralt ve

illlt-. tldtfa edeeek olan bpah sarflarm DaaJe sbl eblltme saa'* -.. -..rne bdar ram nlla&J'et taa& 14.IO a tHu mulli ... .,.. '*"••m• ••'t• •alrMOlnde 11maelerl lbımdır. 
URll 

.....,.... ... 
MAZON Wm HOROZ I 

. ..,... ...Ulll ,.... bılt 
..... u ....... ,.... .. 
.. umart..a ·••tan •. il ................. fakara:ra T.11119 • 

ALMAN KOKU -
A N K A R A --1ar kooperatif tirketi tarafıaclan ıetiril• en iyi 

ww~ 

Row 1>uoa tanfmdn s.um 
a1eJbbM acaıu daftlllll muJıabme. 
111 mruaula: Gltl 8aUm varlalerlDdeıı 
ı:,tlpte Kiti& caMeebvte 127 auma
rah hanede ottu Ahmet vuilll Ay • 
.., Dan. teblip.ta rajmen mahke
me,. plmecütinden hakkmda p. 
yap karan Yerilerek mıhlreme 20/ 
81939 puarteel aaat 14 ele talik w 
gıyap kararnameai de mıh .... dl 
van•aaeline talik lrlbnm11 ~
an mtlcklel.a.,._... AneaJ' w 
il aa- •ahlrem.ey9 plmell ... 

ALMAN KOKU depoda teslim 
TONU 25 LiRADIR 

Klll'fU• mlllllrlll çuw .. _. içinde evlen lmtl•r d• -te•''m edlllf\ 

iiracaatlnkırı mamurlar kaoJ19r~f 
rer1 ılrkatl lstanbul irtibat bUroE ı 

l:ilrlır.ect ... Yalaklfkl cnclaiocle, I i•u haaı kan .... 
.. MllıW. ua 1a .... c1a No. 32 Telefon: 23074 

DEPOSU 
Kuruçepnede Albn Çapada 

: 2 No. lu Kooperatif depı»au 
mu Bla olaııur. (l.l5072) 

ADEMi iKiıDAR 
ve BEL GEVŞEKLlruNE KARŞI 

HORMOBi 
T.W.tleri, Her eczaaede arayms 

(P•ta kutum 1255 HOl"lllGWa) Galata. latanbal 

POKER 
Trq '-c•klan • •l aakah 

El Wle ,...,. ve cildi )'mN11ıtır. 

t Her yerde 

\ Pokırtraıbıcaklannı 
ısrarla isteyiniz. 

Emekli, Dul Ve Yetim 
Maaşları lskontası Hakkında 

Bmlik ve Eytam Banka11 lstanbul Şubesinden: 
Bankamıza m-.&anm iak•nto ettiren emekli, dul ve r•tlmlerln 

Yhle maameleleri bundu. Mnra BankaUQca 1aptmlacajmjan be it 
itin IBUf ahiplerinin malmldflrl~lerine sltmelerla• 1aacet blmımt .. 
tir. ~ lüo•to i9la Dk el.ta atracaat .. ecet oıa.ı. ~ ltis
ut 7apt:nıacakludır. 

Bulran. Temmus ,,. AtUltol 1f a:rhklarmm llko......,.aa llart 
iptldUJ .... b .. lanacatmelu •aaf ulıiplerlnin cbclanlanm vlzeafs o
larak 7&tmp numara almak ben ...,..a Juah slnlerde tubemlze 
plmelm nan olanar. • 

....... mal611ert 10 Şôat H9 Pasartem lbl 
Patfb Askeri il " • Salı " ,, 

llUlkl il 
,, • Çal'f&lllba " 

EmhıOnU Askeri il .. .. Pe .... mbe .. 
" xaw u " .. Cuma .. 

Kaclık6y, Bakırkl~ • • .. Cumartıe.ı .. 
t>'ıttlclar, EJGp iT " • Pasartell " 
Bqoflu, B8'1Jdat- .. H • Sah .. 

lar, Yalova, Kartal, s.n,er ye JlqkH malmldlrlGlderinden 
lllUf alanlann vl:&eltti de dfterlerl .ıw tubemlzee. hazırllllaeak IH de 
banlarm clzdanlaruu evvelden F•tmp nam&M almalanna hacet :yok
tur. Ba malmtlcllrltlklerine memap olanlar 8 mart pazartetd sflnll Baıı_ 
ka7a pllp aJDf sinde aylıldaruu lakonto ettireceklerdir. (1016) 

Telefoa : 35 .. 69 

Kollnas'u 
KaUamt.atla filli,..._ pulatJat ı a;rilecllnis 
~delik Ye eujoe, ...... Ye l'eY _. cbfleri 
kam611 KOı.bıUS lr•eliniiJ ca&ip " sini 
oW.,...m h'ıuttlrea KO ~S'• teerlbe ....... 
!~~~ftMhhu % ..... 

tlal ............... •llta • olab r 
acm teldlf 

.... ellfltl ... ıh· 
tlyacınm aza 

.. aldclet tatmla 

lstaabul Gümriilderi Bapaidürlüpnden : 
Sara,burıuı 4 •umarab 8atlf ambannda bahınan 1821 u71lı me

zat kAtıdmda yazılı bili marka bil& numaralı 4281 kilo atırllfmda 
36' lira 11 tu.e üt~ Çıam atMm4aıı blfllmlf kentte • 1 
989 ,Un1lnde saat ıs buçukta Sir.kecide R8'&diye Caddeaindeld aömrilk 
satıf ulonunda acık arttırma ile 1149 l&J'lh kanun prejince atduak
tır. lıteklflerin yUzde yedi buçuk pe1 akçesi makbuz 1le mal17e un
van tezkeresi istenir pey akçelerinin saat 12 1• kadar vezn&Je 1atml
muı mec'baridir. (994) 

• butan ilin'-' ll•rll•l ıeçtrtr. 

Yeni Bilet Satış ~ ) 
Jılantazanı poata Hferlerl 7apan Yapcarlamaıslı& seyahat ede. ı 

ct..t yolculara bir kolaylık olmak ve izdiham wkuuna mlJıal kal
mauıak Qsoıe bilet utlf siteleri arttınlmıtkr. 20 fubat 198t pa
zarteı. 1 rOnOnden itibaren taaıı,.ete bqlıyaeak olan utaf yerle
riyle h.•alarda aatalacak bıletlerin cim ve •evileri qai1da yazı-
lıdır. 

lstanbul Müaldrat Amilleri Cemiyetinden: 1. - x.raköydeld acentelikte: bltUJa Wtlar f§fn .kamara bilet.. 
"'~-1 teri. ı.tanbul m8aldrat lmillerl eelll(yeti ummnl ....,..wuın M. 1• 939 ta- 2. _ Galata nhtımında deniz ticaret b nawıda. bttftJk 

rDlinM tDpleucatı i1All edilen ~maında lbert,et haul ~ün de: bOtftn hatlar için flvert• blletlerl. 
22 tubat 989 pqamba dnliae blralalmıtbr. a. _ Tophane nhtımındald yolcu salonunda: Karura laanui-

Cemlyet menauplannm mezkar dnde taat H dm 17 7• kadar latan- Je lmroz hattı po t.aJarı için kamara ve alYtırie biletleri. 
bul Belediye elvannda BabWi caddesinde numaralı eenaf cemJyetleri 4. - Sirkeci yolcu aaloıiundaki ai•elerde: UerSI-. •)'Valık, Bar-
binuuıdald cemiyet idare merkezinde cemf1et cOsdanlariyle Ml'aber bu· tın hatlan için kamara ve ,.Overte blı.tleri. 
lunm•lın illa olmıv. · Fototraflı .W:Ut - dön~ ve halk biletleri alma.k jst17.aleria Y&-

RUZNAKE: 1988 ... ı muamellt n beubatının tetkiki ve idare purJann hareket gilnJ ri dt>n 1 müracaat etmeleri 

nesi mesai tarzı hak)nnda müzakerat ve itti- .. m.e ifİİİalıİı1İiırİllıil-llİI•---~~-
- Nllfmın t.bdlll icap edea idare heyetiiıin laıl• A 

J-._ ,,. ........ 

' --. ·--- ..,_..... ........... .. h 

J"'fden 14Uılme8 


