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HABER'in 
J 939 Senesi ve yıl dünümil için hazu~ladıgı 

büyiik miikafatlı 

Güzel · Gözler.: ·Mus8bakas·ı 
"ira'ffs nn~toli'ilo 'll ©· un~~ 
S©l'f'lfal ©l al . ©klYl'VUlfilUI~ . 

Fransız Baş.Vekili 
_Bugün Tuo~sta 
Daladyenin ziyareti münasebeti le Korsikada dur. 

muazzam nümay işler yapıldı 
Pari , 3 - Fransız Başvekili Da· !ere refakat ctmi:ş 'e şehrin üzerin· 

Hıdye dün abah Kor ikaya varmış· de uçmu.;tur. 
tır. Bunu müteakip Foch ile Colbert 

, Fecir \akti Fransız fılo:ıu başta \'C 8000 torluk uç krU\·azor ve bun 
~ffrcn kruvazörü olduğu halde tara refakat eden üç muharip demir 

AJaccio limanına girmiştir. O es· atmı~tır. Bahriye nazırı Campinchi 
n~da bir deniz tayyare filoc;u gemi· ~Devamı 1 ımrnde 

\ 

1 

lstanbul tevkif-
. hanesinde 

cinayet 
Bir mevkuf arkadaşını 
~btçakhyarak öldürdü 

• D~n .İstanbul ~evkifhancsinC:e 
bir cinayet .lşlcnmiııtir. Mevkuflar· 
dan Bekir, ar'ka?aşı Ahmet larafın
ftaıı bı~akla. v~c':1dunun muhtelif 
~erleri delikdeşik edilmek surctilc 
~aUedil~ıştir. 

Bckirle -Ahmcdin ~ok eskidenbe. 
ri samimi dost olduk l arı ve eroin 
l_şlennde. beraberlik ettikleri, hat
ta iş sahasuıda da biribirinden 
ayrılmadıkları ve cinayetin bu se
heblerle tckıW\!Un ettiği sö~ len-
mektcdir. 

Önce bir aı;ız kavgaı:ıyla başlı
_.. f>pı•mm 4 iinrıirft 

Adliye sarayının 
enkazı meselesi 

Eski valinin kardeşi 
mahkum oldu 

(}'azısı 2 incide) 

Ciddi tahkikat yapılmağa başlayınca 

Belediyede suiistimal-
i er meydana çıktı 

--

lı.,lanbul h<'l <'ıllyr .i l ıiıı :ı...,ı 

Makine şubesi 
müdürü ile kon· 

, · servatuvar mute-
medine işten el 

çektirildi 
İstanbul valisi ve belediye r('isi 

doktor Lütfi Kırdarın clko~ duğu i
dari tahkikat ) eni bazı suüstimal
lerin meydana çıkmasını muclb ol· 
mu§ ve yalnız, belediye muhasebe 

(Devamı 5 incide) 

Vapurun direklerinde 
imdat bekliyenler var! 
Kazazede vapur mürettebatlnın aileleri kazayı nasıl 

duydular, neler anlatıyorlar 1 
Fırtınaya seferde yakalanan ~~·--·--~ 

Bir vapur~muz da 
Karadenizdekayıp 

1 -,,....,......,~~~~---------

1\llU i ~apuru ikind ı;:arkı;:m e-
• mekli ·ıdciiıli yüzba.51 · Murad 

Cemal E ren can 

! ~ · Reisicu.riıhur 
yılbaşı tebrikleri· 

ne teşekkür 
ediyor 1.0 şilep karaya ı 

An'kara, 3 ( A:A.) - Riya. 
seti Cumhur Umumi ·Kati pli· 

.. ~· d .. d ii ş t 'ü gın en : · 
Yeni yıl münasebetiyle, 

Reisicumhur ismet İnönü, 

yurdun her köşesinde bulu. 
nan vatandaşlar.dan, yüksek 
ve .samimi duyguları bildiren 
bir çok telgraf ve mektup al· 
maktadır. 

ls ı•an~·ru'a f('tl,11 :ı.t yapan lıe) ncl. 
milel l\onıi<ı~ on rnmhurl~ <'i ordusu 
safl:mnclıı bir Irk lıilc ) abancı ol· 

madığını t<"~bit ctnıMir 

( YazıM ;) lndıle ) 

nile"i efradı ara ında ••• 
~ } azısı 4 ımcude 

Bundan pek mütohassis o. 
lan ismet İnönü sevgi ve te· 
şekkürlerile saadet ve refah 
dileklerinin iletilmesine A· 
nadolu ajansıı,ı memur etmiş-
tir • 

• • • 
Yılbaşı münasebetiyle muh· 

telif devlet reisleriyk Cum. 
hurreisimiz arasında samimi 
tebrik telgrafları teati edil· 

~ miştir. 
.. ,..,,,_,,,_vv•-' .,~.""""' ...... • 

.lngiltere. ve Amerika 
Japonyaya karşı 

1 ktı sa dl mu ka be 1 e bil ni r si 1 
tedbirleri alıyorlar 

Londra, 3 (A.A.) - İyi malü. lngiliz elçisi Craigie u<.sın<la ya· 

mat almakta olan mahafilde Çin· pılan görüşmelerin akim kalma. 

deki lngiliz menafiinin himaye- sı dolayısiyle ve Amerikanın da 

sini temin maksadiyle Japon ha- Çindeki kendi menafii hakkında 

riciye nazırı Ari ta ile To1cyodaki ( Deı·nnıı 4 f(nciirle) 
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ISPANYt\DA 
Falangistler ve krail.~ 
tarai:lar•arı arasm daki 

bUy ük rekabet 

'beneraı 'fl'ran.1ro bir ar1:ada§iyle 

1 ar;' _<1öşı1i ve lal1'mmn arası t.iflü Alı.tara cadJlsi bıto:z • 11 fqlt yap ltl lı sırada bu caJJeye "''""olarak çıka,, 1'1Jümıut eaddtsinln lıol 
böy.ed~r. 

. . .... 

1:1/aher.:· 
O A ~· 

• '• ~ • '.t 1 

~ naJu " arWatlaı sek Majdrka aciasmda kalltirurler A .d 
n al'Ulllda lbWlf çddığma, onların :ni? 01\lı\flll kenQilcrıl berab r /"\ liye sc:rayının s lYJ s lUJ z' D lUJ Ace'a yapı'aca!ı 
lc1areal altmclald yerlerde clald ~ ~ tUlbıl gören ber krallı}ı ta- i •} 
~ ldUdlm IUrdiliillle dalı . aft:ın gonuJ il kencUs.ini.o R9mıı.yı sn k a 'I m Ese! es: 1 
ft1dt ftldt .... ...,...er ·~ekt :ılaca~ zannediyor. ,.. yol ar 
ecllr.l'ılüo BıtJa mukabil lspan~·oUar Al· Eski varn~n lcardeşi Şebekeyi ıslan için be~edlye Jınar pllıın'aa ince da 

....... ._,. c101atnut olı;. :naııtan da 1evırotıaı ını, hayır. mahkOm o.'du 
• Mı ................... "Dcyll lie- ~lardan da .nefret edJY.ot!ar. Ju. bor~ alm ~, d•~cl~nu"yor c:ı:ideler ıoııiıletil~cek 
nld pnteelnde, orada glrclUklcrL"I jela tayyare meydanında bt'r gün Ayasofya me. ---ımda, yanan ad- Y W ... .,,..._ B .. lediye §ehrin imarına hat! 
1 ....... W. J'UI ......... tir. ts- bht ıcaı: İfl>~'<>lun Abiıanlan tas: iye sara)11lnı Ylllardanberi tama- l3ele:iiye ~ tıt ~ '1ert 1'tt bu vt1int.i-reıı f.Atfi Kır- lan evvel, ilk yapılması JAzmı gel 
,_,..... vaslyetı 1aarlnea tir göıc reırek töYh kenuştuldamtı duy- :n!le kaldıtılaıx111an enkqı yilzlla· ~nd:!n biri OWUU fti )J:att su· dar ~p l'Jtim3ı1 JIU tfiAin yollıın kararla tınnaktadır. A 
.. ı&rlll ile tült edea 1'ii 1auJI lum: J:.., odeğan fhtil. flı meselelerden ette haJJ~ karar~ tir. tf,ddeb 'VP ~I $lfldfr • ..,_ ~ köprUsüne ballanacak ca"" .. _.. 
~: - Avusturyalı dostlarmnza 1'· >ff taneal db latanbul asliye Hdn- Evvelce de YUdPz libi balecljre ta bu ~da ~ "'8re 9'1Ui 0 ~ ba§ka şebriıı en mühim no 

l'ı'aQo lspanyumd,.'1 IOh sut '.tence eden •tJtfilrlerfmla... ·I tlcar~t ~--de •ıUceleıa. :-ei i LOtfi ~ 11ı ~TPt ~Jstikru da ~arından ıeçen ve dar ohm 
bitler ff idamlar pneraHn İngil- Hakikat-., ...... Avoıturya•l ltrllmlt~~ .,•sı· · 1'8dar olmqo "yaptıti ttr ~\'apmalı ~it. Bu 1ıa :add~lerin geniıletilm:si bfrHV'I_., 
teredekl • tunetll tanltulannı 1 ile tapanyol ballık tuaftarlan 11_ ~41 tuhhQ4 ed-.ı :m işin d~. ~ bol suya ~Q\dµb. ~di,nla ı.r ... t>tpı 1

1
Anda gelmektedir • 

.U. h1ntte JnraMı, :-asmct. blrOok 1evlf ve rabıta var- ,ıdd u..ı.1m v e.ı.t ftllnln llar- 'cavuşrr:ası için 6 mi'yon liraya ih· bttçuJHnTtyon lira sarf!~ Oç dört 1 Beyazıt ve Ltleli arasındaki 
Bmıaala beraber budan hlli :hl'. .ı 11 Hikuıet :tı'atilndai 11\Ukavele . tiyaç olduğ:.ınu anl<ıanı tır. Halbtıki (J~un su derdi Ofladar 1::lde ile Karaköy - Tophane - T 

J'rulleaua mtlttebkl bir .uu.a~ Şu tanda komıtanlar. dı duy- eri '1!1Afırıa .. ı...:.-11 enku arasın- lıugün be1ediyedt sp işii&IJl ~rf.edi· ·~~dırıla;a'~tır.. Belediyenin bu yol- ·m arasındaki yollann aÇt\ma.!1.-.ı 
aeı.uw UU•• a.acllı .Wtınl :funı: .'~ bulımcın pamıaklık, dµvar taı- lece!< değil bu kadar, bu miktarın 1§ en: nıiihizn tasavvuru da terk<>E ılk yapılacak işler ara ındadır. 
dtltOUıüte mu tdlyoi!v, Bal. - Keneli 111emleketlerin4e dJnl- al'l ve a.ı:.q,~lan ~aklederek ıatmu.ı- onda biri ka:lar para yo~,tur. ~ fiyatını indirm ... ktir. AlAka!larlar bu caddelerin ne 

ltukl, ~tMI tht JW1'1i1• .arka 1 mı.ı ~ td!p Jarltte. h 4ildil ~f' m91~ 1~ MHrwIJr ~ 5a · · ıs1P1u .idA~Mr: ~ ve hangi taı:aft,anDtn i ti 
lmda fq!ltler, kraUık taraftan a- mlldataa 14mplyQDU k silmeye ts.- .... . . T"" • . d l '"~ 0 :lifm"'l l~el~n ı..s mil.yon lira ft.'<ı turetfle ıterif§I~ 
rtatokratıar, emnhurlyetçt bUr;luva !rştrlarken acaba bizim ltlmadnnıa1 :a~u\ muh~fft ~dUrl" "a Ur .(1 ye 8 ia 6U e temiq..edile~ilirse .s\I fi~~n ~- Jit etmektedir. 
mütefekkirleri ve klylD katollkler :tazandJklarım mı sannedlyorlı.rT '!. ~~~~emeye intikal e tir· d 

8 
.
0 

b 'atdacaktu. Ş:ıyet bu para hari~en Fant bu ve diğer imar işleri • 
hlunuyor ki. bunlarm hepli gizlice 8u llSzleri 18yUyen de yalnız -. ""',:&'""'.-.hltler aleyhine da-.ı mevcu U 1 n e~ e4ilern:!z de su tahıOAtmdan yapılınası fazla paraya nıilt 

blrlbirleri7le bo~aJı:ı.tır. yalım seaeral Yape de.11-11.:ıı•-: ~. ~ .. ~aret '"m:hkeme- tst tf tJk Ud 1 ,.., a~fad.ilm33ine nıecbµ,ri~et hasıl ~ !df olduiundan belediye b\uıun •-.-&& -- Una.eme "· a s \ •ım m nr ll;:;u.nce b tenzilAt . b 
Gelia bm1'tr Burecıetat.l bllytlk Bir ...n-

1 
''111iııMlıt:tiMWilfU~ valt oJaır ta- 1 kanlan yıllıkta kültür vazlyeU-

1
ur

1 
sa 0

1 
tıaman u gen ıra· mini için çalışmaktadır. Vali ve 

bir otele gldeUm, - •l&&I ge ecek hhı ve ka!1I P ·1 acı led" · i L fi v •• .:ıı--.aııaftakl diğer f.ipaQı.YOl kardeole- 'ianm ba)Jikatq uygun olmadığuu niz baklanda dil.kati muclb malt\.. ~ ır. • • • 1ye reıs dt n.uUdl son 
Kapııeı ltaıyu gizli htıblMrat rimis bu yabnçılan memleketi • ·1ert 11UnhÔşlerclir. nat g6rlllmektedir. Fa}cat. esas itıbarile tx:1ed!yem•z kara seyahatinde bu it için de 

telk114taıa mıQ8\lpbır. Gelen mek- :nizden atacağıL.. Mıı.hkem"'nin dUn tef1.fm edilen Türldyede 6123 ilk okul, 125 m- e ko
3 fıyatJarmı erg~q inchnneğe !<Gnıette tema arda bulunmu ... --. 

tuptsnam bber blNr ..., okur, ··'.lrarm:ı rö'l'e uıabkeme lddfavı ye- ~ okul, 68 llse, 13 a~~tmen otm- ' a'"ar ve:mi~tir.. LQtfi Kırdar bu Hab~ verildiğine göre hükQ.m•t 
tekrar kapatır. Bu sözler Uzerlııe ~ 'imle ve fiill veıkl gö!'l"Ü!, m1ıtealı- 'u, 40 sanat ve teknik okiıht, '1 va:l':i"''d bir ~e karşı dütüpceleri- >eneki blitçe:;ine lstanbuhm ima:rl9!~ 

Baş garson SUdetU bir Alman
dır ve mtıeriıa gbJi J>Olia teoJdli • 
tıadancbr. 

Otelin utonunda krallık taraf -
tarlıin ile fqlatler ayn ayn maea. 
larda toplaıımqlar, uzaktan ve ka
tım•ktı bir ıekllde hlrlblrlerini 
~ aralarmda biri.birleri· 
• dair ıeyler koa11111yorlar. 

Her ldStede Almanlar, İtalyan -
lar, Portekiıler ayn ayrı toplan
~Iar, ara1anna blı' ve~ iki de 
Japon alarak konuımaktaQırlar .. 

8wıJardaı:ı hlçb.lrlnln bfr tapan

~· iomıştufuııu görmedim. Bu 
7abancıtar, tepanyo11arm k~dile
rhı1 ısevmediklerinl blliyolilar. 

Halkıla eıı fazla ııefrel etti ~i. 1-
talyanlar, D~ s "bl ri q a -
rın ne söyledikler.ini bir UlflU an
Jsunıılar ve hiçbiı' ıaıııan lated.ik
lerinl bulup veremezler. 

Keııc:Uııi bUen hiçbir lspanyol 
Jm:m onlardan biriyle ge:erken 
glireıne•inis. SımsUr olmasına rağ. 

men ~ıUrlllUcr o~la.J1n p. .. 
lllnç ıeklldt ıul'inJ~ 11t11WorJar 

Bir İtalyan, bir lspanyol kadını
na: 

- Artık gldJyerum, bana bir tek 
keıtmı eöylemiyecek ~in! diye 
J'BlVlf!YOı°• 

Ksdla, keadlılıılıl blldllf, ttaı .. 
yantarm da anlıyavilecekleq tek 
kelimeyi 1öyllly0r: 

- Gµadalabaıaf 
Bir İ8pUyol bana 111nlirı Bay-

~est~a "8m• nneral i'fan '•t4-s&f.l fbrP'ıtmıtt Pt'ltrnet ttstUn- • ilks~k .Jku1 olduğu ardavılmnkta- ıi &:>Yl~ ifa;je etmiştir. na sarfedilmek üzere beş IQİlvali•rı 
:ıo, :Yagııe)'f MfetmecU. İhtimal ki '"'im gAl)O Jtra tal""i'1at öc1--mf'ef. irr. • - Bir §Ohrin 611 itinde belediye :!an fazla bır tahsisat kep 
() da ayni fikirdedir. F~kat ne Al. ,., k~":ı:ll temyi::: olarak hUlı:met- tnt otnUarda 4C7! si ka1m, .,ara ka.."8nmamalıdır.,, 3undan sopra da her sene ~u ~· 
:nanları. ne e~ kraiblt tartfırı ar- '"'\iştlr. "1726 sı erkek olMo.lc ftz re ı..ı :le İstanbul belediyesine ~ 
adaş!armı darıltzu.Ytt ceswet e.. ..._...o-- ırta okull· rda '1415 i l:"<lm, ır 8 u •aratından yardim edflteek ·r. E 
:!emiyor. o t • ' • 10 l1o~ gt.ı~P.,Tıı&fi "rk"k Qlmak nzere 23-18 mualllm ~ ' • f d :ıen yeni belediye tel im1z LQ 
f,,ıuaoract. tpplanaJı 'o bin klai il ,, fi. ·ıar:Irr. yenır s a yomu Kırdar. ıehrin iman için ne 

.. ba§Dldan 4evirmek ve ha!edivn İlle okullarda 7117"3, Ort"1ar~a le olursa olsun daha fazİa para 
~-le Saragosa Us rbı 1UrU- f \J ~~3~. fü~el0rde 17511. a~r"tın n o- Yapılmak Ozere olduıu mala ~~dır- Lutfi 
meya l'nıtrlandıldan •aman bUe 1~rıfr ve Anka!'a ~ibi 1 f!l'l- ·:ul!arm:h 29.!9, t"!mi!( v ı nat o- il ~ · ıraı....:ıı.. ~::.-1 • sö...t 

. d 1 ' b·ı.'d.riliynr tueudiırı:e "'~şu ~en #'·~• eıaeral l'ı'anko bunlatnı bajlarm. -nız • ça ıeoan ot bn Y!r fi .. e~ 0 tull:ırm!l 6]28, Univ rlı t'.! ile yük· 1 'f 

• bulunanları trf~• ~q.ret ede- •rapılatı tist11 ler bir otobü (in <>le ıpekte terde $544 talebe mev- ••- Biı istikrazdan ~ 
memi§tlr. Ct\ kU AJman'Yl', 'bünlar e e1 10 bm lira kt\dar ha ı1At yap uttur. Yıilaı$nbm söyl~ söylene bir yeter ki bunlar yerme sarf · • 
danı t4U4Jğt ta);dlrde 11.Ttb gl5n • • !nıu me.vda a cıkarınT"ltır. Bu IW' BUtUn melttr l rhnlzde 5u 621 yı1a.1\ hikayeSine dönen İstanbul 

:lerme;t ~esecıeifni bUdlrJnlıtt. ~ t1 bir oto,,,ü bir YJ}:la tamam !1 ~rk2k, 2G5ı::5s kı: ~.alt Uzere ~!lrinın stadyum mesele i nihayet 

r !t ' 

arJ>. vard:r. 
B ıgila l'aJlll!fs l rin &O bin kf. 

.,i!ik bil' milis kuvvetleri bulunu' or. 
"{raıt k taraft rlarnmı h!e göni UU
'<Sri 20 bin ltialdir ve avn a'·rı 'f:ay-
~aı.tıır altm cı rıı .. r."at.tadrrlar. 

Di'8J' tf. ~an Qilhl:r.Tl,,r hPrb
~· en teMJt 11 • l tt ken.:ın ... ~"ln 
'·on"M"~ n;ıım. b •na r.ıı•k.,"'il Fa .. 

' :-ı"' 1 ııJn fil '!'"-'n ,.erlerine çe
•.;Mlk'eri"·ı 'l ııl'·gvet,.t. 

}Alıı:ı J-i1-tt k f rlt'",""1 ""'"' r•1· 
.,... ıror. F.,,. t rf'w 1 o1 .,.,. r;..ıı..t. 

~•1}o b.,.,,...~ "I b••11•"'""\ h1t flof f'ıT'""' 

"ı;a:q'-o t~ .... ~ıasm~ dalma çarpış
·u baltncle41r. 

ım~rtf ed Jmt, o'maktadır. Bur n "10 ıca ta'"b" tulunma'!dao::lır. 'allc:l"'m.k üzeredir. Yeni valı ve 
nnra da cto~fı On he-11U,,l ü h ı- fstatf<Jtlk, 917 a"n"sin~ ait bu. • ::-!2:iiye rei .. imiz LAt!i Kırdar şehh· 
'!tı k!r o'ma1·tad:ır. Bu vaıi)eti ta:lı in~~lllJ, imar işleriniıı en ha· 

U 1 b u \ı n l t tlhul ·ıncM I~ .OJlftDİştir. 
i <) l 

":ODll'l~~Nl]· ~ıt:iotık~ttiSt· 

B::ıl.,rad eJ "miz JI:ıydar ş hrl-
l#ıi1 e va mi -

rf.ercandı yan .. ı~ 1.r. Bir~ -n ,.da ı;eıarnk 
Jhıgiln l5 l d n .4'VV 1 Mercanda '•ariclye vetaletiyb temu edccek

tıyıcllu ppısmda Ammamell han.. ir. 
ta brl yan:ım çWıı11, faka,t.., ttf~
ia bir yanım çıkmıı, takat, ltral-

Yan!f!I\'!11 n den suhur etti@ 
!lhidk olunmaktadır. BU)'Ull hasar 
Vıtktul'. 

rontoın amcs 
Lokantada 

"Gençııırj Taks'm meydanı gibi 
· er ci"wt;a fena ~ir arsa.dan kurta 
lP tenliz ve modern blı ~ ka 
vu turınak em?H.mizdir, ~ ilk 
·ırsatta t~ o~,, dr 
'll. ııtir. 

lngilterenin 
Ankara elçisi 
Romaya ta,yin edildi 

LOzıd , ~ C.A.. A.f- tıı2ilh_.tt 
A.ııkp ı>~ ~111 lir P•y 
nuı. nisan nymt!a tekatlailn1l • 
ar edec k olan 1.-ord ferlh'in y 

• ne Roma ~ elçiHllH t4yin 
~tir. 

Jedl: Be•qdi"en!'1 H'dU .. ltUJU 
- Bfse Tndllrleııt tayyarelere j 

aukabll bhı de onl ra, kendilerini kedi ve köpekler 
~eıoea.k Mr •!Lhntt verdik. l İstıqlblJl b ll!Wye t ,ıuı&l:! geçen l 

'8iı' tQerf tte atJy~ diyor: sen~ ıartındı 2.419:) köeek v~ 4tSO 
- Kendilerine milısaade etme - kedi öldürtmilltilr. 
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l·jnabed ! 
\AKSAM POSTASI 

Salıibi ve Neşri11at Müdürii 
!• 1-tasan Rasim Us 

.......................... " ............................ _ ...................................... . Saf yağ var 
/~~!RE EVİ: lstanbul A~kara caödesi 
" y uı l~•hl 214 Tılgral ıdruı lsı .. -.ı MAit" 

' ızı ı~lcri telefonu : 23872 
idare 24370 

'ı· . . ., 
r 
.. 111 !".. . - 20335 
• Aao\.~E· • • •• • • • • • • • • • • '""' ŞARTLARI 1 
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Kar 
V l!:N! ~ıl karla ı;irtli. Sabah. 

lej in penceremden bakıyo
~m, ortahk bembeyaz ... Beyaz, ya· 
u sulb. rengi. Acaba bunu 1939 yı
t~ın hep barış görüşle geçccegme 
ıır alamet _ saysak dogru olur mu? 
ıyle diveıı·m d .. l 1 ı .. ··ıı . . " c oy e o sun. gonu c-
'lnlız BUlha .. k • 
lı k" • su una o kadar susa-
li ı kar Yağması gibi tabii bir ha. 
se~i bile bir müjde dive karşıla-

nak, ondan d .. 'd 1:. k . . a umı c r uRmc ıstı-
o~ • 

Canım k ' . . ar. ne güzel şc>ydır. Pen· 
ereznden Uzun uzun bakıyorum; 
&.kat on a doymak kabil mi? kar 
ıelva-w: .· 
i ) 1Yenlcre, halta Nasreddin 

oca gibi karı ekme.;c katık ctme-
•e kalk " 
' an tara hak veriyorum: in-

r ~nın bu güzel §evi vüzünc sürüp 
gıın · · 

a doldurası geliyor. Soğuklu. 
:Ubna soğuk. Peııcerı:>lcrim kapalı 

r~ad ' 
d a Yanıyor ama İstanbul evi, 

eıı 
1
1 apartırnan da olsa, vine lstan-

ta· ıu cvidi . · 
1 

r, )'ıne camlarından, kapı 
e- u-a arına 

1 
an, her Yerinden rüzgar 

k• 1 er· · · 
i k.' ~Yıne kış geldi mi, pencerele-

n3 i agıtıamak lazım ... (Sırası gel-
cı n §ken s" · · oylıyeyım, belediye ev, a-

ıartınıan inşaatını sıkı bir müraka
ar ıeye tabi tutmuyor; böyle damı a. 
ak ~n, her yağmurda duvarları sır
sl 

1
• lanı kesilen, hakkuran kafesi gi

ıı apartınıanlar kurulmasına izin 
u· <>m:eıne)i; mal sahibleri yapıları
m· ~n ıyi olmasına değil, yalnız bol 
es·Jra geti rmesinc ehemmiyet veri

orlar) . 

ill u~ar, getirdiği soğuğa, sebcb 0ı_ 
• 'i g.u birçok sıkıntılara rağmen kc

fh Şevdı·r Ç" k" te" ,, · un u poyrazla bera-
ıcr gelir .. • , o ruzg-ar da - hiç olıııaz. 

n· a lstanbul'da - vücudu t:ızeler. 
..odos 1 u· alları lava, hele uzun sürerse, ne 

Uf• at nıızda, ne baeaklarımızda ta. 
bt1 e. ;.ırakır, ne de gönüllerde nc

eh· ır aya J·akın zamandanberi 
ırcte b" . 

ır gııp salgınıdır gidiyor· n· :anned . . . _ ' 
If· naa e.~ı~ gırmedıgi ev pek kal-

- ı. Turlü türlü ilaçlar yuta yuta 
il• gzırnı~·n t 

n "· adı bozuldu incecik tcr-
et 0nıetroı . . '.. •. . .. aıda cıvayı gorecegız dı-

" • e gozler' · 
ıi d . 1tnız Yoruldu. Bu yılın gri-

tfı e ınsanı bir ,yakaladı mı bırak 
nak bi!m· • • 

et• eri 1 G" 'Yor ... Hep lodosun hüner-
... ok.m oreceksiniz, bu kar şehre 

at .t . an Bekim gibi geldi çeşit çe-

kı. ılaçların bir a Ydır 'ap.amadıg" ını 
ı ,,.. d • • 

rıizı7un e becerecek, hastalığı te
ıt 3i ) eeek. 1\" eydi o lodos günleri! 

r taraft 
•ıt a ·r an, pek farkcttirmcden 

u~ lk~erimjz.,. işliyen rütubetli so-
l ' bır taraftan da alınlarımızdan 
n

zan sıkıntı tc>ri. .. insanı hasta et
Pz d c np eder? 
Biliyo • 

l . •. rum, kar yagdığına sevin. 
ıgını i. . 

çın bf'ıH ayıplıyacak kimse' 
er de v tl " ' . -ar ır. Fakır fıkara soguk-

. ;an titrrı k 
ili r en Ren hem fcvinivor 

ıı:ırrı d • ' 
.. e S<'vindiğini sövlcmckten u-

ti· ;annııyorsun !,. diy<'cckler. Evet a
tla bP · e• nırn dt- pek ısındığım yok; 
Sobalı od d -e• . a a da hohladıgım zaman 
ag7.ımcıan h f'f a ı bir bult:ır çık;yor · 
•Yakla . · ' 
ın nm, dızlt-rim pC'k rahat ol-
adıklar h Sa ını alıer veriyor. Biraz. 
n sokaı;.a "ık ~ 

L 0 " aca~ım ve muhak-
1.ak ki havr u · • ,, ı ŞU) <'ceğim. Ama ne 

a· L apaJım? tabiat bu! her mevsımın 
1.endine .. • 

• h gorc ıcabatı vardır \'azın 
ava s ' . e: ıı· ıeak olur, kışın da soriuk. 

wırndil'k . ' ·' 
• 

1 Amerık:ın rnt'dcnlvcti bile 
er y·· .. · 

a . uzunac h:l\•aların hC'p bir git-
lneı>ınc ,. il . ~are bulamadı. D~lki bir 
gun "'el' 

"' ır, lopr:ıö-ın üst" d d ··ı 
altında Ş<'h' 1 b un e c>gı. 

e . ır er kurulur o zaman 
ınevsun farkı . 

e' ki . arı kalmaz. Çok ~likür 
.. §ID'dilik intanlarda bÖYlc bir ar-
" u Yo' . . x: meşhur W ells bile prncc-

.c>sız, delil:siz C\'lc>r tasav\'ur edL 
or am:ı ) irnıf fkinC'i, yirmi ücüncü 
"ırlanıa İ'1" . , • ' 

~ 10., . ~1n o ııınun k1.istebck-
. ~et>:, ini lıalıcr 

vrrmi~·or. Demek 

Valimizden beklediklerimız 
Bugünkü gazeteler, İstanbul belediyesi idaresinde, 

dürlük bile olsa, bir takım mühim yerleri işgal e.denlere 
ten el çektirildiğini haber vermektedirler. 

iş-

rnı, yok r11 u ? mi.i· 

Bu tahkikata kimin zamanında başlanırsa başlansın, bu. 
nun Lutfi Kırdarın İstanbul idaresi ba~ına yeni gelmiş bulun
duğu bir zamanda neticelenmi~ olması bir falihayırdır. Çi.in· 
kü, biliyoruz ki İstanbul vilayetinin başında bulunan, İstanbul 
belediyesinde amir olan zat, büyük bir hüsnüniyet sahibidir. 

Bizzat yağcılar « Zeytin yağla rı mahlUttur» 

Vazifesinin ilk günlerinde karşılaştığı işden el çektirme
ye varan tahkikatlar, kendisinde herkeste olduğu ~ibi bil. 
hassa belediye i~lerimizin bir hayli bozu'k olduğu, el kcnması 
icap eden yerlerin, yalnız tahkikatına evvelce başlanmış olan 
yerler değil, bilhassa bütün belediye daireleri, şubeleri, mi.~

esseseleri olduğu kanaatini uyandıracaktır. 

diyorlar; Kimyagerler tahlille bir netice 
alınamıyacağı kanaatinde ... 

Koku hakikaten bir tefessüh kokusudur.. 
İnsanda, nereye d atılırsa bir çamurla kar§ılaşılacağı 

havası uyanıyor .. Bu doğru mu? Belici evet. belki de hayır ... 

1 Fakat şu var ki, bugün efkarı umumiyenin burunlarında dola· 

1 
şan bu tefessüh havasmm doğru olmadığını ortaya koy
mak, ancak her dairede, her ~ubede yapılacak esaslr bir ince. 

1 

lemeden sc·nra kabil olabilecektir. 
Acaba vazifesini ihmal eden belediye amiri yalnız maki-

ne şubesi müdürü Nusret midir?. Garaj müdürünün istifası, • 
: şubesin.deld yolsuzluklardan mı ileri geliyor? Konservatuvara 
1 alrnan 60 çeki odundan altı çekisini evine gönderen yalnız 
! mutemed Ahmet Göker midir?. 
f Buna bu dakikada verilecek cevap gene belki evet, belki 

i de hayırdır. 
Hayır derneğe kimsenin dili varmaz. Bu o çatı altında va. 

zife almı§ memurların, amirlerin hepsine bühtan olur. 
Evet demek güçle~ir, çünkü tefcssühün emareleri var .. 

Lutfi Kırdann şu ve bu demeden her şeyi, her işi tetkiki, 
inceden inceye araştırması, vazifesini bilen dürüst memur· 
larla, vazifesinin ehli olmıyanları, ihmalcileri ortaya koyacak 
ve böyle bir hareket, hiç şüphe yok ki, vazifesini bilen dürüst 

memurları sevindirece'ktir. ________ ....,_..":-" ____ ........ _____ _____ 

Yahudi muhacereti 
Bir logillz heyeti, 150.000 Yahudi 
işçinin Almaoyadon çıkarılması 
lttlnl tetkik etmek üzere Berllne 

gidiyor 
Londra, 3 (A.A.) - Mülteciler ) derpiş edilmektedir. Bunların mik· 

ofisi müdürü George Rublee, ikin· tan 150.000 kişi kadardır. 
ci müdür Robert Pell, maliye eks- Almanya filhakika bir "aktif., 
pederinden Joseph Lotton ve henüz mahiyette olan \'e kendilerine ağır 
tayin edilmemiş olan İngiliz hazine· bir haraç tahmil edilen kapilülas· 
sinin bir mümessili büyük bir ihti- yonlardan ziyade sen·etleri mahdut 
maile gelecek hafta ba~mda Berline olan ,.e de\'let için bir yük te~kil e
giderek Dr. Şaht ve Göring ile Dr. den yahudilerde:ı kurtulmak ayni 
t)ahtm Londrayı ziyareti esnasın· zamanda Alman işçilerinin iş~iz kal 
da \'ermiş olduğu plan mucibince masma mani olmak istemektedir. 
yahudi muhacereti mesele:ıini tet- Almanya hükfuneti 'Alrnanyada 
kik edeceklerdir. Bu planda ewela kalacak olup birkaç sene içinde ted· 
nisbeten genç olan kadın \'e erkek ricen uzaklaştmlacak olan yahu
bütün yahudi işçilerin muhacereti dilere karşı yapılacak muameleler 

ki daha uzun bir müddet güneşi gö-

bakında bazı teminat vermeği der
piş eylemektedir. 

rüp rüzgarların tesirinde kalacağız. Bu teklifleri şimdiki ~"killerle 
o halde kışın kar yağmasını da, kabul etıneğe imkan yoktur. Ve bir 
ha\•alarm soğumaııını da hoş göre- çok noktaları halledilmeğe muhtaç· 

lim. Kanunlarda, şubatta ortalık lir. 
temmuz, hiç olmazsa eylfıl gibi ol
sun diye istediğimiz kadar dua e. 
delim, kiı.r etmez. Ebedi bahar, gü
zel bir tasavvur ama ne yapalım ki 
insan oğlunun naııiblnde yok. İyi'li 

mi, yazın safasmdan olduğu gibi şu 

bembeyaz, uzanıp giden karın key
finden de bahsedelim ve şairle b('
rabcr: ''Mihneti kP-ndiye zevk et. 
mededir alemde hUner,. diyelim. 

l\"urnllalı AT AÇ 

Yahudi işçilerinin muhacereti 
prensipi .\lmanyanın makbul temi· 
nat \'ermesi :-artile kabul edilebile· 
cektir. Çünkü .\lmanyanm in:-ani 
mülahazalarla hareket eden hükü· 
metten kı-:;a v~ ıızun bir mlıhletin 
c;onunda yeni mali fedakarlıklar 

talep etmek fikrile büyük bir yahu· 
di kütlesini memlekrtte alıkoymak 
i~temesinden korkulmaktadır. I\lü
him meselelerden biri de i~in malt 

Son günlerin dedikoduların- ' 
.lan biri ve belki şehrimizi en a

lakadar edeni zeytinyağların saf 
olup olmadıkları davasıdır. 

Belediye 200 nümuneyi tahlil 

ettirdi. Gazetelerin ağzından ha
kikati öğrenmek müşkül oldu. Bi· 
ri, "çoğu mahlüt çıktı,, dedi, di
ğeri "hepsi saf bulundu., .diye ce· 

vap verdi. 
Bu mesele İstanbul halkının e

zeli derdlerinden biridir. Ne va
kit yağ almak vaziyetinde kalsak 
içimizde, mahlut, muzır, kötü bir 
yağ" alara1t ağzımızın tadını kay

betmek endişesi belirir.. Evvelce 
de bir münasebetle temas ettiği· 

miz bu hadisenin son safhası bizi 
yeni bir röportaja ve yani yeni 
bir araştırmağa sevketti. 

Bir yağcı ne diyor ? 
Bilhassa Vejetalin üzerine top

tancılık yapan Asma.altı yağ tacir

lerinden biri <liyor ki: 
"- Sadeyağlarmm mahlut 

olduklarında şek ve şüphe 

yoktur. Bunları tahlile de lü
zum yoktur. Çünkü evlerimizde 
yakınca anlarız, :Bazıları o ka
dar kötü bir koku neşreder ki 

içyağı eritiliyor sanırız. 

Bu yağlara her şey 'karıştı

rılıyor. Vejetalin safiyeti ba
kımın.dan söz götürmez yağlar· 
dandır .. Maahaza bu yağlarda, 

diğer yemek yağlaruun tahlitin
de mühim bir rol oynamakta
dır. Çünkü 40 kurıı~a peraken
de satılan vejetalin y~ğları var
dır. Bunların 25 • 35 arasında 
toptancılara malolduğunu he
sap edersek 80 den itibaren 120 
ye kadar satılan yaglara karıs. 
tırıİmak suretiyle elde edilec;k 
kar hesap olunabilir. 

Zeytinyağlarına gelince her 
yerde ~irkaç cinsini görürüz .. 

cephe:>idir. İngiliz mahfillerinde 
jahtm teklifinde olduğu gibi Al
manya bu planın tatbiki esnasında 
ticari bir esas üzerinden kendisine 
bir menfaat temin etmek yoluna 

~apmaması lazmıgeldi.~i söylenmek· 
tedir. Bu mahfillerde hasıl olan ka
naate göre Almanya elinde bulunan 
ecnebi dö,·izlerinden hir miktarını 
bu işe tahsis etmelidir. Halbuki 
~imdıki planla bu hu•usta ihtiyar 
.!dilecek masrafları <l'~cr de\'lctler
rin deruhte etme:ıi i -trnilmektedir. 

l\1uhaccret işile alabd ır olan mil-· 
'etlerin, mukabilinde bir menfaat 

temin etmeksizin fazla .\iman ihra· 
catmı ödemek için mühim miktrda 

döviz \"ermeleri lazrn~"lecektir. 

Muhtelif fiyatlarla s:tt lır. 
Muhtelif fiyatla':la satılan 

bu yağların ayni nevilerini muh 
telif yerlerde çok değişik fiyat
larla buluruz. Bunların hepsi· 
nin saf olduğunu iddia etmek 
garip göri.inüyor. 

İçlerine pamukyağı karıştı

rılmış olanlar hele pek çoktur. 
Virol yağının karıştırılıp ka· 

rıştmlmad ğı hakkındaki su
alinize müsbet bir cevap veremi 
yeceğim. Yağcıları himaye va 
ziyetinde görünmek istemem .. 
Ben yağcıların piyasadan emni 

yeti kaldırdıklarından muztarip 
biriyim. 

Fakat Vircl yağı koku>uz ol
masına rağmen çok a~ır ve 
yanınca fena koku veren bir 

yağdır. Boyandığını kabul et

sek bile bunun tersini d:: dikkat 
gözüne almak lazımdır. 

Kendi hesabıma yaVara Vi· 
rcl karıştırılmadığını söyler: n. 
Lüzum yok buna.. Daha uruz 
mikyasta tahlit yapmak m · 11.hin_ 
dür.,. 

Kimyakcr ne diyor ? 
Kimya hocalarımızdan biri 
yorki : 

di· 

"- Bu iş çok ince bir mese· 
dir .. Bugünkü tahlil şeraitine 

göre yağların karıştırılıp karış· 
tırılmadığrnı anlamak müşkül
dür. Bence yağları o tarzda tağ
~iş mümkün.dür ki bunu tahlil· 
hanelerin elinden saf diye ge
çirmek kabildir. 

Yağların safiyetini aramak 
için tahlil usulleri vardır. Bun
lar tatbik edilmedikçe bu i~in 
~çinden çıkılmaz.,. 

Bilhassa mahalle bakkallarında 
zeytinyağları taamı acayip bir 
lezcttedir, çabuk donar. Yemek . 

leri acıtır. Bunların bir an icin saf 

olduklarını kabul etmis bulunsak 
bile bu takdirde mahalle bakkalla. 
rında 42 - 45 kuruıı fj .. ,~tla satılan 

Mevsimsiz siyasi haberler 
A 1':.\DOLU Ajansı bildiriyor: 

"Hariciye nazın Yon Ribbentropun 
kanunusani içinde \'arşovaya ~yahat ede· 
ce~ine dair çıkan haberleri salii.hiyettar 
maharil me,·simsiz addetmektedir. .. 

Genç kalmanın sırrı 
S.G. rumuzlu bir muharrir (genç kala· 

Kaç kişinin paltosu \'ar. Kaç kadın he
nüz yazlığı çıkarabildi? O halde bütün pa· 
rasızlıktan paltosuzlar ebedi genç, paltola· 
rma ve kürklerine sanlan biçareler de e· 
bedi ihtiyar. 

Salahiyettar olıruyan mahafil i~in far

kında değil mi ki sanki? 

Bu krş kıyamet Varşova gibi bir yere 

seyahat için elbette mevsim değildir. 
Politikac t :r, canlarının kadrini bilirler. 

Yaz gelip lıavalar açılmadan, güneş çık· 
madan onlar cerre çıkmazlar. Fakat ne 
gariptir ki politikacılar bu güzel ha\'ada 

ortalı.ita dağıldıkları zaman da: 

- l'fuklar kararır! 
Bunlar. mev~iminde ı~ ya hey dc~ler, 

mev~im:;iz olur \'e"-'clanı. 
\'elha-:ıl anla~ılıyor ki hangi mc\·~;.!'1 o· 

tursa ol,un: 
Hayayı bozan politikacılardır. 

lJilmenin sırrı) hakkında bir yazr,mda 
diyor ki: 

"Geçen gün baktım; köprüdeki Boğaziı;i 
\'apur iskelesinden, yirmi otuz kadar Al
man çıktı. Sc) yah olacaklardı. Yarıdan 

fazlası ya~Jı ya~I ı, fakat hrpsi de, ne gür
büz şeylerdi. Kadınlar, yaz aylarında imiş
ler ~ibi, incecik yün ceketler giymişlerdi. 
Erkeklerden dörtte üçünün sırtında palto
su yoktu ... 

Bunu anlatan muharrir, bu ~yyahla
rın Yu~a tcpe.;;inden geldiklerini söyliye· 
rek "onları pi.ıfür püfür boğaz tepelerine 
::ürükliyen hangi $Cbebti? Hiç ~üphe yok, 
ebedi gençlilderi .. diyor. 

~1uharrir ~aliba 1 ~tanbulun 
dır. Diğer 'apurlara. yürüdüğü 
bakmadı mı hiı;? 

yabancı,.ı

yollarn 

\ birader cepleri dolu, gönülleri ferah. 

\'akitleri bo~. ne kazanç. ne say, ne ia~e 'e 

ne mesken düşünen bu adamların 'lazi) et· 
]erini ve hallerini bana Yer :-ana denizden 

yüzerek Yuşaya gidip ~clecek kaç geıı~· 

değil, sakallı ihtiyar bulurum. 

••• 

Kara kıs • 
Elimiz, dilimiz, gucwnüz. sozumuz \'ar· 

dı~r yerde biç<Ire tabiatin dört mr\ imde 
bir gelen kı~ına kara der geçeriz. 

Bu kı~r korkunç bir hale ~etirmek için 
uydurulmuş. ac;la yerinde olrrİıyan bir ta· 

bir değil midir ki ey kari! I\likropsuz, ter· 

temiz, bembeyaz karm adı kara kı5tır. 

bu yağların toptancıhr :'la ( 55)' 
kuruşa satılması nasıl i:;oh oluna

Lilir?. 
Bugün zeytinyağlar.oıı:ı fiyatı 

peraken .. ~c olarak 50 · 60 eırasıntirt. 

•lır. 

Bic ·rağcı 1"l! ;nüna-;~:..·.~;.: diyor 

ki: 

··- Asıl zcytinyağını yeme
yen yeyemcz .. Ç-:>k a'ırdır. 
Zcytinyağını hafifletmek la

zımdır. Hakiki ve saf zc:ytinya. 
ğı gayet koyu olur ve rengi ele 
hafif maviye çalar. Halbuki pi
yasada lıöyk yağ bulmak he
men hemen güçtür. 

Esnaf bu zeytinyağım sata
maz. Halk sahibine inanmaz, 

şekline, rengine bakıp mahllıt 

zanneder . ., 

İşe belediye el koyduktan son. 
ra yağcıların daha ihtiyatla ha· 
reket ettiklerinde şüphe yoktur. 
Fakat piyasada mahllıt r~g bulun
duğu .da muhakkaktır. Tahlil ne
ticeleıinin müsbet olmaması kim. 
yakerlerin dedigi gibi fenncn bir 
şey ifade etmiyorsa da bu takclir
ce işi başka kanaldan tetkil{ etmek 
gerektir. 

llatta bal kya~ı satan bir mü
essese sahibi ile görüştük. Bu d~ 
diyor ki: 

"- Balıkya,)arınııı ela safı-· 

nı ve asıl matlubunu piyasada 
bulmak müş~üldür, 

Toptancılardan alman bu 
yaglar süzgeçten geçirilerek 
şişelere kom.ır ve üze~ !erine: eti. 
kctlc:r yapıştırılarak sa~an mües 
seselcrc malcdili:-. 

Ben kendi hesabırııa balık· 

yaglarmın da saf clmad·gıııı 

itldia edecek vaziycttc:yi.n.,, 
Görülüyor ki yağl:ı.r meselesi 

heııüz bir tahlil ile bitmiş dc:rd ek· 
ğ'ldir. Bu i~in içindeı.:ı ç.ık<: ;;nıc:, 
için tetkikatı, ara~tırmağı c1ürüst. 
!eştirmek gcrcrl:tir. 

Yemek yagları, zcrtinya~ları. 
tereyagları biri birini tutr.~a-. fiyat 
]arla satılan ve ne oldukları daima 
şüphe veren haldedirler. 

1 Düşünüyoruz da " f oıarnk 
hattd gazyagı dahi olma ı ını ı;o

riıyonız. Yahut s .turu~ bu 
neticeye vasıl oluyoruz:. O halde 
hakikaten en saf ya::. .dem::.{ yal. 
n z purgat:f olarak cılınan hindya 
gıdır. 

1 Ma~ma!ih artık böjrle bir ila 
ca da luzuın ka:m.=ııştır. Calib., bu 
kadar halledilmiş yagların en bu. 
yük ır.arifeti ?iir.;atif gib:. tc .... ir c 

1 lişlcridir. 

Abbas 1-!! 1 !.11 i Pasa 
' 

An karada 

~;,bık Munr Hid:\"1. Alıtı:'.'1~ l"mm1 
n:ış::ı ıoehl'jmizc gelmiş ve dün ak
§am Ankaraya gltmi~tir. 



Ankara radyosu 
Turl.·iııe lfod110 l)ifii:11on Poiilaları 
ANK.\H.\ H :\D\'OSlJ 
TCRKlYB H.\DYOSU 

Evvelki zece birdeJıbire kopan 
fırtxna, Karadenizde otuz -yıldan
bcri görUlmemit bir ıekilde teza
hür etmiş ve dağ gibi dalgalar 

Dalga uzunhıAu: 1639 m. ı83 Kes./ baıta büyli.k bir iileb olmak üze-
1~0 Kw. T. A. Q.19,74 ın. 1:;195 Kc~./ re bir çok gemilerin batmasına, bir 
20 Kw. T. A. J>. 31,70 m. O-Hi5 Kes./ (;oklarmm da karaya. düşmesine ve 
20 J(w. daha birçok hasarlara eebeb olmus· 

SALJ S - l - 939 tur. 
18,30 Türk ınüıi~i dn..resaı: - Sc· 

~ah 'e hüaııh faslı).19,15 ~nat, ajans 
11wteoru1uji Ye ziraat lıoro;.o.sı haber· 
lcrl, 19,30 Tiirk müziği, {saz eserle
ri, l 1 - Sehnaz pcşre\·i {Ali ağa). 

2 - Suzi rlilara saz sem:ıisi (Tanbu
ri Cemil), 3 - Tanbur tak imi (Me
~ut Ce'nıll). 4 - Kürdili pe.,~el"i 

,(T:11ıburl ~~il). !ı -Hüuanı saı \e 
maisi (Şer.if Muhiddin), (j - Penbe 
kırdın (Haydar Bey), Çalımlar: '°"· 
<'ihc. Mesut Ccmıl, Ru~n Kam, Cev
clct Kozan, 20 konuşma (Hukuk ilmi 
Y2.\mn kurumu), 20,tb Nfizik (radyo 
<1rl.:eslrası, • Sef • ıPractorlus), 21, 
15. Sani, t>Stı:ıın, tebviliıt, bmlıi) o -
nul,ut borsası {fi)al). 2J,15 Türk mu 
zıği, {Şarkı 'e taksim), t - ŞarL.,

lat { ıü:zeneıı Senar), 2 - Kemal 
.:\iy;ui Se}httn), Kemence ıııksim. 

3-- Şarkılar {Muı.lafa Ça#lar}, 21,15 
Kormşnıa, (TIU-kiye postası), 22,10 
mi.iıik. (Kücük orkestra), 1 - Tatlı 

ınellemler., ,·ııls (Gun'l), 2 - Asker 
ın:m;ı (Şubert), 3 - MehlulJ isimli 
son:ıtın adac')·osn (Beetho;ttn), ıt -
:)cıı parça (Levin), 5 - KantııLifo 

~Sczar küi) O - ikişer ikişer - :Vals· 
:{\'alttöyföl). 7 ~ Dül!'.inc icin (kar· 
JisJ. 8 - Bar•o;ma - Polka (DrisoJ, 
Sl - Rlls motifleri üzerine potour, 
,n.eopotd), :?3,10 rnüzik {Cazbaod), 
:.ı:ı. f.), :.H· Son ajans h:ılıerleri \'8 ya
.rııı:..i proıtr:ım, 

Ankara radyosuunu 
yarınki programı 
4 - J - l939 ÇARŞAl\lBA 

12,:iU ~lüzık (Bir koııst•rlo - PJ). 
.. ~ Saat, aJans haberleri ve Meteor -
Aııkara. 13,10 Türk mfiıiti (Halk 
1ürh.üleri - l'J). 1.3,4-S - ıs Müıık ba

Fırtınanın doğurduğu ilk lı:ars 

haber, dün gece şehrimizde duyul
muıtur. 

Gilnlerden beri havanm bozuk 
gitmesi yüzUnden yüklerini alamı. 
yan vapurlardan birçoğu Ereğli li
nwu tinUndo beklefirlerken Kara
denizin birdenbire korkunç bir şe ~ 
kilde kudunnaaiyle ~lar, 
bu vaziyette karaya vurmamak i· 
çin hepsi de demirlerini tarayıp de
n.ize a.çılmağa bqlamqlardır. 1ıte 

bu gemiler nnuıınds. Banilay - Be
nijamin kumpanyaamm 1800 ton. 
hık bir .Uebi olan lıllllet vapuru da 
vardır. 

Bu ~ııpur &iılcırleri kesilme.si do
layJSile daha ilk anda büyük teh
likeyle kant karlıya blmıt ve ma
ldnelerlni ifleterek kendini kur -
tarmağa çalı§m.19ttr. 

Fırtmarun fiddetli o kadar faz
la vo mukavemet cdilemiye-cek bir 
haldedir ki, Millet vapurunu Çoban 
çeşme <.leresi öniinde 9~6 sene8inde 
sahilden 300 metre kadar açıkta 

batmış olan Yunan vapunınwı en
k:ızl üzerine sUrilklenmekten kut
tarmn.k kabil olamamıştır. 

Millet vapuru batıyor! 
.Millc.t vapuru, E'nkazın üzerine 

dUşünce. derhal delinmiş ve t111 al. 
mağa ba.şlamrstır. Biraz sonra da 
sahilden !aci.a.yı biltün korkunçlu
ğuyla seyredenlerin gözleri önünde 
dalgatarm arasına gömü.lüp kal • 

f if parçalar. 18,30 Türk müziAi (Şar- mıştır. 
lılar ,.c sa7. eserleri). Okuyan: (Sııdi Mürettebattan bir kmmı can kur-

t:ıranlara ve geminin alışalı kısmı

larına sarılarak kendilerini suya at
mışlar ve diğer bir kısmı da gemi
nin direklerine tırmanarak imdad 
beklemeğe baışlamışlardrr. 

Herkes kendini kurtar
mağa çalıfıyor 

Bir taraftan Millet vapuru batar_ 
ken diğer tgraftan da etrafta bu· 

llu,s(;'s). Çalanlur: ( Vccıhc, Fıılıirc 

}'rı~nn, Rrfık J.'ers:ın): 'l - Fernlı
ııak peşre\'İ (Zeki McmeCI ağa). 2 
- Ede lıeslc hollrni zblfü ~iyalun 
:ı H:ıııf Yektn). 3 -- Şarkı • Gez, do. 
faş - (Zeki Arif). 4 - Şarkı - Ey be
nim mc-stanc gô:ı:lüm (lsmail Dedi!). 
!"> - Şarkı • sc,•dim bir goncai rana 
Osmııil Dedd. B - Sorkı - Lerzan 
l'<Ji~or (Lrmi). 1 - E\·iç S. semai
~i (Serlcıt O:ıtoPrald. 19 Konuşma. 
l 9,15 Saat, ajans, meteoroloji ve zi- lunan öbür gemiler ancak kendile-
rırn L lıor:l"ası h:ıberlcri. 19,30 Türk rini kurtarmağa çalrşma.ktadırlar. 
nı ııigi (Hicaz faslı). Sor. he) eti: Millet vapurunun zavallı tayfalan
'l .ı!ı,in ::;:rakuş, Hakkı Dcrm:ın, Eş. na en kilı;:ük bir ya.rdım ve imdad 
'"·f Kat.iri, H:ı:ıan Gür. Basri Üfler, vaattası göndermek kabil ola.ma
ı: ı ııdi Tokay. 20,30 Konuşma (Mi-

maktadır. z 1ı ~:ıatıl. 20,45 Müzik (Küçük or-
1 ' 'r;ı): 1 - Şen kardeş (R. Yols- ikbal v.pur'1DUD faciayı 

1 ı :! - Eleji (Çaykovski). 3 - h !, -1 af 
l' ı'ı!o - ıirfeo (Rossi). 4 - HoOJal a er ı\'el'CD tagr l 
,· 111·.ı ı.J. Lanner). :; _ Samp:ınya _ Yine Barıilay kumpanyasma ait 
ı. tlop ıı.üınbi). 21,20 S:ıat, esh:ım, olan ve ayni yerde dalgalarla pen
lııhvilfıt. kambiyo. _ nukut bor-ıa!>ı ı;:el*11 İkbal vapuru, çektiği bir 
•11\utl. 21,30 Temsil -Yerler - Ya- yıldınm telgrafiyle faciayı ille ola-
z 111 { Goclhtt) • Türkçeye çeviren rak aynen şöyle haber vermiştir: 
ı ı .. reııı Heşil). Küçük orkeı;lra re- "Zincirlerin kesilmeai dolayısile, 
1.ık ıti.ı it•. <22,30 Müzik (Bir senfo-
ııiııin lııkılimi). Tııkdim eden (Ce- gemi)i ayınnalc imki.nt obnadığın-
mııl llcşit) . .23,20 Müzik <Eğlenceli dan mecburen Gülünç eler• önün. 
ııli'ıklar J. 23,45 - 24 Son ajanq ha- de kumluğa oturtulmQ§tur. Siddet-
~·ri YC yarınki pro({raın. ti fırtına .t.eairile manevra yapmak 

D 1 
· b imkanını bulamıyan Millet vapuru 

o ma ahçe da yanımızda ba.tmljtır ... 

h,.. d" . f hk"k Kaç tayfa vardı? a ısesı a 1 ah Bu sabah Millet vapurunun H-

ldare "mı'rfert"nı·n h lhibi ve şirketin müdürü bay Barzi-
.a mu a- layla konuştuk. 

1cemesme lüzum jiörüldu! Kendi.si ievkalide müteeasirdi. 
Ankara, 3 - Dolmabahçe sarayı Gözleri dolu olarak b_,, ıunlan 

önünde izdiham yüzünden vukua söyledi: 

gelen feci ölümlerin mesullerini a· - Çok müteessirim... K~·meili 
ra~lırmak üzere yapılan tahkikat mesai arkada§larımın böyle bir fa. 
neticelenmiştir. ciaya kurban gidişi beni harab et-

lki mülkiye müfetti~i tarafından ti. Ancak sabah gazetelerinde ya

hazırlanan tahkikat e\ rakı Dahili- zıldığr gibi, boğulanlarm yekunu -

ye \'ekaletine 'erilmi~tir. Üğrenil- mm bu kadar kabarık 01mad1ğmı 
diğine göre müfettişler bazı idare tahmin ediyor ve tetJelli :tıuluyo. 
amirlerinin \azifelerinde ihmal gös- lrum. 

"' Y" u, g.,m.ıue a unan arın u -terdikleri kanaatine varmıslar ve ı r-ı;nk·· __ ,... b ı J 

b~nla_:ın m~hake~l~rini lüzumlu mumu zaten yirmi kişiydi. Kaunın 
gorm_uşl~rdır. Bu smırler e"ki vali sahile yakın olması, bu .arkada§ -
:\1uhıddın Ustünda~. eski emnivet 1 d "him b' k it t .. .. . • . . ar an mu ır ısmınm ur a-
mtiduru Salıh Kılıç, e5kı emniyet rılmtş olmasını icnb ettiriyor. Fa-
müdür mua\ ini Kamran, Be~·oğlu kat henüz kat'i bir ıey eöyllyecek 
kaymakamı Daniştir. vaziyette değiliz. RiltUn telgraf hat 

Vekaletin tetkikleri birkaç gün ıarı bozuktur. Yiluırmı üzerine vtı
içinde ikmal edilerek evrak Devlet dırnn ..-ivoruz hi,.biriaine ı:e~ab ' ~ ... -. . " 
ŞOrasmıı gönderilecektir . ııılmak kahil olmuyor. Her an, te-

ZAYİ • 
82 fnel top~ alayından alını~ ol· 

duğu.rn terhis tezkeremi zayi et tim. 
Y enislnl c;ıkaracağrmdan esl'isinin 

hükmü yoktur. 

K "''"'' Rih·für f' o« im., 

esı:ıürümüzü azaltacak bir haber 
bekl~mckteyl?.. 

Vapur sigortalıydı! 
Diğer taraftan yaptığının tahkl-

1 kata göre, iki sene kadar evvel De. 
ni:ı:vn11Rrr tarııf'mıtAn ~~ - 40 hin Ji. 

3 lKlNClKAfo.."UN - 193b-
===----===•===--::--.......,~~=---------~ 

vapuru nasıl batlı ? Fransız Başvek 
Bugün T ununst raya satrlmış olan Millet vapuru, si

gortalıdır. Ancak içindeki müret
tebattan hiç kimsen.in sigortalı ol
madığ't anlaş! lmak tadır. 

Haıi haber yok! 
Bugün ıaat 13 e kadar, acente

ye yeni hiçbir haber gelmemiştir. 
Deniz Ticaret mii.:lürlüğü ise, 

ifin bida yctindenbcri en ufak bir 
malllmat alınmamıs olduğunu bil
dirmektedir. 

Binaenaleyh, kurbanların mik· 
tarlan ve diğer kazalar hakkında 

söylenmekte olan havadislere, he
nüz tahakkuk etmCm.iJ rivayetler 
şeklinde bakmak zaruridir. 

Gemideki mürettebatın 
isimleri 
Millet vapurunda mürettebat 

olarak taO'I 20 ki§i vardı. Bunların 
isimleri de ıunla.rdır: 

1 - Süvari, Besim özberk. De· 
1 niz kıdemli yü.zıbaşıhğmdan müte

kaittir. (Kendiai evli n bir çocuk 
b.aba11dır ve 56 yaşmdaır.) 

2 - lkinci kaptan Tahit Kepez. 
50 ya9rnd1.ır. 

3 - Ç&r.kçrb&fı Mehmet Eren, 
deniz kıdemli fÜE~tılığmdm mü
tcka.id. (nü. ve bir ç~uk babası· 
dır. 56 yapndadır.) 

4 - İkinci çarkçı Murad Ercan. 
Deniz kıdemli yüzba.plığmdan 

mütekaid. (Bel} çocuk babasıdır. 
56 yqındadır.) 

5 --Güverte lostrccn0&ıı Ahlliet 
Aydın (28 y~dır.~ 

6 - Makine Joatromosu Baha· 
edelin Gülçen {38 yaJU1dadır.) 

Tayfa. ateşçi, kömürcü , kama
rot olarak da gemide bulunan dL 
ğer mürettebatın iai.ınleri JWllar
dır: 

Ali Başkaya, Ahmet Urer, Meh
met Ali Erterzi, Osma;ı B'Jk;aya, 
Ali Kel, Dursun Camiıran. Ha.. 
san Geveze, Halit &ikaya, Os· 
man Geveze, Sabri Sarıgil, İzzet 

Mehmet, Riza Yılı:nazçelik. Dur
ısıın Baykar, Hüseyin Ermegan. 

Karaya düıen vapurlar 
Millet vapurwıu batıran f.ı:rtma. 

nın bir çok vapurları da karaya 
dii§ürdii~ aöylcnmektedir: 

Alaplı istikametindeki Sarıkum
luğa Samaun ve Mete }ilepleri, bi
raz daha .qağıda kayık iskelesine 
yakın bir yerde §adan, Galata, 
Zonguldak, İkbal §Hepleri, Çoban
çeşme ağzında Tan jilebi, biraz ö· 
tede Atilla §ilebi ve Yunan bandı
ralı Süper ve Nami.ıı:os şilepleri ka 
raya düşmü~crdir. 

Karaya düşen bu vapurlardan 
Galata şilebi 1800. Zonguldak şL 
lel;ıi 1400 tonluktur. Her ikisi de 
Kırzadelerc ~ttir. Vaziyetlerinin 
çok tchli.keli olduğu gelen haber· 
!erden anlaş Imaktadır. 

Mete vapuru, 5500 tonluktur; 
Kalkavanlanndır. Sarıkumda ka
raya oturan vapurun vaziyeti _ e· 
ğcr hava müsait giderse tehlikeli 
değildir. 

Samsun vapuru, Aldıkaçtıoğul
larmmdır ve 1700 tonluktur. İkbal 
Jilebi 5300 tonluktur. Barzilay -
Benjamen kumpanyasınındır. Şa. 

dan §İlebi Sadıkzadelere aittir, 
3300 tonluktur. 

Yelkencilerin olan Tan şilebi, 

3700 tonluktur, Çobançcşme de· 

resi a~zın.da oturmuştur. Bu şileb 
su tanklarını su ile doldurup :kara
ya vurmu§tur. Atilla şilebi 1800 
t~nluktur. Yunan ıileplerindcn 

Namikos 3800 tonluktur. 

Haber alınamıyan gemiler! 
Barzilay kumpanyasm:n Sebat 

vapuru Ereğliden buraya gelmek 
üzere hareket etmiş, yolda fll"ttna· 
ya tutulmuştur. Bu gemiden hala 
bir haber alınamamt§ttr. 

lm ~at isteyen gemiler! 
Denize açılan vapurlann da teh

likeli vaziyette oldukları anla~xl

malı:tadxr. Dün ge!i vakte kadar 
bunların akrbetlerin.den bir haber 

Fırtx~a .. yii.r:ünd:n E.'.eğlide bir 'çarkçının olup olmadığına kat'i bir 
de motorun battıgı soylenmekte· btikilm verileme:r.. 
.dir. Oğlu şekerci Saim Ercanla ko-
Eğe denizinde İı:mir civarında nuştuk. Hadi.ııeyi nasıl duyduğunu 

Alaçatı sahillerinde karaya oturan şöyl('ce anlatıyoc: 

Hüdayaemanet m-::törü kurtartla· "Sabahle);n dükkanı açmağn gi
manuş ve parçalanmıştır. Motörde diyordum. Ağabeyim Rlfat da şe
bulunan dokuz bin teneke gaz ve kercidir. Onun dük.kanı önünden 
benzinden 350 tenekesi kurtarıla- geçiyordum. Beni çağırdı. Gözl ... ri-
bilmiştir. ni kıpkırmızı giirdüm. Yüzünde bir 

Zonguldakta fırtına damla renk yoktu. 
Zonguldakta da sert hava bütün - Ne var. Dedim. Neden böyle. 

hıziylc limanı altiil;t etmiıtir. Fır- sin? 
trna esnasında burada Sadı'kudc Bana gazeteyi uzattı. Hadiseyi 
Aslan kaptanın Sakarya, Ba.rzi . "''tudum. Kcndin.i .kaybetmiıı bir 
layın Refah ve Sadıkzadelerin Su halde acentaya koştum, dediler ki: 
ad şilepleri bulunmuştur. - Vapurun birnz uzağında 1k -

Hava patlayınca sür'atli ve mu· bal vap:ıru karaya oturmuştur. 

kavemctli bid;apu.r olan Sakarya, Vapurun telsiziyle muhabereyi he
derhal denize açılmış ve havayı a· nüz tesis etme<ll:{. Batan '.Mi11et u
çık denizde karşılamıştır. nurunun direğ:nde birkaç kişl gö-

Suad ve Refahın vaziyetleri rülmüştür. Bunların kurtanlmasr i-
hakk.ında bir malumat yoktur. •in tP.dbirler almmrştır. Babnmz 

Kaplan ve Atilla ıilcplerinin a- \1urad Ercanın kurtu1anhr anısm
k.bcti hakkında da umumi bir 1üp .:ıa olup olmadt_:'1'nr ei.ıe b1ldirece-

he vardır • ~.İ7. • 
Telefon ve telgraf hatları Bu bir te.<ıcili ama. ı:imdiye ka. 
bozuldu dar malumat almadığunıza göre 

hadise bir felakettir bi7im ıcln. 
Frrtma memleketin muhtelif yer· 

!erindeki bilhassa Karadeniz havza
sındaki bütün telefon ve telgraf 
hatlarını bozmuştur. Birçnk mın
takalarla pt"k Mr mWıabere edı1-

mcktedir. Birçoklarından muhabe
re imkam bulunamamaktadır. 

Fırtınanın phrimizde 
yaptığı hasarat 

Dün saat birde de Bebekte~
rah sokağında 70 numaralı ev, ya· 
ğan karların tesiri.le çökmüştür. U_ç 
katlı ve ahşap -Olan el'de, evin sa
hih~ Celal Ahrnedin hemşiresile iki 
küçük çocuğu bt.ılimın3ktaydı. Bu 
zavalWara bir şey olmamıştır. 

Kar makinesi Mecidiye 
köy6nde çalışbnldı 

Belediyenin kar makinesi dün fa· 
aliyete geçerek l\.:la:.idiye köyündeki 
karlan temizlemi;tir. Makine beş 
ı:antimden fazla karlan temizlediği 
,.e Mecidiye ktiyündeki kar tabaka· 
~ı beş santimden yukarı olduğu için 
hu mmtakada ~alıştırılmıştır. Ya
~n karlarm kaldırılarak sokakla
rın temizlenmesi maksadile temizlik 
amelesi kadrosu da dün tezyit edi
lerek faaliyete geçi~=mi~tir. 

Bursada da kıı şiddetli 
Bursadan bildirildiğine göre bu· 

rada da kı~ büyük bir şiddetle de 
,.am etmeye başlamıştır. Bazı kaıa
Jarla münakale kesilmiştir. Telefon 
tellerinde ,hasarat vardır. ,Şehirde 

kar 40 santimdir. Ankara postası 

gelmemiştir. 

Hava vaziyt>ti 
Yeşilköy meteoroloji enstitüsü 

bava vaziyeti hakkında şu malılına
tı vermektedir: 

Ha\4, yurdun Akdeniz kıyılarile 
Ege civarında çok bulutlu, Trakya 
da kapalı, diğer bölgelerde de ya
ğışlı geçmiştir. Rüzgilrlar, doğu ve 
cenubu §arki mıntaka.Iannda ve or 
ta Anadolunun ,şarkında cenubi, di-

ğer yerlerde garbi istikametten kuv 
veti olarak esmiştir. Akdenizin şar· 
kında garpdan. Karadeniz ve Ege 

denizinde de şimalden gelen fırtına 
hüküm sürmektedir. 

Dün lstanbulda hava bulutlu geç 
miş. rüzgar, şimalden saniyed~ 5-7 
metre süratle esmiştir. Sühunet, gü
neşte en fazla 3,5, gölgede en çok 

2,2, en az sıf ınn altında 2 santig
rad, Y<"ğan karın irtifaı da 4 santi· 
metre olarak kaydedilmiştir . 

Kazazedelerin ailel~ri fa
ciayı nasıl duydular ? 

Batan 1'~illet ~apurunun ikinci 
çarkçısı .kıdemli deniz yUzbaşılığııı.
dan miltekaid Murad Ercanm bele
diye Boyacı Ahmet sokak numara 
16 dak.i evine gittik. 

H!dise bu ıaabah duyulmuş. Ev 
iqinde Murad Ercamn boğulanlar 

arasmda. bu\um:nası ihtimali derin 
bir hilztin ve ıstırab tevlid etmiş 

BC'~ kn.rde<:t7. Bal,am !l7 ya!lında 

;,ti, !ki sene ön<'e acenta tar:ıftn • 

ian alrnan M111Pt VEU'Urt""il ikinci 
çarkcı oldu. Eski denizcidir . ., 
B·1~ün batan varıurun kar>tı>n v~ 

.l!iğıın" merrı•rr "" müBt~demlerin!n 
"oluk oocuı'hı aceonta önüne, po1iıııc. 

•rilft\•etP mil!"P.C'e"'l ,.-d~Y?'k lrnza hak 
l<mda ımaliımat iırtemislerdlr. 

Acerı.tanm id hirııo'~ bdın, ro
luk c:.ocukla tü,·ler ilrperten bil' 

'l'.'ll!"?::ıra -.lmll'!tır. i 
H<>nüz tel11izle muhabere tesis e-

1ilmcmi"'~ de. tahllcıh·e grmilcri -
nin f.AA!fv<>t nMi<'elcri öğleden son
ra almıtbilecektir. 

Japonyaya muka
belei bilmisil 

tedbirleri 
( BaiJaıa1' l incide) 

kaygu içinde bulunnwu sebebiyle 
İngiltere hariciye nezaretinin Ja
pon ticaretine karşı: Amerika ile 
r.ıüıterıeken mukabelcbilmiail ted· 
birleri almak tasavvurunda bulun 
duf u beyan edilmektedir. 

Halihazırda. Londra ile Vaşing
ton arasında bu husus hakkında 

.noktai nazar t-eati&inde bulunul • 
maktadır. 

Müzakere edilen mukabelebil
misil tedbirlerinin Roma ve Cc.. 
ncvreden avnetleıinck Çember 
layn ile Lord Halifakıa tcvcli e
dileceği söylenmektedir. 

Craigie ile Arita arasında ya.. 
pılan son görüşmelerin İngiliz 
hariciye nezaretinde Japonyaya 
kaqı .doğrudan doğruya bir tazyik 
icrasının imkinaız:bğı .kanaatini 
ti:vlid etmit olduğu ta•rih clun
maktadtt. 

tngifüı: hariciye nezareti, ı'in· 

giliz imparatorluğunda Japon ti. 
caretiM karşı mukabelebilmisil 
tedbirleri ittihaz edecektir. 

Buralarda İngiltere tarafından 
herhangi gayri kanuni bir hare
kette bulunmak mecburiyeti ha
srı olmak&ızm Japon ticaretine 
kolaylıkla darbe mdirilelııilir. 

Vaıington hükiımetinin iktısadi 

:nukabelebilmisillerde bulunmak 
fikrine muarız olmadığını bildir. 
mi§ olduğu ve Amerikanın itti · 
haz edeceği hattı hareketin 1ngi· 
tere JıWci'ımctinin nibai karan 
üzerinde tesiri olınası muhtemel 
bulunduğu söylenmektedir. 

Lehistanda öldüııülen 
bir general 

abnamam ştır. bulunuyor. 

Var~va. 2, (A.A.) - General 
Mirkoviczin Polonya - Sovyet Rus
ya hududu civarında vukua gelen 
ölümü münasebetile gazeteler, ya
pılan tahkikata nazaran mumailcy
hin intihar C:tmiş olduğuna dair o
tan ilk haberin yanlış olduğunu 
yazmaktadırlar. 

Yalnız Vatan vapuru telsizle im Fakat ev halkının acentadan al. 
dat istemiştir. Bundan biraz son· dıklart habere nazaran batan va
ra gene açık denizde olan Sosyete puun direğinde birkaç adam g'örül
Silebin Demir ~ilebi, Vatanın im· müıı ve bunlann henüz hüvi1·eti ta
~adına gittiğini telsizle bildirmiş ı yin ve tesbit olunmamış buİunduğu 
tır. i~in boiulıınlar araemda ikinci 

Zannolunduğuna göre general 
'Iirkoyicz. esrarengiz bir • urette 
Pariste ortadan kaybolan general 
Kutiepovun dm;tu idi ve onun or-

( Baştarafı l ınczd 

refakatinde es.ki Korsikalı nazı 
da 1 Pietri ve Landry ile Kors 
bazı mebuslar olduğu halde rıh 
çıkmıştır. Butün schir ha~~ 
donanmı_ştı. He) ecanlı bir halk 
lec:i resmi ze\atı alkı5lamıştır. 

Saat 8 de ba~\ekil Daladye 
motörle Fochdaıı ayrılmış ,e 
atılmak suretilc snlamlannu~tır. 
raz sonra baŞ\ ekil ka r.ıya çıkm1f 
'ıalk tarafından kraretle ka.rşıll 
mı~tır. Askeri kıtal selfım r 
ni ifa etmiştir. 

Daladye refakatinde amiral J) 
lan. general ~orges \C Villcmı 

duğu halde en ela bu} ıik h:ı 

ölen kırk bin Korsikalı için dil-1 
heykelin onüue gitmıştır. 

Belediye reisinin nutkll 
Kıtaat tarafından yapılan 

resmini müteakip Daladye bel 
dairesine gitmiş \:e umumi bel 
meclisi reisi Rocca-Serra tarafıtJ 
)U sözlerle karı,:ı:lamnı~tır: 
''- Yatanpervcrl ğimizin hl 

retli nefesi arlamızı~ cmasıru 

lıyan siya::ıt ihtilaflar sisirü izal 
mistir. Bugün Korsjkamn nıb 
navatarun mukadderatına taDl 
itimatla hükumet sefinin ön 
iğilmektedir. K<>rsika çoo.ıklarf 
sada1ı:ati müşte.rek tarıh'miııı:ı 

tün sayfalarında kanlı harflerle 
zılnuştır. . 

Daladycnirı cevabı 
Kendis1ne verdiği Ce\-a.pta 1)3 

ye gö terilen hüsnü kabulden 
yı: teı::e.kkür ettikten sonra ezcl 
le demigtır ki: 
"- Hangi ey-alete mensup 

sak olalnn, biz her "eyden e 
Fransızız. Fikirle:imiz ara n 
müna::ıe'lx-t ne olu~..a ol un h r 
den e\•vel Fransaya 'ba~yız.11 
miz Fransmz ve Fransız kala~ 

Bastiada 
Fran ız başvekili muteakibell 

rar kruvazöre donmus ve ~aat 
:m tla Korsikada Ba. ti's a hma 
\'armıştır. Orada yapılan mera5i 
de eski Korsıkalı muharipler 
Ferracci, bir h irat ederek 
le demi~tir: 
"- Silfilılanmıza. kanlarımız' 

beşiklerimıze yemin ediyonıJ 

Fransız yaşıyacagız 'e Fransıs 
!arak öleceğiz ... 

Halk, hep bir ağızdan "e\ et. 
min ediyoruz .. diye haykrrnu> 

Daladye saat 16 45 de filo r' 
katinde Tunusa hareket etm' 
Bugün Tunusta olacakur. 

Daladye Tunu:s be)i ile hu us! 
mülakat ıcra edecek 'e bu miilfı)
ta yalruz bir tercüman hazır ı,.ı 
nacaktır. füış\·ekıl, Tunusa re!İ 
girdikten sonıa aat 19,30 da 
nus otelinde bır nutuk sbyli_ret' 
tir. 

Dalad)C çar~amb gününü tı 
mile cenubi Tunu taki mi.ısta 
mevzilerin ziyaretine tah~is ed~ 
tir. Mumaileyh. persembe 
Sfax, Eldjom, Sou ede kıs:ı 
miiddet kaldıktan onra Bizerlt 
decek 'e orada Fl)ch kruvazoı1 
binecektir. __________ ,...____________/ 

T evkjf hanede 
cinayet 

yan hadıse, Ahmed n kudu 

gibi hiddetine seb b olmu3 ve 
reden eline geçtigı hl'nüz anl 
mıvan bıçağını cnhrrek Ilekirı 
lra.smd:ı.n -rurmuş vo bununla 
fa etmi) erek Bekirin acı feô 

ve h'ıtimdadmı • büslJü ün du 
mak lizcre Pstüne atlıyarak ~ 
le bıçağını sokup çıkarnuş ve 

çareyi cansız bir hald bıra 

tır. Katil bıçağı ıle ~akalanınıf 
müddeiumumılik vakndan de 

haberdar edilmiştir. 

Düıı baş anan lahkiknt, bugtl'l' 
devam etmiştir. 

Bugün ögleden önce tevk 
miidürü müddeiumumilik taraf 
rl.an davet olunarak hil.dıso ctr 
fa kcndisınden izahat alınını~ 

tadan k:ıybolmaı:mda amil ol:ı 
tanrm:ıkta olduğunu ıddıa edi}O 
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1 Alman dt-nlzaltı U.o~una kl\rşı 
Ingil tere m ·· dafcia 

. ... 1\ • ,... ~ .• .. ~ • .. , .-- .• :- •• 

tedbirleri alıyor 
Londra, 3 (A. A.) _ Almanyanm tahtelbahir filosuna ma. 

llkiyet hı:susunda !n;;iltereye mua::lil Lir vaziyet elde etmek ka
rarına mukabele olmak Uzore İngiliz amirallık dairesinin, 

1 - 500 - 1000 ton hacminde, tahtclbahirlcre ve tanare
lere kargı endaht yapabilecek 7 pusluk dörder topla mllseUalı 
Ufak gemiler, 

2 - Önümüzdeki aylar zarfında tezgahlara kcnulacak 30 
kadar tahtelbahir dafii, müdafaa gemileri inşasını derpiş et
mekte olduvu iyi mallımat almakta olan mahafilde beyan e
dilmektedir. 

Bu ufak gemiler, ticaret yollarını: himaye ve tek başla
rına cevelanlar yap~ tahtelbahirlerle harbedecekler, daha ağır 
tondaki (takrib n ı;;oo ila 2000 ton) toıpido r.ıuhriblcri)se 
ayni tipte gemilere karşı harbetmek.. üz<:re harb filolarında ça. • 
hıacaklardır. 

Bundan başka balihazrrda modem bir şekle sokulmakta 
otan birçok. eski torplto muhıfüleri de tahtelb:ıhirlere ve tay- ı 
1arelere k&r1ı barbedebilmeleri için husust surette teslih edi
leceJderdlr. 

Amiralhk dairesinin şubat a~daki veya mart ayı nih:ıye. , 
tbıdeki bUtçe tahmin tının bu projeler hakkın::la tasrihatta 
buıllJUDUı muhtemeldir. 

Ege mınla ,<asında Büyük ~1illet 
Meclis:nde dUnkU 

müzakere: er 
zelzele 

lzmfrde halk ~o
lc11k lura· r1 U" Uldü 
ltge mmtakasmda birkaç gün 

ldenberi hafif sarsıntılar olmakta· 
lir. 

Ankara, 3 (A.A.) - B. M. 
Meclisı dün F~'kret Stlayın baş. 
kanlrğmda toplanarak mübadele 
vt: tefvi.ı işlerinin kat'i tasfiyesi 

Don de Turgutlu, Mani a ve tz- ve intacı hakkıI}daki kanuna ek 
~rde, Kuşehirde zelzeleler kayde- '.<anun layihası ile B. M. Meclis. 
dilnıiştir. Za memurlarmm te§kilathta ait ka· 
!be . ten Kırşehirde bir müddetten- 1~ nlayihasımn i:dn:i ·müzakere. 

n ardı arkası kesilmiyen sarsın- lerini yaparak tasvip etmiştir. 
tılar ve yer uğultuları devam et- ı M . h' 
ıınektedir. Mahallinde tetkik _ e.clıs, Kırıe .r, Yoz~ad ve 
ıtlak .. b' .. at yap Keskın mıntakaların.;1~ yer ~arıın· 
b uze~ ır mu~ehasşıs heyetin tıs cıdan yıkılan ve b;ırap ntan bi. 
u havalıye göndenlm!si hakkmda . . ""' 

ki kararın da tatbı"l · ·ımek .. naların ınşaat ve tamrıtı..ında kul· 
.:ıne gcçı u- , .. 

2ere::lir. lamlmai( uzere Kızrlav tarafından 

~ llU!t 64Q da pirinclsf scvkol~nacak in~at malzeme~in 
hafif. ikincı i §tddetli olmak üzere efe ~ ctlalı:ında paırallm 
iki z.. e olmuştur. nakledilmesine ait kanun layiha.. 

Halk sokaklara dökülmiic ür. sının da birinti münker0tiııi yap 

K.ırşehirdeki gibi bir yer afetinin mzitır. 
nıeydana gelmesi ihtimali halkı he- Gene dünkU toplanbda ru:rna· 
Yec:ana dü~ürmü.,tür. mede bulwunt maddelerdea adU 

Hasarat kaydedilmemiştir. ~rakın posta, telgraf va telefon 
Turgutluda 6,45 de bir zelzele idareal vaaıtaaiylı tebliğine dıür 

olmuştur. kanun Uyihaaı I>ahlllye encUme. 
Manisada da cenuptan şimale ninin talebi üzerine mezk\\r encU

doiru kaydedilen gürültülerle mü· ~ene tevdi edilmigtlr. 
lerafik sarsıntı olmuştur. B. M. Meclial çartaıal:ıa gUııü 

DOn sabah altıyı 36 dakika geçe toplanacakt r. 
lıehrimizde de bir zelzele olmuştur. --o----

' • A lt f\ I"\ f\ N 

SAÇl .. "RA 

inhisar varidatı altı ayda 

1 22 mHyon 
Ankara. 2 (A.A.) ..- Müskirat . 

tütün, tuz ve barut inhisarlanmn 
varidatı bu madtlelerin istihlft.kile 
mütenasip olarak her sene biraz da· 
hJ artmaktadır. Aldılnma maınma
ta ıöre güm.-Qk ve inhisarlar vekl· 
Jetinin bu maddelerden 1938 mali 
yılının ilk altı ayında elde ettif; 
safi varidat tal\minerJ 33 b~ mil· 
yon Urayı bulmuştur. 

Kumur vı erzak 
dalıtıhror 

Umum llUte~ ..._.,. C.. 
mlJ.U batkanlıillldtllı 

Cemtyetlmbde mulı.antd aüerl 
m~tekaid ve eytam ve eranıllden 
mubtao olanlua k&DOr ve eru,k 
tevsii mukal'rerdlr. 

Muhtaç arkadq ve aneıerta iklD
clUnımun altmeı rtlnllndea on aJ. 

KUMRAL ve SiYAH • tmcr .unnn• kac1V 1ab.ıım c1o11:u-
rentte llilµıl saç boyalarıdır., zundan on Uçllne kadar erzak kap. 
İNGILtz KANZUK ECZANESİ tan ile umumi merkezimize mOra-

BEYOGLU • ISTANBUL :aatları rica olunur. 

ıq --- ·--------------

RADYOLiN 

11!~~Sr~@LŞ@Bildll®J 
Sıtma nıücadelesi 
Bir ayda bir ton a [-K.~l 
yakın kinin dağıtıldı 
j2 bin kişi tedav. 

edıldi 
Ankara, 2 (A.A.) S tma mü 

·adelesinin son bir aylık faaliyeti 
ıakkında ajansımız §11 malQmatı 

lde etmiştir. 
Umum mtma mücadele mıntaka

annda son ay zarfına 42,543, kişi 
muayene ve 62,8~6 kişi tedavi edil 

n'ştir. Sarfe:iilen kinin miktarı 

90.2 ıı gramdır. 
\ 

) 
ı::--./ _ ..... 9,834 metre kanal açılmış, 25,003 

n:!tre uzunluğunda kanal temizlen
niştir. Açılan kanalların 4,875 met 
esi Konyada, 1,486 metresi Eski• 

... hirde, 1,088 metresi Kocaelinde. 
HO metre3i Manic:ada ve ü t tara 
ı Kayseri ve Sam undadır. Ayn
a 360 metrelik yeni ark açılmış ve 

''Silahlanma,, ya raibet artıp "sul h.,ün ihmal edlldlil ha gtbılerde 
İngiliz gazetesinin sulh perisine verdiği teselll: 
"llerak etme, sevgili im, - Gös yaşların silinecek; 
"Seni unutup giden ~reu - Bir gün dönüp de gelecek • ., 

- Deyli Herald'dan -

)3, 173 metı dil .. ark t mizlenmiştir . 

)oldurulan çukur 1,829 metre mi· 
':abıdır. 

Kurutulan bataklıklar, 80 13C 
:netıe murahl)amı bulmu tur. Bu 
,un 80 bini Kayseride, 130 metre 
'llurabbaı da Bursa nuntakasında· 

:lır. 

Belediyede 
suiistimal 

Alman ikhsat 
_... 8-11 tarafı 1 oelde 

müdürlüğü teşkllituıda değil, di. 
ğc: dairelerde cie inçeleIXlpler ya-

n az 1 r 1 pılınaama lilzum göaterilml§tL 
~elediyQ teıı JıeyeU mü.ille fU· 

Romada muzakeraler bEl mudurıuğibıde yapılaıı lııee1eıne-

k :erde yeni birtakım aııiiatimaller 

)Upa~a Uphelerinin meydana ~ıkma.şını 
Benin, t ~~.Ar - -llolnadaa... aueiı&>-olRltf te ~ •ilf•tt.Jt-

1lınan haberlere göre Alman iktisat terini!l elkoydukllU'S tahkikat sU
" ın Funk, halihazırda ikamet et- ratle ikmal olUJUQuf, bq mllnase· 
-ııe!~te olduğu cenubi 1talyadan av- betle de makine JW>oei mlldllrllne 
1etinde bu ayın 7, 8, 9 unda Roma valiWt tarafındaıı ilW. el çekti. 
-la ka~a=aktır. rilmi§tlr, 

National Zeitung, bu münasebet· Z.tu aab~ nll J4uhiddln Va-
' e yapılma ı derpiş edilen görüş~ tllndağ u.manmda makiııe mUdUrtl 
'erin bilhassa Roma - Berlin siya· hakkında v"1 b$r ihbar üzerine 
1 mihveri ite yekdi~erine sıkı bir •aA_kikat açtlınlŞ, fakat~ her neden-
1urette ba~lı olan iki memleketin 1e ikmal olunmamt§tı. 
;ktisa1iyatı arasında mesai birli~i Belediyede mevcut ve mUfett111 .. 
rucuda g<>tirilmesl ve bunlann in· ler elinde veya muameleye mevzu 
·~işafa mazhar edilmesı hakkında ılmadan dos) alarc!..ı. mahfuz bulu " 
~:?reyan edece~ini yazmaktadır. ~an tahkikata ait evrakı bizzat tet• 
Furı':un ziya-eti e:ınıon Jtalyan 'dk eden vaU Latfl •ırdar, blıııla· 

'corpo·asyonlar na7.ln Santinınin n derhal ikmal etmek Uzere mU· 
"3erlin seyahatine te!~abul edecek· ~ettişlere tevdi etmiş ve buılarm1 
. 1a 1'endi üzerine ~tı.. 

tır. 
Bu mlinMebetle makine müdtir. 

İspanya C um
huriyet ordusu 

saflarında 

lUğilnde yapııan ve dUn ikmal olu
nan tahkJkat fezlekesine göre, ma
kine şubesi mttdürüniln birtakım 

evrakı resmiyenin her ne sebeble 
:>lduiu hıpıils anlqılanııyan &mil
lerle ııyaııuı. aeb~"b olduiu., ve bir
ıok muameleli evrakı da muamele
ye yazetr.ıiyerek hıfız dosyalarına 

koydurdülu Ye bu •uretıe ıerl bı
.,_kttrdılı ve bilhaaaa IOB günler 
t~lnde aatmalman itfaiye levumu 
Ue temizlik mlldilrIUIUne alt lı:am
vonlamı prtnamelerlnde yolauz 
'ıaPeket ettlll lllphelerl hbı1 ol. 
muştur. 

Tahkikat fezlekeıiniil aetieealn-· 
de lüzumu ıııuhakemeli istenen 
makine mUdUrtl Nuarete vali L(\tfl 
Kırdar d~rhal işten elçektirmiş ve 
kendisine keyfiyet tebliğ olun .. 
'lftU!ltUl'. 

Ji'~n nıU"-viri Mustafa Hulki do 
'Daktne 11ubeai mlidUr vekiletlne 
<tetlrilmi§tir. 

Nusret hakkındaki tahkikat ik· 
mal edUmişse de, müdiriyetln dl· 
~er işlerinde de yolsuzluklar bu
'•ınup bulumnadığt cihetlerinin talı· 
'tiki aynca al!kadar mtıfettişJere 

•evıtl olunmuş bulunmaktadır. 

Belediye garaj mUdUril Tarık ls
tlfa etmiştir. İstifası kabul oluna. 
ral: mUdUrlUğe fen heyeti müben
it.lerinden Hnseyiıı tayin olunmuş .. 
tur. 

Beyaz Rus~ardan 
bir general 
Dilenciliği mas!ok 

edindiğinden rnahkOm oldu 
Varşova, 2 (A.A.) - Lodz mah· 

·~emesi eski Rus generallerinden 
lvan Eng'it adındaki adamı. dilen· 
:iliği meslek ittihaz etmiş oldu~ 
i~n dolayı dört ay Mır hizmetlere 
:nahk\l.m etmiştir. Englit Litvanya
ım Kurla:ıdıya eyaıeı.- astlzadele
:inden olup vaktile Petersburgdaki 
:;ar carayına sık sık g'd rdi. Ken-
1isi dört lisan bilmektedir. Bolşe
nk ihtiIAiinden sonra Çeko lovak 
raya muhaceret etm;ş olan muma
•leyh ,Rus muhacirlerine yardım 
vapılımyan bu nmnleketi terket
'llek mecburiyetinde kalmıştır. 

Valansiya, 2 (A.A.) - Merkezi 
cephe ile Estramadura Endülüs • :Slr "raftan da konservatuvar 
cephelerini ve Cartag~e üssfl bah "lUteme~lik işleri?de yapılan tefti' 
risini ziyaret ettikten aonra Valan· ve tahkıkler net;ic .. slnde mutemed 
3iyaya gelmiş olan ecnebt g6nWU1- fLbnıet CR$kerin kouervatuvar na. 
leri kontrol komi~onu hüktlmetçi· mma alman 60 çeki odundan altı 
lerin ordusuna qıenıup hi~bir bey· ~eldslni evine glhıderdiit anl&şılmıt 
nelnlil~ gönüllil ve kara, deniz ve ve lı:eyny.t viliyet makamma bil
'1ava ordul~da hiçbir ecnebi bıı· ilrllmi" vall1ilı derhal mutemedin 
lunmadığuu Qlilphede etmi~tir. vazifesine nihayet vermlttlr. 

--0---

Lehistandan çıkarılacak 
ecnebi.er 

Varşova, 2 (A,A.) - Ciezyn 
mmtakasmda klin Szemborkda 30-
31 birincikanun gecesi yapılmış o
lup yapılan tahkikata göre Çek ted 
'.lişçilerinin eseri olan suikast dola· 
YJSile Silezya Voyvodası, Cieszyn 

~lUJ\huriye~ İspanyada halen mev Mutemed hakkındaki tahkikat ve 
Nuant laakkmdald fesleke va!i 

cut olan ecnebt gönüllüler, pasa· 
P<>rtlarmuı beynelmilel komisyon 
tarafpıdan kontrol edilmelerine in· 
tiıaren Valansiyada tah§it eau
mişlerdir. 

Komisyon, bütün cepheleri gez
lllİ§, biribirini müteakip Madrit. 
Albacete, Almeria, Jaen, Cartnıe
ne ve Alicant~yi ~yaret etıni,tir. 

Latfl Kırdara tevdi olunmU1tur. 
Belediye mWıasebeılinde ve do. 

laylliyle J'atih muhasebesinde, ea
nyer ırıuhuibliğinde cereyaıı eden 
yolluıluklan müteakip diğer dalre
terde g6rUlen ıullstıınaller ve va. 
ki olan ihbarlar daha ıaınU mik .. 
yuta blr teftio ve tahkilte lUıum 

'Jösternıaktedir. 

Bu itibarla vali Li\tfi Kıfdar i
iarl tahkikata daha ehemmiyetle 
<!lkofD\'1§ bululllllf,ktadır. 

• Hatay MiUf mürlaw ~e dahili· 
ye müsteşarı inayet Mürselollu 
Ankaraya gelmiştir. Bazı makam
larla tema !arda bulunmaktadır. 

• Adliye vekili Hilmi Uran dün 
~hrimizden Ankaraya dönınüştOr. 

•Mebus seçilen Hüseyin Cahit 
Yalçın ve general Kbım Karabr 
kir bugün Ankaraya gidecektir. 

• Eminönü meydanının ilk yapa
lan muvakkat pllnma göre, otomo
biller kemerden geçemiyecek, Yeni .. 
caminin etrafından dolaşarak tr 
bankası önüne çıkacaktır. Kemer 
yalnız yaya yolculara tahsis edile"' 
cektir. 

• Çankaya kaymakamhlma ta· 
yin edilen Beyoğlu kaymakaım Dl· 
nışın tayin emri gelmi~tir. 
yakında şehrimizden aynlacaktır. 

• Mudanya kış tarifesi için Dr 
nizbank tarafından bir broşür bar 
tmlarak alakadarlara dağıtılmıştır. 
Broşürde vapurdan başka tren, oto
büs seferleri de gösterHmektedir. 

• Esnaf cemiyetleri, yardım he
yetlerine verilmek üzere bu sene her 
yıldan fazla olarak 30 bin liralık 
bir tahsisat ayımuşlardır. Geçen ~ 
ne evvelA 13 bin lira verilmiş, sonra 
26 bine çıkanlmıştı. 

• Maanf umumi müfettişlerinden 
l{adri Yürüko:ıu, Re§at Nuri Gür 
tekin ve fizik hocası Malik talim ye 
terbiye heyeti azalıklanna tayine"' 
dilmi~lerdir. 

• Ankarada Zıraat veldleti için 
daha büyük yeni bir bina inpsma 
karar verilmiştir . 

• Nafia mü teşarh'ına Devlet 
Demiryollan ticaret ve hasılat da· 
iresi reisi Naki Kosten tayın edil· 
miştir. 

• İstanbul gümrüğünde iki ar 
danberi devam eden gümrük me
murluğu namzet kursu, bu aynı .,. 
nurula bitecektir. Kun göt\m 30 ki
ti ay sonunda ilk imtihanlannı Ye4 

reoekler, ondan sonra bir imtihana 
daha tabi tutulacaklardır. 

• Esnaf cemiyetleri reisleri -.f 
tubesi müdürü Kazım Yorulmazın 

başkanlıflnda yarın bir top1antr 
yapacaktır. Bu toplantıda bir sene
lik muhasebe vaziyeti tetkik olu:nr 
caktır. 

' Mayısta toplanacak olan mar 
rif şurası için hazırlddap devam e
dilmektedir. llkmektep muallimlai
nin muvazenei umumiyeye ballaıı
malan meselesi de bu toplanb(Ja 
görüşülecektir. 

• S !ırimizde bulunan Izmir vali
si Fazlı Güleç dün lımire harüet 
ebni§tir 

• İnhisar maddelerinin satq afir 
lerinden tabela resmi almnwnasr 
karartaştmlınıştır. 

• Şehrin muhtelif hatlarında itli· 
yen otobüı; vaziyeti tetkik edilmek
tedir. Ba ı }'erlere işliyen otobüıılet 
1\ ı g lmedıği için tetkikat netice
sınde bu ıhtiyaç karşılanacak ID1Ql· 
de tedbirler alınacaktır. 

• Türl<'ye -1 veç fcaret anlqasa
sı mu k le i 

.•Maarif\ 
t' le in en R t r-~uri Gö.ntekin. 
Kadri Yürükoğlu, fizikçi Malik ta
lim ve terbıye azalıklarma tayin 
edilmi tir. 

• Irandaki petrol madeni rinden 
birinin işletitm~ ıçin bir Türk • 
lran şirketi teş0kkül edeceği bir 
ay kadar evvel yazı~mı~ı. Iran bar 
konsolo luğu bunun doğru ollnadı
Rıru bilclirro ktedır. 

Ankara ya bir "çellk 
ciggr,, getirUdi 

ı·ı e b h .. "' 1 k Fryztat mıntakalannda oturan ve sa a og e ve fl şam 1 memleket dahilinde ikametleri arzu 

P-•••••••••••••••m.llİİlıl••••• Jmı mıretmiştir. 

Komisyon, muharip cüzütaui]an, 
:r.unizonlan ve hastaneleri te(tiş 
~tmi§tir. Komisyon, cumhuriyet hü
kOmetinin beyne1ınilel göntillülerin 
"eri almmasma müteallik emirle
rinin yerine getirilmesi h\lsusunu 
kontrol etmiş ve yalnız dokuz ecne· 
bi gönüllünün Madridde ve ikisi· 
iin de Jaenda hastanede olcfukla
tini görmüştür; 

Haklarındaki ~hkikat ikmal olu
n1111 ıabı~ muhasebe mUdürU Ke.. 
mal, sabık maJElne mtldUrtl Nusret, 
'4abık konservatuvar mutemedi 
Um.et "G&ker, esbak Sanyer mu
uılbl Enver hakkındaki evrak ad· 
!J$eye tevdi olunmak il.zeredir. 

Ank.flra, 3 (A.A.) - Sıhhiye ~ 

kAletince Am nkadan "Çelik ciğer,, 
denilen "Collen Respirattöri1,, lld
rilmiş ve Ankara Nümune hastane
sinde halkın istifadesine konulmue
tur. 

t
Her Yemekten ıon~ m\Jlltuaınan dişlerhılll fırçalaymm. ?ditmiyen 100 ecnebinin ~arılma 

---"-----------------------~----------------------------------------------------------------------------------~----------.....;:ı 
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Buz hokeyi ve patinaj 

' 

Mektepliler 
Hangi müsabakalara 

sm~@,fM~ 
lnşaallah bir 

vastıkla kocarlar \ iç çamaşırlarımzı da itina 
ile seçmeniz ıazımdır 

_ .. 

:ı 
~ - .it 

An•fNld• 'biiyük muvatraloıyetll'r kazanmakla oları 

m<•şhur takmu liir ınaç esnasında .•. 

·--
l\nnaılalıların 

girebilecekler 
ralchc ve askerlerin sh il klüp· 
!erle alakaları kesildikten sonra res 
-ni müsabakalar haricinde kalan 
bu kabil sporcular bulundukları 
mektepleri veya teşekkülleri namı· 

ıa teşkilatın tertip etmi~ oldı•ğu 

ıer nevi müsabakalara iştira1~ C'd -
Jİleceklerdir. Bu kararın de' am et 
-nekte olan lik maçlarına şümulu 
yoktur. 

Olimpiyada 
iştirak edecek 

atletlerin 

{arol Lombar bu isimde 
yeni bir komedi filmi 

çevırıyor 

Fil11vlcu bir sahne 
Bugunlcrde Holİ\ utta yeni bir 

Merkezi Avrupa hususi muha· b:ışta gelmektedir. Cecilia Colled- Yapacakları asgari mmın çevrilmesine ba~lanmıcıtir. 
birimiz yazıyor: geve Megan Taylor gibi dünyaca ·•tn~allah bir yaç:tıkta kocarlar .. İ5'-

Noel v: senebaşı tatilleri Avru_ maruf patinaj hünerbazların.dan dereceler ileler minde olan bu film bir çok hazin 

panrn büyük şehirlerinde buz ho- maada yeni ve çok müstaid bir olacak ? ,·e acıklı maceralardan onra biribi-
keyi ve patinaj gibi daha ziyade hayli genç elemanlarda yetişmiş- rine ka\ usan iki fıc;:ıkın hika\.•esidir. 

Olimpiyatlarda, atletizm oyun- - . 
k~palr saha1ara inhisar c.c!en kış tir. Erkekler arasında Viyanalı b Bır r0k defalar tekrar edilmiş olan 

!arının daha cazip ,.e ıe\ kli ola ıl- ~ 
spcrlarrnrn en faal ve canlı günle- Felia Kaspar ile İngilizlerden · . . 1 d ti ti bu ln(\Z~ bu filmde yepyeni bir ·a· B . .. . . . me·ı ıçın, son zaman ar a a e er 
rı ır. u tatıl gunlerınde muhte- Sharp ve Tomlıns şampı..,·onlug~ a · · ki d 1 · • tarzd;\ gösterilmi'>,, tıpkı ha vatta ol-rf h' . . J ıçın yapaca · an erece erın a::ıgarı ,J 

ı. Ş~ ırlerın maruf hokey ve pa_ namzettırler. hadleri tayin e'lilmekteycli. Fintan- dtı~u gibi güldüren ve ağlatan sah-

tınaı c~~bazları arasında karşılaş- , Dikkate şayan olan nokta A- ı diyada yapılacak 910 olimpiyadı \\!l"r y:ınyana sıralanmıştır. Fil· 
rralar t d h'.k ·· · · · · b k 1 ı ·· ·· l' 1 L 

, 
1 ıya . :.ı mu?.e .gırm~şt.ır. . vusturyanın ilhakından sonra ev- için bu ac;gari lıadlC'rin daha ziyade rnın aş ac rıı ro unu "'aro om· 

.. B.ı ~enen n en muhım hadısesı velce tasavvur ed:Jdiği gibi Al- tahdid edildiği anlaşılmaktadır. bar oynamaktadır. Bu münasebct-
şuıılıesız l{anadanın şuhrıtta icra mantarın patinajda inhisarı ele a- Beynelmilel atletizm federasyo- le Amerikan mC'cmuaları bu yıldız
edilecek dünya buz hokey şampi- lamamalarıdır. Zira, bugünkü ve nu Finlfıdiyada yapılacak olimpi- dt'r. uzun uzadıya bahsetmekte, gü

yonluğu için gönderdiği Smoke hatta bu seneki vaziyet patinaj yat oyunları için asgari had olarak ~ıltülü ve maceralı hayatını anlat

Eatres takımıdır. Bu takım Kana- sahasında İngilizlerin hüküm sür- ~u dereceleri kabul etmiştir.: Yük- maktadırlar. 
danın bu sene yetiştirdiği en kuv_ ~ek atlama seçmeleri l.70 metreden Karo! Lombar 1909 da Amerika-

r b. k düğünü gösteriycr. mn Endiyana eyaletinde doğmuş, 
vet ı ır lüp ekibidir. Viyana ( lkinciteırin 938) başlıyacak, 1,80, 1,85, 1,90 metrede . . . 

Smoke Eaters geçen hafta Av- nihayet bulacaktır.Nihai müsabaka yedı ya~mda ıken Holl\·uta gelmış-
rupaya muvasalat ederek Holan- Suat ERLER 1,91 ten başhyarak 1,97 metreden tir. Ilir m~ddet m7kteptc okduuk-

danın Haag şehrin.de iki maç oy- ~onra çita her üç santimde bir yu· ta.n 5rm.ra uç sene tıyatr~culuk. ta~-
nadrlar ve her ikisini de büyük Meşhur Macar .. yüzücü karı kaldırılacaktır. vzun atıama I ~:1 ~tmış. r~at bu .. ~uddet ı_çe:1 • 
farkla kazanarak Avrupanrn en antrenör oluyor 7 20 metre sırık atlama 4 metre. !;JnOı: çok bır ~ey ogreıunemıştır. 
mahir ve muhtelit takımlarına da. ü~ adım a~lama H,50 metre gülle 'I.fic: b. ir tiyatro. kumpanyası kendi-

:-. teşhur 1\facar )'Üzücüsü ve olim ır. ı d ı 
h. f k d k atm, .. 1 f,80 metre. ..ıi k atma 46 "''"" 11l.i ''ermcmı·ş ·ve n:u~o n mya• ı te avvu e en uvvetlerini is- pi yat şampiyonu Çik yüzücülüğü metr"e, cı·rı·t atma 65 ~e,tre, çekiç at- t:ıı\J kazanmak ıç ın fotoğrafını kart-
bat ettiler. terkederek antrenör olacaktır. Kıy- t ıı b t k t k b 

ma 50 metre olarak kabul edilmiş- poc: a ara as mıra ·sa ma · mec u 
metli şampiyon bu hususta, "ken- · t' d k ı t Bilhassa Avrupada yaşayan ve 

ekserisi antrenörlük eden Kana

dalılar dan müteşekkil takımş ı -
4 mağJUp etmeleri Kanatlanın bu 

sene yolladığı takımın ge!;tn sene 

dünya şampiyonlugunr kazanan. 

lardan daha mukte·iir olcJı..ğunu 

tir. Olimpiyat oyunlarının ruhu o- rı) c ın e ·a ınıs ır. . .. 
disinin doktor olduğunu, vazifesi- lan atletizmi bu kadar sıkı bir ta- Bu devreden sonra bır muddet 
nin çokluğu sebcbile antrenmanla- çalgılı kahvelerde dan ôzluk yapan 
rına de,•am edemediğini bildinnek- kını kayıtlara tabi tutan beynelmi-

ted
ir. Iel olimpiyat komitesi, Berlinde ya- yıldız, nihayet s inemada taliini de-

l b. k ·· b k ı d nemek i stemi~. bu me -!ekte de bü-
çı.k bundan sonra '-'alnız ilkbahar pı an ırço • musa a ·a arı a prog-

J d ) iLl\: bir muvaff akiyet kazanama-
larda çalışacak \'e yüz metreden ram an çıkarmı~tır. 

gösteriyor . 

Kanadalılar gelecek hafta ve 

Noel yortusu zarfında Almanlarla 

muhtelif şehirlerde müteaddit 

müsabakalar yapnuşlardır. Alman 

milli takımının dahi Kanadalrlara 
karşı büyük farkla menfi netice 

aldığını bildirmek zaiddir. Avus

turyanın ilhakiyle patinaj.da çek 

kuvvetlenen ve Viyananrn klasik 

patinaj mektebini ele geçiren Al
manya buz hokeyinde bir şey ka

zanamamıştır. Bunun da sebebi 
Avusturyanrn buz hokeyinde hiç 

b:r zaman mühim bir mevki tut. 

mamış olmasıdır. 

fozla yüzmiyecektir. Bu vaziyete nazaran, bizim atlet-

Düzeltme 
Dünkü spo~ sayfalarımızda üç 

kliip arasıııdaki tumu\'adan bahse
derken Pera takımını yenmiş olan 
takımın i mi ranlışlıkla yalnız 

(Kurtuluş) olarak yazılmıştır. I Ial
buki bu takım T .Y.Y. Kurtuluştur. 

Sabahleyin Taksim likinde Bar
kohba ile oynıyan \'e (T.Y.Y. Kur 
tuluş) şeklinde yazılmış olan takım 
da, şimdi yalnız (Kurtuluş) i mini 
almı5 bulunan e ·ki Eseyan takımı
dır. 

Okuyucularımızdan hu tertip 
yanlı5lığını mazur görmelerini ri

ca ederiz. 

lerin de olimpiyat oyunlarına iştira
kine hemen hemen imkan kalına-

mı5 demektir. 

--<>-

Gayrifederelerin vaziye
ti de tetkik ediliyor! 

f stanbul mıntakasma karıtlı olan 
22 re~mi klüpten maada, tccıkilat 

haricinde de 78 klup bulunmakta
dır. Teşkilata dahil olmıyan bu 

klüplerin vaziyetleri Beden Terbi
yesi Vmum Müdürlüğünce tetkik 

edilecek ,·e bunların faaliyetleri 
hakkında esaslı bir karar verilecek-
tir. 

hmlrdPn Naciye inw.a~l) I<• aldığımız nH'ktııııtan: 

•cE, lcndiğlmiz zaman lılribirlmize, annr 'e babalarımız ı:ibl hiç 

yoktan sebobler l Uzünden miınaka-:a 'c l•a' ~a etmiyeccğimize sfıı. 

,·em1l5tlk. Ihı !oıurctle ai<>lyi gUnlük müıı:ılm~:ı.~:ml:ın uzak tutmak 
h.tiyorduk. 'Fakat bütün bu rüyalar bir tiirlü lı:ı.kil.:af olamadı. mz 
dı• tamamiyle annelerimize ve babalarımıza benzt•dil•. E\imlzi l<leal bir 

Bu kış dünya şampiyonluğun

dan evvel yapılacak Avrupa şam

piyonluğu için en kuvvetli namzet 
gene İngilizlerdir. lngilizlere en 

büyük rakip ise İsviçredir. Diğer 

Avrupa takımları bu iki millete 

rekabet edebilmekten çok uzaktır. 

Alman matbuatının Almanyanın 

şampiyonluk için en büyük nam

zet olduğunu iddia etmesi tama. 

miyle boştur. Almanyada buz ho
keyin.de son senelerde bütün gay
retlere rağmen tedenni kaydedil· ) u,·a haline okmak lı;ln ne :rapmalı'?,, 
mektedir • "Sizin gibi bir hiç ylizlinden yuvalarının ı:rndeli bozulan neka-

dar çok aileler bilirim. Genç ni~3nl!lar aile yU\·asına girmeden cv-
Dünya şampiyonluğunun Ka. . 
d 

·a . k k "d' vcl birçok hulyalar kurarlar ... GilıC'l güzel kprnrlar verırlC'r ve yu-
na aya gı eceğı az ço at ı ır. . . w • 

m• :tır. 

1931 de Vilyam Povel ile e\·leıı

mi-;tir. Bu tarihte her ikisi de I Ioli
' 'ut ta henüz me~hur dt•ğildiler. lki 
sanatkarın evlilik hayatım ancak 
bir kaç ay de\·am etmiş, sonra ay
r.lnu~lardır. Neden sonra yıldız 

Klurk Geybl ile ilk filmini çevirmiş
tir. İki yıldızın beraber çevirdiği üç 
filmden sonra Karo! Lombar "Holi
vutun en e~rarlı güzel kızı., iım a· 
nını kazanmıştır. Fakat bir müddet 
sonra "facialardan bıktım artık ko

medi filmleri çevireceğim,.diyen Ka 
rol "Doğruluk ceza görür,, komedi
sini çevirmiş, fakat muvaffak ola

mamıştır. 

l~te tam bu sırada Karo! Lombar 
ile Kalrk Geyblin biribirini sevdik
leri şayiaları çıkını~. sonra hu şayia 
!ar bir hakikat şeklini almı~tır. lki 
yıldız yan~larda, boks maçlarında, 
tenis sahalarında beraber gör-ün
mü5ler , .e beraber ~,·a çıkmı5lardır, 

Hayli zam::ındanbe.ri münze\ i bir 
hayat ya~::ıkta olan Karo!, bu ye

ni filtni çe' innek teklifi kar~ı ında 
dayanamamış, yaşadığı çiftlikten 
I Iolivuta donmüştür. 

Kiiçük sinema haberleri 
* J?:ın Blondl'll dünyaya bir kız 

çocuğu getirdi. Artist, muayyen is-
1 tirahattcn mıı.ad,a anca'.c bu şPkildc 
istirahat almak imkanını bulduğu-1 

1 

valarını bir cennet halınc getırmcgc and ıç"rl r. 
kincilik için bu sene üç kuv- . . . 
. . Fakat aradan kısa bır zaman geçtıktC'n ~onrn hır de bakarsı- nu söylemC'lttcclir. Birkaç sene cv-

vetlı takım vardır: :tngıltere, A- f k b. 1 1 d · · · · b. ·u· ı b ·· ı k 
. . nız u acı ır yan :ş an asmn an, mınunını ır ı rnzl an u guze a- vcl apandisit ameliyatı olduğu za-

merıka V) lsvıçre. rarlar dC'rhal bozulur. Yeni karı koca biribiıin" .surat nsmağn, ya- man anc:ık 3 hafta istirahat ede. 

Kadın, kışlık mantosunu, robu. 2 numaralı resimdeki model 
1u, ağ r tuvaletlerini yılbaşından 1 kalın jerseden yapılmış bir gece
!vvel hazırlar; büyük masraflarını Jiği gösteriyor. Kol yerlerinin ga
fa parken iç çamaşırlarım ek seri- yet geniş ve büzgüsüz olması, reg 
ya ihmal eder. Bunlar ancak b~ iş- lan keıllar bu gecelik içerisinde ra
.er bittikten sonra hatıra gelen ih hat ve sıhhi bir uyku uyunacağını 
iyaçlardantlır. Biz de bu düşünce derhal gösteriyor. Yaka dik, fakat 
1: bugün iç çamaşırlarından bah. gayet geniş olup önden şeridlerle 
etmeği faydalı gördük . kapanır. Bu şeridler sayesinde 

iç çamaşırı kadının elbies dola- yakaya istenilen şekil ve genitliği 
Jında çok mühim mevki iş~al et- vermenin imkanı tem:n edilmiı-

.nelidir. tir • ' • \,,. 
iç çamaşırını ihmal etmek, ya_ 

hut rastgele seçmek kadın güzeL 
Jıği. kadın şıklığı bakımından çok 
kötü neticeler veriyor. Çünkü ga
yet itiaa ile biçilmiş bir rop altın
da giyilen fena bir kcmbinezon ro
bu çirkinleştirir, vücudun güzel 
hatlarını bozar, hareketlerindeki 
zarafet ve inceliği göstermez.Keza 
fena dikilmiş bir gecelik rahat uy
kuya mani olur. 

Halbuki güzel görünmek için 
rahat uyku son derece de lüzumlu· 
bir şeydir. 

Iç çamaşırlarını alırken ve ya
parken çok dikkat etmek lazımdır. 
Bu maksatla bugün bir kombine _ 
zon ve bir gecelik mcdeli veriyo
ruz. 

Okuyucularımız bu modelleri 
aynen taklid etmeseler bile şekille 
re bakarak çok faydalı neticeler 
alabilirler: 

1 numaralı resimde görülen Jer
se kombinezon hem güzellik, hem _T a_v_s_iy_e_le_r_I 
de sıhhat düşünülerek yapılmış • Gözlerin etrafına krem sürerken 
bir modeldir. Beli iki kenardaki j krem surmeğe daima bunuı tarafm
dikişli Dekupeler sayesinde viicu- • dan başlamalı. Ve masaj yapma
da tamamiyle cturur. Diğer ta_ malıdır. 
raftan gene bu dikişli dckupelcr • Yanaklar üzerine ruj sürmek i
kombinezon un aşağıya doğru sark çin bir parça ruju e:macık kemikle

masma ' vücut çizgilerini boz- ri üzerinde en münasip gördüğünüı 
masına, giyilen rop altında bu- bir noktaya koymalı, sonra parmak 
ruşmasına mani olurlar. uçlarile ruju yaymalıdır .. Bu su· 

larrn temin ct ~: gi üçüncü bir fay.da 
ela yıkanclırl:tan sonra şeklini boz
mamasıdır. Bu suretle yıkanma 

ğa ve binaenaleyh uzun zaman 

retle boya kenarlara doğru hafifler. 
Ve boyanın bittiği nokta belli ol
maz .. 

• Yüzde bir takım sivilcelerin çık
masına mani olmak için yüzü çok 
~ıcak, yahut çok soğuk su ile yıka
maktan, c::obaya yahut kalorifer 
radyatörüne çok yakın oturmaktan, 
burusturucu bir kTem kullanmaktan 
alkol derecesi yüksek kolonya ile 
friksiyon yapmaktan sakınmalıdır. 

• Güzel olmak için deriyi temiz
'cmek, be !emek, kuvvetlendirmek 
:azım olduğunu hiç unutmamalıdır. 

• Yüzdeki çilleri izale etmek için 
mesamatı genişleten sıcak kompres-
1er tatbik etmek, sonra cildi tahriş 
tmemek cıartile parmak uçlanna 

'Jir parça eczalı pamuk sararak bu 
'lOktalann etraf mı ağmak, daha 
onra müsavi miktarda kanştml
mış alkol ,.e eterden ibaret bir ma
yie batırılmış bir pamuk parçasile 

ı masaj yapmak lazımdır. Geceleri 
buruşturucu bir krem kullanmak
tan sakınm;;.lı ... Bilhassa gıdaya faz 
la itina etmelidir .. 

• Bazı bayanlar geceleri yüzleri
nin fazla kınnızı göründüğünden şi
kayet ederler. Bu baranlar gece tu
valetlerini yapmadan evvel yüzleri 
hafif yeşil renkli bir pudra ile pud
ralamak uretile bu mahzurun önü
ne geçerler .. 

• Kollarda olan ve dekoltelerde 
gayet çirkin görünen esmer leke
leri çıkannak için sert bir fırçayı 
-;abunla sürerek iyice köpürtmeli. 

Bu fırça ile deriyi temizlemeli •• Son 
ra zımpara kağıdı ile uzun uzun ol
malı. lçeri c::?nc kepek ilaxe edilmiş 

Amerik:ı bu sene dünya şampi- hut biriblrini incitecek sözler söylemeğe ba~lar. Vnkıa bu milnnkn- bildiğini, fokD.ıt . dnhn hnstalrc';ının 
ycnluğunda doğrudan doğruya A. ,adan sonra rabucak barışılır. Ji'akat aile muhitinin sakin seması tC'vamı sırasında. c-vvf'lcc yarım bı- l kullanrlmağa müsait bir kombL 

1 nezon eciinmek imkanı tahakkuk 

ıcak su ile banyo yapmalı. Yağlı 
bir krem ile masaj yapmak ta fay
da \erir. 

merikanın en maruf buz hokeyci- bir defa bulutlnnmı!'tır. Artık eski ha-.,·nta dönii" mü .. l•Uldür. Jd w f'J · .... .. ·· " ,, ı 
1 
raltmış o ugu ı mın rCJı'>orunun 

)erin.den müteşekkil bir muhtelit Yuvanın ahnngini yavaş yavaş bozan bu h'-llin önüne geçmek kordelanm sonunu tamnmC'n bir etmiş oluyor. Bu say<lı~ırr.1;: mah-
takım tarafından temsil edilecek- iı;in hndiseleri oldvğu g!bi karsılamanız ve kocanıza her sözünüzü ima- 1 ·ıastan,.de gcçC'r şekle soktuğunu ::urları şimdiye kadar iç ç;,ın:l~ırla
tir. Bundan dolayı inglliz matbua- , h ve kinayeli değil, açık açık anlatmanız lazımdır. Tahakkuku im- ive filme devam cttl~ini ilave et- rında sezmiş olduklarrn:.ia hı!: şüp
tı Amerikalıların bu sen~ geçen kansız hulyalara kapılmamak, olan ile ~es'ııt olmayı bilmC'k yuvanın ll!i']tir. be et.me~i~i~:z bir ço1{ bay2nlar 
yıla nazaran çok daha sen ve teh- ı1a-ıdcti için · ilk ~arllır. Her iki taınf dilşüncclerindcn, noktainazar-

1 

Jöıin BJond<'ll çocuklarının sine- kendılcrını bıt haylı sıkan b!.' müş 
likeH o1duklarmı kaydetmektedir. !arından fodakarlık edecekler. blriblrlcrlnc uyrnnğn çalrşncaklardır. , ıında oynamalarına kat'iyycın tn.' \ k.iHerin ortacan kalktığını göre-

• Fazlaca yağlı olan yüz derileri 
·çin besleyici kremlerden, yağlı bo
·alardan ictinap etmeli, kuvvetlen

diren \'e buruştunnayan losyonlar 
kullanmalı ... Yüzü c::ık sık sa~unla· 
malı. So~uk su içmeli. Açık havada 
çok gezmeli.. Bilhac:;c:a gıdaya dik
kat etmelidir. Patinajda İngiltere bu sene de ,'.ilcdc güzel gcçinm<'nirı ilk \'(' son şartı budur... raftar değildir. rerck memnun olacaklardır. 
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Çiftçimizin zararları 
liraya baliğ 

yüzlerce 
oluyor ! 

milyon _,, 

VA ZAN : L. Buse a 3 5 Yılını vahşiler arasında geçirmiş bir Alıuan seyyr :.1 

Köy ve ziraat kalkınma teşkilat 
milyon farka ihtiyaç 14.5 

Zirat Vekaleti (Birinci Köy ve ]erin ittihaz.na ve tatlıik tarzına, 
Ziraat Kalkınma kongresi) müna
sebetiyle Türk efkarı umumiyesi

ne derin bir mesai mahsuhi olan 
cterleriyle yeni projeler sunmuş 
bulunuycr. 

(Zirai bölgeler ve bunlarda ya
pılacak teşkilat için proje (•) ) de 
1935 yıh resmi statistiJderi esas 
t~lakki olunarak Tiirkiyenin on 
zırai nuntakaya ayrıldığı görülü. 
Yor. 

Çok isabetli bir taksim olarak 
;örülen bu esas şöylece hülasa o-
~nabilir: Birinci bölge: Balike 
sır, Bursa, Çanakkale, Edirne, İs-
tanbul ı, • • 

k
. • .n..ırklarelı, Kocaelı, Te-
ırdağ M . . kil · esahaı sathıye: 70027 

M 
0~etre ikinci bölge: İzmir, 

ı anısa, Aydın, Denizli, Muğla, 
sparta B d M h . h" • or ur. esa aı sat ı-

ye: 72732 k" U .. .. ılometre murabbaı .. 
Se ~uncu bölge: Antalya, iç el, 
kit an. Mesahai sathiye: 54629 

oınetrc mürabbaı. 
börd.. .. .. .. 

kişehir unAcuf bolgc: Kutahya •. ~Es 
l.P-_ • yon, Konya, Nıgde, 
~r§eh· 
Çoru ır, Kayseri, SivlS, Yozgat, 

ın, Ankara, Çankırı. 

nı Mesahai sathiye: 218.446 kilo
etrc :murabbaı. 

Be§inci bölge: Sinop Kastamo-
nu z ' 
~ ong~ldak,. Bolu, Bilecik. 

esahaı sathıye • 43845 kilomet 
re • ınurabbaı. 

.Altıncı bölge: Samsun, Amas

~~· 'l'okat. Mesahai sathiye 2517 5 
110ınetre mürabbaı. 
Yedinci bölge: Ordu Giresun G.. •. , ' 

2 
uınuşhane, Trabzon, Çcruh, Ri-

e. Mcsahai sathiye: 3-57 51 kilo 
metre mi.ırabbaı. 

Selcizinci bölge: Maraş, Malat

~- Ela~ığ, Erzincan, Muş, Bingöl, 
.uncelı. Mcsahai sathi ye: 76991 

ltılometrc mürabaaı. 
nokuzuncu bölge: Erzurum, 

l<ars A w V . . )' • grı, an. Mesahaı sathı. 
e : 83825 kilometre murabbaı. 

f 
Onuncu bölge· Gaziantep Ur-a ])· • , 

ı.: . ıyarbakır, Mardin, Siird, Hü-
arı lrt1· M · · 

8 
• ı ıs. esahaı sathı ye: 

1085 k"l B 1 ometre murabbaı. 
.... .. u hesapla (762506) kilometre 
·-•Urabb 
Yo•. aı on kısma ayrılmış olu 

Zirai b"·ı . A dan h o gelcr teşkılatı etrafın_ 
rnu .bazırlanan bu projenin esbabı 

cı esi h" • 1 ön .. ma ıyetınde bu unan 
soz kısmında şöyle dt.niyor: 

"H er bölgede vücuda ge-
tirilecek başmü?virlik teş
kilatı bölgenin bütün ziraat, 1 
hayvan ve huyvan mahsulle· 
ri ile bölgede mevcut ziraat 
Veteriner müeueselerini as
gari bir surette Vekaletle 
Jrıuhabere ederek idare ede
cektir. 

Ziraat Vekaletinin çiftçiye 
doğru uzanmı§ bir kolu ola

<~k olan baımü§avirlik sine ! 
aınde orman teşkilatı bulun
ınıyacaktır. Yalnız dört sayı-
lı bölge · ·· · w 1 ı nın vusatı ve agaç an. 
lıt.:ınıağa olan ihtiyacının 1 
dcrc-~s· d:Lk 1 1 

Ww ı nazarı rn ate a ı 

naı-ak m kA bö'I .. 1 ez ur geye mun-
haaır olmak üzere zirc-.rıt ve 1 
v~tcriner teşkilatına, bir ı,ü
çuk orman heyeti de ilavesi 
lazımdır 

1 
Yeni teşkil~~ üzerine, bu suret-

e, çolc .. h. 
t h 

. mu ım faaliyet ve hizmet 
a rnıı a·ı . . e ı mış bulunuyQr. 
Fılhakik k.. . ,.... a .oy ve zıraat kalkın-

•••ası T .. 
n· Urk Cumhuriyeti b:.itçesi-
ın de art .. . d . d :ın.. ımı uzerın e şıd etle 
duessir olacak bir hadise teşl il 
~ er. T_eşkilat bir taraftan çiftçi 
atkın ihtiy ..l"J k .. tcbbtı a~ ve ... ı e lerını te-
. ederek bunlan iktısaden 

Yl!k!eltmek ·· ff · · 
k 

. mure eh hır sevıyeye 
sı arrnak . . . 

ıçın ıcap eden tedbir-

almar:. neticelere göre daha salim 
bir usulde ısJahına nezaret vazi
fesiyle mükellef !.>:ılunduğu · gibi 
hayvan ve nebat hastalıklarından 
c;olayı hasıl olan çiftçi zararlarını 
önleyebilmek ve yüzlerce milyon 
liraya baliğ olduğu takdir edilen 

lıı~ hasarat üzerinde vafi ve şafi 
te:lbirler almak, t::·humlan ilaçla
mak. temizlemek gibi işlerle uğra

şacaktır. 

Bölgelerde orta zir,ıat okulları, 

köylü mektepleri ve gece dersleri 
açılması da bu te§'kilat proJesı 

muktezasmdan bulunmaktad·r. 
Önsözde deniliyor ki: 
''Bu miktar (*) iktısadiyatın te

meli ziraat olan ve maişeti va,sıta 
ları arasında toprak en mühim ye 
ri tutan bir millet ve memleket 
için fazla görülemez. 

Diğer taraftan muhtemeldir ki, 
bugünkü umumi bütçeye nazaran 
halihazırdaki ziraat biıtçesinin nis 
beti neyse, tasavvur ettiğimiz zi
raat teşkilatının tamam olarak fa

aliyete girdiği zaman icap ettire· 
ceği maaş ve masrafları yekunu da 
müstakbeldeki bütçelerimizde da

ha yüksek bir nisbet teşkil etmi
yecektir. 

Çünkü kısa bir zaman içinde 250 

milyon liraya çıkmış olan bı.itçe· 

mizin gene kısa bir zaman zarfın
da 350 milyona çıkmıyacağı iddia 
edilemez.,, 

Kurulacak yeni teşkilat müna

sebetiyle teknik itibariyle tasnif 

~lunan memurları gösteren cetvel· 
kr de şayanı dikkattir. 

Teknik memur ve rnfü;tahdem
ler yekunu 4195 kişiye baliğ olu
yor. Teknik olmıyan memurlar 
370, işçiler ve mystahdemler 1470 
olmak üzere bu teşkilat 6035 yeni 
memurun istihdamına lüzum gös
termektedir. 

Ilavesi diişünülen m=jtehassıslar 
438 dir. Yeni teşkilat hak'kında 

t:.rn bir fikir verebilmek için tek
lif olunan teşkilatı kısaca gözden 
geçirmek kafidir: 

10 başmüşavir, 12 müşavir, 438 
mütehassıs, 62 fen memuru, 6 teş
cir mühendisi, 58 ziraat müdürü, 
58 veteriner müdürü, 458 veteri· 

1 l)<{ızın ~©lge 

8AY(,l/v 
YAT.41'11(1. 
1.tl Ol:JUiE 

!MNPA.ft./i 
R11v 
VAH:>ı ;E". 
PAVı VSıl 
1-VNE. 

T"18i' 

projesi bütçede 
gösteriyor 
ner, 442 ziraat muallimi, 987 çiftçi 
başı, 970 sağlık mem:.ıru, 167 gar
diyan., 2 mıntaka ziraat mütehas
sısı, 4 emraz ve mücadele müte
hassısı, 12 ecnebi ustabaşı, 75 mu
allim, 83 müessese m:idür ve me
murları, 22 şefler, 16 baş telmisi· 
yen, 80 teknisiyen, 39 asistan, 1 O 
zeytin bakım memuru, 1 kışlatma 
memuru, 39 baş muakkip ve baş. 
kcntrol, 97 muakkip ve kontrol, 
25 seyyar öğretici, 16 mühendis, 
fi garsiyat memuru bu teşkilatın 
tahakkuku için kafi görülmekte
dir. Halbu}ü mevcut teşkilatta 

1018 tekııik memur, 110 teknik ol 
mıyan memur, 518 işçiler ve müs- O vakit şüphem ve merakım büs
tahdemler olmak üzere 1646 me- bUtUn arttı. Baygın bir halde bu
nur istihdam olunmaktadır. Bu 1 ıunan Pohuayı derhal geminin bü
.eş'kilatın temin cdece~i büyük yük kamarasına indirttim. Bir az 
kalkınma hareketine mukabil oot- sonra kendine gelen Pohua beni 
çede ~ücuda getireceği fark 14,5 karşısında kaşlarım çatılmış, müt. 
milyon liradır. hiş bir halde görünce son derece 

Elde edileccl: neticeler hiç şüp- Urktü. Yüzünü kabahatli kabahatli 
hesiz ki bir yılda masruf ela· yere kapayıp durdu. Adamın elle
cak bu tahsisatın belki on mislidir. rinin titrediğini görüyordum. 

Şimdilik bir temenni projesi ha- - Pohua, dedim, cezanı görecek· 

!inde bulunan ve kongrenin tas sin! 
vibine mazhar olan bu proje ziraat Pohuıı yerde titredi. YilzUme 
siyasetimizin he.defi oldukça, on korkak korkak baktı. Dudakların -

b 
dan yalnız (efendi) manasında şu 

eş yıl içinde harikal.ır meydana 
kelime döküldü: 

Haka ılan«11 için t-Oplanruı.n Mao'tl yerlileri ...... 

-3- Pohua ayaklarıma kapandı: 

• ~ 

- Mau! öldilr beni, Mau! .• 
Esirim olan hizmetkarımm ki!i 

ğcrini büyücü karılarla cinlere ye- derecede korkmuş olduğunu gö _ 
direceğim !... rUnce sesimi biraz hafiflettim. MU§-
Pohuanın deh;:ıetindcn gözleri dı- fik bir tavır aldım: 

şarı uğramıştı. Yerde silrüncrek _Peki, dedim .. Söylemekten bu 
geri geri gitti. Cinler üzerine hü- kadar korktuğun bir şey mi var?. 
cum ediyormuş gibi etrafına deh· Pohua 0 vakit tekrar ayaklarımı 
şetle bakınarak yutkunuyordu. Son. öptU: 

~a ~izl:ri. üstüne kalktı: Dizlerimi J _ Evet, Mau ! .. dedi. 
optu, lıtrıyen dudaklarıle: _ _ Sen adam öldürüyor musun? 

- Öldilr, Mau! .. Ben katil degi- _Hayır!. 

lim! .. Dedi. - On beş gilnde bir nereye gi. 
- Katil değil misin?.. diyorsun?. 
- Hayır, ~faul.. Mabud Boimnng _ Söyliyemem Mau!. 

getiren Türk Cumh ... rıyeti için 

yak n bir atide tahakkuk ettirile· 
_ Mau !... üzerine yemin ederim ki değilim! •. - Niçin? .. 

cek işler arasına girebilir. 

(*) Kongre ne§rİyah A serisi, 
takım 2. 

(f.') Ziraat ve veteriner tetkilatı 
için kullanılacak 6033 memur ma
aş ve masrafı olarak (19407039) 
li~. 

Tepebaşı Şehir Tiyatrosu 
TEJ>EB.\ŞIXI>A DJlAM KIS.\llXDı\ 

3-1-939 S:ılı j;tÜnü akşamı 20,30 dıı 
AS)JOJJE :> J•. 

E. S.\Dl TEK TIYA'l'IWSt: 

Taksimde lııı gcı·p: ( /foul /i<imı) 
Koıııt>di :ı ııcrdc 

Y.\Z \X: Cc(j) .\hısolıiııo~ltı 

\'.\KI:'\O.\: INSA.\' ıll , \Bl'T 

Yerli lisanını epeyce blldığim i- - Peki, köpek! Her on b.cş gUn-
çin: de bir nereye kayboluyorsun! .. 

Elimdeki kamçıyı havada sallı- Sonra uykusuz, parça parça, yara 
:ı;arak üzerine yürüdüm ve büliln bere içinde geliyorsun!.. Bu kadar 
dehşetim le ba~ırdım: yerli var. Bir ayin olsa hepsinin 

_ Pohua! .. Sen canisin! Her on gitmesi lazım!,. Sen gizlice gidiyor

beş günde bir insn n öldürüyorsun!. 

Pohua benim hiddetimden yere 
sinmiş bir halde dehşet dolu gözle
riyle ve titriyen dudaklnrlylc tek. 
rar inledi: 

- ?Jau! ... 

Tekrar gürledim: 

- Seni mabud katillerine yapı
lan cezayla öldilrcce~im. Bir hafta 

damarlarından damla damla kanını 
akıltırarak öldüreceğim ve karaci-

11 ALK OPEHETI 

Bu nl,ş:ını soal (fi) ılıı !'on le ınsil 
H \IJ;\IET EFl;:\I>I 

1 

S.ılı :ıkşaınınd:ın ililı:ırcn reni operet 
Cç YILDIZ 

:ret: '1033J 

sun! .. İnsan kanı görilnee nasıl ba-

)1ldın?. I<öpck ! doğruyu söyle! .. 
HıMrzlık için mi adam öldürüyor-
sun?,, 

(Hırsızlık jçin) dC'r demez Pohua 
yıldırımla \0urulmuş gibi titredi. 
Çünkü hırsızlık için adam öldüren· 
!eri Mariıınlılar vücudunun her uz

vunu ka) a arasında zc eze en bü. 
\ilk işkence ile öldürüyorlardı. 

Pohua dili tutulmuş bir halde: 

- Değil, Mau, değil! .. diye ke

keledi, omuzlarına bir tekme vu
rarak onu ittim ve: 

1 
- Defol! ... diye bağırdım. Senin 

canını kurlardrm. Bir çok insanın 

1 
s~yulup senin t~rafından öldürül -
mcsi için mi? .. Seni blikümete tes
lim edeceğim. 

HABER' iN RESiMLi ZABITA ROMANI· -

Tekrar gözlerimi hiddetle aç& ; 
rnk Pohuanm yilzüne milthiş bir ba 
kışla baktığım için Pohua tckrnr 
yeı·e kapandı.: 

- Mabudunun hakkı için bana 
bir şey sorma Mau! .. Öldilr beni 
daha i)•i!. 

Diye yalvardı. 
- Pohua !.. Canmla oynadığmı 

iyi bil! .. Niçin söylemiyorsun on 
beş günde bir nereye gittiğini? ... 
Yoksa seni söylememek için mec
bur edenler mi var? .. 

Pohua birdenbire başını korku i
dnde salladı: 

- E\•et, ı.ıau, evet! .. diye keke
ledi. Ben tekrar gürledim: 

- Kim bunlar? .• Pohua! .. söy
le!.. Yoksa sana hiç bir emniyetim 
kalmıyacnk ! .. Ben yanımda katil 
adam istemem l.. Snna, l1a) atını 
borçlu olduğun bana karşı bile sır
larını söylctmiyeeek kimlerdir? •• 

Pohua benim kendisini söyletme. 
den sağ bırakmıyacağmıa o kadar 
inanmıştı ki birdenbire dizleri tize
rinc kalktı, yarı belini örten ve 
(tapa) dedikleri ottan örülmüş ku
maşı sol eliy!"' birdenbire aşağı sı
yırdı, parmağflc bana kat nının sol 
tarafında lam karaciğeri üzerin -
deki nokta fiCklindc siyah bir işa
reti gösterdi: 

- Bu! dc>di. 
- Sana sırlarını söylclmiyen o 

mu? 
- E\·et! .. 
- Peki, nedir o, söyle bakalnn? 

Pohua irileşmiı;; g5zlerile korku 
içinde yilzüme bnknrak: 

- Bu Buhu - Buhu nnahtanl •• 
Diye kekeledi. 
- Buhu _ Buhu anahtan mı? .• 

Pohua karnını tekrar süraHe 
örttü ve titri~ erek, dehşetle etra
fına bakındı: 

- Mnu ! .. Sana söylesem şe.} tnn
ları bu anahtardan hemen \i:cudu
ma sokarlar! .. 

Dedi. Sesi titriyor, bir l•orudan 
çıkar gibi boğuk boğuk c;ıkı) .. rdu. 
Adamın bu garib itikad:na gı.il· 

mPktcn ~endimi alamamıştım. Fa
kat ben o vakte kadar civar adalar 
ahalisinden hi: birisinde ne böyle 
karın Uzerindc bulunan bir i~arC'l 

görmüş. ne de Buhu - Buhu analı. 
lan diye bir şey işitmiştim. Onun 
için adamın mUthlş korkusu Te bu 
Mnrettgt!I ta"fft'tan ht'!fNt ......... 

bülUn meraka dilşmilştüm. 

( D.cı·amı var). 
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A bdürra gerı j l l V~ 
!Vletanın göO .. nde gak /adı 

l'adi ah Orhnn t zk reyi oku
duktun sonra v zir Ala d ınl 

ğırmııt ve ona bu h b rl ri v 
lılc da U 

danmıştı. Ne olurs:ı olsun nrtık de
lili r elinde sayılırdı. 

Duvardaki sarma§ık dallan ıır:ı- • 
smJa onun elbise inin ltıllarını or. 
mU;:ı, duvar üstünde O) l.lmbılıırı • 
nın olduğu gibi izini bulmu , ) • -
mur bozmasın di)e llz nne kenar
lı birkaç taıı örtmüştü. 

AbdUrrahman bird nbire y rln
den fırladı ve Metanın g··ğ und n 
Yakalı) arak haykırdı: 

- Ulan mel'un k. fir, çabuk söy
le. Dün gece hiinldir arayında ne 
işin vardı'" 

Meta sararmu:ı, f! rsılmış, f kat 
)'an•niaki herif \'nzı ·eti dc>rh 1 mu
:halt m" cd rek elin e ir i ı b' • 
yUk makası Abdürmhmanın 1. 

sına şld:letle vurarak onu bir ke
nara yı -;.mıştr. 

Meta dcdiğmiiz sahte adla çalı
şan Ani"' 10S a arkad ına artık ya
pılac:ık bir ~ knlmıııt.ı, derhal sa
vusmak. 

N"tcklm Abdürrahman y<'rdc 
kıvrılıp inlerken dolab göz] rind n ı 

11 "'• n · m.5m.,u , 

- H bisl hunk·r huzuruna götü
rün. G .. zi Abdiırrnhmana dıı hah r 
il tin. Hemen hunkar nczJıne g ı. 

sin. 
lludlsc bir an içinde lıt1tiln eh.

ri arını , h "a Abdilrrahmamn 
korkunç adı bir kere daha kul '.
tan kulJa ~a;,ılmış, b r l:erc d"
ha tüyler Urp rmı , bır k re daha 
h l t Ga i Ab ürr manın bu "' ir 
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Bug i.ı' il bulmaca .zız 

Ç:ınd:ırlı Knra H lıl de hi'nl·ur 
huzi.irunda bil uk bir t ' 

n mr dı, Jmzan mı 

anı tanı

c huzura 

e t .1.ıld w mı y-

g 
- Bırakma, Kokot koyuv ;m_! .. 

- 36- Nakleden: IF. !}::(. 
r 

- Hayır, bizzat giderim dahıı i- - PHdon madam, dedi, ben J. 1 

yi ... Do tor Gallua ile görll UrUm. ta sıfati.}le ı; lmi~orum, g 
l ·ın in bırden Jnnı kurtnrmağa Mahzun bir gulüm mc ile ill U 
muv ffıık olacağrmızı sanırım. etti: . 

N llt ntnl ayn ·a kalktı. Mnrı • - Sız doktorun nnt'ı isiniz d zı 
Fran t n mfis ade alarak ayrıldı. 1 ğıl mı? B iki size b nd n b s t ~ 

O m matmazel Löv<'yri~o mi .ir. 1 mi n Mari - Frnns Lö~e l 
r n' J n I.spı 1 Parisc hnı ckct l riye... tısı 
tti. Madam G llua irkildi. Karşrsd'b1 

dnkı guz 1 ve kibar genç kıza b_.-: l 
)..'V 

tKt nos:r 

- I~lm soruyor efc>ndlm? 
Mrui - Frans az kaldı ismınl söy

llyec k i. Vazgeçti ve sordu: 
- Uuayene saatl0 ri kaçta efen

dim doktorun? •. Saat ikiden dörde 
.kndar mı? Tegekklir ederim. 

b: • 

- Jerara h ber ver yim. 
- Hayır. Rl cd im. Hn"ta 

nın mua)cn nı b.tırm 'ni be 
rım. 

B'rlmç d kil 

Marl - Frnns ayağa kalktr 
do~ru yürüdü. Jerar ona bakı.} 

rU~a gördU~nU sanıyordu. Bu d 
kor içinde o kadar çok tab n ül e 
tii;rf i nı: kız ı;:ıte §İmdı kat'§tsmdtı 
dı. 

t 

S"'s çıkarmadan kapıda kenarf 
ç~llerek ona yol verdi. Sonra :U ni 
pıyı kapadı. ba 

Mari • Fran.ıs gülümsedi: 
- B"ni tanımadmız mı doktor 
Jerar kekeledi: 
- Matmaz l Luveyrlye ! rnı 

Snnt bir buçukta doktorun kc.pı- Delikanlı heyecanını ~enmefe çıv kı 

s.ıu ç ldı. Yaelı bir kndın açtı. 
1 
ır ıyor ve llari Fransın nlçın geldi' ret 

- Doxtor Gallua)l görcbıllr n1i· ğini dii ünu)ordu. Onun doktor tı'. u 
~im? fa tiyle mi ziyaretine g imi ti? 

- Evet madam. Muayene başla- Genç kı:.., bu noktayı ilk cüm1 
rn k üz re. Rnndcvunuz \ar ml.}· lyle tavzih tti: 
dı? - Doktorun d ·n, bır dostun 

- J!nyır. LOtfcn kcndiııine is- yarctine g llyorum. Janın dostusu 
mimi b"lıl riniz. 1 nuz b<>lki biraz da benim dostum. 

- I üzumu yok erendim. BUtiln CUmlerinl i tifhamkar bir ahenk 
h~11 a'ıır g"bl si~i de kabul eder. le bltlrmlşU. J ror: 
Y:ıln z biraz b"ltlemenlz 15.zım. - Bun-lan şUphe mJ edi,lorsu -
Do!.tonın kabineslnde ıimdl bir nuz? dedi. 
h:ı •a var. - Janın evinde bir iki kellın 

ıf ri - Frans: anc:ık konu .. mu tuk. Sonra hatırlı -

\'3J> o' • a:lec3· 
1 chtt ~tol IÜJD balkma. JBV· 

!ğe iktifa eW. 

(Dev•• var). 

yorum: zavallı babanım c n Z" m 
r <J!m ne J nla b rab r g lmi i 
nl•. 0 ZnD'nn t •l!'ıinizde !h le bı( 
ıınmtl"'1f mcrhnmct vo muhabbet r 
dUM ki.. de 

'!1•nu l-ıılmakt.a t E 
r atı1clı: ok 

- Ytınılmndınıı. Şahsımda sa1ı• rn 
bir do tunuz var. 

G nı: k z llnl m~attı: 
- Te l kUr Cd"rim ... F kat ''nk- dı 



3 İKINC KANUN - 1939 -- RAllER - Akum poetul o 

Yaıan· tk· . . · ımım -50- Hatıraları anlatan vı vtsakalan ı•eren: A.K. 

ederler? Pek yakmda ötecek harp suruna hazulanınız. 
Bu size ilan edilecektir » 

e 

Kadınlar niçin 
Yazan: A. Raslin Çeviren: Ferah Ferruh 

Bir gün, genç öğ.·etmeolerden Li· Siz harikulade bir öğretmensiniz.! bir mektup gctırdı. 1\lchtup Lıda· 
da, arkadaşı Lüsyayı ziyarete gel· Sizi kazaen ı ·latmama mü aade c· nın kaca ının ders, crdığı m J,tcbın 

• 

1 

erikada ncsredilen Hınçak a· Elizin noktai nazarına göre bü· - :\e \'ar Eliz. diye sordum. Fe· di .. Lusyanın yanında başka ziya· der misiniz?.. kimy,ı öğretmeninden gelı)ordu. 
ıne aıt gazeteleri alıp Merzifo· tün bu hazırlıklar, çalı~malar, te· na bir haber mi aldın, çocukların· retçiler de vardı .. Tatlı tatlı konu· Lida ofkeli bir se le: Mektupta c:unlar ) azılı) dı: 
gonderi)orduı şebbüslerheqeydenonce paraya dan. kocandan? şurlarken, birdenbire Lüsya, arka· -Mumkün,dedi,herşeyolabilir. "Muhterem ba)an! \akia ben <:i· 

~nlardan birıni okudum. Çok dayanıyordu. Binaenaleyh Hınçak· - Hayır, dedi. İçimde bir yeis daşı Lidaya sordu: Fakat bunların hiçbirisi de izin zi hıç tanunı)orum. Fakat mektc 
. ım?L Gerek ihtilal komitesinin !arın muayyen bir bütçeye kadar \'ar. - Mektepte talebelerin kocanı güh.işünüz için bir sebeb değildir. bımiz oğrctmenlerinden I.ıda . ıı· 
ı:vctı umumi) e ini, gerekse bun· önce para meselesini halletmelerini - Elbette bunun bir sebebi ola· u ile ıc:lattıklan doğru mu? Bir dakika sonra odadakilerin rag) O\ na. kocasının ba ına gelen 
~:~aki gaye ini çizen bir ma· muvafık görüyordu ,ekendi emeli cak canım. Söyle bana. Damdan düşer gibi aorulan bu hepsi de bunu unuttular. O gece, o· kaza) ı ıze mufa :salan an atmamı 

rf;l ınçak da\a mm ruyeti •w de böyleydi. Bu miktar yukanki - Kocam ve Kayayan azledildi· ualden şaşıran Lida: rada oturulduğu -müddetçe kimse rıca ettıği için bu mektubu )azmak 
nkli a 27 mayı 309 persembe haşiyelerin birinde bilmünasebe ler. - Galiba hayır, dedi. Ne olacak? bu meseleyi bir daha ağzına alma· lüzumunu du) dum. Hfidısc c:u u-
l'l'lakrna~eın~de okunmuştur. söylenen (10-12) bin altın liraydı. Evveli anlamadım. Teşkilattan - Hiç ... lM o1sun di~ sordum. dı. Sadece Lida, her nedense, rnüte· retle cereyan etti: Idare ettıgım 

kt~ alenın, ıhth a ettiği e a !ar Halbuki henüz Elizin fisebillah başka kafamda bir yer bulunmadı· E\ et, Lüsya bunu lAf olsun diye madiyen somurttu. Hiç konuşmadı. kimya laboratn anna su getirirler· 
ran..ından, muhim yerlerini bir de hesaplarını tutan sandıkemini lngi· ğı için: sormuştu .. Fakat farkına varma· Geceleyin e\ ine dönerken de, müte· ken, tesaduren o 5'Jrada Lidanın ko· 
.. ~~rce okuyalım: lizde 2500 liraya yakın parası var· - Demek Ropen Ccvahirciyan dan ortaya koskocaman bir mesele madiyen müdafaa tedbirleri \'e ca ı da Jaboratm ardan çıkı) ordu. 
R tn~nhlar! dı. Belki teşkilatın da hazinesinde gelip geldi, dedim. atmıştı. p!Anları düşündü. Kendi kendine: Tam laboraturnr kapısında ufak 
g ~~muharebe i akıllarda kal· beş yüz lira kadar bulunabilirdi. Eliz yerinden fırladı. Oradaki misafirlerden biri de lafa - Hayır. diye söylendi, böyle bir çarpı!'ma oldu.. u) un bır kı:.· 
h:!ıe tır. O zaman 1 lam ahali ta· ı Yalnız bu para muhtelif vesilelerle - Senin bildiğin bazı şeyler var. karıştı: münasebetsiz şaka olmaz! .. Biric:i mı Lidanın koca mm pantalonuna 
rrıız3:1 hın tiranlara bir takım c:arfedilmekteydi. Eliz şimdiye ka· demek. Ropenin bu hldisede galip - Bravo doğru!u, dedi. Bir öğ· kocam, diğeri arkadaşım .. öbürleri döküldü. Bu ~uretle görü) orsunuz 

idi .ca ar oldu, mallan yağma e· dar koca .. ına idare merkezinin tutul olup olmıyacağını mı bekliyordun. retmeni su ile ıslatmak görülmüş de ahbabım .. Bu, bal gibi hakaret- ki. ... ilah ..... C: ~ nları alındı. rnası için yalnız 100 altın gönder· Bir defa ağzımdan kaçmı6 bulu· şey değil.. Maamafih kimbilir, tale· tir. Bu bac:it \C gfıya saf şakanın Lü )a mektubu bir kenara bıra· 
t ne ?ö; le bır harp , ukuunda mişti. nuyordu. Ve böyle şe;1ana külahı· belerin ne kadar canı yamnış olma· altında bir kocanın ve bir öğretme· karak ağlamağa baJadı .. 

m~rihın a\det etmiyeceği ne ma· Hadiselerin neticeye süratle yak· nı ters giydirecek bir kadın karşı· h ki bunu yapmağa cesaret ettiler! nin nüfuzunu kırmak gibi bir mak· Lida ise bu muddet içinde boş 
ın ';;;Daima !sliimlann taarru- !aştığı görüliıyordu. Elize makale- "nda bu söz zır\'a ı.-il g6türmczdi. sat gizlidir. Bunu. ıaka dire ' '<· durmamış. gerek kendi•ınin gerek 

B e UZdur. !erden mülhem olduğum bir nokta· - Evet. dedim. Ben Ropenle To· Lida, kızararak: tirmek doğru değil!.. \e Lü }anın müşterek tanıdıkları· 
f ug~ her Hıri tiyana düşen va· yı sormağa lüzum gördüm: mayanı bir ipte iki canbaza benze· - Vaka teneffü,te cereyan etti, Ertesi gun sabah sabah Lü ;ayı m teker teker dolasarak. enerjik 
ed~~ \ aziyeti , e tarihini bilerek - Size ilan edilecektir! kaydın· tirim. Bunlardan birinin bir gün dedi.. Hem burada gulünç bir şey telefonla çağırdılar. Lüsya telefon· bir dille meseleyi onlara anlatmıc:tı. 
~~~1 •na g6re hazırlamaktır. Te- dan maksat nedir? dedim. bu yeri teker tokmak bırakacağını görmürorum .. Gülmek için hiç bir do şu sözleri işitti. Şahsan gidip göremediklerine i e 

1 
bulunmamız ve mümkün Parmağını dudaklarına götürdü: bekliyordum. Sen böyle ~yleyince sebeb yok!.. - Seninle, sabık arkada ın Lida ya telefon etmiş, \e;ahut mektup 

~~:1::ıc illıhlanarak yannki gele- - Sus! dedi. Burasını icabında bu söz ağzımdan kaçtı. Bir mektep talehe<i olan Lüsya- konuşuyor .. Eski bir arkad·~ım sı- ıamııştı. 
ıncı ete hazırlıklı olmamız 18.· öğreneceksin. - Ne için iki canbaz diye dü~ü· nın kardeşi Jenya: fatile senden böyle bir <'Y bekle· Bu suretle, me ... ele ile hiç müna· 
E~· Bu gauteler Meni fona 

11
ittikten nüyorsun? - Bu gibileri ni benzinle yakma· mediğimi söylemek m ""! etin· scbeti olmıı an kimseler bıle, kısa 

l'aını 
1 
koskoca bir tarih boyunca sonra l tanbulda, Suriyede, Atina- - Ropeıı Cevahirciyan çok ku,·- lı, diye fısıldadı... derim.. bir zamanda bu ehemmiıet ız hiidi· 

0 
in b' ann boı unduruğu altında da bkenderiyede , .. yani tabı im- vetli. Tomaı an da çok nüf uılu. Bi- Misafirlerden bazıları, )iiksek - Şaşıran Lü ya: seyi öğrenerek dedikodu ı a pmak 

gu
. nırkf_elftket çekti. Bu hakı"katı· kinı bulunan '"·erde Ermeni ......,.lisı· · t •1 ··ı·t · · · t h k sesle: - Benden neyi bekle '

1 ımkanını elde ettiler. 
J """'" n e~ı a ın reısı ve gayenın a a • ve inledi. 

da u A\rupa du\eli muazzama umumisi kararile fazla miktarda, kukunda cumhurreisi namzedi. Di· - E\-et, bu gibilerini hakikaten ' Bu bir kaç gun içinde Lu ıanın 
lnı bıldiği içindir ki bize elini basılıp bütün hınç.ık t~illtına da- ieri t~ilAtın hamisi ,.. fiilen hiç yakmalı, diye cdıı:len söylendiler! Lid~~~sa;'şamk: ·i hf . i! di" e telefonu hiç durmadan i~ledi. Gerek 

aha 
1~ bulunuyor. Bu fırsat bir- ğıtılaa '

1
(harp) adındaki Hınrak b"r ·.: sah.b. d ğil Ro C ah· Bu sözlere fena halde sinirlenen J kendısinin, gerekse Lidamn muc:te· 

,__ ""> 1 ı,.. l 1 e • r pen ev ır- tekrarladı 'e telefonu kanr dı. k d geuıııcz. Ermeni mileltinin gazetesine mcheı olmakta ve bu su· ciyawn iş ba~ında geniş mikyasta Lida: r re tam ıklan ardarda ona telefon !:tuluş çanları çalıyor. Evini bar retle Bhnenller arasında tamim e- faaliyetinin önüne kocandan baJka - Hldise tamamen tesadüft bir Aradan çok geçmeden tcl"fon bir ederek, yaptığı hareketten oturü 
n' işini güciıniı bırakan vatan· dilmekteydi. kimsenin Jteçeceiini sanmıyorum. mahiyeti haizdir, dedi. Bu iş bir ka· daha çaldı. Telefon eden r;ene Li· kendi ini ayıpladılar.. Herkesin 

• ~~ ~nneni evlôtları bu kurlu· Bir hafta sonra bir gece Elizi has- Halbuki Cevahirı:iyan mani kabul za neticesinde oldu ... 5iz ise bunu dayd'{i.lki seni alllkadar ttınez a- ba,ına gelebilecek bir kazayı alay 
re eti başına geçtiler. Anado· ta buldum. Beni yatağından çıkma· etmi~ kad\ir kendi emellerini bir mesele yap:ırak sevınıyorsu· me\'ZUU yaptığından dola) 

1 

onu 
kalbi Ermeni mılletı 1çin çar- dan "kabul etti. Böyle zamanlan· tahakkuk ettirmek gayesinde. Bu nuz! .. Çok kötü .bir ruhi halet! ma, dedi , ben gene izahat vereyim: muaheze ettiler. Her telefondan son 

,...,, ....... .. tek insan kalmadı ki bunların mıı ı.oıç: i"'"micati, ama, bugün ha· -rait altında -=-n de nisan benim J Kimya llboratuvanna su götürür- ra Lüs)a başını elleri ara ına alı-ınd·' 1. hl he rr -;v ~ ,.... ,,_ ,., enya, müstehzi bir tavırla: !erken, birdenbire kocama çarpmış· . '!lıdi J;. ı a anıp ki eme< in. kikal:en yüzü solgun, ıöderi iÇtriyo gibi diilünür ün. - Ne ile, kaza. dire &ı)lendi.. Iar!.. Su tamaıııtn bir kaza netice· yor "" ses ızce ağlıyordu. 
ldı. ~e· ·adkar h~r. yerde ~ubeler a· çökmüş ve belli ki epeyce ailamı~. - Hayır, dedi. Teşkil1tımız için Evet olur, hazan in anın ceketini, inde dökülmüc:! Fakat ben ""'nı·n Bu hadiseden birkaç gun sonra 

::n· U} u 'ıla) et merkezleri ·· ı · k 1 t ·· 1---..ı· lt ·k· · ..ı- ,.. ~ bir aksam, Lü,ya ile arkadaşlan ıııı tak"l cakl • goz en an anını~ ı. soy aı~ım. er ı ısı uc protestan baıan da pantalonlarını ıslatırlar.. bu ha--'··tı·nı· asla af'•trnı·vec•gwı·mı. ~ 
1 

san ·ar, ancaklar, kaza· Çok .. .. .. rd n- · --ı·t b. ıı· ı·ı· d 1_..ı·ıd' ıu.... ''" J ~ otunıp konu~urlarken Lüsyanın 
1r \'e ah" meyus gorunuyo u. ıx:nı uJCA e ı mau ım ı ın en az ıı:uı ı· ve işin garibi bunların hepsi de ka· Lu"'sva·. 

il 
n ıyelerde, hatta kövlerde k b 

1 
.
1
. h d 

1 
J kapısı çalındr. lçeri'-·e, utancından 

e eı· . J ·a u ettı ı er zaman onun oya- er, za di)e geçi~tirilir .. Herhalde tal~ L"d ı d" · J haıı sılahjutan Enneniler bu i· madığım bir tebessümü vardı. Bu· - Ha, dedim. O b~ka, peki, a· belerden biri, elinde bir bardak su -Lı"da1 _.a... ıye ınledi. 1 kıpkırmızı olmuş, beşinci sınıf ta· ırlandılar .. dudakl ğu h !ebelerinden bir çocuk girdi.. 9>c4k 
l\ad ~ · gun arında dokunur dokun· ma, bu o kadar tetaş edilecek, üzü· oldu alde kocanızın yanına yak· -- Asla! .. diye tekrarladı ve tele· kekeliyerek: 

,,. l>ek ın ardan da girenler oldu. maz ağlamağa müstait bir büküntü lecek bir h!dise mi? laşmıı: "Ah Jüri O ipoviç, demiştir, fonu kapattı. 
•

1 

t Yakında tarihi küçük Erme· ·ı· d ) · Bana Lida Miha) )o\ na dedi ki, 
an _se_z_ı_ı}_'o_r.~-.·--------------------------~---(D __ ı_va_m_ı __ va_r _____ be __ n_sıze ___ ne __ k_ad __ a_r_h_ur_m_~~tıiiıı:: .. ~·~~o.nım ___ ı ___ A_k~~....:.:a....:d~w::.:~~:,::ta:c:ı_~~-·:'"~'a~)~'a:.._ __ ~.:.:::::::_:~'..:::~~~~ ar ı ta Pot hudutlanndan iti- J (Lütfen alfalı ~e,lriniz) 
en s · ura urıye ~udutlarına kada~ 

r bun cağız. Karşıdaki düşman ze· ... ,, 
1'.1akaı · tnıle • enın bundaq son~sı tama· 
ınd ~anlı devleti 'e sarayı hak· 

rettı a hır takım tefe\"\ uhattan iba
u t r b Makalenin sonlarına doğru 
, a ır çok miıhimdir: 
Pek)ak ~ 

haıırJ ında otecek harp suruna 
tır. E anını~. Bu ıze ilan edilecek
ne d _?nenı milleti haydi i'tiklali· 

ogruı 

C,azete ··:· 
"1 ıa nın muhtelıf )erlerinde 
rnanırn \a!anper\'erler,, Hint müslü 
\ardan namına,, gibi imzalar da 

- I. • 

Anadoludak· •v • !erde h 1 ıgtışaşdan, şekavet· 
kilıse~ ~hsediliyor, mekteplerde, 
ru e para toplandığından, Av· 

Pa.nın ıl·h tnınd a 'e cephanece ) ardı· 
ı an sutun utun yazılar gorü· 
u;ordu B" 

tnak 
1 

: ır d: "be> lık i ti) oruz!,, 
de a~~ı ~u?ımdi. Bu makalenin 

El . da ıkı ) ıldız ışaretı 'ardı. 
ok ızın bilhassa bu makaleyi bana 
m utmağa çahşışından kuşkulan· 

ış \e b. _ B ır ual sorrnu<:tum: 
Cüı unu sen mi ) azdın? 

di du. Makale pek Elizin değil-
._ n~t:a, onu_n da kilisede \e diğer 

ğı cu arında ağzıdan eksik etmedi· 
) azıdtnleler bulunduğuna göre bu 

Bu a emeği 'ardı muhakkak. 
"Be Inakalenin de bır ;erinde: 

bun )lık i tı}oruz, i"tiyoruz ama, 
rt un tahakkuku i~in lazım gelen 

' 

crın a~a U)uyoruz. Yarın müstakil 
enısan topraklarında veniden 

t"\ et} • . • • 
-· erımızı ) aparız. Bugun elr 
"•IZdal · 'ey ... {t vanmızı )okur.mzu bu ga· 
. e \erm . l D . emız azımdır.,, 

enılı) ordu. 

' 
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bekliyen adamı bucünden itiba· 
ren hizmetinize almalısınız. Si
zin en sadik hizmetçilerinizden 
biri olacaktır. Ziyafet gecesi 
Emperyanın sarayında o da bu· 

lunmalıdır. 
Rotan bunları söylerken ma· 

kiyajını yapmakla uğraııyor

du .. Çok ceçmeden gene Flo· 
· ranaalr ıair kılıiına cirmitti .. 
.Araten, Rolanın önüne düştü ... 
Onu cizli bir kapıdan sarayın 
arkasına tesadüf eden bir yere 
çıkardı. 

Sahte Floranaalı çekilip git· 
tikten sonra Piyer Araten ko· 
ridorlardan birinde bekliyen iri 
yarı kıranta adamın yanma gel· 

di. 
Rotanın beklemediği ziyareti 

bütün dütüncelerini altüst et
mitti. Ondan korkuyordu. 

Kıranta adamın yanma vak· 
laıtı: 

- Hiz:ııetime girmek iıtiyen 
ıiz misiniz c;cıtum?. 

- Evet .• 
- Sizi hemen yanıma alıyo· 

rum. 
- Bana bir kat elbise yaptır· 

malısınız .. Yarında~ sc ,., <.ki zi· 
yafette benim d: buluı:mam 

icap ediyormut·· 
- Şuhmeırep J:Wnperyanın 

~iyafetinde mi? 
- Bilmem .. Yalnız bana bir 

ziyafetten bahsedilmitti.. Son· 

ra acaba beni diğer biz· 
metçilerinizle bir yerde ) .ıtır· 
mamalc liıtfunda bulunabilir 
misiniz?. 

- Ilay, hay .. Size ayrı bir 
oda vrrdiririm. 

- B:ı odanın bıi,'ü'k: kanal 
cihe•in :e elmasını tercıh eder· 

dinL 
- Hele geliniz, benimle .. Si· 

ze odanızı cöstereyi.n.. Beğen• 
mezaeniı öyle itiraz edersiniz. 

Bu adam, Piyer Aratenin teş. 
his edememesine rağmen laka· 
la Brincydu .. Az sonra urayda, 
sarayın kanala bakan küçük 
odalarından birinde yerleşmit 

bulunuyordu. 
• • • 

Ziyafet cünü ... Rolan Piyer 
Aratenin katipleri arasında 

yanlarında uşaklar da bulun
duğu halde kanalın rıhtımına 

baglı gondola bindiler. Az son· 
ra tuhmeşrep Emperyanın sa· 
rayı önünde bulunuyorlardı. 

Katipler bir örnek, hizmetçi
ler de bir çeşit elbiıe giyinmiş· 
lerdi. Şaşaa ve debdebe içinde, 
ziyafete gelenleri, sarayın 'k:a· 
pıaı önünde birikmiş bir halk 
kitlesi merakla seyrediyorlar· 
dı. 

Piyer Araten hakikaten gös· 
terişli giyinmiş. Dük dö Rinin 
verdiği elmaslı şapkası ve Papa 
Onuncu Lüinin hediyesi, boğa· 

KAHRAMAN HAYDUD 131 

1 Erkeklerden birisi, yarı u. 
zandığı kanapeden doğrulıruya 
bile lüzum görmeden gürledi: 

- Ne istiyorsunuz?. 
Floranaah etrafına bakındı ... 

Orada bulunanları süzdü. Teh. 
likeli olabilecek kimse görme. 
miı olacak 'ki tereddütsüz ce. 
vap verdi: 

- Bu aarayda oturan meş· 

hur şairi ıörmek istiyorum ... 
- Söyleyiniz dostum, Arate· 

nin huzurunda bulunuyorsu. 
ııuz. Ondan ne istiyorsunuz? .. 

- Hiç bir ıey.. Yalnız •İze 
karşı içimde duyduğum takdir
leri bildirebilmek üzere Flo. 
ransadan buraya kadar geldim. 

Araten birdenbire 'bağırdı: 
- Şey barba! Margerita t Ne 

duruyorsunuz... Yer gösterse. 
nize . .içki ikram etsenize .. 

Piyer Araten böyle söylenir· 
ken cözünden de Floransalının 
kemeri üzerine astığı keseyi 
kaçırmamı§tı .. 

önündeki masaya bir yum. 
ruk indirerek: 

- Sizi memnun edebilmek 
için cazellerimden bir:ni oku. 
mak istesem dinler misiniz ne
cip adam?. 

Floransalı cevap verdi: 
- Uıtad önce sizi iki şeyden 

haberdar etmek mecburiyetin. 
-\eyim .. Birincisi kat'iyyen so· 

yum olmadığını ,ikincisi de asil 
ve necip bir adam olmadıgım· 

dır. 

- O halde siz kimsiniz?. 
- Ben bir şair, yahut şair ol. 

mıya yeltenen birisiyim. 
Areten kaşlarını çatarak ho. 

murdandı: 

- Demek sizin de kılıcınız 

kaleminiz öyle mi? Benden ne 
istiyorsunuz öyleyse .. 

- Venediğe bilhassa katibi
niz olmak i.ımidiyle gelmiştim. 

- Demek siz de şöhret pc.. 
şinde koşan 'birisiniz. Şimdi· 
ye kadar ne yazdınız? Yazdık
larınızdan bazılarını görebıhr 

miyim? 
- Arzu ederseniz şuracıktcı 

bilbedahe bir gazel sôyleyc!Ali· 
rim. 

Piyerin cevap vermesini bek· 
ledi. O, bir lahza tereddütten 
s~ra davetlilerine dönerek, bu 
sahneden çok egleneceklerini 
ümit ettiğini anlatmak istiyen 
bir tavırla: 

- Eger zatı asilaneleri bun· 
da bir mahzur gormezlerse • 
dedi. 

Piyerin, bu sualine, henüz 
Floransalının odanın bir köşe· 
sine büzülmüş gibi otul"du<ru 
• • b 

ıçın göremecliği birisi cevap 
verdi: 

- Bundan bila'lds çok mcm· 
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Yılda 45 gün yağ-
mur gören belde 

Çukurova, turizme en elverişli oluşu, zengin 
tarih eserleri, ıhk havasile hususiyetleri ka
lemle layıkile anlatılamıyacak kadar güzel 
bir yurt parçasıdır. 

Adana O~:su~) - Senenin' Guzel <lağlcr, şiirli vadiler, hay
yalnız 45 gününde semasının l l'et verici tarih eserleri, hayranlık 
yüzü kapalı olan Çukurova, eşsiz: veren tarih yapılarına malik olan 
iklimiyle, turizme en yarayıpı bir 1 Çukurova bölgui, turizmin bütün 
bölgedir. l hususiyetlerine sahip demekt;r. 

Şimdi yurdun birçok yerlerinde 1 Bu güzel eserlerin burada vücu
iapa lapa kar yağarken, Çukuro- ' du, hem memleketimize ııeyya11 
vayı ılık 8ir güneş okşamaktadır. celbini temin edecek ve hem de 

Ruhun tenevvüü ve istiraliata yurdu yakın.dan tanıtmağa vesile 
olan ihtiyacı, hu asrın doğurduğu veren şeylerdir. 
mc-der.n hayatta daha çok artınt§. 
trr. 

Ilugün her medeni insanın ye· 
ni ve cazip yerler görmesi ekmek 
gibi, su gibi bir ihtiya~ haline geJ .. 
mi~tir. 

Bu zengin yerlere bir turist gö. 
zü ile bakacak olursak, bunları bü· 1 
tün ruhu ve maddi ihiyaçlar-r tat
ı:ıin edecek meziyetlerle dolu bir 

halde- buluruz. 1 
Her biri başlı başına birer tarih 

olan eserlerle dolu bu bölgeyi ge. 

tip görmek lunndır. Çünkü onun 
eşsi.z hususiyeti kalemle anlatıl -
maz. 

Her gün ayni yüzleri, her gün 
ayni simayı her gün ayni dekoru 
gören bir insan da hayattan bıkar. 
"Görme,, gıdasının da "yeme,, gı
dası kadar ehemmiyeti var.drr. Ve 
bu gıdayı turizm temin eder, §Üp. 
hesiz. Çukurova Türkiyenin en sıcak 
------------- bölgesidir. Kışı ılık, baharl<&rı 1lık 

diye söze ba~hyarak cebinden bir 
kağıt çıkardı ve okudu: 
"Öğretmenimiz Jüri O~ipoviçi, 

kazaen ben ıslattım ben \ e hepimiz 
onu sever v-c sayarız .. lnsan istemi· 
yerek böyle en sevdiği d~rret.menini 
bile ıslatabilir ... Bu gibi hadLcleri 
gülme mevzuu yapanlar dünyanın 
en alçak insanlarıdır.,, 

Çocuk kendiliğinden: 
- Ben kendimi de ıslattım, diye 

ilave etti ve dışarı cıktı .. 

yalnız üç ay yazı biraz terleticidir. 

Adaııada en: ~Ole sıcak gölgede 
44, en ço'k soğuk 8 derecededir. 

936 • 3 7 yılları vasatisinde Ada. 
nanın ortalama hararet derecesi 
18,6 dır. Ayni sene vasatisine gö
re, bir yılın 144 günü açrk, 1 i6 &~ 
nü bulutlu, yalnız 45 :günü kapa
lı ve yağmurlu olaratc geçer. 

HABER ' in 
Yeni 

Güzel 
tertip ettiği 

gözler 
büyük mükafatlı 

müsabakası 
19!19 Senesi içinde 'yapılacak mOsabakaların 

yok ki en bUyUğUdUr 

şüphe 

G!.ızel gözler müsabakası gazetemizin 7 inci yıldan 
basac~ı ı 1 tkincikanunun 1939 tanltinde baş. 

.. , .. • 
•' . 

Müsaöakamızm izahl: 
Kadm okuyuculanmrzın evvelce çektirmiş veya yeni· 

den çektirecelderi resimleri. den iatiyenler baş resimlerini 
istemeyenler de yalnız resimlerinin göz kısımlarını yu
karıdaki resimlerde ipret edildiği şekilde kesip bize göndere
ceklerdir. Müsabakamıza iş:irak ~in kadın o'kuyuculanmrzm 
bu §ekilde idarehanemizc göııdereceklcri resimler ı 1 1kincika
nundan 11 Mart 939 tarihine kadar muntazaman hcrgün bir veya 
bir kaç tanesi, ayn ayrı numaralar alunda gazetemizde ne§re
dilecek ve neticede en güzel gözlerin hangi gözler clduğu o
kuyuculamnızdan sorulacaktır_ 

izah ederek okuyuculaı:ımızda en küçük bir tereddüt nokta 

sı bırakmamıya çalışacağız. 

Kadın okuyuc•ılarımızın göz resimlerini 
bekHJoruz. 

Gözleri en ço'k rey kazanan ~ş kadın okuyucumuza 

nc<ı para mükafatı verilecektir. 
Kadın okuyucularımız, bize gözlerinin res"rnlerini 

dermckle HABER'in 8 inci yıldöniımü münasebetiyle tcrtı 

ettiği müsabakaya yardım etmiş ol~caklard~. _ bu' 
1atcycnlerin yalnız göz resimlen neşredıleccgıne ve 

yalnız rttimlerinin hu kwmlan gönderileceğine göre ke.J1 
diterini utandıracak hiç bir şey mevzuu bahsolamaz . Bununll 
hem HABER'e yardım ctmiı, hem de hakikaten güzel olaP 
gözlerinin guzelli'k derecesini ölçmli§ bulunacaklardır. . 

HABER, kendisine göz resimlerini gön.dermek suretılC 
yardım eden kadın okuyuculannın bu zahmetlerini mukabc 

lesiz. bırakmak istemc.miştir .. 
Okuyucularımız tarafından veril~ reı ler neticesinde ta 

a.yyün edceck en fazla rey almış bulunan beş göz sahibine §\i 

mükafat:Ian dağıtacaktır: 
Bir.inci derecede rey toplavan göz sahibi 

ikinci ,, ,, " " 

20 
ıs 

\irn 
,, 

Kimler mUkAfat kazanacaklar: oçüncü ,, .. ,, ,, ı2,s 
M .. b k · 1 · • · Dördüncü ,, ,, ., ,. 10 ., 

" 
usa a a reaım erinı.n ıntışarı devam ettiği müddctsc, ga- 7 5 

· d k k k 1 h Beıinci. " ,, ,. " • ·• zctcmız e çı aca upon arı toplayan er okuyucu, gü.zel ve · NOT: Bize gönderilecek göz resimleri sahiplerınin miıste 
cazibeli bulduğu BEŞ GÖZE rey vermek hakkını haizdir. Rey· ar isimleriyle neın.dilebileceği gibi hakiki isimleriyle de derce" 
!erini beğendikleri göz resimlerinin altlarında buhmaaı:k nu- uilebilir. 

maraları topladij"ı kuponlarla birlikte idarehancmize cöode. DlKK.A T: Mükafat kazanan göz sahiplerinin mükfi• 
rerek kuJlanmıı olacnldar ve idaTehanemizdeın bunun için !atlarını alabilmeleri için, bize gönderdikleri göz resimlerinitl 
de bir numara alacald::ır:!ır. k birer eşini de kendilerinde bclundurmak zahmetine atlanm:ı 

Okuyucularımızın gönderecekleri reyler toplanacak ve lan lazımdır. 
neticede en çok rey alan beş gü..zel göze verilmiş reyler içinde Mükafatlarını bize ancak I:endilerinde bulunan go 
adı bulunan iki yüz okuyucumuza kıymetleri yekunu 800 kü· resinllerini göstermek suretiyle alabilirler. Herhangi bıt 
sur lirayı bulan hediyelerimiz tevzi edilecektir. ihtilafa sebebiyet vermemesi için bu resmin, röylediğ1miz gıb 

Tevziin ne şekilde yapılacağını bilcihare esaslı bir şekilde gazetemizde neşredilen resmin ay:ni olması lazımdır. 
~~-r-------------- .....,. - - - - - -\Ll.L~~ZLA.W.A...&J..-ALX.LA . .LA•zı. ..,, . . -- ' . ' ~~ -: '•'ff.;... ı . ~· " 

Lida ile Lüsya artık goru~ınez 
oldular. Onları barıştırmak husu· 
sundaki bütün teşebbüsler, iki ar
kadaşın karşılıklı inatları yüzün
den daima akamclle neticelendL 
Hadisenin nasıl neticeleneceğini 

tahmin etmek cidden pek güçtfir. 

Yağmur miktarı her sene değiıi· 
yor. 937 de 997 milimetreyi bul. 
muştur. Havanın rutubet derecesi· 
ne gelince: Marttan. iliincitctrin 
baıına kadar 50. 70 araamdaır. 

Cenup rüzıarları fazla tebchhü· 
rata mani olduğu için en sıcak ay. 

larda bu tebchhüı-at 810 milimetre 
yi geçmemektedir. Meva.ia-Jere gö 
re vasati hararet 1aJ 12, ilkbahar 
21, yaz 29, sonbahar 20 dir. 

ATATÜRK 
Köylüye meyve fidanı veril'y r 

Amasyaelması, Ma car vişnesi ve ceviz yelişlfrilece 
Balıkesir (Hıuusi) - Vilayet 

ziraat müd\irlüfii, her yıl olduiu 
gili bu yıl da halka cüz'i bir fi.atla 
a~ılı ve a9ıruz muhtelif meyva fi
danı tevzi edecektir. 

bilhassa ıunlardır: çok istifade edecc'ktir. 

Bu hikılye bir hakikttir. Biz ha· 
diseyi hiç de izam etmedik .. Devri
miz in :ınlannın, bilhassa kadın· 
larm bir hiç yüzünden nasıl bozus· 
tuldarım bu hikayeden daha iyi 
hi;.bir SCY gösteremez'. 

Bu eşsiz iklimi ta.nıtmalt ve bey 
nelmilel bir şehir haline getirmek: 
için mutlak surette milli bir teıki. 

- Rusçadan - tat kurmak lüzumludur. 1 
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nun oluruz. 
Floraruıalı kendisine gülerek 

bakan bu adama .dikkatle bakar· 
ken Araten sözüne devam etti: 

- Nasıl? Azizim Bambo 
memnun olur musunuz?. 

Bambonun ba~iyle muvafa~ 

kat etmesi üzerine Floransalı • 
ya: 

- Haydi delikanlı, sizi dinli· 
yoruz, dedi. 

Floransalı kendisini tcpladı. 

Manzumesini okumıya başla· 
mazdan önce : 

- Manzume, dedi. Terevez
den ço'k uzak bir yer.de Piyav 
derbendlerinde geçen bir vak'a· 
yı anlatır. 

Aratcn sür'atle doğruldu. 
Floransalı devam etti: 

- Adı: "pirle haydut,, tur. 
Davetlilerden bir kaçı 'bağır-

fılar: 

- Cidden çok güzel bir isim. 
Ara ten yerinden fırlamıştı: 
- Beni mazur görünüz mös· 

yö l dedi.. Manzumcnizi bugün 
dinleyemiyeceğim.. Şimdi ha
tırladım.. Mühim bir sözüm 
vardı .. Yarın .. Yarın zahmet e· 
derseniz dinleyebilirim. O hal
de yann .. Şuradan mösyö! Şu 
kapıdan geçerseniz, tsizi biraz 
ince buraya geldiğiniz korido· 
n çıkarır. 

Araten bunları çok acele 
söylemişti .. Kapıyı bizzat ken-

disi açtı .. Gen~ Floranıalı ka
pıdan çıkarken kulafına eğile

rek: 
- lkni burada bekleyiniz, 

dedi. 
Sonra davetlilerine dönerek, 

ilhe etti: 
- Bıktım, bu mülSkatlardan. 

SeJcizgUn .denbcri göz açamı

yorum, diyebilirim. Sözümde 
durmam.ak ta olmaz. İnanır mı
sınız? Dük dö Ferrarın istediği 
dört mısral.k bir manzumeyi bi· 
le yazacak vakit bulamıyC1"um. 

Hıımctli imparator Şarl haz
retlerine bir hı''klye takdim ede
cektim. Bir tilrJü buna da mu
vaffak olamadım. 

Gene kötedeki adam cevap 
verai: 

- Demek bundan 'ikiyetci. 
siniz aziz dostum? 

- Ne yapalım. Hayatımm 

kazanmak mecburiyetindeyiz. 
-sizin gibi müsterih bir Jekilde 
geçinebileceğimiz •bir kardinal 
makamı elde etmek iktidarım 

haiz bulunmuyoruz. 
Bamho gülerek cevap verdi: 
- Evet Aratenin teveccütıi: 

sayesinde bir kardinal .. 
- Filhakika. bir ~irin, Sen 

Piyer yanında bile bir hükmü 
bir nüfuzu vardır • 

Araten davetlileri birer bi· 
rer çekilip gitmiye ba§l.-ıtlı§lar
dı. Bu arada Bambo da ayrıldı. 

Elma, kayısı, erik, şeftali, ar· Satılığa çıkarılan fidanlar 
mut, vişne ceviz, kestane.. kında §U izahatı aldım: 

Meyvasız fidanlardan da sarı 
Elmalar: 

ç:ım ve fıstık çamı .• Çadır ve top 

Albümünün 
3 üncü tabı çıkta 

Müvezzilerden 
ısteyınız 

Büyük bir itina ile yetiştirilen 
bu meyva fıdanlan halkın ihtiyacı
nı karşılayacak kadar çok ve ve. 
rimlidir. 

A~ı sürgünleri 7 S santimle 
servi1 mazı, akasya, maklura, safu· 

buçuk :netre arasındadrr ve b 
ra, gül, ibriıim. d t 

. . . .. . şındaır. Ccman 7100 a et sa 
Meyva yctıştınlmeGc her c.ı.. ka 

1 
_, __ f"d "ti · 

.. . . çı n an ~"" ı an çcşı en 
hetçe pek tnusaıd bulunan vılayc-
timiz bu fidanlardan §Üphe yok ki, l tardır: F .k R K Tevzi edilecek meyva fidanları 
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Piy~r Aratcn şimdi yalnızdl. 
Şij ara ve Margaritayı da başın· 

dan savmrştr. 
Az evvel Flcransalıyı tiktığı 

kapıya doğruldu. 

Floransalt kendisini bekli
yordu. 

Arat~n içeriye girdi. Elinden 
fııtarak, sarayın bir ba§ka ko~ 

şesinde, çok sade dö!enmi§ lıir 

küçiik odaya doğru flÜrükler· 
ken: 

- Geliniz.. Söyliycceğiniz 

aözler bura.da, istenmiycn ku
laklara erişemez .. Şimdi iıte~i
ğ:niz gibi ıöz &öyleyebilirsiniz. 
Manzumenizin adını neden 
''şairle haydut., koydunuz ve 
bahusus vak•a, neden Piyav der 
bendlerinde geçiyor? • 

Meçhul Floransalı ani bir 
hareketle, başındaki gaçı çıkar
dı. Birdenbire, R~lanın sert ve 
ciddi yüzü ortaya çıktı. 

Araten kendini tutamıyarak 
bağırdı: 

- Siz ha?. Siz burada ha?. 
- Evet buradayım ve benim. 

Görüyorsunuz üzerinize aldığı· 
nız role başlayıp başlamadığı

nızı öğrenmek için ben bir rol 
almı§ bulunuyorum. 

- Ala .. Fakat rolumüze na
ııl baılayacağız .. Emrediniz ... 

- Hele beni bir 'katibiniz sı· 
fatıyla yanınıza alınız. Yarın· 

dan sonra davetli bulunduğu· 

nuz ziyafete beni bu sıfatla işti
rak ettiriniz. 

- Şuhmeşrep Empery<ırun 

ziy6fetine mi ?. 

- Evet ..• Bu kadın gimdi na
.srl ya§ıyor .. Bana yanın<la bir 
kızı bulunduğunu sö}'lemiıJer· 

di.. Doğru mu?. 

- Evet doğru .. Fakat Ve
nediktc bu hakikati pekaz k;~i 
bilir .. 

- Adı ne?. 
- Byanka! .. 
- Kaçyaımda?. 

- OnlA, on dört ara&ı bir 
şey .. 

- Ata .. Bu ziya.fette küçiıit 
Byankayı yakından görmemi 
de temin etmelisiniz .. Şuhmeş
rep Emperyanın katibinize iti
mat etmesini de, ondan çekin· 
memesini de 5Öylcmelisiniz. 

- Hepsi bu kadar mı?. 
- Şimdilik bu kadar •. Yarın 

burada olacak.. Beni §Üphe 
yek ki 'katibiniz diye yanınızda 
ah koyacaksınız.. Yanndan 
sonra.da, 6Öylediğim gibi, Em. 
peryanm ziyafotine götürürsü
nüz .. Bundan ba§ka ne yapmak 
lazım geldiğini düıünilrüz .. 
Şimdi. kimseye sezdirmeden 
beni buradan çıkarınız.. Ha!., 
Az daha unutuyordum. Benif:l· 
le beraber geimiş. koridorda 

Amasya , en . enta, a 
Gümü:ilıanc, Bosna:- Göbek, (j 
Sinop, Ekşibosna, Kalevit el 
n. 

57 so adet fidan olan kay 
da ~u beş cinstendir: Ufak 
tmrahur kay.sısı, Şam, şek 

re, mektep kayısılan. 

Fidanlar çok gürbuzdur 
yeti§tirilmiştir. 

Erikler de altı cinstir. 35 
dan hazırlannw•t r. 

Figan, Kladdiruerde, d 
Papaz:, Köstendil, Ha\•ra eri}( 

· ~eridir . 

Şeftaliler: Birinci ve ikinc 
kısmı da doğrudan dogruya 
de ve kuvvetin.dedır. tlçünoU 
dahi kuvvetlidir. Dikildiği 
meyva verebılir, cinsleri de Ş 
dır: 

Alyanak hulu şeftalisi, Anı• 
tüysüz, Viktor. Edirne, is 
Şeftalileri. 

Armutlar bir > a mdaır. Mı 

mahdutur. 

Tevzi edilecek armut fidan 
tarı ancak yüz kadardır. 

Vişne: Kütahya ve Macar,. 
!erinin a.dedi 600 kadardır. 
vişnesinin muhitimizde iyi rı 
vereceği ümid edilmektedir. 

Cevizler iki yaşındadır. B 
bir ve iki metre arasındadır. 
taneler de tohumdan yetiıtirİ 
tir, aşılı değildirler. 

Çamlann bir 'kısmı saksıd 
kınını 4a doğrudan dogruya 
larda terbiye edilmişlerdir. 

Bu fidanlar vilayetin her ta 
da ve arzu edenlere gayet dit: 
fiyat mukabilinde verilecekti 
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1 - ı;;artname ve numunesi mucıb,nce .... ıı ıu•ua .. dı;ı ıı.ı.n 

edilen "18.000., k:Io baş ipi 25 - X - 1938 tarihınde ihale edileme. 
diğinden yeniden pazarlık usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

II - Muh:ımmen bedcJi beher kilosu 60 kuruş hesabile 
"10.800,, Jira ve muvakkat teminatı "810,, liradır. 

II - Eksiltme 9 - 1 - 939 tarihine rastlayan pazartesi günu 
ta.at 14 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubes:ndcki Alım ko

ı misyonu11da yapılacaktır. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ iV~ Şartnamclcr para~z olar~ her gün sözü geçen şubeden 

• 

32,000 
K rarar: 1 

1 i f ncite 

an 
• 

LiRA 
ubat, 1 M a vıs, 1 
rin tarhlerind~ 

nın 

eı ı uz, 26 ğus~os, 
çeı<i ece.ct·r 

/J ll<RAM IYELER: ~ı . . - . , . 

1 Adet 2000 
5 ,, 1000 
8 ,, 500 
l fi ,, 250 

"" " 
100 

9;:) ,, 50 
250 " 25 

t..T. fş para 
ohnBz, a)'nı zamandu 

liralık - 2.000 lira 
,, - 5.000 

" ,, - 4.000 " 
" = 4.000 

" ,, = 6.000 
" 

" = 4.750 
" ,, - 6.250 
" -

32.000 

yaların'< ıa. y .1 ınız pura bh'iklirm1ş 
taUnluizi de denen1iş oJursunuz. 

BUGÜN· KUMBARANIZA·At -----G ı iZ· S· KURUŞ 

.-:., 
·-
:=-* --·-

-

YARIN·KURACAGINIZ ·EVİN· TEMELİDİR 
\--

T. C. 
ZiRAAT IANK 

almabileceği gibi nümune de görül bilir. 
V - tsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saz.tte yüzde 

7 ,S güvenme paraJariyle birl:kte yukanda adı geçen komisyona 
gelmeleri ilan olunur. (9513) 

• • • 
Cinsi Miktarı Tartma 

kabili yeti 
Baskül "kolu" 1 adet 300 Kg. lık 

,, ,. 1 ,. 500 Kg. .. 
,, ''otomatik., 1 ,. 300 I\.g. ., 
.. "lnsıın tartan,, 1 ,, -

Muham.· 
bed~li 

100 : 
110 : 
700 ,, 

50 : 

<1ı 7 ,5 saati 
teminatı 

9GO 72 

Şalter "2000 am- 1 
perlik 3 kutuplu., 
Amper metre "2000 3 ,. : 500 3i.50 lG 
amperlik,. 

ı - !darcmizin lzmir Fabrika~ı için 1 adet 300 ldloluk kol. 
lu, ı ndet 500 kiloluk kollu, 1 adet 300 kiloluk otomatik ve 1 n. 
det insan tartan baskül ile Cibali Fabrikası icin 2000 amperlık 3 
kutuplu t;alter V" 2000 amperlik 3 adet amper metre şartnrunele 
ri mucibince ayrı nyrı açık eksiltme usuliylc satın alınacaktır. 

ıı - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizala. 
nndn gösterilmiatir. 

m - Eksiltme 23-1-939 tarihine rattlıyan Pazartesi günü 
hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Lcvaznn v Mübayaut §U

bcsindeki Alım l{omisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler parasız olarak her gün sôzü geçen şube. 

den alınabilir. 
V - Eksiltmeye iştirak etmek isleyenlerin fiatsız fenni tek~ 

Uf ve katalogları ihale güniınden bir hafta evveline kadar lnhi. 
sarlar Tütün Fabrikalar şubesine vermeleri ve tekliflerinin ka. 
laılünü muta.zammın vesika alma.lan Jflzımdır. 

VI - İstcldiler eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde 
"i 7,S güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona 
c;clmelcri ilan olunw·. (30) 

• • • 
I - Şartname ve nümuncsi mucibince eatın nlınacak 25000 

kilo bel ipi k:ıpa!ı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
II-Muhnmmen bedeli beh<'r kılosu 59 kuruş hesabiyle 14750 

lira muvakkat teminatı 1106.25 liradır. 
lll - Eksiltme lG-1-939 tarihine rastlıynn pazartesi gü. 

' nU saat 15 de J{abataşta Levazım ve :MUbayant şubesindeki Alım 
Komisyonunda. yapılacakbr. 

IV - Şartnameler p:ırasız olarak her gün sözü geçen şube. 
dPn alınabileceği gibi nümunc de görülebilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile yüzde 7,S 
giivenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva 
edecek olan kapalı zarflar e'ks:Jtme günü en geç saat 14 e kac!ar 
yukarıda adı ge;en komisyon Başkanlığına mal.buz mukabilinde ve-
rilmesi lazımdır. (9485) 

M~l!..n 
U,.1cuıuluk - Sinir "fnlan - Asabi 
OUiiirGkler - Bayım!ık - Bııdönme 
ti - Çuıııntı ve ıinirdcn ileri ccle" 

b!itüa tAhabı:ı:lıkbn 

iyi eder 

193 
Resimli Hafıa 
Yeni yll nüshası 

şekilde 

52 Sayfa 

fe ıka ade bir 
çıktı 

"l ~ •• •, •• ·••' •. ,,.·,.~o~~ 
. ... ·~ , '"'..\·· ' ' ·~ .. ... , ... ~·· {~ ~!- .r • ..: ~"' ... 
·~.: .. , ,, ,. ~ ... ,':''" .• -~. \"'-..J:J' .. :"'.4~. ...;.r . ' . .. . . -...... 
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z 
Hafif bir üşütme, mühim hastalıklara kapı 

-açabilir. Halbuki alacağınız bir -tek kaşe-... 

Vücudu bütün bu tehlikelerden 
sıyanetle gripi tedavi ve 

Ağrıları izale eder 

~ ~ 

firioin. soıu~ oıoınlıiı ue nezlenin ~ütün 
oirı ve sızıların ~an ~euas~ır 

'l'es iri anidir.Terkibindeki hususiyet do l ayısile kalbe, 
blibreklere, nıldeye hiç zarar vermez. 

lbtYl~lYlmlYlliil©l aı ~ ddıliil©l <e ~ ~aşce aıU u na bnnn ır • 
• 

Her yerde ısrarla GRiPiN isteyiniz ve GRiPiN yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz 

Zaafı umumi, kansızlık, sıraca, kemik 
hastalıklcirına şifai tesirleri çoktur. 

Çocuklar, gençler, genç kızlar ve büyükler her yaşta istimal edebilir 

CAFER MüSHil ŞEKERi tesiri kat'i, alımı kolay en iyi müshil şekeridir. Bilumum ec 
zanelerde bulunur. . -~ 

Kayserili meşhur Istanbul Emniyet Sandığı _ .. 
. l>Jrektörlüğünden: 

Borçlu Bay Mehmet Hulu i~ e ilan O} lu} la teblı'r. 

Gö te,rilen ikametgah: Beylerbeyi Ha\ uzba ı . o. 36. 

S ukl b 
·· T · k d b. d" S hl. . 

1 
Bay Mehmet llulii i 2633 he ap numaıasıle Be} leı beyi llm·uzba 

uc arı utun ur ıye e ır tane ır. ı 11 Ye tcmız, nam ı . . . . 
Turk ucukları yalnız APJKOGLU imalathane inde yapılı}or. şında eskı 11 mükerrer yem 36 numaralı maa bahçe hır bab hanenın 

~ • ~,, KOGLl' markasına dıkkat ediniz, her ) erde ı rarla arayınız. ı tamamını birinci derecede ip0tek go tererek 16-8-928 tarihinde andı-;ı
:... mızdan aldı"ınız 140 lira borcu 28-2 938 tarihip kadar ödemediğiniz· 

den Caiz, komis) on '\ e ma arifile beraber borcunuz 61 lira 43 kuruşa 

N af 1 a Ve k a,. 1 et •1 n de n \artnı~tır. Bu sebeble (3202) 'o. Jı kanun mucibince hakkınızda san· 
dıkça icra takibine başlanarak yukarıda yazılı ikamct,,ıihınıza ihbarna· 

9 Şubat 939 rıcr"'cmbe günü saat 15 de Ankarada Nnfia Ve. me gönderılmi.se de ikamctgahınızı terketmeniz \e nerede olduğunuz 
ı- leti binası içındc Malzeme Müdürlüğü odasında toplnnnn Ek- da öğrenilememe i ha "btle ihbarname tcbli 'edılemedı •inden kanun hiık 
f.ıltmc Komisyonunda 13.000 lira muhammen bedelli 5 adet Re. müne te' fıkan ilan yolurla tebligat icra ı ıcap etmı tır. 1 bu ilan tari· 
glılator kapağırun kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. hinden itıbaren bır buçuk ay içinde Sandığa borcunuzu ödemeniz \e)a 

Türkiye 
ŞE E FAB 1 A 

Anonim Şirketinden: 
Müessc"emiz üçüncü parti olarak 'küp ve kristal ecnebi şe· 

keri satın alınacaktır. Sartnamesi Bahçekapı Taşhan 42 numa
radan istiycnlerc verilir. 

12. Sonkanun. 1939 Perşembe gimu saat on bire kadar tek
lif mektupları şartname es:ısına göre kabul edilecektir. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Ürüncü kaside: 11 ikincikanun 939 dur. . . 
Hüyük i kranıiye 50,000 liradır 

T 

Eksiltme artnamesi ve tef errüatı parasız olarak Vekalet. kanunen kabule c;a} an bir itirazınız 'ar a bildirmeniz l,ızımdır. Hakkı
l r Malzeme Müdürlüğ~ndcn nlmabilır. 

Muvakkat teminat (!)i:i) liradır. mzdaki takibi u ul dairesinde durdurmadığmız tnkdirde ipotekli gayri 
l stcklilerin teklif mektuphırını. mll\akkat teminat ve şart. :nenkul mezkOr kanuna göre Sandıkça satılacaktır. Bu cıhctlcr borçlu 

namesinde yazılı knnuni vesaik ile birlikte ayni gün saat 14 de Hay Mehm"t Bulu ice bilinmek \C ıhbarnam:! teblıği makamına kaim 
hıdar mezkur Komisyon Reisliğine makbuz mukabilin.de ver me. olmak ü~ere ilan olunur. 

Bundan başka: 15, 12, 1 O bin liralık ikrami
yelerle (20 ve 10) bin liralık iki adet mükafat 
vardır ... 

Yenı tertipten bir bilet alarak i tirak etmeyi ihmal etmeyiniz. 

ı ri lazımdır. (5211) (92 6) Siz de piyangonun mes'ut ve bahtiyarları arasına girmiş .clursunuz. 


