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'' Tan ,, Süvarisi, faciayı 
anlatıyor 

Yeni Adliye Vekili 
Tevfik Fikret Sı layin tayini Adliye . 

mehafı l inde büyük bir sevinç uyandırdı 

ütü 
illet vapuru 

18 
hiç 

çı plakl ığıyle 
güverte lostromosile bir ateşçisi _kurtuldu; 
kişinin boğulduğu sanılıyor 

bir vapur aradenizden 
Sebat vapurunun 

gelmedi; fırhnaya seferde yakaf anan 
akibefinden endişe ediliyor 

-------~·-....................... _ 

f Horra tahlisiye gemisi l 
J hen üz kurtarma iş i ne · 
İ başlamadı; icap ederse 

1 

bir tahlisiye gemisi 
daha gönderilecek 

M akiııe lostromosu Bafılleddin 
ancude 

aınsoz reaşvekl ll D ıru ıııuJıs't'ca 

ladyenin önünde büy"k bir 
oükori lJO~İf J rfl 

şvekil, B izertanın istihkamlann ı 
gezdi; askeri 

teftiş 
garnizon ları 

etti 

Ateşci Sabri ııe Lostromo "Ahnıet 

Fırtına -
Kar ve 
zelzele 
Bolunun civarJa bUtun irtibatı kesildi, Zongulöak 

marşandiz trenile posta yolda kaldı 

Çandarlıda 34 ev harap olôu 
Fırtına ,.e bora memleketin bir 

çok yerlerinde üç gündür devam et· 
mekteclir. Bu sene kara kışın çok 
şiddetli ba)ama!;ı denizde olduğu 
_gibi karada da birçok tahribat yap 
mıstır. Muhtelif yerlerden gel"" 
_mal funa.k.."J.liilardır:. 

Ankara ve civarında 
Ankaradan verilen malumata göre 

bora ve fırtına ile karışık yağan ka 
nn ve sağanağın lesirile Kastamonu 
yolu kapanmış, münakalat tama
men kesilmi~tir. 

Kastamonudan gelen posta yol
da kaldığı gibi Zonguldaktan gelen 
marşandiz treni Güllüce ve Ildi-

Bir randevü evi 
daha . basıldı 
Yakalanan· Uç kadm 

muayeneye sevkedildi 
Zabıta, randevu evleri mcydann 

çıkarmakta her gün yeni bir mu

vaffakıyet elde etmektedir. 

Dün de meşhur bir randevucunun 
Beyoğlunda iı:lettiği gizli bir ev ba
<:ılm:ştır. Bu rande\•ueu madam 

Dcspinrı adıyla maruftur. Son za

manlarda da Beyoğlunda Hristaki 
pasajında, S:ıft paşa hanının 2 nu. 

ıim istasyonları arasında kalmış
tır. 

Ankaradan gelen posta t reni 
de uzun müddet istasy9nda bekle
mek mec:buriyetind,. kalınışttr. Bo 
rtfdan gelen haberlere göre dün 
gece tipi halinde başlrya:-ı kır hala 
devanı etmektedir. 

Şehrin komşu vilayetleriyle o
lan bütün irtibatı kesilmiştir. So
icaklarda yağan .kar 62,- unti
metreyi bulmuştur'. Yollarrn açıl
ması için çalışılmaktadır. 

An'kara, 2 (A.A.) - Dün akşam 
29 dan sonra Ankarada esmeğe 
başhyan fırtına, Marmara ve Ege 
denizlerinde, bilhassa Karadeni
zin daha ziya.de garp kıyılarında 
şiddetle devam etmekte bulunmu .. 

:ı: 
tur. 

Yağışların ba~lamasiyle birlikte 
artmış olan fırtına orta Anadolu
nun garp kısımlarında bilhasscı 

Bolu, Bilecik havalisinde mevsi-

_. l>tt'nmı 4 iinrıit!ı 

Mahkumun 
katiH mahkum 

Dun Agırcezada 
duruşmas ı yapıldı 

Adliye Vekaletine getirilen 
Tevfik Fikret Sılay 

Adliye Vekilliğine Tevfik Fik -

ret Sılayın tayini Adliye erkanımız 

arasında büyük 6evinçle karşılan-

Adliye \. c mlctinden çekilen 
Hilmi Unan 

Jiği de yapmıştır. Bu sebeple yeni 
Vekilin Adliyemizi ıslahta büyük 
yenilikler yapacağı kuvvetle ümit 
edilmektedir. 

mıştır. Tevfik Fikret Sılay eskiden Eski Adliye Vekilinin çekilişine 
adliye mekanizmasında bilfiil ça - ve yenisinin tayinine ait Ajans 
lışmış ve mahkeme azalık ve reis. haberi beşinci sayfamızda. 

Serm·ayesinin yarıdan fazlası Devletin olan 

Banka ve müesseselerüe · 
çallşanlara ait barem 

Müza kere ncnn Meca ıse 
~ellen jp) ro]erı nn esasoaııran ı 

lb> DdJDırRy©>ırY~ 
DF" Yazısı 3 üncüdı 

Bu sabah konvansiyonelle 

Casus oldukları 
sanılan 4 Bulgar 
·· Şehrim ize getirildi; buradan da 

lzın :re götürülece~leri söyleniyor 
Casus olmaları kU\n;ctıe muhtt'_ Bu eş;nlar garın emanet kısmı .. 

mel dört Bulgnr, bu sabah konvnn· na brrnltılmış ve mo'Vkuflar kimse 
siyoncl trenile, :jandarmalar muhn- ile temas ettirilmeden jandarmalar 
fazasmda şehrimize getirilmişlerdir. tarafından otomobile bindirilerek 
Söylendiğine göre memnu mmta- göturUlmUşlerdir. Emniyet direk. 

da yakalanmış Qlan bu dört adam- , törhiğüne teslim edilmiş olmaları 

dan biri ihtiyar ve sakallıdır. Kcn- ve oradan da tnhkikntın genişletil• 
disi . ld w " 1 . n· MCSi için gösterilen hizum üzerine 
w nın papas 0 u~ soy enıyor. ı- lzmire scvklClri muhtemeldir. 
gerleri genç, matruş ve üstleri baş-

Bu hadise hakkında fazla tafsilAt 
ları düzgün ve münevver oldukları almak için telefon muha\ E'rcsine 

marrılı dairesini tutarak burasını 

tamamen bir fuhuşhane olarak iş

lctmeğe bnşlamıştır. Bu vaziyet o 

kadar ilerlemi§fir ki, civardaki bir_ 
çok kimseler işi nnlıyarak zabıtaya 

ihbarda bulunmur;ılar ve yapılan tah· 

kikattn da i§ tesblt edildiği için dün 

ani bir baskınla ev taharri edil -

hallerinden anlaşılan liç kişidir. giri!';tik. Fakat vali lstanbula gel· 
Mevkufların yanlarında dört denk mediği ve polis mlidtiru de tcfti§e 

eşya ve muhtcliC çantalar da var. J çıkmış olduğu için kimse~i bulmak 
dır. ve mallımat almak kabil olamadL 

yerli n.,knr:rri 

us, 4 (A.A.) - Ba~vekil Da· 
\~Gn öğle zamanı büyük bir 

. Utlesinin alkışları arasında 
esı.rnıe 1'Unusn girmiştir. Mu· 
r~h, .rneşa}e abidesinin önüne 

hır çelenk koymu5tur. "Fran 

sa evinde,, ba~,·e.kilin şerefine hu· 
susi bir öğle yemeği tertip edilmi~
tir. 

Sant lG,30 da başvekil Gambettıı 
meydanına giderek Tunus garnizo· 

~ 1Jcı·amı S incide 

miştir. 

B:ıskın boşuna olmamış ve i~erdc 

muhtelit odalarda henUz kendileri

ni toplanıağa bile vakit bulamıyan 
dört erkek ve ü~ kadın cUrmUmeş

hut halinde yakalanmışlardır. 
Hadiseden sonra Marika, Vasiliki 

ve Evğeniya • admdnki kadınlar mu
ayeneye sevkedilmiş ve dl:lrt eı-kek 
ile ev sahibi Despina hakkında da 

tahkikata ba~lanmı§tır. 

1\fuJıJdim Dursun Alm~a Afrrcez3 
J.ıızurunclıı 

(Yazısı 2 nci sayfada) 

1 

1 Güzel 
1 Tail'sınaıi\:n li"ll D 11 'il DIFilCO 
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HABER'in 
1939 Senesi ve yıl dönümü ıç ın 

büyük mükafatlı 
hazırladığ ı 

Gözler 



• 

.,tl~Aedt/; 

~D~~rrt:©l 
Bir Frans~z Cebelütarrk_d r 

Fransızlar Bizertada yeralhnda 
ve yer üstünde büyük tahkimat 

yapıyorlar 
Tunustaki Bizerta limanına "Fransız Cebelittankı., ia:ni veriL 

mcktedir. Burası hakikaten Sardonya ve Sicilya adalan arasında 
gen:§ bir boğaz teşkil etmektedir ve İtalyanın bu boğazdaki Pan· 
tellaria adasına mukabil bUyük bir mUstahkem mevkidir. 

"Fransız Cebelittankı., Tunusun §imalinde kuvvetli bir deıtlz 
üsslidür. ve Tunusa gerek denizden, gerek havadan gelecek bir 
taaruza kar~ı büyük müdafaa tertibatı ile tahl:im edilmiş bulun. 
maktadır • 

Fransa Bizertanın tahkimine bilhassa son zamanlarda büyük 
bir hız vermiştir ki bu da İtalyanın Sardonyada, Sicityada ve Pan· 
tcllaria adalanndaki tahkimatına mukabele sayılmaktad r • 

İtalyanın bilhassa Pantellariayı tahkimi ile, bu ge~idi kapa· 
mak ve bu suretle !ngilterenin şark yolunu kesmek niyetinde oldu. 
,iu son zamanlar.da endi§e doğuran düşüncelerden bir:dir. Buna 
mukabil İngiltere Maltayı tahkim etmektedir ki, bu ada Büyük 
Britanyanm Akdenizdeki en kuvvetli nobetçisi sayılmaktadır. 

Bir traftan İtalyanın Sardon· .dudundaki ''Afrika Majino hat. 
ya, Sicilya ve ~ok küçük, fakat u,, dijer taraftan Cezairle Tu· 
mevkii kuvvetli olan Pantcllaria nu sarasında yapılmakta olan as. 
adasındaki tahkimatı, diğer taraf. keri yollarla Fransanın bu toprak· 
tan, buna mukabil, Fransanın Bi· lan bir çelik çember içine alınmış 
J:ertada, lngilterenin Maltada aL oluyor. 
dığı tedbirler bugünkü Akdeniz •'İtalya her halde burada ne de. 
meselesinin en endişeli ve mühim nizden girebilecektir, ne de kara
noktasını teşkil etmektedir. Bu- dan ... Böyle b"r teşebbliste bulu. 
nun için, gerek Bizertanm, gerek nuraa bilyük bir ric'ata uğraya· 
Maltanm tahkimi Fransa için ot. cağı beklenebilir .,, 
duğu kadar İngiltere için de mü· (Deyli Herald) 
hfm bir meseledir • 

Fransanın Bizertadaki tahkima. 
tmr, müsaa.de edildiği nisbette 
gezmiş olan bir İngiliz gazetedsi 
&:ördüklerini şöyle anlatıyor: 

''Tunustan şimale doğru giden 
yol Akdeniz sahiline yaklaşırken, 
daha Bizertaya on mil kala, etrai· 
taki tepelerde, manzaranrn gUzel. 
liği ile hiç te ahenk te§k11 etmlyen 
bazı inşaat gömüye başlıyorsu

nuz:. 
''Bunlar !asılalarla denize kL 

dar devam ediyor ve sahile bakan 
tepelerde denize çevrilmiı toplar· 
la karşda§ıyorsunuz. 

"Fakat Bizertada daha bir çok 
tahkimat vardır lci bunlan görmek 
kabil değildir. Sahilde'ki müstah. 
.kem mevkiler biribirlerine yer· 
altı mecralariyle bağlıdır. 

"Bizertaya girdiğiniz uman 
ise kendinizi güzel bir §Chirde bu. 
luyorsunuz .• Binalar gCneşin al· 
tında parlamakta, caddeler göz 
lramaştmcı bir gUneı ile çalkan.. 
maktadır. 

''Şehir.de dolaşırken 'kendimi 
ter ... menin önünde buldum. Ter· 
sanen:n kapısına büyilk bir de· 
:ıııir zincir gerilmişti. Nöbetçi hU. 
viyetimi sordu ve gösterdiğim 

evrakı dikkatle tetki'k etti. Son· 
ra yanıma aüngülü bir nöbetçi 
verdi ve içerde daima onunla be. 
rabcr dolaştım.. 

"Tersanenin nhtımında bllyük 
muhripler ve torpi.dolar sıralan • 
nuıor. Biraz daha uzakta siyah bo 
yalı iki bllyük tahtelbahir dur. 
maktadır. Tahtelbahirlerin uzun 
topları havaya doğru çevrilmiştL 

Sovyet Rusyadaki 
Almanlar 

Bir Şu1>aıtan önce 

çı'c:anlacaklar 
V.areova. 3 (.A.. A.) - Pat 

smdan· 
Gazeteler, Moskovadan istihbar c

dlyor. Dahiliye komiaerl Beria, 
Moskova memurini ile e,YaleUer me
murlanna Sovyet Rusyada muklm 
Atmanlarm bir listesini Uç gün zar
fında hazırlanmnlarmı emretmletir. 

Bunlar, yalnız Almanyada hakla
n sakıt olmuu komünist Almanlar 
olmayıp mUtehassıs ve teknisyen 
Almanlnr da listeye ithal edilecek
tir. 

Bunlarm adedi bin kadar tahmin 
olunmnktadır. Almanlar, 1 şubattan 
evvel Sovyet Rusyadan çıkarılacak-
lnrdır. 

Moskovndnld Alman sefaretine 
1ef'arcthanede lstlhdam edilmekte 
olan bUtUn Ruslara yol verilerek 
yerlerine Almanyadan getirilecek 
Almanlar lkamo edilmesi lllzumu • 
nun bildirilmiş olduğu rivayet edil
mektedir. 

Romanyada 
Yeni fnkanın azas1 

Şimdiden iki milyonu 
geçti 

BUkrcş, 3 (A. A.) - Milli tcced
Jild cephesine kaydolunmak için ya
p:lnn talebler altm etmektedir. Ye
:ıl fırka ii.zfuımm miktarı etmdidcn 
lld mllyonu geçmiştir. Yen! ftrkııyıı 
:;iı'enlcr arasında Romanyanm Po
!onyadaki bllyUk elçisi Frana.!evici 
ne Romnnyanm Polonyadn.ki eski or 
~ elçlsl Visotanu bulunmaktadır. 

• Kor ı•c fırtınalar j'İizi'1zden şelırin bazı semtlerinde 
olmuş, dıı:arlar ve bir kısım a/:şap evler cökm~tür. 
Bebekte yıkılan bir ev görülüyor. 

çöküntüler 
Resimde, 

ı~atilden 12 seneye mol:kam Kumçaylı Beldri yaralayıp ôld 
20 S{l11eye malık~m Dursun Atmaca diin öğleden soma ağır 
mahkemesinde muhakeme edilmiştir. Mı1!ıakemcnin tafsilôlını 
na dair yazımızda okuyacaksınız. Resimde, Dursun Atmaca sor 

• lstanbııl teukifhancsinde, bıçak şekline soklulu mangal ayali~ su sırasında görülüyor. 

1 • • ,,. , • • • • 1 , .... , ' • ~- - " •• ': . ·~ .. .. . .. , 

Askeri rr\ü:e~aif-ı 
ler cemiyeti 

Azasına kömUr ve erza~ 
levziatma başladı 

Mütekaldinl askeriye cemiyeti 
fevkalade hayırlı ve tızA.sı için çok 
verimli bir tc§ebbllse glri§mlştir. 

Cemiyet bastıran kış gUnlerinde bir 
çok ru: maaşlı mUtekaiticrle şehid 
ıınalan, echld yavnılan, eytam ve 
eramUlıı klSmll1"8Uz ve yiyeceksiz bu 
lundukltırIDI nazan dik.kato alarak 
cemiyetin ~ebbfu>lerile kömllr ve 
erzak tedarik ctmlıı ve dUnden IU
baren muhtaç mlltekaftlerle eytam 
ve crnmllc tevzlnt ynpmağa bngla-

Hap;snanede Kuruçaylı Bakiri 1 

öldüren . Dursun 
Mahkemede : 

- Bırakın beni, 
bımda ölüme 
diye bağırdı 

isterseniz gıya
mahkum edin ! 

iki mahkOmun aralarının açlf masma eroin 
işi sebep olmuş 

Evvelki gün İstanbul tcvkifha- ıonra yapılan tahkikatta Kurus;.ay
nchnde i •~ cinaY,etin mahke... lı Bekirin ölilr1ten .. beni vuran. 

cngı tcabit edilmiş. 
sinae baş1anmıgtrr, 

Cemiyette kayıtlr otan mlltekalt· Suçlu Dursun, Ferhat isminde 
lcrle eytam ve eraınlle yapılan bu arkad3şım taammüden öldürmek 
t~nlat s:ıbahlan saat 9 dan 13 e , yüzünden 20 seneye tr.ahk _., Ben yatağımda yatryor . 
U.dar her gün )"S.pılncak ve aym dur n·· d t k.fh •• ki mh. ~um. Bekir birden içeri gir.eli ve • un e, ev ı ancc:c ma · 
on altmmda nihayet verilecektir. 

Miltckaldinl askeriye ceıniyeU -
nln kış mevsimind~kl bu ~ayıtlı t~ 
şebbUsU vatana §ahsan ve ya çocuk
tan ve babalan vaaıtasile bllyUk 

hizmetleri dokunmuş bulunan bu 
kahraman ztlmreyi çok hoşnut bı-
1 almustır. 

Cemiyet mk Sık 1tıı 9Q1'ildc mO
tekaltlcrle dul ve yetimlere mev

'liminc göre kömür, erzak ve elbl
sallk tevziatı yapmak kararındadır. 

Esnaf 

Ellerindeki ölçüler için 
bu ay sonuna kadar 

kağıt alacaklar 

Belediye, §ehirde yaptrrdığı Ani 
bir kontrolde birçok esnafın el'an 
ölçü ve Ayarlar kanunu hü'kUmlc· 
rine muhalif ölçil aletleri kullan 
dığını tesbit etmi! ve bunlar me. 
nediJm:ştir. 

Belediye 14824 t>ayıh ölçUJer 
nizamnamesi h~ıkümlerine göre 

derinde ölçi.i bulunanlar i~in. gö. 
dilen lüzum üzerine bu ay niha· 
yetine kndar belediye ıubelerinc 
müracaat ile öl~ülerini kaydettir • 
meleri mecburiyetini koymuştur. 

k\lmlardan Kuruçaylı B~kiri ız birçok tehditlerde bulunarak söy-

yerindcn b:~kll aralı: öld rmelt~ 1 :enm'iye lba9Iadı. Bu ara~ :•crcüı 
ten SU!jlU u unuyorda. HAdiseden rveuamı 11 ıncıdeJ 

lran transit yolu 
intizamı temin için kadroya mütehassıs 

eleman~ar a.1naca!c 
NaEıa Vck!Icti, ran transit yo· 

lu~da, münakalat işlerinin dalı;: 

büyiı'k bir intizam ve mükemmeli 
yet içinde cereyanını temin içir:: 
Jıütchassıs elemanları kadroya al 
::nağa l:arn vermiştir. Bunun içir. 
Iran transit yolunda cer servisine 
nezaret ve cer mt:fettişliği vazife. 
sini görecek motör İ§lcrindc çalı§ 
:nış, tamir ve bakım hususundr 
tecrübeli, mUhendislik diplomas: 
olan veya motör işlerinde alak::· 
lı bir sahada tahsili olan mütehaı: 
sıs1ar al.nacaktır. 

Devlet DemiryoJlan İdaresi, a 
liil:aaı dolayısile bu cer mütehaa • 
sıslannın alınması i§iyle alakadar 
olacaktır. 

Diı;er taraftan Nafıa Vcl:tıleti 

İran transit yolunda milnakalatın 
hiçbir şekilde inkıtaa uğramamas: 
i~in tertibat almış bulunmaktad r. 

önümUzd:ki yaz ayların:!a, tran 
transit yolunda işliyen nakil vaaı. 

talan bir mi::li çoğaltılmq olacağ 
:çin haftada ü; gUn ~lan acrv:a
ler kaflllıkh olarak haftada altı ~t 
ne kadar ~kanlabilecektir. 

N::ı.fıa V~!:aleti, günden gUnc 
rağbet gören bu yolun lnkigafı ve 
seyahatin azami kolayı kla yapı • 
laPilmm için azami kolaylıklar tc 
min etmektedir. 

13 Yaşındaki 

Bir kızın 
Erkek olduğu anla~ıldı 

13 Yll§Ina kadar Jm tanınan bi· 
rlsinln dUn adliyede yapılan mua· 
yene neticesinde erkek olduğu an
ıa,ılm~tır. 

Cumhurreisi l~e 
lzmire gidecek 1

:· 

!zmir, S (Husust) - Ankli ö 
lan dönen Belediye reisi ~. 
:ıatta bulunarak dedi ki: _ ı 0 

"Milli Şefe hmirln t.aziJ1\\a 
:ı1 arzettim. lnönU ilk fırsattı\ ,, 
miri şereflendireceğini söyletır 
'.er . ., ~a 

Umumi kAfpli~ ~ 
Ankara, 3 (A.A.) - Riya: o 

'.!umhur umumt katipliğine. la 
veldilet mUste~arı Kemal G~Jd'
::in tayini yilksek tasdike i 
etmiştir. Kemal Gedelec. .b lt 
vazifesine başlamı§br. l, 

İnhilal eden Başvekalet :nı 
~eCJa,rlığma müste~ar ;mua ı 

:19. rdar Günvcr vekfı.lcten. 
~rn1~ir. 

---0-

Zelze!e 
Ç~~~~~:~a ~~~ri~~(i 
·Ja,ka bir kö~inin de zelzel;'f' 
-:ünden tahribata uğradığı h~ 
:la üzüdl haberler almmağa b~e 
mıştır. Bu hususta Ankara muh! lı 
:imizin verdiği malfunat §udutll 

88 Evde tahribat var lrı 
' ıı 

Ankara, 3 (Husus!} - jı 
DahHiyeye gelen malfunaı:~ 
lzmirdekl zelzeleden Dild11ı 
;aııclırlı nahiyesinde hilkfune•.ı: 
nasınm duvarı yıkılmıg, oktJI!~ 
bııcast devrilmig, duvarların'') 

birl çatınmış, halka ait 34 e•lhı 
~urulmaz hale gelmiş; ayncJ ! 
~v ehemmiyetli hasara u~aJJ'Ji11 
iaha bir çok evler de sars~ıxıı"-:-
:ian milteesslr olmuş. 35 aile 
·:ıkta kalmış ve icap eden ·-.ııı 
!er alınmıştır. Zarar on dıVi'I) 
bin lira hesaplanıyor. Ba~11'li 
ve Foçada da ehemmiyetais l 
'3arlar vardır. 

Valinin 

lr 
kın 

ti~· 
'1 

DankU tetkikleri •n 
Balıkpazanna muvakkat ~~ 

yol yapılıyor .Jıı. 
Vali ve belediye reisi Lfıtlt Jj 

dar, diln sabah belediye fen be~, 
şube mUdUrlerlne imar felerl e hı 
fmda talimat vermiştir. 

"Bu sırada tayyare aesi iş:t
tim ve biraz sonra başımın üze. 
rinden üç bilyiıK bombardıman tay 
yareainin geçtiğini gördüm. Bun· 
Jar, limandaki filoya mensup tay. 
yırelerdi. 

"Gördüklerim, §ilphesiz ki, Bi· 
zcrtadaki tahkimatın pek kilçük 
bir kısmıdır. As'keri sırlan ifşa et. 
miş olmaksızın yalnız şunu söy· 
leyebilirim ki, Bizertar.laki talı. 

kimatrn büyUk bir kııınu yer alt:.n· 
dadır. 

Romenvari selam 
protokoluna girdi 

Bu ~ekil.de, elterinde basltill, knn 
5 aray tar, terazi, litre, ölçek, metre ve 

Terkos ıs!<araları 
temizlendi 

Cinsiyetini değiştiren, Ortaköydc 
Nigdr sokağında di§Çl Alekonun kı. 
zı Evgenlyadır. Kızın vaziyeti son 
zamanlarda na.zan dikkati cclb:ıt • 
mcğe baglaml§, ve bilhassa teşekkU
lltmm gelişmesi ve bazı hal ve ta
vtrlan alle arasında vtıpbe uyandır· 
uuettr. Nihayet ailesi. evl!tlannı 
Hueldde muayene ettimılgler ve 
arka.smdan da adliye doktoruna ge
urmı.,terdlr. Bu lki muayene Evge· 
niyanm erkek olduğunu katı ıuret
te meydana çıkarmıştır. 

Lfıtfl Kırdar mllzeler m0dlııt1'~ 
ne de gtderek mllzelert gezmft, 
'l\Oz~ler ldare!I tarafrndan mub~l 
~ut JAmngelen antdlar haktı\ 
1111.mlanRn pro1elerl g~den ~ır 

"Yer latında silah ve top de. 
' po1an, cephanel:kler, tahtelbahir· 

Jerin denizin altından girerel: 
saklanacaklan yerler vardır. Ay· 
ni zamanda gene yer altında bir 
takım işçilerin çalıştıkaln yerler 
bulunmaktadır ki bunlara yeraltı 
aı"tab f abrikalan diyebiliriz. 

.. Bu suretle, Fransanın, şimal: 

Afrika müstemlekclerini büyül: 
bir müdafaa tertibatı altına aldığı 
görüHlyor. Bir taraf tan Libya hu· 

Bilkrcıı, 3 (A. A.) - Romenvari 
selam, hUl:ümet erkll.nmm Unlfor • 
ınalan ile ayni zamanda km! sara· 
ymm protokoluna lthnl edilmi:ıtlr. 

Romcnvarl seltım ile Unlforma 
milli tec3<ldUd fırkasına dn. ithal c. 
lilecektir. 

Hariciye Nazırları 
toplantısı 

Kaunns, 3 (A. A.) - Litvanya, 
Letonya. ve Estonya ~arlclye nazır. 
lan konferansı önUmUzdcld eubat 
ayının birinci gUnn no UçUncU gUnU 
arasrnda toplanacaktır. 

tartı gibi yıll k muayeneye taif 

ölçüler bulunanlar Eminönil, Fa • 
tih, Beyoğlu ve Kadı'köyde kuru. 
lan ayar mcmurluklanndan biri~"lc 

müracaatla öliü beyannamesi ala 
caklar ve bunlara kullandıktan ve
ya kullanmağa hazır bir halde bu· 
lundurdukları ölçülerin cins, numa 
ra vesairesini yazıp bu ay sonunr 
!;adar tabi b-.ılunduklan Ayar me 
murluklanna kaydettirip müraca. 
at kiğıdı alaca'klardır. 

Bilahara yapılacak muayenelere 
es:s olacak bu l:fl.ğ-.dı alm yanlar 
hakkında kanunt takibat yapıla • 
caktır 

Terkos suyunun sllzUJdüğü ıskara 
lar temizlendiği için dUnden itlba. 
ren §chrln her tarnfma muntazam 
ve bol su verilmeğe ba§lanmı§trr. 

z.eytinburnunda yeni 
bir talimgah 

Mesele, nUfus kli.ğıdmda yapıla • 
cak dcğiıılklik için beşinci hukuk 
mahkemesine intikal etmlşUr. 

-0--

Grip ve tifo 
Tehli'<eli bir derece:le dt•ğil 

Vili'l.yct hı!zruıhha heyetl dün 
vali muavini Hildalnin reisliğinde 

Orman koruma genel kpmntnnlığı top!anmııı ve §ehlrdeld grip ve tl
j:ıhrlmlzde Zeytlnburnunda bir ta - fo salgmmı tetkik etmiıı ve netice
llmgfih tesis etmiştir: Orman konı- do wkuatm eehir nUfusunCL ı;öre 
-na tcş'!dlfı.trnda vazife g5receklcrin nispeti tehlikeli g5rUlmedtğlnden bu 
yeU§tlrlleceği bu tallmglhm teslsa- hususta tedbirler alnunaıuna lllzum 
tı ha;:rrlanmaktadır. ~örUlmemlııtir. 

mf11Ur. Bu pro1elerln tatbfkmı ~ 
rarlaştıran vali ve belediye ·ı 
vnnmda mntehassra Prost ve 1rl d 
ter mndnrU Aziz oldu~ halete it 
!Jektve giderek l<flmar Slnanm ~' 
lerlnl ve eh"P.rdo.kt Bavriımpaşllı 
maretfnt tetkik etmiştlr. tı~ 

Lutfi mrı:lar buradan da ~ 
'l\llne giderek meydıı.nm açılına il 
o;vctlnl g8zdPn gı>efrm1!ltir. tet\1 
ı~k dolavrnlyle açılan ve ya!ı"\u 
, .. ~'l.n C:!lMUr d"'rvıı.sı hnll'll - ''ıı 
lhlıknaz"n taratma muvakkat ııı. 
vol yapılma~r knrartaştmn~ \ı 
derhal inşıuırna geçll~Ur. 
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~ata dair -Kilao 

~ 'CN bir kitab geldi. Adını !ÖY
lemiyeceğim. Çünkü oku

ıın ııonra bah5ctmek istiyorum. 
l benim birtakım eserler hak
~· Sadece isimlerine bakarak, 

llixn Verdiğimi iddia edenler var. 
aına ben, ~imdıye kadar Löyle 
§ey Yaptığımı pek hatırl:ımıyo
ı . .,,,. 

Qlr c>seri okumada~ tenkid 
ltlt, ancak şu bitartf denilen fı-
l'ııUr.ekkldlcrin harcı olabilir; 
0l·le ô.limane hUkümler vere
' olsa olsa intibalarımı söyle
o halde kitabı okuyup birtakım 
alar cdinmeğe Eiddetle ihtı~·a
\'ardır. Şu kadar ki bazılarından 
lr lntiba edincmiyeceğimi daha 

8il.Yta, hatla ilk satırlarından an
ilcrsine gitmem ve bir daha 

0 ltitablardan bahtatmem. 
'~at bugün ~öylemek i&ted?ğiru 
değildi. "DUn bir kitab geldi,. di
"llı, adını §imdilik yazmıyacağım 
kitab .•. Muharriri sevdiğim bir 

J&tla§tır; beni zah,metten kurtar. 
&tıusiyle olacak, sayfalan aç-

11, dahil doğrusu kitabın kc
larırıı makine Ue kcslirtml • He· 

fll iUrar edeyim, çok canım ukıl
ÇUrıkü ben kitab açmağı pek ee-
~: çakıyı, kıdemi veya herhan· 
{hır kağıt kesecek aleti sayfalar 
~da gezdirmek, benim. için en 
~il. .1.,cmlrJcr""n. h\rtiHr ~" hilA· f '--ı.uı;ıdar KCı:ıCrKCll gozume 111. 

t birkaç satır, hatta bir tek kcli-
beni uzun uzun hayallere sev
er, onlarla kendi kendime baş· 
lılr kitab, adeta ba§ka bir lılem 
~ederim. Sayfaları açılmış ki

isc böyle bir haz yoktur. Bu
t içindir ki clldli satılan kitabla-
1 llek rağbeUm olmadığı gibi kul
~Uıı:ıl§larmı satın almağt veya bir 

i 8.dattan istemcği de o kadar 
t~•errı. Neyse! dostum §Üphcsiz 
A ita l~ilik etmek istemiı;ı: o niyeti 
~~ kt-ndisine teşekkUr ederim. Ki. 

'rltı.ı okuyacağım. 
bıı tkat elimde bir kalemle değil ... 

\U bazı kimselerin pek sevdiği 

1. baıkalanna tavsiye ettikleri şu 
r~de kalemle kitab okumak, bazı 
lbll'lal"ln altını çizmek fıdeli de be

tıdduna gider. Şimdiye kadar 
l~ htç Yapmadım değil; benim ki· 

1 •rıın arasında da övle kirlctil· l . 
1 eri vardır. Bazan bunlardan bi

~ı· ır lnıe geçince: ".Acaba bu satır-
lı da ne fevkaladelik bulmuş veya 
c llların neresini beğedmişim de 
~~·ıc işaret etmişim?,. diye düşü
;u?'r\. Ne lUzumu va.r? Bir kit.a. 

t l 
ehcınrniyetli yerleri hatırımızda 

it· lt ltt ' almazsa da ne yapalım? ora-
k hatırlamak için işaretler koyt\' hatta onla~ı kalkıp bir dcfte-

11Ydetmek de birbir !ayda ver-
"t " trı ·}{itabı kirletmekten baııka hiç, 
;. hic;:blr manası yoktur. 

t ıta.ba hürmet etm!'k lazımdır: 
~ iı:ine, hem de sekline ... J{nğtt

Bıl itinayla k('silmeli, forması bo
lXıarııaıı ve hiçbir yaprağı kırıl

lı;rııa~ıdır. Hani bazı adamlar var. 
' hır .. ak eayfay1 çevirmek ıc;ın par-

1·ıt1~tını tUkrUk\emeğc kalkarlar; 
.:ı Stni gördUğUm zaman kavgıı 
<ıec .. ;ı;.· 

ltJt . 61rn gelir. "Sana ne?'' diye-
lerıi:nız. Bana ne olur mu? kitab 
fı.ııtnen ~eye hakar<>t edildiği, onr
~a gelen riay<'l gösterilmediği za· 
·b? kendi ~ahsına tecavüz r-dilmiF 

ı g• 
'ar d ınırtenrniycn adam. okur ya-
li bı enlJı:ncğc la~ ı': değildir. Hele 
uıı~·r inr,ınin :"'Rnmdn, ltcqpiııinin de 

c.!ld -tıt ıgı 5.letıeri t<>:-s tutı.:n, ya. 
ah 0,nlara kötü bakın! ... dc>rhal mü-

4 a e c, 
ı;uıı ... "r '"' ci::c o"' 1ar-n r.:lS!ı 

a:ııtınıısı ı · ld" - . . 1 ;;.zım:;c ıcmı, on nr::ı 

3 
OARF.R - Ak~am posfl\!liı 

Dalgalar1n Türke boyun eğdiğ i 
günü bekliyoruz l 

Dogramacıların, döşemecilerin, marangozların 
•• 

derdi 
• 

r:.1 b:.iyük eksiğimiz limar. ... Her sene kara kış, ı:ıenelerin 
yaşlandırdıj;ı gemilerimizi, bir karpuz kabuğu gibi, Karadenizin 
kara. ve kudurmuş dalgaları Uzerinde 5avuruyor ... Neye uğra
dıklarını bilmiyen gemiler, ı1e!imı~ti. sahillerde değil, direkleri
ni gölgeleriyll! örten koca da',;:ıların ardınc!:ı., cn~inlerde arıyor

lar. 

uzerın Yeni bir mesele 
ehemmiyetle durmak 

ıazım geliyor! 

e 

Biliyorlar ki sahiller, mezardır. Kendilerinden önce sela
meti sa:!:ıillerde anyanlnr, ya kayalara ~arparak parçalanmışlar, 
ya parça parça olmuş hemcinslerinin çelmeleriyle yuvarlanarak, 
§ahlanan dalgaların ilzerlerinc örtüldüğlinU görmüşlerdir. 

" Bugün Türk sınatkii~larının elinden çıkmayacak 
hiç bir iş tasavvur edemıyorum. Fakat bazı sahalarda 

Türk işçis i işsiz kallyor neden ? ,, Limansızlık yUzündendir ki, Karadenizc kara demişiz... Ku. 
durmuş ha,·a':ı:-d:ı e:ğır.::.c:ı!t hiçL:r yer bulamı:·cn genç ,.e kuv
vetli gemicileri burada, bil) ilk bir ümitsizlik önlemi~, azgın dal
galar k:ır§ısındıı gemilerini Lıirer karpuz kabuğundan farksız gö
rerek, Karad "nizi. dünya denizlerinden hiçbirine benzet cm e
mişlerdir. Orası bir felaket menbaı, orası bir "kara" olmuştur. 

Yeni bir mesele üzerinde ehem· 
miyetle durmak lazımgeliyor. 

Dö;e;neci esnafın.:ian ve halen 
bir cemiyet reisi bulunan bir zat 

Filhak:lca s~11 günlerde büyük zular üzerinde mütalaasını söyler. 
çarşı esnafının bu vadide geniş ken bilhassa doğramacılık, maran
mikyasta şikayetlerine muttali ol. gozluk, döşemecilik ve mobilyeci· 
duk. lik işlerinde ecnebilerin çalıştığı • 

Yirminci asırda clalsaların zebunu, dalgalara boyun eğen 
bir mcd:?niyct ..• 

diyor ki : 
Çarşının bir kısmında mobilye. na §ahit bulunduğunu ifade et • 

tiler, .doğramacılar ve marangoz - miştir. ,, 

Nasıl isyan ctmiyclim o padişahlık devirlerine ki, padişah
ları, behimi zcvlderi uğruna memleketi acınacak, Türkü dalgala
ra boyun cğJirccck bir veziyetle bırakmışlardır. Yalnız T!L..::c 
değil, Türk sular:r.a gelecek yabancılara da Karadenizin bir 
gemi mez'.\rlığT, dür.ya denizlcrlmlcn hiç"Jirlne b:mzemiyen bir if
rit olduğuna inand ·rmıt;lnrdır. 

1 
1 

! Bugün, Kar:ıdenizin lmrb3nlan arnsına katılanlar, hakikat. • : 
ttJ, ııadi5ahlık devirlerinin ııon kurbanlarıdır. Onların aziz ruh- : . 
l:ırmı saygıyla an:ırken, bunun ııon olmasını temenni edelim. . j Bugün Tilrke boyun c~dircn dalgaların, Türkc boyun cğdi-

"Türkiyemizde döşemecilik. mo 
bilyecilik, marangozluk kadar ileri 
gitmiş sanat yoktur diyebilirim. 
imalii.thanelerimizin matlüba mu· 
vafık olmamasına rağmen çıkar • 
dıkları kontrplak ve saire gibi in
§a malzemesile Avrupadaki e~le • 
rinden daha üstün zarafet ve mü
kemmeliyette eşya meydana geti 
:en sanatkarlarımız çoktur. 

1 Fakat birçok yerler.de ve bilhas 

lar yer almıştır. Burada yapılan Bunun ne dereceye kadar şamil 
ve son moda örneklere tevfikan olduğunu bilmiyoruz. Ancak ka • 
hazırlanan mobilyelerin vesair doğ nunla kayıt altına alınan ve Türk· 
rama işler:nin dışarda büyük mü· lere tahsis olunan bu gfbi ki ~ul<
esseselerde de bulunduğunu görü· sanat işlerine, ehli olduğunc'.- " 
yoruz. Yalnız fiyat itibarile ikisi bulunmayan doğramacılık, c:... • 
arasında hemen hemen beşte üç mecilik vesairenin de ithalin . • · 
nisbetinde bir farktan başka bir zum olduğuna biz kanaat gct dik. 
hususiyet göstcrmiycn bu doğra. Üst tarafı alii.kadarlarm ti'· •· •• 

macılik vaziyeti çarıının bu nevi lcrine ba~lıdır. 

1 ği ve büyük bir sabıısızlıkla I~ıırad:.>nizin de bir "Al~·· deniz oldu· 
l ğu günleri görmek i:ıliyorur. 

sa nimresmi ve resmi müessesat· iıçileri ve dükkanları üzerinde bir' 
4 

~ , ,, lilian,;\Jı :.:.ı! · • 
.dağınıklık, bir hicret sebebi ol -

! Liman nerede yapılacak~/\ ynpılmalıdrr. R ................................................................................................ 
Sermayesinin yar ıdan fazlası Devletin olan 

Banka ve müesseselerde 
çalışanlara a·ı hare 

keıre ncnn MecHsa 
~ro~ennn esasuaırnn n 

t:ı döşemcciliğe, mobilyeciliğe, ma
rangozluğa ait i§lerin yabancılara mu§tur . 
verildiğini teessürle görüycruz. Son günler içinde çarşı esnaf ce· 

Bir hadise üzerinde bizzat ken· miyetine mukayyet azadan büyük 
dim meşgul oldum. Alakalı hü • mikdarda eksiklik görülmüştür. 
kümlcrin bu tarzdaki işçileri me· Bunun sebebini de bu hadise teş· 

1 
nctmediğini söyliycrc1.c beni takip- kil ediyor. 
ten menettiler. Ve ça·ışanlara izi.ı Bu münasebetle Çar§r Esnar 
verdiler. ''Filhakika Çarşının eski değer: 

Cemiyetlere giren yabancı sa - Cemiyeti Reisi diyor ki: 
natkarJara vesi"ka verildiğine ahit kalmamıştır. Bunu düşünerek Ce· 
oldum. Bunlar serbestçe çalışıyor. miyeti propaganda vasıtaları bul • 

1 lar. Halbuki memleketimiz.de yüz mağa sevkctmck i_çin uğra~ım. İş 
l::rce böyle esnaf, usta ve iısi var. _pAr•y• dayanınc::a bir t ür'lü frsa -

Bunlardan istifade edilmemek nüt hasıl olmuyor. Dışarr.la bizim 

Ankara 4 (Hususi) - Mahsu. tarı 320, altıncı 70 tediye miktarı ır.ümkün değildir. muvaffakıyetimizin. önüne geçmek 

bit kanunla de\"letlen bir hak te- 280, yedinci 60 tediye miktarı 2·10 Size çok hazin bulduğum bir istiyen kötü propagandalar var • 

~ O~ o o- Dyt»ruz 

.. _, , .. ,.. ..... ....... )•ooinin sarı· se.~izinci 50 tediye mik1arı 200, a; n1..ktayr daha söyliycccğim. Yük • dır. Bunlara şahidiz. Bu:1ların za-
:Ian fazla. ı devlete ait olan banka ' 1 k" i<uzuncu 40 tediye miktarı 160, 0 • sek fiyatlarla lük1 rr.üessesclerde rar arını çe ıyoruz. 
Ye muesse.scler memurlarının maa~ B · t k nd C n n :; nuncu 35 tediyemiktan 140, on bi· satılan eşya, bu mütevazı Türk u vazıyc arşısı a ar•p ı 
Ye ücretleri ile hiz.-n~te giriş esasları rinci 30 tediye miktarı 120, on ikin· sanatkarlarının cli::ıdc-n çıkar. Bu eski kıymet ve kudretini clcıc ede· 
\e terfi usulleri hakkındaki layiha ci 25 tediye miktarı 100, ve on ü· gibi eşya siparişl::ri kabul eden bilmek için propaganda yapmak 
Meclise gelmiftir. Proje şudur: çüncü derece 20 tediye miktarı 80 birçok müesseseler bunların ima • lüzumuna kaniim. Cemiyetteki ar. 

.Madde 1 - Mahsus bir kanunla liradır. lini bıı ~ıst:ıbra ve bunlarm kur • kada§larımın birkaçı da 1;enimle 
bır hak'kn-t.in eden ''e\·a -rm<n·" 

1
•• d ' 1 ·· h r·k· d" F k t b" t .. lü f··1· · d ; .A. ·~"' Birinci madde hükü.'11lerine ,gin:n UK arı küçül: r.rncsscsclere bıra· cm ı ır ır. a a ır ur ıı ı -

nın yarı ın an fazlası u~.to ., ·ı .. h k d E r d . . .. . ... ı mups_<:r.vıl .... k.Adro icaprarına göre kır. yat sa asına çı ama ı. sna~ a· 
olan banka '~ . muesı::7..,elerın 1:1~· 13 üncü maddeden aşağı dereceler Oralarda imal edilen eşya lüks ğılıyor. 
~urla~nı~ a) lı_klan, hı~.~te g~nş 

1 
ihdas edebilir, Bu derecelere alma· J harçlar konarak satılır. Çarşı mamulatına karşı bir ka· 

~: b~~~ .len bu },an un hukumlenne cak memurlar bu kanun hükümle- Müşteri, bu hakikati bir türlü vaf işi hüviyeti sindirildi. Bunun 
a 1 ır. rinc tabi tutulamazlar. takdir etmez. Evinin, mtiessesesi. ne dereceye kadar doğru olduğu· 

Madde 2 - Birinci madde hük- Madde 3 - Birinci madde hü· nin veya dairesinin herhangi bir nu söyliycbilmek için bitaraf de. 
müne giren müesseselerde çah~an kümlerine giren umum müdiir ve doğrama, döş:me işini yabancı - ğilim. Ctmiyctimize mensup aza -
memurlara 13 derece tayin edilmiş- muavinleriyle idare meclisleri reis lara verir. nın mcthini yapıyorum gibi gö -
tir. Bu derecelere ait aylık asıllarilc 1 ve azalarınr \"e umumi heret müra· Bu yüzden çok müşkül vaziyet· rünmemek için bu tarafı halk•n 
tediye miktarları aşağıda gösteril· kiplerine verilecek maaş, tahsisat !er tahaddüs etmiş olunuyor. Türk takdirine bırakıyorum. 
rniştir: Birinci derecede asli maaş veya huzur hakları lcra Vekillerince işçisi işsiz kalıyor. Fakat siz olsanız, burada en li-
150 tediye miktarı 600, ikinci 125 tayin edilece1{ hadleri geçemez. Bugün Türk sanatkarlarının c· raya sattığınız bir şeyi büyük bir 
tediye miktarı 500, üçüncü 100 te· Madde 4 - Bu müesseselere ilk Jindcn çıkmayacak hiçbir iş ta • müessesede, Çarşı dışında 40 !ira-
diye miktarı 400,dördüncü 90 tediye defa almaca!{ memurlar imtihana savvur edemiyorum . ., ya satarsanız artık bura.da durur -

miktarı 360, ~inci 80 tediye mik· tabidir. Elirde me~lek tahsili gör musunuz? 
__ düğünü gösteren diploması bulu- renlere 11 inciye, iiç seneden fazla Vaziyet bundan ibarettir: 

nasıl bakılacağını öğretmcğe kal- nanlarla dokuzuncu madde hük· ylik ek tahsil görenler 10 uncuya... Çarşı, halkın faydasınadır. Biz 
kar. Biz de kitabı tükrUklcri ile ve. 1 müne naklen alınacaKlar müstesna Yukarıdaki derecelerde tahsilleri buna kaniiz. Pazar usulü iktısadi. 
ya kalemleriyle kirleten, yaprakları j dır. . . .. :Jlanlardan bir Ji::;an b!ienler girebil· y;:.tın da kaidelerinden, kanunla -
kıran adamlara: "Hayır! öyle 

0
1.

1

. Be~ıncı madde: Banka ve muesse- dikleri derecenin birer. iki lisandan rından biridir. Halkın her ihtiya
maz, hepimizin en iyi dostumuz 0 • sele;e girecekler tahsil derecelerine imtihan verenler 11.i.,cr derece üs· cım ucuz bir şekilde, emin bir 
lan kitaba hürmet etmeniz, onun 1 göre aşağıdaki derecelerle alınır.: tün memurluklara ahmrlar. melcede bulması bir meseledir. 
kadrini bilmeniz lazımdır,. demeli· J Orta tahsil veya bu derecede mes· Madde 6 - Mafevk bir dereceye Bu itibarla Çarşının, Çarşı es 
yiz. Yoksa kilablardan gördüğilmilz !ek tahsili görmüş olanlar 13 üncü terfi için aranılacak dıliyet ve liya· nafının korunmasına bizden fazla 
iyilik gözümüze, dizimize durur. ı maddeye, lise tahsili görenler 12 kattan başka en az dort sene bir hükCımet .de el uzatmalıdır . ., 

Surnllalı ATAÇ inciye,, üç senelik yüksek tahsil gö· Deı:amı 11 incide Cemiyet reisi de muhtelif mev. 

- . 
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12 MHy Jn lngiliz liras~ 

aranıyor 

Y ENl Sabah bir meşhur 1 ngili:ı: yazı
cısı olarak bahsettiği :Nevstonun 

makalesini aynen koymuş . 

Koslariko Cumhuriyetine ait bir adada 
12 milyon İngiliz lirası değerinde korsan· 
lar taraf mdan gömülmüş bir hazine aranı-

yonnuş. Adanrn adını merak ederseniz e
ğer ı:örlireceğiın: 

- Kokoz. 

Yahu adı üzerinde meteliği olmıyan a· 
dama (kokoz) deriz de, adıyla şaniyle 

meşhur Kokoz adada sen·et na!iıl ararız? 
Fakat be~eriyette de kabahat yo!;:. Ko

koz olup da ayucuna on para ~ıkı~tırd!~ı-

mız nice dilenciler var ki ölünce banka· 

dan ser\'etleri çıkıyor. 

Ahlaka hile karıştırıldığı şu medeniyet 

amnda kokozlukda ihtikar yapılmıyacağı 

ne malum? 

"Para ile iman kimde var, bilinmez,, der 

ler. Saf bir Kokoz bulmak, saf bir zeytin· 

yağı ele geçirmekten müşküldür derim. 

!\Iaahaıa dünyanın öbür ucunda insanlar 

acaiptir. 1htimal ki 12 milyon sahibine ko· 
koz diyorlar. 

Eğ'er böyle ise şu c1iinya tersine dön~e de 
bu ne\'İ kokozluk bize de müyesser olsa. 

1939 Yılbaşı 
} SPANY ADA harp yeniden ateşlen· 

di.,, 
''Bir mevkuf arkada~mı bıçahla delik de· 

şik ederek öldürdü,, 
"Filistinde dört Arap lideri tevkif e· 

dildi.,. . 
"Japonya Çinin dörtte üçünü istila etti,,. 
"Amerika Japonyaya nota verdi. .. 
"Bir otobüs devrildi. lki tramvay çar· 

pıştı ... 
"Muhtelif yerlerde korkunç yer gürül· 

tüleri duyuldu. Zelzeleler oldu . ., 
"Filistinde yeni tc,·kifler yapıldı ... 
"~1illet Yapuru battı. 20 kişi kayıp. On 

dokuz vapur karaya oturdu.,. 
ı Ier gidi milletler hey, hey gidi fani in· 

sanlar hey bu 939 yılında ne eğlendik ne 
eğlendik. · • 

Askeri liseler 
arasında 

Futbol ve hendbol masa· 
bakararına başland ı 

Askeri liseler hcndbol Ye futbol 
müsabakaları dün başlamıştır. 

$ere[ stadında hendbol müşaba· 
kalan yapıldı. Birincı maç Bursa 
ile geçen senenin ikincisi Deniz li· 
e ye Harbiyesi ara::,mda oldu. Sa· 
hanın çamur olmasına rağmen e
nerjik oynıyan Bursa, Deniz lise ve 
Harbiyesini 4·2 yendi. 

lkinci maç, Kuleli ile Maltepe a· 
rasında oldu. Güzel bir o)run neti• 
:esinde Kuleli Maltepe}'i 13-5 yen· 
di. Her iki oyunu da Kuleli ve :-.tal• 
tepe spor öğre!mc.nleri Hüsamed· 
din Güreli ve Zeki Günşık idare et• 
miştir. 

-0---

Mektepli olmadıkları 
resmi evrakla tesbit 

edilecek 
Klüplcrimizde oym.•maxta olan 

>irçok oyuncular, henüz mıntakada 
nektepli olarak gözüküyorlar. Mek 
tepten aynldıklan halde bu kayıt
ar şimdilik düzeltilmemi~tir. 

Beden terbiye i Genel direktörlü· 
ğünün mekteplilerin klüplerden ay· 
:ılması karan üzerine, klüp idarele

ri bu sicillerin clüzelme:-i için mek· 
tepli olmıyan oyunculardan çalış· 

tıklan mue seseleri tesbit eden res
mi ka.ğıtlar istemi;;;1crdir. Bu tas· 
jjkli kağıtlar, bblgeye \eritecektir~ 

Bir tevkif 
Londra, 4 (.A • .A.) - Burgostan 

rtöytcr ajansına bildirildiğjne göre, 
lnglltcrl'nin Sa1.seb::.st:-., vi3 kon
solosu Golding ile kansı dün akııaro 
tevkif edilmişlerdir. 

llöytor bu haberi ,·er-dikten 5on. 
ra §U cümleleri ilave ediyor: 

nu haber J,ondradan daha res
mı>n teyid cdilı~1iş Mğildir. Fakat 
C'ğer 15 senedenbcri konsoloslu\t 
vazifesini herkc'Si tnmamile mem
nun edecek bir ı:urette ifa C'dC'n 
Golding tC'\'kif edilmişse, bu ke) fi. 
yet vahim bir \•azi) el yaratacaktır. 

Boldingin suçunu tesbit eden bur
han' arın dnha nvvel 'lngiliz hilkiı· 
metine bildirilmesini beklcm('den 
ynpılnn -bu t e\'kif katiyyen d<ığl"'ll 

tel{ıkki edilmcmcltledir. 
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Ankara radyosu 
~...,.. ,,,... Dlfi1%11011 Poddm 
&NKAli RADYOSU 
toRKIYE RADYOSU 

r Datıa muıılulu: 1139 m. 183 Kes./ 
!120 Kw. T. A. Q. ıt,74 m. 15191 &el./ 
20 Kw. T. A. P. 31,70 m. 6465 KcsJ 
IO Kıw. 
~ 4 • 1 • 1939 ÇARŞAMBA 
ı 12,30 Milzit (Bir konserto "' Pl), 
:p Saat, ajans haberleri ve Meteor -
lbbn. 11,10 Tlrt IDÜZili (Balk 
ftrktılerl • PJ). 13,C5 • 15 Müzik ha· 
lif parçalar.18,30 Tilrk müaijl (Şar
kdu''ft as...ı.d). Obıyan: (Sadi 
~OfHS). Çalaıılar: (Vecibe, Fahire 
l"trsan, Belit Fersan): 1 - Fınh• 
ıalk i>cırm (Zeki :Memed ala). 2 
~ ETic bale balkal züllü siyahın 
paat Ytkta). 3 - Şarkı • Gez, do-
1&1 • (Zeki Arif). 4 - Şarkı • E7 be
'lilm mestane aöılilm (İsmail Dede). 
• - Şartı • Sevdim bir ıoncal rana 
(lsman Dede). C1 - Şarkı - Lerzan 
ldiJor (Lemi). 7 - Eviç S. semai
'1 (Sedat OatopnJı:). 19 KonOfl!la. 
119,lS Saat. aJaııa, meteoroloji n ıı. 
~at borsası haberleri. 19,30 Türk 
mGzllf (Bicu faah). Su he)'eti: 
tüstn KarUıq, Battı Derman, Et· 
ftf x..tıi, U..... Gir, Bari tlfter, 
BamdJ TolrQ'. 20,JO Konupu (ili· 
ıah mU). 20.C5 Kibik (Klçlt or
imtra>: 1 - Sen kardet (R. Vols
fecl>. 2 - EleJI (Çaykonki). 3 -
Pal>lo • Orfeo (Rossf). ' - Holbal 
8a11n (J. Lan11er). 5 - Şampanya -
c.Iop (Lltllai). 21,20 Saat, esham, 
fahYlllt, kambiyo • - nukut borsası 
lft71t). 21,30 Temsil • Verter - Ya· 
ıaıı :<Goethe)". Türkçeyo çeviren 
ltEkrem Beıit)'. Küçük erkestra re. 
~kaUJle. al,30 llllllt (Bir senfo
DiDlo takdimlJ, Tal:di .. etlen (Ce
Jnal Rqil). 23,20 KUdk (F.ltenceli 
1>liklar). 23,45 • 24 Son ajans ha
berleri Ye yannki proıram. 

inkara radynuunı 
yarllki pr09ramı 
5 • t • 939 PERŞEMBE 

12,30 Türk milzili (Pl)'. l3 Saat 
ajaas bdlerleri ve Meteor. Ankara'. 
l3,10 - 1' Müzik (ICQfiik orkestra): 
ı - Zampa ·uvertür Ulerald). 2 -
Xiiçfik DQtoperetlodea pc,tpui (Le
kolr). 3 - ValrerHed (Mamel). 4 -
Bal· ayı (W, Noet). 5 - Krallar. 
askeri IOarJ (R. KatnflY. 8 - Lie
l>esleid (.\ajel Berjer). 1,30 Tnrt mil 
s!Ji (&arııık pr_.am) Su heyeti: 
Hakkı Dennaa. Etref Kadri, Hasan 
Glir. Buri Ofter, Almıel Toby. tt 
Xonu1111a (Ziraat saati). 19,20 S.at, 
ajans, lleleorolofl Ye ziraat borsası 
haberleri. ıt,30 Tilrlc mlizili (lnea 
ıııu heyeti• ilaabar faalı). 20,15 Ko
DUpna. 21,Ja Suı, eshm, tab•ilit, 
Ambi:ro • Dahl lıonası '(liyııl) • 
.28,CO MUdk (04a ailzili) Çalanlar: 
Piyanist (Ferhunde Erldn). Vi:yolo
Jıist (Necdet Alalı). Besteltlr piya· 
niıt (Ulvi Cemal Erilin). Piyano ve 
kenaa lehi IOllat .(UM C. Erkin ve 
Necil KA&lm)'. P.Quıo sesleri, piJano 
'olo IDll•t. 21,tt Saat, esham, tahvi
lli, kambiyo• aabll l»orsası tiy:ıt
Jarı. 21,50 Türk milziji (Yurt hava
lan). Ohyan ,(Mahmut Kınada,). 

ÇalaHlr·: Kemal Nbnt Seyhun, Ru
ten ı-·. Kam, Sadl YaTeP Alaman. 
22.» T.aıail - Bir drmı - UYUYA.~ 
KADIN • Yuan: ~(Aodre 4a Lor). 
~ çevimı ~(FJmaı Rqil). 
22.CO llhik (Bad)'o orkestrası.. ŞeC: 
~ll F. Al11ar>.,: ı - Omit veren 
lUJeth,en>. 1 - Balet ınm er.um ...->. a - Prestıea .. u.ermr -
ltVar).' -F.ler laeıı kral olaydım 
l{Adam). &- Kaıur Valzer (J. Stra
lu>. 23,45 • 24 Son ajans haberleri 
:le ramıld Procram. 
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Yılan demek, Tan süvarisi faciayı büt' 
kadın demekmiıl 

F.ırlına kar 
~ 

zelzele 
ve 

Bir arı .. •JY11111r1a • çıplakllQiyle anlatıyor 
T{Blqtarafı 1 lndde) leri brtlrmak ip Çaimıilaıı ba DUflbİl&Clğİ iddiu•da Birclabite kopan fırtına yüzün. mi Jeşinln ilzerine tamamen 

min oldukça ayılacak derecede re.ket ettirilen Nafıa kamyonu 19 Elti beyaz Ru ordusu zaWtle- den Ereili önünde duran dokuz ıc i'ciye bölünerek batmı.tı' 
kuvvetlice kar JaPtlan yapmak açu kilometrede tipi ve bora yU - tinden Anatol Petrov:lç lsmlnde bir tilebimbin karaya oturması ve Oturan gemiler han 
111retiyle teafrlnl Aabra hn• dndeıs yolda blmıftlr. Villyet ı&lim aon gOnlerde Atma gazetele- millet vapurunun batma11 ile neti· Diler taraftan fırtına g 
ama kadar genitletmiıtir. Kar fır- kazazede kamyon ile vatandatla - rlni Jepl etmektedir. celenen· yürekler acısı htdiıenin -eğlide karaya oturmuş olan 
tmumm Boluda yaptığı kar irti- rın kurtarılma11 için mUe11ir ted- CQnttl Anatol Petroviç hayvan- burün Uçllneil ıUnilnde bulunuyo· !erden ikbal vapuru Barzila" 
faı 35, 1ıilecikte 15, Geyve.de 7, birler almııtır. Yclun kardan te - 1larla kon111tutunu ve, !tin 4aha p- ~ 
Eıki•ehlrde G santimetredir. . I • • • '-- rlbi ı ruz. dolu ve Samsun vapurlan 

:r mu enmeaı ıtıne ıuz verilmiftir. , 116)' edllderlnl onlara anlata • Fakat fırtına yüzünden bütün Aldıkaçtı; Mete ve Vatan 
Karın UlukıtJa, Niğde, Aba- Ba•k• mem- büdfllnl fc!c!fa etmektedir. telcraf, t elefon hatlarının da bo. vanzadeler.· Şadan Sadı 

ray, Ankara, Çubuk ...n..ı 3 Anti- ..,._ .... e ... -'-"1 n..t.1ta.4- sonra uı 1ma ..... _. n... AaU&w, ı&&QUU .... z mut c il ve h11i tamir edil- Tan ve Kaplan Yelkenci 
metreyi bulduiu merkezlerde mev laket larde Ymntstana ıttmll ve orada yer. • • u _ h" L- _..ı_ f · meıı ım&ilnıız ıı -rp:u.u., acıa Galata Kırzadeler acentalarr 
cuttur. Bu meyanda Buna UJudai Çinde· letmittlr. O zamandanberl muhtelif hakkında !U dakikaya kadar esaslı 1 hdır. 
Meteoroloji istuyonunun bulun- co: ..... ı.... • ilim mueJelnl ll•rtn4e mewıaı ol· b' JQm al 
dufu noktada kar irtifaı 90 santi· ~...-1. ~ (A.A.) - Sannehri~ maktadır. ır ma at mmauna mini ol - Bir de Ahmet Behçctin Sil 
metredir. sulan sedleri y~ak 3~ mıl Kendial aynl MJMDda reınmdll'. ınuıtur. puru vardır. Bunlardan hır 

Doluda ~bbamda bır sahay~ ı!till et- Fakat daha liyade onu hayftnlar Telsiz mubaYerui Uzunkumda tehlike~izce ka 
Bclu 2 (A A.) - Ik: .. ..ı- - mıştir. Tuban 9.000 ıml murabba· Alemi cabetm)ftir ve l'ellaJll olmak- Yalnız: bu sabahtan itibaren yi· turmuşlar, diğer bir kısmı da 

' • • ıunu.;n mda bir saha • tila etmek ·sr d • ne Ere&:ide karaya oturmuı ıe -
beri faııllarla yaian yağmur cece, dmr " yr 11• 1 1 a tan a1,.ae bir ha)'ftftt aıtml ola • ne önüne düşerek ka~·ahkla gostermektedir: mUerden birkaçiJe telsiz muhabe • mıo.tır. 
fiddetini arttanmı ve cecc yan- • • rak t•nmm.tır. nf ~ aın4'n 10nra kara çevirmi§tir. Bu~garilta~da: . . Anatol Petroviç iddiUIDI lleri r ne cfrifilmeıi kabil olabilmlt • Z.Onguldak vapuru da Uzu 

Fırtına ile ıecedenbcri devam Biltün ~ulıanst~nda ~ıddıetlı kış stırerken: tir. Fakat bu rtıuhaberelerin ilk da ve yumu~k zemin üı.erine 
etmekte .olan kar. aabableyin ıc- hükQm sürmekttdır •. Burgu. la Sof· ı - Bütün hayvanlarla koıı\ll&bi- kı1mmı rıyet kna cilmleler ihtiva iü için yaralanmamıştır 

• smd treni ~1; etmekte ve yeni denecek hiçbir Sebat d · 
birclo 35 untimetreyi bulmuıtur. Y~ ara a er •:JLıYemmıekte- lirim ve onlara ne iltedijimi &Dl&- tafılUt verememektedir. vapurun an 
Potta miinakalitı durmıatur. Be· d.ır. Burgazdan gelen bir yolcu tre· ı tabillrim. , diyor • .._ buda Pli· yok 

-· A dos ka basma akm Cermo- Yalnız, uat 5 de Denizbank ıe-
lediye ya1racak için tedbir almak- nı, y sa y lacak bır ıe;; yot. Yalnıs, hayvan- rıü kurtuma trketi tarafmdan Barıilay kumpanya ının 
ta. Nafia yollan açmaktachr. Fu· vo duraimda karlara saplanıp kal-, 1arm ruhuna hitab etmeaiııi bilmek r5nden'Jmif olan Horra kurtarma vapuru da fırtınada Kara 
tına bazı telıraf ve telefon batla· ımştrr. 24 saat kar altında kalan ,lhmı. ıemlıi ErelUye varımt bulundu· bulunmaktaydı. Bu gemiden 
nnı bo.ımuttur. Bunlar yapllmak· yüzlerce yolcu çok tehlikeli dak.i· Bunuıı için ne oDlarııı dilini biL fundan belki de öllc.den aonra bu ıündür malfunat almak kabil 
tadır. ŞMldetli futına ve kar de- kalar yaşaınıı ve Eski Zagrebden ı mek icab eder. ne de onların bizim ıeminin tellin ile muhabereye gi- mamqtır. Şirket müdurü, g 
vam ediyor. gönderilen imdat trenleri sayesinde dilimiaden anlamatan. Ben Berlin- ripnek ve mütemmim malamat al. Amasra limanına sığınmış o 

Tokatta donmaktan kurtanhmşlardır. ele bir çocuk doktoru gördUm. Bir. malı: kabil olacaktır. tahmin ettiklerini, ancak g 
iki yqmcfakf çocuklarla bQyUJı: •· 

Tokatta da evvelki günden itiba· eı·r tren, haydut• dam gtbl lronuıur ve onlarm bise Sabaiıleyin Millet vapurunun m bulunmadığı giti, diğer 
ren uzun zamandanberi görülQıe- manuız sesler &ibl ıelen haykınt- tahı'bi alan Baraılay kumpanya11 - hatları da bozuk oldulundan 
mit Pckfetli bir hrtma hüküm sür-

1 1 ., ___ ,_ ı--· Dm yiae Enilide Jıar- oturmu1 mat veremtmiş olduğunu 

a t 
armı, aı-.. rnn an -... -~-

mele bapımıp-. Fırtınadan soma fln aarruzuna s.ı Alman gocuk 4oktonıa4u tı- olaa ikbal vapur!an, buradaki tir. 
kar yaimala bapamq ve sabaha .., d ham alarak, Ana tol Petroviç bay- merkeze ıu tellizi yoUaımttır: Batan ldlç6k gemiler 
kadar devam etmiftir. Karm kaim· ugra f vanlarla da .._•ll.bUecei91 clı- TdJiaİ>'e ıiml pltli. Bir iki .._ ~en Karadeniz.de şiddetli 
lığı 25 santimetredir. Snkhk sıfı- ıUnmilf ~ tatkD:etı lidlVek nı • ate kMu ite~ karayel fırtınası devam e 
mı altında beştir. Fırtma ~etli Mebiko, 4 (A.A.) - Mckaiko. havet kendi söyledifiae söre mu. Bu husuıta Deııizbanktan da ıu dir. Vukubulan kazalar a 
olmakta beraber zarar yapmamış- dan Lerodaya &itmekte olan bir ıvdf~ ol a;ı L ' ınalhultı lfrincBk': irili ufaklı yüz kadar yelk 
trr. yolcu treııi GuU.juato devleti ara A.-tVt 9"eUu••ı--Ulılumı ._.ti· •fttAtw:teh•m~e püsi sabah - balıkçı kayığının da battığı 

Siaopta zisi dabiliııda.. ~- Mtıuer :Ailen· çin ıimcü,,Y• aaar -.ı t.criibeler cyın :) "'- varmıttn'. Ar· retebatlarından bir çoğunun 
Sinopta aynı Bdnd amıtl saat ı.ı efe civarında bir Haydut cseteüin 

1 

ya~. J'akat, a1d Mtyü teeri> ~t&led4a hali mü& e: e l • ~unda haberler gel 
den itibaren her tarafı altüst eden atepne muu.c kalnuttır. Tren, besini, birçok &limleria auurıanda, na brtanm amdiyeliae baflan. dir. Ancak, kafi miktarda 
şiddetli bir fırtına ba~amış \e Ii- durm.,.tur. Trene refakat eden önümüzdeki ıUnlerde yapacaktır. mamqtır. Lüzum olursa daha bir olmadığı için deniz ticaret m 
..flMlıdftkt taputrar oiT'e tehlike ge· müfreze tecavüze mukabele ede • Kendisi bunun lçln huniıaur11en ..... turtarma cemi11i ycllana • tünün bütün bu felaketlerden 
çirmi~tir. rek haydutları kaçınnııtır. Kimse-' men.klılar da yapaleea)ı ~bele .. ..-zr. . yaktur 
..:....-.... _._ ye bir tq kremp. Jw1 Hlıaı r'ıtı:ı.. IMkllJııDl'1ar· Dtfer tar.tta• •on~ r.-ırl.!- n • 
W..u.AU-o u ~ .r'"VHil ı:nıu- JCAl'Jl.tf:r.:7,f,.,ft "Afi" 

Deniz müthiş dalgalarla kabar- --o- A.natol Petzovieia ~ma Plc' mis ile ·ı·aa npuru aüftriünden litinb· ple~ gem 
lzmitte y il mamak kabil deilldir. l'allat, yap- fU teJtiıi almtttır: . Fırtınadan sonra, ha\a iyi 
Fırtına Izmitte de bütün ciddetile una n mi i tJğı tecri.beleri pribiee hnke9 bili· .... ,. ..,.... ... CID ~ - lqtili bakle bugün öğleye 

)f" bütün hayret ediyor. ,_....,. ıilıaitlir. Milet •• • .,_ .. ·nizden limanımıza 
devam etmiştir. Kuvvetli rüzgarla f k · ıd· ...-Ls.:....._ J!\,,iaCIU'ö 
beraber kar da yalmaktadır. a ımı yenı 1 Bul l&f anlar~ vardır: pm'tF ~ ...... waaw ftl' - bandıralı hiçbir vapur gelı:Dedl'l 

• • )(~ evlerlmlFlll• Me&edJilaüı _._ ... •ıll;t ;.-•ata ıtır. 
... Hava ftZJyeti haldnada .. \tina,. u.. A.) - Dibı yapılan kediler, köpekler. Bunlara iter.... ..... ...... lıilmi;r•• Son Sir mumyanı 
femıi maldmat 

1 

futbol maçında MaCfu'- 'l"'ernparo1 -tMii)miz! deiHae Jııile lııaa 181ıerl cwi)eıi.-.....ı Lr !il' • ~ 
Yqilköy mettmoloji istasyonu takımı Yunan milli ta~ o:,'Unc~a- yap~ Gel 1e11paıs auau .... ıtr 1 ' e5 da IOlal'aıl• ... bac tuva letı• 

dünkü hava vaziyeti hakkında ~u ra rmı Uçe ka~ı beı sayı ıle yenml§- "ellrler, k,._._ r..'=lıafU: -fba'. cn.te hek ı a ile y 
poru :vermitşir: 1 tir. lotur deytace obmlrlar. llıiır aılmlfli laal ' s•r • .,......., Bu dünyada ~bir şey yeal 

Yw(un doğu ve Karadenizin ~ark i'allat, Rda hayvaaatçımııa dört • c-lıltııi ...,-'9Y \ lı ı 'iL liJdir, diye ltis vardır. Bunua 
taraftarında hava kapalı ve me\'Zii • ayaklılarla lroDUf8181& lMI uhj,141en clD'. Ereificle lmn yapd•• 1 l ;a dar cloğna okhJiuau her gtln 
rağı§lı, diğer bölgelerinde bulutlu ngıl tere bankası mUdDrD değilür. o, wıa. eıı ıaıqm la&JWn· •-Hu 1dı111il Mıaldiw. ''Tanw minller göate,_,ııtedir. 
geçmi~tir. Rüıg&- orta Anadolunun 8erÜl8 gidiyor 1 tan ualandırmumı biiyor. )le.al l 4a ... - ~- t'll•JI,_. Bazan öyle altla. gelmedik. 
§ark taraflarile doğuda garbi, diler . f azga bir köpeil PetroviQD kaqıal- Aair& oluyor ~ iDMnm hayret etol 
yerlerde cenubi istikametten, Kara· w l..o~ra, 14 (A. A.) - Bildirildi- na ıeUriyonwıu. Hayvan, aPı kö- • F.aa ...ı .achı aihDkUn dejil. J&aelt, bu gUa 

denizde şimalden bulutlu olarak es- t ğine gti~. tnstJtere bcnkuı guver- • piikler 88çarak ıaawl8makta ye dola- Ba telpfta, f;ri;pwl tmnaznen "ani" teYlerindea biri ayıla&ı 
uıiltir. lstanbulda hava açık geç-1 nörti Moatqa ~n, sem -:; tozun tiserilLe auı.&ya Jıamla,ıı. - bilim Y»hi"MB tt*ilde oklaltamı mmıaat" uç tuvaletiniıı Uç 
mi~ rüzgar cenuptan 3 ile 5 metre larda Dr. Şaht 111 Londraya ya • ı..-..ı~ u_ ......... , ~ bir tkl ke aa·•..+mglr•-'-. t nt l"lftline ait olduiıı klmiD. ' . . lziyareti iedıe etmek O.re pek ya- ma-...-. ~·- -11--~ 
hızla esmı~tır. ptecektlr lime aöylllfor, kl,.t ımsu lleaWJor. Ve Millet npanmdaki 20 nıüret· ıelirdl? 

Saat ı~. te hava taz~iki 7~. onda ~':ı:-::ıd'ia ~ tamtb t Aaatol Petro\rlçb:l daha prib bir ,...,..,. 18 lilliD ö1müt okhOı Ja· t Bmnı, belki ıimdlye kadar 
sıfırdı. -~ühunet en yük~ ~te etttiiM &tire, eler BerHn pttpte. tecrilbesi var: anları bile bir emri aJae{ teeJylt e.tawktrdir. Anak 1 bilmiyordu. Fakat, Londrada 
35,6, gölgede 7 ,9 ve en du~ük sıfı· Jerl ~ eticelen J1181l- ile en zarar11& b&r M)'TP haline •ı- kurtulaıılarm kim aldald3n kati kacfm ve kadmltia dair geylet 
rın altında 2,4 santigrad kaydedil- tagii -:rma: bwr8da• =-- Uriyor. Havada bir çlçeie koaınak •etti: bil~yw. FllCia haıldmı- pı bu hakikati bUtUn dün 
miştir. ne de Pferek Bitler taıafmiea ta- veya blrialnl IOkmak tısere dolapn da bir dmia:i "1 ,.,.jnj J9Pllllk· lln ve ispat ediyor. 
• Kimlir buhranı mı bul edilecektir. bir ıan anya hitaben Petro~:ı tadlr.,, Sergide bir mumyanın baş 
baflıyacak! naatbatlerde bulmıu.,yor. An a .. "E~•: limanında edtS evvelce Ieti teellir olunmaktadır. Bd 
Havaların birdenbire bozma.51 aümm y\Düu koınayor, fakat IOk- ~ y seçenlerde bir !rıgtıız i.liml t 
~kömür ve odun g..4tirtilme KudUsle muyor, uslu uetu oturuşor... ve diltrleri de son senelerde batını" dan Yemende yapılan haf 

sine de manl oJduiwdaıı, bu vazi- Tam .. lf dlrt tetlbifti Anatol Peb'o~ bDhaa& ~- ~lan 23 ~tarafmaleŞ vardıik~· B~~l meydana çıkarılmış bir m 
yet de'VUl edene yakmda bir kö-

1 
tevkif edildi larla aoet olmqtur. O .ıyor ~= lımanm ... ı 1 sıra ı.qnl başıdır. Tarihçilerin hep bi 

mür bubranı ba§laması mı.ıhtelml . t - Yılan demek. Udm damek • edeak §ekilde sıraianmqlardır. tifatla kabul ettiklerine gö 
~. Kudis, 3 (A. A.) - Dön w 1N- tir. Gerek. ruJıu cilaetln4en, gerek Bu yüzden pmiler iç limana gire- mumya bir prenses mumyası 
Çanlmula fiddctli bir kJf gtin Samarlo matabemda yapılan cinai bakmımdalı ikisi arasmdakl mıezler ve aln kısmında bannmağa bllytlk bir ihtimalle, Saba 

hlldbn ..._. lw 1'tt w DOlt9 u..a--- ...._!"111 .,.. ....... a.-ı • -- M ~. sinin maJyethıdetl tadml 
slrllyor lan neticesinde tanınmıt tedhitc:i- Jadıuıç olur endilelere lıalJar; ı hnpp• bu k.wm' ile Uzunkum rldir 

._....._ .. (A A ) Çanlan 4 (A.A.) - VillJ'etin .. . lf ,~ mao • • • 
J ---~ -:ır. • • - Rador ajan- her tu~da. birdenbire 'd.tletli lerden dort lt:işı tevk edi......-- ..... d tutulur. Yılan da öyltdfr .• denilen ikinci parçası arasında dal- Bundan bqka mumyanın 
lll 1:ılldirt1or: b' .__ ı.. .... ı .. -·- Ka ta~ Din geceyaruu aakerl ıat'.ı:. - vılanın; inıanm etrafına do gakaram a beraber Bozhane deni· de birçok kotu ıişelert, dudsı 

Rumanyada 
umumi af 

i Zllllale..._ tam ır a1f ~··r ı monu - --u, · ~~~M& aurette sükUııet dan 
1 

~ ..:.u..tıi mtiselllh bir çeteye taarruz ederek lıınıp sıkması kıdmm sarılmumm len 1'üçüTc bir burun vardır. yası ve daha bir alay tuvalet 
~u mtlfahede eda ve ha~ f . ·~~ :C-~2 .Y~ r;;-ede 11eteyf Nablu• emrnufe f!pl ettiği aynıclır.,, ıpr, lltıdise ....ı hıtma birden- ar bulunmuştur ki, bunlar da 
Wree:'!e:~t1:':re dik~ı: ı::ı1a!., :::oada.:ıcı y~c:'ular.dan baltayı terketmeğe icbar etml!tler- r Alimtn bu naarlyeıi .. laıer~ ha ,...il mama, limanda bulu kullanılan koku, boya gıbi şe 
İaa kral n& bir kıımı Doğdu jandarma kara - dir. si hayrete dBIU:ımtil• ve btıyilk akis. nm • biı pmi dedud dımir alıp de o kadar eski bir tarihi ol 
lfııe .,j.;;

8 
m-;::u d:r: koluna bir k1811U da civudaki bir Diğer bir devriye komıu kuaba ler uyandırnuttlr. HattA alıy eden· Uıunkum mevkilne yanapak iste- göstermektedir. 

'haıar bu1mum kimlelere karlı açı- hana iltica etmiıtir. Şoför ve mu. civarında lsilere taarruz etlnlştir. Ier bile oimuttur. J'ILkat Anatol l'M· miflerdir. Fakat. aiiphesiz ki hE'rke.sl 
fan davaları lukut ettirmek 11111'8Ü• aviniııin hayatlarından endiıe ecfıl- roviç lddiamlda lsı'1ll" etmellte ve h Bu aaufa. Millet vapuru da deni- yade hayrette bırakan, prc 
ı. bir umumi af SJb. etmfttir. Bu melı:todir. Posta kamyonu ile 10 - M l ,,. .... a... f n11 ela iPata hMW' oldulonu bildir- ze açılmak suretile selimete çıkmak ~nım bu&iln "allı aylık" 
•emnu matbaaJan dajıtanlar af • förlcd Jnırtarmak için D&IWn iki ISV', Ol urlJI l&Aaf m.ekt.e.ıir. istemi§, fakat, batıkarayel fırtınası· daha ileri giderek "pernianan.t.. 
ta JıarJc tutaımuftur araba yola çıbnJııuıtır. Arabalar lir heyal göcdarü . . nın şiddeti, gemiye yalpa vererek lDıi) iaminl verdikleri ond 
~ • dan birili Doldu jaıadarma kara - Xab:ire, ~ (A. A.) _ Harbiye .._ KDlftlr tayınları iki sıralı leşlerin awra düfüimüş- 1 uuıu ile kıvrılmış ollD3suJır: 

Çirkin bir tle&YI Z koluna wrabilmitK de atlan •o- aaıeU ı.ondraya bir ukeri heyet Ankara .. 3 (Huwl!) - Amuya tür. "Mialt.. bu vuiytt karşısın-! Saba melikesiıılıı yanuıdaki 
!amir, 3 (Huallll) - 12 'kiti 12 iuktan tekf orm, arabacılar da ~tir. Bu heyet ualan, w ktıltür cl'ırektörlUiilae Tokat di - :da. lilllanm Baba bunlu önünden leB 1eçlarmı neyle kıvırdı ve 

f. 
Mevla kmfnde bir km jandarmalar tarafından kurtaru - pnel nrmay anamda daha mnea. j rektörii Afi.-n, Toaı•• Amaıya deniıc açlLacak llkilde manevıa yap vırttı! Bunu bilmi)orıız. F 
b$P='"'lllr ve Jsirletmit- mqtır. ıir bir it blrllıll tai91. •vn1nr, 1 ~üaöri.i. !fima Berktol'• Kayae- mala baflaa:aıp. Fakat, birdenbi· llnen bir şey vanıa o da, k 

MUtecmzle,.pblanmıı -ı tkinci arabanm akı'beti hakkında hıciliz ıenel kurmaı-ıııda ve harb riye Yo~ıat dire'ktörü Tw:~ut tL .. : ıelc:ı k.uvvetli bir sağaıaakla sahil bu saçlarm ''daimi' likt ü 
biı: habet aJınall"mqtır., Kazazede atademiaiııde stıj görecektir. r yin edildi, tarafından ve en ba!)ta bulunan ge· korlan kırmış olmasıdır.. Z 



• tKINCIKANUN -1939 

Adliye Vekili Hilmi Uran 
Btı,ok Millet Mecllıi Parti Gnıpu Reia Vekilliğine 

leÇildiği için 

Vekaletten istifa etti 
Yerine Konya mebusu Tevfik 

Fikret Sılay getirildi 
Anbra, 3 (A. A.) - C. H. P. BUytlk Millet llecllat lftlPU 

lae19tl bqlD 1-1-1939 aat 15 de reJa vekili ve TrablOll mebulu 
Buu Sab'mn ıelsllil altında toplandı. 

JDnel& Bqvekll CeW Bayar • alarak m0nba1 bul11D8D 
sn' 1'818 ftkllHIJne genbaakv taratmdan adliye veklll .,. Bey. 
lla mebam Jmm1 Uran'm namze4 sGsterlldlğbıl beyan ettl. 
Umaml lteJet, namsedlla reia nkllllllnl lttJfakla blnd ettl. Ad· 
lf19 ftMJlnln ba tanıla namsed 169tedlme.sl partlDID yl1bek 
mabfellerlnde meollateld IJ'llP ~ lltlkbal lçba llunal bir 
.._l19t verDdl.,.Sn lf..Seel olarlk tellkkl olunmqtar. 

• 

Ef!tlldtr.mBTdE~L~@F&rilim 
Litvinof yakında 
Varşova'ya gidiyor 

Amerika Avrupa politikası~- tg[~Jıti4) 
Yeniden 30 üs da Polonyanın rotu IÇERDE: . • 

• • Yılbaşı milnasebetile tatil edi"' 

vücude getiriyor Sovyet Hariciye Komiserinin Polonya ~~~=~=erbusabalıtanr 
V&§ington, " (A. A.) - Yeni • • "' • Universlte rekt&ü tarafmdan 

kongre, bugtln toplanıyor. Bu ıçu- Harıcıye Nazlriyla yapacagı konuş- talebeye haşbiııanere ves0e o1ma1c 
ma devresinin açtlışmJ mnteakip ·· erilmesine karar wrDm çay. 
hemen yapılacak olan harici poli- maya buyuk ehemmiyet veriliy·or =a~ 14 üncü günQnden itl4 
tıka mOzakerelerlne çok bUyllk e • baren başl ~tır 
hemmlyet verllmekt~dlr. Bu mtıza. Varşova, 4 (A.A.) - J,itvinofun yalanda VU'fO"JI ziyaret e. • lktisat=eti ~ 
kereler emasmda bilhaııaa bitaraf- deceği baklandaki pyialar aon zamanlarda milıbet tekiller almaya h . f enek • d Jaimm 
hk kanun ulle harp il!nmı referan- baılamqtır. Sovyetler Birliği Hariciye Komileri yeni Sovyet • Po- er çı t t esın e on belet' kurul 
duma talik auretile kanunuell&lide lonya t:caret anlqmasınm imzası için bu ay sonuna doiru pek muh.. noks:ınna satı~sı~ ~ wrmil 
yapılacak bir tadile alt teklif mev· teme\ olarak Varıovaya gelecektir. Lltvinofla Beck'in bu münue- ~e.alaka?a~lara bıld_irmi§tir· 
zubahaedllecektir. betle yapacakları görüımelerin gerek iki memleket arumdaki )'ak- ~hrimizde ~ m~taç ~ 

Vaşington. l (A. A.) - Bahriye laşma bakımından, gerek Avrupa politikasında Polorıyanın hattı ve tarihi eserler vah ve mUKıer l&IW" 

nezareti kongreye bir muhbra tev· hareketine getireceği vilzuh bak.mından büyük ehemmiyet kesbede. dürünün miıbterek çalıpum ile _. 
dl ederek Amertkaya ait olan ada- ce"· d .. h oktur bit edilmektedir. Bu arada Bayram gm e fUP e y • · · · de tamiri ...._ .. _ 

Bundan mon.ra harlclye nklll lllkrll Saracoğlu ıs8s al&rak 
Pli& iıgtfmıdanberl cereyan edeıı Jwicl hldiaeler haktmda tsa. 
W ftıdl n bahat umumi heyetce tanlb olundu. Ebec1I Oefl
mls Atattlrk'llD anıd bbrinln yapılacab yer hakkında mtlteJıu. 
• mc8meDln haz?rlac!ığı raporun tetkfkl için ırup Ada lgladea 
11 ldllllk bir encllmeıı Jntihab edllmell rlyaet makamından tek
lif ecllld1 ft bu seçim muamelell l1'llP idare heyetine teYdl o
lmula. Bundan sonra BUyllk WUet lleelill encbıenletlnhl b· 
nun 'H teklif llyİhalanm tetkik tarmıa dair Tekad meb11811 Ga. 
lib Pekel tarafın~ veıiJm11 olan takrir müzakereye konuldu. 
lılema tberinde birkaç hatlb s&z aldıktan sonra gelecek lçtlıiıa· 
da mllzakereye devam edilmek llzere celleye nlhıyet vmldL 

Yeni A-JJ.iye Vekili 

larda bir an evvel 30 yeni hava, de- Bek, Paris ve Berlini ziyaret edecek paşa camısının ---. 
' ntlaltr, muhrib ve mayn D:sleri ri.. Pariı, 4 (A.A.) - Figaro gazeteıinin istihbaratına göre, Mon- tı~lmı~tır. • • · 

cuda getirilmesini istemlgtir. tekarloda bulunmakta olan Polonya hariciye nazın Beck, Polonyaya . . llkmekteplerdeki fakir '°°1ktac 
Ankara. 3 (A. A.) - Adliye VeldU Seylıan mebusa Hilmi 

Uran, BUyük :Millet lllecllsl Parti grupu reia vekllliğine fiı.tlhap 
edllcU,ilndeıı adliye vekllllğlnden lsttfa etmlt ve yerine Bllyllk 
Klllet Kecllsl Reis vekillerinden Konya mebusu Tevfik Fikret 
Sılay'm tayini yWuıek tasdik& lkUran etmlgtır. 

FransJz Başveküi Tunus.a 
(Ba,taralt 1 inddt) 1 _ fk~~JH~"itfffıı-Ti ı..01. 

znmdalri latalan tefti5 etınis. ~a ~~çtf'tRfleutl(let 
bmlan ıezmiştir. '" ıulmı karşı m iyi mQdofaa 

Kordon tqkil eden kıtalar heye- ıil41ıı olllll ,,;,a,. " tlW/ll!M_. 
canla tezahilratta bulunan hallan tmygr. JlllJWMi!i. tl,nl lll#Umllti il' 
arasmdan müşkül~tla ba§vekı1in o- zi brtkffii '" 1lürriytt tecrübe-
tomobiline bir ) e.- açabilmişlerclir. sinden de istifade ettiriyor. Fran-
'Rtt...anı -hüm ~ snrnkta ııuilfii!@11~" °1uzdlJT kufi 
~ ~ma:--"Fl" tlllfdfti ~~,.,.,., 
iüm~yerek ellerile mukabele etmek- ıamn "' .atll/iMtrinirı lıfbTfye 
teydi. Avcı. ve bombaıdmıan tayya· ti'",,.,_.. lıüniyıll lpn 
releri balkm alkı§ları arasında al- harp ~ ena,ıer 
~ açmaktaydılar. Başvekil dir. 
resmi tribünde yer alımı ve. ma- Olulltırİ rlı 6f1ıüıs •ldulu ıibi 
laaUt makamat tarafından ~a~ ~'" • Jifysk olacaklar 
~. Tribünün ö::lünden sıra ıle • -Mlulu. 
IOhaflar. Tunuslu nişancı kıtalan, gıöi ~ auılM!ı 
topçular, tayyarecıler, bunları mü· tdilmıl11tıfinl bi1"uktedi1lcr • ., 
teakip tanklar, alır toplar, hava Daladye bmıdaiı sonra "'Fransayı 
llıüdafaa bataryaları vesaire geçmiı· bir tek tiji gı'bl sellmlıyan,, Fran· 
tir. :ızlarla Tmnislutıtra ~ etıni~ 

Geçit resmi saat 17 de bitmiıtir. .. TUnuslutara Prinm milletini· 
8qvekil bundan sonra "'Fransa kendilerine ka.p samimi hislerle 
f!Yi,,ne ıiderek bJyük meclisin lıailı bulundulana dair teminat 
l<'ransız lasım ikinci reisi Antoine venniatlr. 
Candiani taraimdan karşılanmı§tır. Ham bulunanlar ayala kalkarak 
Candiani Fransız müstemleke hal- '>qvekill uzun ı-.chya •lkşlam~· 
bun ••ecnebilerin küstahça yaptık· lardır. 
lan talepleri katiyetle reddetmek,. Bqvekil saat 22;30 da Tuumtan 
hususunda müttefik olduiunu sör Gal>ese hareket etmiştir. 

lemiıtir. 1 1 
Meclisin yerli mmı msı Chenik, Vindsor doku ngiltarara 

)erli ahali namına Başvekile lq- dönebilir mi ? 
teldiniz demiş ve irat ettiği hitabe- Londra, ' (A. A.) - Soıı zaman. 

ide Tunusluların, Fransaya sadakat· larda tesia edilen tnaına efkAn 11-

.lerinden bahsettikten sonra Fran- mumlye eutltadllb blldlrdlltne 
i1tı demokrasisinin ide·ı· ile müslü· ıare, ıoo kişiden 61 kiel dUk de 
lbanlann hQrriyet ve müsavat idea· Vlndlonm Jngiltereye dönmeaJne 
b arasmdaki münasebeti tebarllz et- muvafık 26 kJg1 muhaliftir. 23 kfal 
tbmi§tir. be bu husastald. fikrlnl blldlnaek· 

Hatip, "İptidai bir kabileden bah ten tathıW etnıektedir. 
!lede!' gibi Tunus haikmm mukad
~bm tayin etmek,, gayesile ecne-

Amiral Bepburn, kongreye v:; dönerken Pariae uğnyacak ve orada Fransız ricali ile görüşecektir. ıçı~oo: ~~ 
eliği raporda Huan adasını ~teda- Beck, Varıovaya dönmeden evvel Berline de uğnyacaktır. rın 
mez b(r hale gettrmek tçhı utA a • ren açılmıştır. 

da l>lr deniz ilsin vücuda getirilme· J f k • Çorap fabrikatörlerinin ince W 
sini tavsiye etmektedir. Bu Us, A- a p on ya m u va 1 muka\ ım çorap yapmak İçiD Ale 
merlta donanmaamm en uzak ve manyadan getirtmeye karar verdit-
Japonyaya en yakın Uallnil tqkil teri mütehassıs bir aya kadar tebri" 
edecektir. J'lllpbı bllktnietl Ameri- c ev a p ve r m ezse mize gelecektir. 
ka bvvetlerbıbı pd ~ • Şarki Ka.raaiaç kaymakla 

famia., ettiiii Da üa l>f Uc. A k '·' m a 11 arına Bedii Güven vekalet emrine ... d,,JWılJl& ._1r...ini~ekUr. meri a Japon ml§tır. 
Guan nssU donanmanın bftyUk bir • Devlet rasat i§leri umum ınadQr 

knımmı muhafaza etmeğe Wi gele- a m Da rgO koya Ca k muavini Hadi dün Ankarada bir r 
- ft rapora ıwıaran. Bavay ne 
Amerlbida blylk 0Jı:Jdıt1NA ..ı.nıe- JafNN" •t•eltili ietifaJA HNP 'VIM meliyat neticesinde vefat etmiltlr. 
rlnin mftdafaasmı kolaytattıracalı • • Nişantaşı kız ortamektebiDde 

Londra, 3 (A.A.) - Tokyodan ••Japonya. Çinde açık lcapr ıiya- yanın kalan inşaatın tamamJa..,.• 
tır. bildiriliyor: seti takip edilmesine dair tevdi c .,1 jçin 13 bin lira tahsi~ g~ 
.üıUa1 Heptiurn'un ta\tsiyeleri a- Siyaai mahafil, Konoycnin yeri- dilen n:)taya muvafık bir cevap rijmijtir. MÜijak.asa · aym 6 8IDda 

l'dbt!i bfrttıliıti& 'Dli notltdar& ebem- ne nasyorialiatlerden Ş. Miranu • vermediği takdirde Amerikanın yapdacaktır. 
mlyet verilmektedir: manm getirilmesi ihtimalinden bab Tokyoya karşı mUkabelebilmiıil • Denizbank umum müdQril Ya-

1 - Atltlntlk sahilinde hava tıs- aetmektedir1er. tedbirleri alması ve bilhassa Japon suf Ziya Oniı Ankaraya gitmittfr. 
lerhı1n takviyeal ve yeni tlaler te. ıtonoye istifaya karar vermiı- mmta'kalar..:na Nnbargo koyması Bunun bütçe ile alakadar oldulu 
abd. tir. Zira ordu malt ve sınai kont. lhımdır. ambargo, gümrük ta.ri • söylenmektedir. 

2 - BilyUlr Okyanus eahillnde rol~.aıttınlmaaına:.nı,atijf..olaa--ta. feleri kanunu mucibince Reiaicum. • Bir hafta içinde şehrimize 3 mil-
Sandlegonun tak\riyesl ve .Alan1e • tebinc 'exbtar-aır. hur.tarafmdan verilecek bir emir- yondan fazla portakal gelmiı w 
~ttn lbkuı. ""~ Vqin~toıı. 3 (A.A.) - Ayan le konabili(. Ve mebusan meclisi- bu yüzd' en fit.-atlar biraı dii-n.. 

~..ıı ~AtlA ~-yem tıa vtıcucti. Meclill hariciye enc6meni reiai nin Japonyaya ihracatı meneden tur·· • ~ ~· 
g"tlrllmcsi: AlnU, mtka ve Kodl· b. k · 
akta. ır ararile ikmal edilebilir. • Geçen bir sene zarfında villye'-

yileıecektlr. Filhakika Almanya ta- J 
3 - Atlaa Okyanusunun or+A • ahhütlerlne tamamne eadıktır ve aponya da Ameril:aya kartı muamele için 123 bin evrak gelmif, 

sında: Pearl Barbour nsanıınn tak· ı İngiltereye karp hiçbir deııJa sil&h- mukabelebilmiıil tedbirleri alabi · bunun 25 bininin muamelesi bitiıl• 
vtyesi. 1anma ya.ııema kalkmaya niyeti lir, ve meaeli bizimle diplomatik 1"rek doğrudan doğruya ,ilAyettm 

Raporda bundan maada Ameri· 
1 
yoktur. Almanya kendi iateğile ka. miinaaebetlerini 'kesebilir. Fakat gônderılmiştir. Diğerleri C..o vil&, et 

kann1 harici slyueWe tellf"me ID1• bul ettiği tabdtd kayıtlarma timdi- l>i%e hiçbir zaman harp ilin ede • şubeleri tarafından gonderildili ' 
kiıı bulundufu niapette Filiphı UL I ye kadar olduğu gibi bundan aoııra mez. Çünku biz, Japonyanm bize çin bu kayda dahil değildir. 
!erinin lbkuı tavsiye edilmektedir· da riayet edecektir. Fakat Sovyet- bilyilk Okyanuıun öbür tarafından • Hükfunetçe tayin edilmiş olan 

lngiliz • Almaa clenis ler birlliinln deniz iıı§aatma bak • taarruz edemiyeceğini pekali bili- muhacir programı dışında memlr 
~rüımeleri mak ve bu baptaki flltrlnl, deniz yoruz.,. ketimize gelmiş olan göçmenlerin de 

Essen. 4 A. A.) _ Neticesi ya- paktmm difer bir Akldl olan lngllte- Pittman, kendi heaabına beya • iskAnlanna yardım edilmesi karm-
kmda Londraya bildirilecek olan reye bildirmek, Almanya için bir natta bulunduğunu söylemekte ise la§tmlmıştır. 
lngUJs _Alman deıı!s gGrllplelerln· . 'faZlfecllr. Bu pakt, bir kllrt parçam de iyi haber alan mahfeller, bari- • Eminönilnde yıkılan binalanD 
den baluieden Natlonal Zeltam P· 

1 
delil. fakat Ud memleket deniz •I- ciye nezareti Tokyc<lan muvafık enkazından husule gelen çaiDUrlarsı 

zetell ezctlmle diyor kl: j llhlarl hatkmda doltane ve l&llÜ· bir cevap almadığı takdirde Japon·! kaldınlması~a ve buraya derW 
Bu anlaaına, tngms • Alman de· ınl f"&ldr teatlslnl mUmkUıı kılan bir yaya kat'§r gittikçe enerjik bir muva~at . bı_r yol yapllmasma g.. 

nlz anlqmasnıa, tablt ve mukadder vealkadır. Boa Berlln görUemeleJi tarzı hareket ittihaz edileceğini rar verılmiştır • 
bir genişlik verecektir. Herkeı ta- de bu paklm faydaaml meydana çı- beyan etmektedirler. • .ı\ksarayda Gazi caddesi Cİft'" 
l'afmdan beklenen bu genteleıne, İn· karm11tır. Bu g5rilşmeler esnasında nnda musalla medre9esi yanma -

1 b 1 Pittman, beyanatına, Mebusan J• 
gills • Alman antagm•sma bir ıey tam bir anlaşmaya varı mış u u. ni, ilkmektep binası yapdmasma 

Meclis:nin açılması arefesinde te-
kaybeWrecek değildir. Bllllda bu nulmaktadır. karar \enlmiştır. inşaata yalanda 
anlqma De Jld memleket arasmda· P:ttman, beyanatta bulunarak de- sa.:lüf ettiği için huausi bir ehem- baslanacaktır. 
ki mUnasebetler de daha ziyade 1· migtir 'ki: miyet atfedilmektedir. • Beledıye şehrin temislilfni tr 

min içın mekteplerde oldulu slbl 
gibi halkevlerinde, sinemalarda, 
gençlik teşekküllmnde de kanfe
ranslar hazırlamaya karar -wmmr 
tir. =

fmdan ileri sürülen bazı 
karpsmda yerli balkır. 

infiali kaydettikten sonra 
~le demi§lir: 

""Fakat Tunusa gelen misafirin 
'Yni zamanda Fransanm maddi ve 
Jlıanevt si!Ahlamu azamt hadde ~'ilk 
llelten bir mi1U müdafaa namı ol· 
lnası pek manidardır ve sembolik 
bir hınket t.etlft etmektedir.,. 

Perçemi çıkaran kadm öldu DUnyanm an boyun bahkçı~ık fabrikası 
M bsKOV ADA halen, denia mahlulleri tizerinde çabpcak: 

büyük bir kombJıanm ilk knmı inıa olunmaktadır. Bu 
kombina, bütün dilnyada bu neviden mevcut fabrikaların en bU. 
yüğünü tetkil edecek ve aynca ihtiyaca göre bilahare geniılemesi 

de mümkün bulunacaktır. 

• lş dairesi kadrosunda biri 400 
lira ücretli, diler ikisi 175 lira Oc
retli üç genel müfettişlik daha ihdas 
edilmiştir. 

Batan !IOD1'8 Tunuslulara hitap 
~ Daladye, halla istfhsal&tm her 
~e randnnanı fazlalqtımıa
b • rxwmleketin bütan zenglnlik
ıeriıil inJdP.f ettimıele davet etmi 
tir. ... 

Bqwkil, ham bu!tmanlarm al· 
~lan arasında fU s&leri illve et
ltt.iıtir: 

'- FrtmılJ, bllyDTı ,,,, ,.,;; 

SAÇ tuvaletinde perçemi çıkaran kadın geçen gün Londrada öl
müıtür. Verena Viskontes Çörçil ismindeki bu kadın lngiltere

nin astlzade bir ailesine mensuptur. 1900 senelerinde attan dÜ§mü§ ve 

alnından yaralanımetı. Sonradin yeri kalan bu yarayı kapatmak için 
saçınıu ön kısmuu p~ şekline koymuştu. Fakat, bütün kadınlar 
onu taklit emitltr w peıçem moda olmuştur. 

Alman ınarşı yavaş. çahnacak 
H lTLERlN geçen gOn imıaladıfı bir kararnameye göre, Almanla· 

mı milJt marp olan. "'DoyçlaııQ über alles,. (her §eyin üstOnde 
Almanya) bundan eomaıayet yava§ çalmacakbr. 

Millt marşlar ekEeliya alır ve yava5 makamlı otduiu halde Atman 
margı bunlara nlsbette ~ Juil:ı ve Adeta bir askeri yürüyüş marşıdır. 
Buna dikbt edbt Hitler, Atman nıtllt '1UU1lftDıı bestesi aynen kalmak 
Jlrtile. daha~~ pbnmasmı Jcararla~. 

Murmansk'tan, Vladiveeto'k'tan, Astrakan'dan, Kerç'ten ve 
Sovyetle:- Birliğinin balık tutulan daha d:ğer yerlerinden deniz 
mahsulleri, hulUlt trenlerle. buraya getirilecek ve burada muamele 
görecektir. Kombina, günde, taze, tuzlanmı' veyahut frigorifiye 
edİlmiı 400 tona yalMı balık Uzerinde çalışacaktır. 

Komb:nada en modern tesisat bulunacak ve frigorifik dairesi, 
5,500 ton batı~r b!rden mU'haFaza edebilecektir. 

Baı.fr 'lrom.Ynasmda, Pi'nde ~Oton filme baltk verecek bir hu. 
~ust dldre obcalt ve avrı'"P, kons•rv" fl'!!'!M!HHt piıımlş ve ktzarmş 
balık, satclatva ve daha tliier nevi ltabk verecek ıekıiyonlar mevcut 

buJun&caktıt. 

• Hayvanlar arasında pp halta· 
lığı çıkması üzerine son zamanlarda 
durdurulmuş olan Yunanistana bay 
"an ihracına tekrar başlanmllt1f. 
Denizbankın "'Antalya., vapuru da
ima lstanbtılla Pire arasmda bar 
van nakline tahsis edilmietir. 

DIŞARDA: 

• Tass ajansı, Franm • $olJ.c 
ticaret anlar•...,. 11111 ..-
21·12-939 tarihine kadar tilDdlt ~ 

{D,,,..lt~ 



6 AA.m.iK - ~ pMIUI 

MÜsta.kbel lngiliz kra=liç~es=i ~nas~,,~,e=tiş~tir~iliy=or ? ı 
lngiliz prens ve 

bütün 
prensesleri, dünyada mevcut 

ilimleri öğreniyorlar 
Küçük Elizabet, 12 yaşında olmasına rağmen, siyaset dersi ahyor; günde 

t 2 gazete okumak ve dikkata değer gördüğü havadisleri babas ına 

\ 

hulasa etmek mecburiyetindedir 

Pr<'nSC''I l~lh:abct \"C l•ar(leşl pren"cs 
: lnrgeı it Roz; prenses .EIJı:abct muı:ıikl 

dinlerken ... 

Kürk mantolara 
dair tavsiyeler 

Geçen gün çok zarif bir genç ka
im gördüm. Üzerinde kendisine 
,ok yakı5mış o!an bir kürk manto 
ıardı. Gözlerim gayri ihtiyari bu 
mükemmel mantoya takılıp k<\lı· 

r ordu. Birdenbire bu bayan manto· 

~ İKlNClKANUN -1939 

iç çamaşırı modelleri 

. l , ı· ::< 1 kl k . • ,_ h.t'bı 
ilkkanun ayı başlar başlamaz zcteler .:en hüliisa ediyoruz: 

bütün İngiliz gazetelerini, b :.. İngiliz veliahdi, yukarıda ısım

tun lngizil efkarı umumiyesini her lerini saydı..,ımız üç saraydan is
;ıeyden ziyade işgal eden en mü tediğinde oturabilir. Velihat:n her 
him mesele, kral ailesinin Noel ve sarayda ayrı ayrı birer mürebbiye 
yılbaşı gecelerini nerede ve nas l si vardır. Veliahd o sarayda ister 
geçireceği meselesidir. Bu ay içe.

1 

bulunsun, ister bulunmatm, mü. 
risinde isterse yeryüzün.:le kor- rebb:yeler bu saraydan bir .dakika 
kunç vak'alar biribirini takip et- ayrılamaz. İngiliz sarayında mü
ain, b:.ı haberler muhak~cak gaze. rebbiyelik etmek çok sıkıntılı bir 
telerde ikinci. plana geçer. Bu ay ı~fü. 

bir yumurta ve çok miktar.da mey-
va .. . 
Kahvaltıdan sonra prensesler 

saray n parkında gezinirler ve 
haftada iki defa sarayın parkın

daki bir havuzda yüzerler. 

unu çıkardı \'e ihmalkar bir ta' ır· 
a yanı ba~ımdaki sandalrenin uze

:-ine bıraktı. O vakit karşıla.tığım 

manzara karşısında adeta şa~ır

Jım. Bu güzel mantonun astarında 
yeryer yağ lekeleri vardı. Otede 
)eride diki§leri sokülmüştü. Kısa 

bir tabirle pis ve fena kullanılmıştı. 
Ç.ok acınacak bir şey ... Bu müşahe
de kürk mantolara nasıl bakılması 
.azımgeldiğine dair kışa bir yazı 

yazmama vesile verdi. Kadınlar a
rasında bir hayli yayılmış ve iyice 
!d!kleşmiş bir fikir vardır. Kürk 
mantoları kumaş mantolardan da
ha az kirlenir sanırlar .. Hatta biri
birlerini kürk manto almaga teş\ ik 
edt'rken: 

- Yakia biraz fazla para ver~ek 
.:;in kard~ ama ... Bunu kumaş bir 
rn~mtodan daha çok giyersin. Ne es
~imek bilir, ne kirlenmek, toz kap· 
maz, leke tutmaz .. 

Ge~en gün iç çama~ırlarmdan ba~ı , pe,..ı ~vm e er ·ış ıçın çoı< sı -
;etmiş, iç çama51rlarına ait umumi hidir. Çünku hem yumuşaktır, ~~ha 
tavsiyelerde bulunmuş \'e bir kom- de sıcak tutar. Kenarlarmdakı u· 
binezonla bir gecelik örneği vermiş- facık pililer gömleğin göğsü sıkma· 
tik. Burada da gene iç çamaşırı ör- masını \'e nefes alışın kolay olma· 
neklerinden güzel bir gömlek ve za- sını temin eder. Bu gömlek kısa ya• 
rif bir gecelik modeli veriyoruz. pılır. Bu suretle külot içeriı:i~~e to 

Pürüzsüz Fransızca 
kıınuşuyor 

Gömlek tabii ve hafif ipekten ö· !anmasına \'e külot da eteklığın a!· tlll. 

rülmü~tür. Vücuda tıpatıp oturur. tından dahi görünecek surette genı' 
ve kapalı pililerin teşekkülüne ma· 

içerisinde İngiliz g!\zetelerinin bi Çiinkü müreb:..iye !'araya misa
rinci planında muhakkal: kralın fir kabul edemez, hatta akrabasi 
Noeli ve yılbaşını nerede kutlaya- le bile görüşemez. Senede yalnız 
caft meselesi vardır. bir izin günü vardır. 

ingiliz an'anelerine göre kr::ıl İngiliz prens ve prenseslerinin 
ve ailesi Noel yortusumlan yılba. tdısiline çok dikkat edilir. Bu ço. 
§1 gecesine kadar devam eden bir çocuklar yeryUzUnde mevcut bil· 
haftayı yalnız üç saraydan birisin- tün ilimleri öğrenmeğe mecbur
.de gc!lılrebilir: durlar. Gayet kıymetli hocalar, 

Bütün resmi merasimlerin ya- prenseselere ders verir. Dersin de· 
pıldığı Bukingham .sarayı, Vind. vamı mü.cldctince mürebbiyesinin 
sor ve Sandringhan sarayları. prensesin yanında bulunması şart 

İngiliz kralı 1938 N~el ve yıl tır. 

başı gecelerini Sandringhan şa lngiliz sarayının garip adetle. 
tosunda ge5irmegi tercih etmiştir. !erinden birisi de mürebbiyenin 
Bu, İngiliz gazeteleri tarafından profesörlerin derslerini kesebilme
kralm an'anelere çok b:ığlı oldu. si ve bazı bahislerin çxuklara öğ
ğu suretinde tefsir edilmektedir. retilmemesi hakkında profesörlere 

Çünkü gerek Bukin~ham sara emir verebilmesidir. 
yı, gerekse Virv.lsor şatosu asri 
konfor vasıtalariyle techiz edildiği 
halde Sandringan şatosu tamamen 
eski halinde bırakılmıştır. 

An'anevi Noel ağacı, henüz 
i~ersine kalörifer tertibaeı konul 
mamış olan bu sarayın büyük salo· 
nunda, es'ki tarzdaki tomınenin 

kenarına yerleşitir:Imi~tir. lngi. 
giliz an'anelerine göre civarda o
turan bütün aileler Noel ak ammı 
sarayda geçirmeğe devet edilir 

Sandringan şatosu tamamen 
köyler arasında bulunduğundan 

İngiliz kral hanedanınır ou seneki 
davetlileri tamamen köylülerden 
teşekkül etmektedir. 

lngiliz Veliahtı, günde 
l 2 gazete okur 
İngiliz veliahtlerinin mühim 

meş~uliyetlerinden birisi gazete 
o!mmaktır. İngiliz veliahdi günde 
babasının seçtiği on ıki gazeteyi 

okur ve şayanı dikkat gördüğü 

havadisleri akşamları babasına 

hülasa eder. 

Veliahdin ve prenseslerin ga
zetede en ziya.1e ehemmiyet ver
di!:leri noktalar dünya devlet re
isler:n: ait havadislerdir. Bun
ların yaşayışlarına, seyahatlerine 
dair olan tafsilatla çok aHikadar 
olurlar, geçtikleri yerleri harita 
üzerinde takip ederler. 

Prensesler eve girince ders baş
lar.. Bu ders öğleye kadar devam 
eder. On birden en ikiye kadar 
prensesler Fransızca öğrenirler ... 
Fransızcanın İngiHz urıay•ndd 

ınübim birm?v ıı vardır. Henüz 
on iki yaşında olan prenses E li
zabet pürüzsüz Fransızca konu· 
şur. 

Prensesler bu yattan merasime 
alıştırılır. Saraya bir so~ ~Cj\CUk 
lar davet edilerek eğlenceler ter
tip olunur. Bu eğlenceler saye
sinde prensesler Ingiliz hanedan 
kralisine mensup birisinin mera
simde ne tarzda hareket ede<:eğini 
öğrenir. 

Pren~es Efüabetin öğrenmekte 
en çok müşkülat çekbgı nokta bir 
misafir kabul ederken yerinden 
kalkmamak, ve selam verirken e
ğilmemek olmuştur. Onu bu ade
tinden vazgeçirmek için bizzat kra 
ıln müdahalesi icap etmit ve babası 
bir akşam kızına: 

- Kızım, sen bir gün İngiliz 

kraliçesi olacaksın.. in~iliz krali
çeleri hiç kimsenin karııınnda e
ğilmezler .. 

Öğleden sonra olan müddet zar
fında prenses Elizabet dans dersi 
alır, örgü örer, ve tentene işler ... 

Bütün bu işler bittikten ıonnı 

prensler sarayın bahçesinde ser 

be&t'.je gezinebilirler. Küçük pren· 
ses Margarit R~z, Brr gün anne

siyle berab:r Londra hayvanat 
bahçesinde clolaşırken bir tavus 
görmüş ve annesine; Bu salonun ve Noel ağacının ha

zırlanmasına bütün !nı, 'uz hane. 
danı fiilen iştirak etmiş, veliaht 
prenses Elizabet ağacın ddların 

aüslemiş, en küçük prenses Marga 
rit ağaca takılacak çiçekleri kendi 
eliycl yapmış ve boyamıştır. 

Prenseslere en garip gelen - Bu kuş benim olsaydı ne ka· 
noktalardan b~risi de Cumhur- dar sevinirdim. Bunu alsak ne o
reislerinin nıçın yalnız kendi lur, demiştir. 

Bu çiçekler birer hatıra olmak 
üze: e o akşam .saraya davetli olan 
köylülere da.ğ•tılmışt·t. 

İngiliz veliahti ayni zamanda 
Kornuay prensicir. Onun için kral 
büyük kızı Elizabe~e Kornuay 
prensesi ünva:llnı yılbaşı hediyesi 
olarak vermi,tiı. Bir İngiliz ka
nı:nu esasisi kitabın:ı ı ~rtt!dilmiş 

elan prensesli',( fernıarı -. e tacı, 

Noel ağacına, kralQan vefüıhde he
Giye olarak baglanmı~t.r. 

isimleriyle amldıklandır. Fran- Kraliçe : 
ı:a seyahatinden donen prenses E -

- Yavrum, bu kuı hayvanat 
!izo.bctin m t:.rebbiyesine sorçlu-

bahçesinin<l!r. Onu oradan almağa 
gu ilk sual şu olmuştur: 

_ N:çin babam Paristc: Cum _ hakkımtz yol:tur. cevabını vermi~ 
hurreisiyle konuşurken sadece ve al:şam lıacliseyi krala anlatmrı· 
mösyö d iyor da Vort Majeste de ~ır. 

miyordu?.. Krd er~::::; i sabah çocuklariylc 
Mürebbiye bunu fırsat bilere~. berab:r ot rurken bermutad gün

cumhuriyetin ne olduğuntı izah et
miş ve en küçük prenses Margarit 
Roz bu izahattm: 

- s :mdi anladım, diye haykır-

delik c:r.~ ı :eri almağa gelen hah 
çıvana h:ç bir şeyden haberi yok
muş gibi: 

mıştı r, "Cumhuriyet,, kr.alın yanlı:: - Ilah:::::-ıi .. de bir tavuıkuşl 
yedi ECne hül:üm sürdüğü bir kra: bl.41UnEa g .:zcl olmaz mı?. 

Bpnyn iwürk ~to &iyilirk~ 
munakkak bir eşarp .kullanmalr ve 
bu suretle kürk manto ile derinin 

temasını menetmelidir. Bu suretle 
a tarın yağlanmasının ve astardaki 
yağların yavaş yavaş yüze geçmesi
nin önü alınır. Kürk mantolar giyi
li iken katiyen pudralanmamalıdır. 
ÇUrikü pudra tüylerin arasına girer. 
Ve kürku kirletir. Tramva~·da veya 
otobüste otururken mantonun etek
lerini kaldırmayı asla ihmal etme
mek gerektir. Bu noktaya dikkat et
mezseniz manto çok çabuk şeklini 
bozar, deforme olur. 

Sıcak bir odada otururken manto
lar çıkarılır. Çünkü vücudun sıcak
lığı ve yağlanmış derileri bozan se· 
beblerin bac:ında gelir. Kürk manto
ların yakasına iğne ile çiçek iliştir
mek de zararlıdır. Bu çaşit ihmaller 
kürkü çabucak bozarlar. Kürk man 
toları içerisi clbiE.e ile sıkı sıkıya 
dolu bir gardroba asmak _çok teh
likeli bir hareket olur. Kürklü man
toları ~ekilleri bozulmasın diye şe· 
killerine göre kesilmiş mukavva ka
lıplar içerisinde saklamalıdır. 

Kürk mantolar daima tüylerin 
istikametine göre fırçalanır. En u
fak bir tüy parçasının fırçalanırken 
'.füc:.mesi kütkte gü\'e tohumlarının 
'mlunduğuna deli..let eden ilk işaret
tir. Güvelere mani olmak için gard-

roplara naftalin koymak hiç bir fay 
da temin etmez. Bugün güvelere 
mani olmak için mayi halinde ve 
Puh'erizatör ile yapılan hususi mah 
lulleri kullanmak lazımdır. 

•• 

Müstakbel İngiliz Kraliçesi 
nası l yeti~tiriliyor 

Bu merasimden uzun t·zadıya 

behıeden lngiliz gazeleltı i Ingi. 
li7: kral hanedanının ı;arayla .. rla na 
a:l yaşadıkları':"a dair meraKh taf-
1.iat. veriyorfar. Müstairbe! İn

(iliz kraliçesinh nasıl yeti~tirildi· 
- 'ft nuıl 'blr hayat geçirdiğine 
~,.t~ki tafsilitı bu ga-

Irktır !. 

İn f!' iliz kralı, veliahdin on ik' ., 
ya~ına girdigi 21 eylül 1938 der 
itib:ı ren prenses Elizabcte siyasC'\ 
dersleri vermeğe ba~lamıştır. 

Diyerek bir tavus getirilmeı:n: 

:mretmiş, bir kaç &ün sonra da 
1~raliçe, ba§malıeyinciye: 

prenses kendi gündeliğinden pa
ra biriktirmeğe baılamış ve birik
tirdiği para iki ing'.liz lirasını bu
ıl.nca saray müdürüne müracut c 

Jerek : 
• 

- Size bir sır söyıiyeceğim, be
ıim iki liram var .. Bu para ile an 
neme ve babama haber vermedcr 
gizlice bir tavus abanız: ne olur?. 

Küçük prensesler her sabah sa· 
at sekizde kalkarlar, kahvaltılar 
m yaparlar. Yaz ve kış bu kahval· 
tıların listesi kat'iyen deği~mez: 

Bir bardak süt, ekmek, terefa~ı, 

- Ben küçük iken tavuslari ço1ı. 
severdim, bahçemizde ikinci bir 
tavus bulundursanız ... 

Dem:ştir. 

Diyerek :kinci bir tavuı getirt· Du suretle Bukinthan pr!:ır: 
miştir. daki tavusların sayısı ilçe çı:<mıı 

Bu hadiseden s~nra küçük tir, 

bir roo 
ni olur . ile 

Çok zarif ve çok rahat olan gece- Yıı 
lik de gayet açık yeşil jerseden ya ah 
pılmış. üzerine penbe ve beyaz çi· ltı 

kemerı ayet uzundur. Gunun yor' lı::aa, 
gunluklarını ta1üp edecek istirahat Ph 
zamanında gayet rahat olarak gi· b 
yilcbilen bu gecelik en iyi ev elbise· lt eıı 
sidir. tir 

Hukuk gazetesi 
a 

Dört senedenberi türkçe ve fran ltl 
sızca olarak Cevat Hakkı Ozbey ta birç 
rafından neşredilmekte olan Huk le; 
gazetesinin 33·34 numaralı nüsha le 
1arı kıymetli yazılarla çıkmıştır. B · 
nü!;hada üniversite Ord. profesö I'ro 
,·e Erzurum saylavı Saim Ali Di 
lemrenin adli tıbbın enteresan ted 
kiklerine, profesör Mustafa Reşit 
Belgesayın Temyiz mahkemesi itti· 
hatlarına, profesör Gerhard KCSS" · S 
terin Türkiye iş kanunu~~· .. Cev~t b t 
Ibı.kkı Ozbeyin ceza usulumuze da 
makaleleri ve tenkidlerile Şurayı . G 

~ 
Devlet azasından Cudi Ozalın h~· 1 

kim Tahsin lstanbullunun, profe' 
sör Mamboury'nin ve daha sair de' 
ğcrli zevatın yabıları, etüdleri va: 
dır. tımt hMiseleri ve hareketlerı, 

Bugün size manto a! tında giyile
bilecek guzel bir rop 'eriyoruz. f\ 1o· 
deldeki rob geniş olduğu halde vü
cudu şişman göstermiyor. Bilakb 
inceleştiriyor. Çok sade duruyor ve 
çok kibar kesilmiş bir rop tesiri u· 
yandırıyor. Bu rop jerseden, krep 
marukenden, krep rumenden yapıl
dığı gibi ince 'e sağlam bir yünlü 
kuma~tan da yapılabilir. 90 santim 
eninde bir ipekliden yapıldığı vakit 
3 10 metre ipekliden, 1,10 metre 
'!~inde yüünlüden yapıldığı vakit, 
2 metre yünlü kumaştan çıkar. ------

tatbikat kısmında da mühim karar
ları ictihatlan ihtiva eden bu ilin' 
gaz;tesini okurlarımıza tavsiye ede' 

riz • 

insan anı 
th· 

Bu aylık fikir ve sanat mecmua· bi 
sının sekizinci sa)'ısı yeni sene t>a· ltıe 
!';ında zengin münderecatla çıktı. Bılkuı 
~üshada Hilmi Ziya Ülgenin N.a· lzild 
mık Kemal 'cya manzum nesır. 

·1 - ~t Muazzez Kaptanog unun mune,.., 
ler karşısında Namık Kemal. Pet"' 
tev Borata\ ın edebiyatımızda ha~ 
edebh atı tc i .leri, Sıtkı Yılcalını~ 
o-manlı maliye i , e ecnebi serma. lan 
ye, Rıfkı MelOlün eski eser::r hak ğı i 
kında dü~ünccler, Yunus Kazımııt Yor 
umumi bilgi etüdisi, ve diğer yazı• ba 
larla birçok ~iir vardır. rı 

ın 

RADYOLiN . 

ile sabah öğle ve Rkşam 
Her yemekten sonra muntazaman dişlerinizi fırçalaymız. 
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• Pohuaya birdenbire sordum: .. 

ransızlar bunun önüne geçmek için Afrikaya 
iki ilim adamı gönderiyorlar 

fesör Urben iriyarı, güçlü 
tli sporcu ve fevkalade cen

bir zattır. 
lhati hakkında kendisinden 

- Sen bir hayaud çetesile be
raber ıni çalışıyorsun? .. Bu işaret 
nedir? .. Öretek olsah dahi bana 
söyliyec.eksin~ Çilnlrll &enin efen
dinim! .• 

Pohua dehşetle yerinden sıçradı: 
- Oh! Mau! .. Ölmeye razıyım! 

dedi. Fakat şeytanların vücuduma 
girmesine hayır! .. 

- 'Peki!... Pohua!.. Şeytanları 
vücuduna kim sokacak onu söyle 
bakalım? .. 

Pohua tekrar yere kapandı. A
yaklarıma sarıldı. Söylememek is
tedi. Fakat ben kamçıyı etlerine 
yapıştırdım. 

- Yürü! katil!.. diye bağırdım! 
Beııi türlü dolablarla oyalıyacağı-

t iatemeğe gidenlere hUsnü 
röstermekte ve hiç çek.in • 

kte de her hususta izahat ver
dir. 

nı zannediyo_rsun ha!... 1 

ıeyaııatı hakkmd.ı sorulan 
ere, duvardaki Afrika harita
bir kmnmı işaret ederek eu 

, br 'Vermi§tir: 
- On iki kanunusanide Afrika
Jıll'eket edeceğim. Marsilyadan 

?la doğruca Dualaya geçece • 

erun slhlllerinden itibaren 
atıın üç kısm::. a~ılaeak. Ev-
"taunde'den Ebolovaya, sonra 
den Gobon'a geçeceğim. ,.e 
• Çuin ve Yokaduma mınta

da dolaştıkta ·ı sonra San
llebrt havaltsini ve nihayet Kon

e' ~ dolqacağım. Bütün bu uzun 
tim iki ay gibi çok kısa bir 

lllda tamamlanmış olacaktır.,, 

l'ofesör Urben, seyahatindeki 
r t aorulduğu zama:İı evvela 
at Phe:ın bir cevab venniş, fakat: 

Goril avma çıkıyormU§SUDuz. 
endiği zaman ıöyle izahat ver-

tir: ' ~"Bilmiyor Lıusunuz, goril av• • 
teiöl@H mEihlia!!ur, ~ • r .. ,lbrll ya'\'rularmdan biri le... -

Uıı.in. günden güne azalmakta ol. w 
1 

d di dil k b h l larm çogahp çoğal!l:adıklarmı arı- münasebetle gorillerden kan alarak 
an en şe e ere u ay- ktır 

lan öldürmek menedilmiştir. y.ıca · tahlil edecektir. 
tu b' ril 1 k . . b' Bu seyahatin yalnız bir kısmını, Profesör, seyahati l\akkındaki i-..., ır tek go av ama ıçın ı- . . . 
!...;.. k • . . t t hayvancılık cihetini te§kıl etmekte- zahatı ıu sözlerle tamaml•m•atır: 
~so resmı merasıme naye e - d' -
\: ır. "- İoin pribl bize mihmandar-; hususi bir müsaade, ve müs-
l"'k cephesi, doktor lı[atbi.sin bu seya- lık edecek yerli halk bu hareketi-
.. e vekilinin de aynca muva- w 

atini d' hat sırasında yapacagı aramalar- miz karşısında. 1&1ıracaklar ve bu 
almak icab etmekte ır.,, dır zavallı hayvancıkların neye uğra • 

l'ofeııı!Sr Urben goril avlamak i- • 

Seni hükümete teh11m edece -
ğim, yilrü!.. _ f 

Pohua bu azmim karel8mda :ııan
gır zangır titremeye başlamıştı. 

Şaşkın şaşkın etrafına bakmıyordu, 

Ben tekrar kamçıyı havaya kal-
dırınca yere çöktil: 1 

- Vurma, Mau! .. Söyliyeceğim!. 
Dedi. 
Sonra korkudan nefesi kesilmiş 

bir halde: 
- Ben Buhu - Buhulardanmı, 

- Ne demek? .. 
- Bu ceıniyet fizlldir !. 
-Gizli mi? •• 

- Evet! .• 
- Sen her on bet ıünde bir on-

lara mı gidiyorsun? .. 
Pohua zangır zang-ır titriyerek: 
- Evet, Mau! .. 
Diye kekeledi. 
- Ayin mi yapıyorsunwı' 
- Evet, Mau! 

- Peki, oradan döndUkten son-
ra wcudundaki kanlar ne? .. 

Pohua titredi. 
- Kan mı? .. diye kekeledi. 
- Doğru söyle, Pohua! .. Bu in. 

san kanı değil mi?. 
Pohuanm dudakları adet! beyaz

Ianmıştr. Ağzmm kenarında köpük
ler peyda olmuıtu. Dudakları tit
riyerek: 

- E1,et, Mau ! .. dedi. 

llzıın olan hususi mU.Uadeyi Doktor :fathis, Kamerun r.ımta. dıklarmı bir türlil anlamı;yacaklar-

1 
•ıtır. Fakat ancak Uç goril ya· kasındaki gorillere Arız olan sıtma dır • ., duklan hastalıklar ve bunların iS-

• 'Yarak Fransız hryvanat bahçe. hastalığının sebeblerinl tetkik ede- Profesör Urbenle doktor M:athi.!I nUne .geçilmesi iç.in neler yapılma· 
kollebiyonuna il!ve edecek _ cek ve bu hastalığı tevlid eden ze- ikf ay silrecek seyahatleri esnasın- sı llzımgeldiğini yakından tetkik e. 

· Seyahatin asıl hedefi bu değil- hir kesecil:lerinin gorillerde mev - da gUnden güne azalmasile endişe- ( deeekler ve almacak tedbirleri dU
b ta&a itibariyle Kamerunun ce- cut olup olmadığını arıyacak, bu ye dUşülen goril neslinin, duçar ol- şüneceklerdir. 

Maorl yerlilerinin burun selamı (\fııori a.dalarmda ka.dmla.r henüz 
blribirlerile öpüşmeyi bilmedikleri iı;iıı atlet veçhllc yalnız burunlan
nı tokuştnruyorlar.) 

1 
- Peki, nasıl ve niçin böyle bir bendeden ayinleri ne çeşit şeydi ki 

ayin yapıyorsunuz?.. bana hayatını borçlu olduğu halde 
Pohua sustu. Ölse söylemiyece- dahi bu adam ölümünü tercih etli-

ğini gösteren kat'f bir azimle başı- yor, fakat bu sırrı vermek isteıni .. 
nı salladı. yordu. 

- Söylemiyecek mi.Bin? Karşımda ancak yarı belini örten 
- Söyliyemcm Mau!.. ütüsüz bir bez parçasına sanlı dün .. 
- Köpek! Seni öldilreceğimi si)y- yanın en sefil adamını bu kadar 

ledim, bana inanmıyor musun'? bendcden sırrı nihayet öğrene bile-
- İnanıyorum Mau !.. cek bir fırsat elime geçtiği için son 
- O halde neye söyleıniyor -!derece milteheyyiç olmuştum. İşte 

sun? .• Bu sırrı ölüme tercih mi e· insanların hakikt sırlarına ilk defa 
dlyonun ?.. nüfuz edebilecek bir yol anume 

E H 1 çıkmıştı. - vet, au ... 
O vakit susmağa mecbur oldum. Fakat tesadüfün önüme getirdiği 

Pohuannı tavrı hiçbir şüphe bırak- bu yolun kapısı yarı vahşi bir ada• 
mıyacak kadar kat'iydi. Adamın ha- mm sır vermez vücuduyla örtülmüı 
kikaten memnuniyetle ölmeye razı bulunuyordu. 
olacağına, fakat bu sırrı söylemiye- Sırrına bu kadar bağlı bir insa .. 
ceğine tamamiyle inanmıştım. nı ölüm tehdidile, cebirle yola ge. 

Halbuki bu adada ilk defa işit- tirmeye imkan olmıyacağına tama
tiğim gizli bir cemiyetin bir adamı- mile kanant getirmiştim. Para? 
na tesadüf edişime son derece mem- Paranın konuşmadığı iklimlerde• 
nun olmuştum. Fakat, bu cemiye. yiz. Binaenaleyh şu karşımdaki ya. 
tin her defasında Bohuayı kanlar, rı çıplak vahşiyi, kendi sırrından 

yaralar bereler içinde bırakmasını başka bendedecek elimde hiçbir 
ve son derece vahşi bir ihtirasla kuvvet olmadığına son derece ca .. 

nım sıkılıyordu. İşte bir vah§t ö-
Unda bir tetkik seyahati yapa
Gorn neslinin yaşayış ve Adet
i tetkik edecek ve bu hayvan-

ırslı bir koca 
karısım yaralamakla 
almamış, gardroptaki 

e- •ntolarmı da bıçaklamış 
~likada, Boston şehrinde bir 
atrı, kavga esnasında karısına 

İ§ sinirlenmiş ve eline geçirdi

l Kızı I G ö 1 g e H A B E R ' 1 N R E S 1 M L 1 Z A B 1 T A R O M A N 1 : 50 1 ~~~:u:~:ı:nı a~~ o~~;nbirbu~~ 
.----------------··----------------------··------------ yaşıyorum. O vakit, ancak bir yol kaldığını teessürle gördüm. O da 

blr füet bıaçğı ile kadının üze
'Sal.dınnıştır. Kadın bu hücum

. Yahuz omuzundan hafif bir 
1~e kurtuluyor, fakat adam, öf-
1?\i Yatıştıramıyor ve kansının 

obuna koşarak, oradaki bir 
k !Xıantoyu, dört robu jiletle 

l<a Parça ediyor. 
dın, kavgadan sonra, gerek ya 

~~ğr, gerek elbiseleri parçalan
ıçuı kocasının aleyhine dava a· 

Or. 

~~ UZUn sürmüş ve nihayet 
tünlerde neticelenmiştir. Mah

ı-ır-•na..!· ~ kararma göre, adams kan-
ı elbiselerini parçalamaktan de
,k~dının omuzunu hafifçe çiz· 
a en SU~ludur ve bundan dolayı 
~~sına hücum edip döğmek,, su
~Pse mahkılm olmuştur. 
d etne kararını verirken, hir 
bi~' ~ocasının kendisine aldıil;ı 
~er UZerinde hak iddia edemi· 

ni, hunların kocaya ait oldu
~i/rkeğin onları ne istiyorsa 

ileceğini bildirmiştir. 

"'1iİZ81J~ı 
MEl.Vll .. 
HOR,TQ/'I 

DiY/11'111 • 
D4N 
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R4 
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YiİZıJNii 811.E <;öliNIEDlfı4.F4· 
l(JIT Si'lıJlcRDv"'1 . O BENJ 
Jl'VRTliR,.,,,IJK ı~ıN /ol~v,f. 
TıNı FFlJJ/ ET~r:,..ı __ _ 

medent adamın vahşiye ka~t son 
ve acı bir meharetiydi: 

Onu ahlakının saffetiyle, namus
luluğu ve dürüstlüğüyle mağlub et· 
mek! ... 

Nete kim ancak o yoldan !on Ü. 

mid kaldığını görerek Pohumayı 

karşımda iskemleye oturttum. Pek 
sevdiği Havana yaprak sigaarlann-
dan bir tane verdim. 

Pohuva, demin çıplak etlerine 
gaddarca kamçı sallıyan beyaz e
fendisinin bu değişikliğine birden
bire hayret etmişti. Onun gözlerin
de benim iyi bir insan olduğuma e· 
sasen inanmış olan imanının mem. 
nuniyetini görüyordum. 

Maamafih Polıua bu muameleme 
hayli şaşırmaktan kendini kurta
rabilmiş değildi. Zira yerli lıir hiz
metçimi ilk defaydı ki karşıma o
turtup kendi elimle kendisine Ha
vana sigarası ikram ediyordum. 
Pohuanın bu memnuniyet ve şaı

ktnlığından bilistifade, son derece 
müşfik bir tavırla: 

- Bak Pohua! ... dedim, seni ilk 
defa bir efendi gibi, bir Mau gibi 
karşıma alıyonım! .. Sana bir Mau 
muamelesi ediyorum! ... 

Pohı•a, hayret ve sevinçle y{lzll.ı 

me bakarak: 
- S!'!l f}1 'iM ıu!aınsm, Vau t .. 
Dedi. 

(Devamı var) 
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Ha'Oer'ln tarihi Romanı: 19 Vazan:lklmlm 

Hünkô.r, Abdurrahmana haykırdı: 
Halk senin kelleni istigor delikanlı! -87-. 

- Doatmım: size ne gibi bir yar. 

- F.ler hllnklnm, kabahatllyae 
:tam uııa heW olawa. Dedi. 

Hllnklr Orhan odaya gtmı vezlr 
.Alledcllne dönerek: 

- Seni bekliyorum. Halkm eek
vuı vanDJ1. Dinle bakalım nedir. 
Ben fQ davayı fa.sledeylm. 

Htlnk&r aed1re oturup &ÇTill& 80!'. 

da: 
- Kimi katleyledl? 
- Metayı eevket16 bnnklr. 
- Kim bu Meta? 
- Raayadan elbile taclrl hln-

'klnm. 
Bllnlrlr yerde endlfeals ve sUkOn 

içinde, J&hım ımı gtbt a&rarmll bek
z1y1e ftlrur bir halde duran Kara 
Abdtlrrahnwıa döndQ: 

- Myle neye 6ldllrdGn '? 
- Şevketl6 hllnklrmı, men Me-

ta c!elfJ, onan mel'un hempaardır. 
Meta elimden kurtuldu. Şbndl ayrl
JIUltJr. Husunı hllnklra celbine i
nde et. Btlytlk bir hakikat huzu· 
nmda tecelll edecektir eevketl~ 

Vezir AlleddJn de tellfla içeri 
girerek hllnkArm kulaitna bir eey. 
ler ıııöyledl ve kara AbdUrrahmanı 
~sterdi. 

Btlnltlr haykırdı: 
- Halk eenln kelleni istiyor de

Utaralı! 

Gazi Abdtlrrahman dili tutulm111 
bir haldeydi. 

Gazlerlnln 8nllnde oğlunun l>&I'· 
planmasma nasıl tahammnı ede
eelrtf. Ama bu halin de &ıllne naarl 
~eeektl. Emrivaki olmU§tu, artık 
ba müaranm ele geçen ucu ao
nana tadar ç~zUlecektL 

Kara Abdtımdmlan hl!' kerecik 
bile olsun d~nnp babasının yllz1lne 
batınam11tI. 

Btırıklr cevab bekliyordu. 
Kara Abdllrrahman ayafa kalk

tı, bir adim ilerllyerek ellerln1 
gapllnde kavuıturdu. 

- Hllnllnm, dedi. Hayatm için 
adam llldUmek clnayet mi? 

Hllnklr hayretle kara Abdtlrrah· 
mana bakmll, odadakiler dona kal· 
:mt1tı. Bu itin, bu cinayetin hllnklr· 
la ne ala.kam vardı? 

Or}\an sordu: 

- Benlmle ne allkul var ba L 
tfn? 

- irade et ıevketlik hOntlron, 
Ketayı getlralnler. 

Bllnklr Orhan, dell olınadJtma 
emin bulunduğu bu dellkanlmm 
10D arnsanu yerine getirmekten 
teklnmemlftl. 

- Getiriniz! diye haylnrdr. 
Kullanma da haber ileUn. lııluha

'temeyt ben yapacağım. Bana ltl -
mad et.Binler. Dağılıp adaleti bek
lesinler. Bir masum kanma bedel 
kan d8kmekten çeJdnnılyeceğiın. 

Birkaç dakika aonra Metayı hu· 
l'IJra getirdiler. 

Meta saçlan datmtk, yUztlnlln 
aaf tarafı yumruktan morarmıg 

b1r halde, yan ~tu gibi sUrQnerek 
yere kapanmıştı. 

OGıularma !ine batmq gibi a
cı duyan Meta kıvranarak inllyor
du. Kara Abdtlrrahman delillere 
• atlnat ediyordu. Demek onlan ta
kip etmlf ve mrlarma vlkıf olJnU§
tu. Hllnklr Orhan bu suali dikkat
le dlnledikten sonra AlleddJne bak. 
tı. 

Berkeı blrlblrlrıe bakqtııar. 

Kara AbcUlmahman hllnklra dö-
nerek: 

- Sevketl(bn. Kapının aol kena
~da ve duvar U.tllnde llatn tuğ
lalı tqlarla kapalı ayak izine bu 
mel'unun kunduruını tatbik ettir. 

Ve aarmqıklara takılmış elbise 
lallarmdan toplatıp tu keferenin 
elblseaile kareılaetır. 

O sama• urunda itiraf ede-
cefi ,eyler .. _ _m maaumiyetimJ 
ispata Ufl gelecektir. 

Hllnklr Jradealnl beklemeden ve
zir AlAeddln, Çandarlı Metanın a
yakkabramı alarak çıktılar. Kara 
Abdtlrrahman hllA Metanm omu.z
larmı ıtddetle mkmakta devam edi· 
yordu. 

Meta can acnnyla haykırdı : 
- Yeter karam, yeter. Allah 

beJl.ru venin. Mahvettin beni! 
- Söyle 8yle)'le mel'un uıl adm 

ne? 
-Anceıoaı 
Hllnklr yerinden fırladı ve hay. 

kırdı: 

- Andronlkonn yeleni Jan An. 
gelosun oğlu musun? 

- Evet eevkeUfl hilnkAr. 
- Burada ne itin var? 
Kara AbdUrrahman cevab verdi 

ve OD1an seceıercıe takip et~ 

s5yledi. Hadiseyi baştan agağıya 

kadar anlattı ve: 
- Eter. Dedi. Ceblerlnden bir 

,ey kaçırmam11larla beni aıdnrmek 
iatediklerl zaman koyunlarına dol
durdukları evrak araamda ıevketlfl 
hllnklra yarar ldmblllr ne vesika
lar vardır? 

Kaçarlarken blrlni &ldQrdllm, bu 
nu da flrardaıı menetUm h\lnkl· 
rmı. 

Vezir AlleddJn, Çandarlı ile içe. 
rlye girdiler. HUnUr mUteheyyiç 
ve lmgmdı. Vezir Alleddln: 

- Evet, dedi. İzler bu ayakka. 
bıdan hasıl olmadır. Ve ıu elbise 
~ıllan da bu mel'unun elblacleriıı
den kopmuştur. lgte. 

Vezir kıllan hUnkAra uzattı, Or
han dikkatle tetkik etti. Metanm 
yanma ge1crek kolunun ucundan 
birkaç kıl daha kopararak b1rJn1 
blr eline, diğerini bir eline alarak 
baktı. Haykırdı: 

- Bire habis, ne ltlD vardı aa
raytmda? 

Meta kebllyerek bir teYler ıııöy
lemek lııtedl, muvaffak olamadı. 

HUnklr Orhan herifin &öğanne b1r 
tekme IDdl.rerek: 

- Varan mel'unun boynunu! 
OedL Koynunda neler var alıp tet
':ik olunnn. 

Hllntlr Orhan 88yledl: Alleddlne d8nerek: 
- ı,te delikanlı, Meta geldL Ne - Halka bildir. Abdtlrrahman 

dDemn? 1lllntlrma sadakatinden dolayı m· 
- Şevketınm, huzurunda teed· iimbde makbule geçmlttfr. Guhıbl 

cHlb f'ttlğim bir ıeye ceaaretlml beş ütihar edecelf b1r evllttır. DID ve 
on dakllrıt affeyle. :!evlete, makamı laltanata teca • 

- Haydi, bırak llfr. Pek lll. vQz eden bir hablal bldinl ele nr. 
Vezir Allcddln, Çandarlı, Gazi mlştlr. 

A.bdUrrahman, çavuşlar bir kenara Kara AbdUrrabmar.a dönerek: 
çekildiler. - Haydi evtlt. Dedi. BerhUrdar 

Kara AbdUrralynan Metanın ya- ol, seni akıncılara ytızbqı tayin et
mna sokularak omuzlarmı bir men- tim. 
gene gibi parmaklan aruında ııkııı. Kara Abdllrrahman hllnklrm a-
tırarak haykırdı: yağma !:apandr. Kalkıp vesir Al&-

- Mel'un, aöyle adın ne'? "ddinln ve Çandarlmın ellerlnl 8p. 
HUnklı- duvarına tırmandığm • u ve ağbyarak bu hldlaeyt ıeyre

yerde elbisenin kıllan duruyor. icn babaam•n bovnuna ıanldı. 
Dtıvarm Ustunde seni mellnete gö- Dr,arda. kuvvetli bil' fırtına kopa
ttlren ayülannm izleri var. ~n;rmı glht ren gCik gUrUltuterl du-

Hnnllr huzurunda hakikati ı~y- •:uluyor. Hafif bir yalmv çlall • 
le. Asrl adm ne, lm dh·arca ne rordu. 
mabatla balondun? Halk, saraydan 'babasmm kotun-

ia çıkan Kara Abdllrrahmanı 16-
rllnce haykmeWar: 

- Bareklllah! 
Bunlar, onun vtlcudunu bezarpa

re etmeği bekllyen halktı. Kara 
<\.bdUrrahman halkı yararak geçer
keı. bir geng yanma sokularak lru· 
'ağına: 

- Bunlan aenln bqına tl§Q§ttl • 
ren sergerdeyt tanır mısm AbdUr
rahman? 

Diye sordu. 

Abdilrralıman halkm arasında 
:tendini göstermemek için aa.kla • 
-ıan eski gaki Çelebiyi görmUş ve 
bLkac;: adım yUrUyUnceye kadar 
Jözlcrlnl üzerinden ayırmam11tr. 

Dişleri arasından: 

- Onun. Dedi, sırası var! 
Ufuktan başlıyan siyah bulutlar, 

bin fabrlk& bacasmm pllakUrttllğU 
siyah dumanlar gibi ıehrln llzerlne 
1oğru yayılıyordu. 

Halk arasında söyleştiler: 
- AllahtlA.lem bir ltet olacak! 
- Bir fırtma kopuyor. 
Fakat hiç klımenln, hattA ne 

"ıOnk!rın, ne Çandartmın, ne vezl-

Çapraz eğlence : 

Buoünki1 bulmacamrı 

l'uJ.:<ırdan al'14ı. 
1 - Harbin bir mmOddet el blrll

lıte duruşu. 2 - MUlet - Zehir, 3 -
Ramazan sadakası, 4 - Bir mOtneJ
llye alt emllk - Eski bir T rlr. dev• 
leli, 5 - Bir muscvi kızınırt adı -
Fazlalık flade eden edat. 8 - Fena
nın aksi - alAkah - Mısırhlann Al· 
lahlarındnn biri, 7 - Terketmek, 8 
- 5 benıerl - Yemek yemek, 9 -
Uyu 1 - Hariciyeden ayrıimıf bir ad, 
10 - Yerden biten - Koyma, 

rln, ne Gazi AbdUrralı.mallm aklına 
gelJnemi§tl ki bu fırtına onlara h
nik kalesini bağı§lıyacaktır • 

Torgun J.:alesl muhafız yerinde 
çadır kuran samsa Ç&VUfU. çadı

rından çıkarak yatan ılddetJI ve 
kamçı gibi yafmunın altında ha • 
vayı tetkik etti. Çavuı Nlmete ıııöy
ledl: 

- Sev'.nç içindeyim çavuı ! 
- Neden devlet16m? 

- Neden olacak Nimet, bu bo-
ra artık bu muhasaranın 10n gtı. 
ntl olacaktır. 

- Hllcum mu cdec:eiis devlet • 
Umı? 

- Elbette. 

Ca'VUI bryıklannı dlelerl arum
da ezerek dlltllndD: 

- Ne dllftlnllyou:an Nimet? 

- Nami dtlttınmJyeylm devletıa 
çavqum. Ba borada. ba ftrtmada 
ba ltet ~de harb olur ma hiç? 
Koıfinm bsdılUma kuyuya bil 

dQpılyetlm. 

Buma C&'IUP llldll: 
f l>nllfllt ,,,,, 1 

Soldan 111/Jaı 
1 - Blribirlnl bolaıJıma, 2-Bele 

sarılan, S - Adliye Ut halk arasında 
YHıta - Almanca net, 4 - Toplan• 
ma yeri - Bir TOrlr. harnnın adı -
Mubarrlrlerlmllden birinin aoyıd1, 
5 - Bir derde utramak, 8 - Hımıı 
- Sözle lfaret, 7 - Den, iade -
vaadetmelr., 8 - BQyQlr. bir pirin a
dı, - Mııırtıların Allaha, t - Ba• 
~·R•e' bl~ nıc. -- SH:ıtJltn ,,_tllltl 
}'Urdum kıızınııyı, 10 - Asker -
Abrar - bir TOrk harnnın adı. 

t 

t 
J 
4 

' ' , 
8 
9 

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

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

DQnkQ bulmacanın halledilmlı ıtkll 

bnleşl ne cıırUpnelı •~re AhNny aya ~,ıt. --- -

dımda bulunabilir? 
- Sizinle Jana dair konU§aeak-

tını. 

·crarm aklına tllrlU ihtimaller 
geldi. Marl • Frau Jansn eon za
manlardaki yq&Yll tanını blllyor 
muydu? 

Genç m devam etti: 
- Onun lçln çok meraktayım. 

Vaziyetin bu kadar fena c.ılduğunu 
b:ımtyordum. Parlsten uzakta, Bo
nım'daydım. Size alSylemit mJydl? 

- Bilmiyorum. 
- Orada hiç bir eeyden habe-

im yoktu. Jan mektuplannda mu· 
raffaktyetlnden bahsediyor, fakat 
karld..t.ıtı mtlfktıllerl ve tehlike
leri yumryordu. Civar J. plen doat
lanndan biri vulyett bana blldlr. 

dL 
- Doltlarmdan biri mi? 
- Evet. M. Nelkental t.mınde 

blrt.. 
Jerar k:ıtlarmı ~tı. Bu lalm o

!ta yabancı gelmiyordu. Madam IA
grsnJ kL-a .. rsmdan necUlıklr bir U
ıanla bahte~ KarplaJDUIJar. 
& da; fakat nedeue Nellrental o
na antipatik gelmlttf. 

- Yat dedi, yeni übab olm'lll"' 
tar herhalde ... 

- Evet, llyle olacü. Beni dinle
yin dokto::-: Janm bu&, blso lhtl. 
yacı var. 

- Kencll9lnl ,erdlnb mll? 
- Hayır, hmlıl aGrmecUm. 
B!!.şka ır.ıat sormayı mtınutb ser

medi. Hanıl tehlikeden bahledl
yordu? 

3en.r ........... - Mil ..... 
~lSrınek eydi: su ma v onun son 
zamanlardald tefahat hayatını n1 • 
şanlmma .aylememek... 

Blı'u dlltllndOkten aonra: 
- J'an çok deffltL DedL 
Genç 1m bir ıey ~ylemebtzln, 

g&lerlnde derin bir endlfeyle ona 
baktı. 

Doktor deftm ediyordu: 
- Beni dinlemiyor. Muvaff:ıkl • 

yet onu blru nrhot ettl; bu p.yet 
tabU ... 

- Getenlerde mec;hul bfrf llbo
'Mltuvara gf rme~e tetebbtls etmJt .. 
Blllyor mU8tl11uz? 

8on n_,.. Çarlık vellalıU blytlk 
Dtlk Kirli 61dtlkteD sonra lııa veraaet 
ltakJa olla bDJtlk Dik Vladlmlr'e 
blnutta. Loadrada .......... Vladl
mlr eoa Slnlcrie Parlse plmlf ve. 
~ ay enel Ka;yzer Vllhelm'la 

tenma ile evleamlt olu MIJ'lk im 

Büyük Dllk Vladlmlr Parlıtte ~ mıduia günlerde, orıu1a!d SOO IJefuRasan bir toplantmna r1yuet etmlt 
ve Basbr tarafmdu Çar olarak Ub edllmbtlr. 
Resimde Vladlmlr (801 tarata &tlra fllr pl&ada leac>, dlier ltaaetanetnclmc!u hl1IJr Dllr Aac1re ft Dl 

mJtrl De beraber, toplanbda görillU- yor. Oyaneak ,1mencllfe1'lerlle O)'IUY. an DtlkOn am~ındJT. 

- Evet. Bfliyon::.ı. 

Jan tehllkode değil, zabıta onu 
lıa!aza ediyor. 

- Zabıta mı? 

- Ev9t. Kötktın 
bet bekliyorlar. Gellrk 
j1 görmUş olacaJr.smrs. 

- Demek dışardakl !;alabalrt 
- Janm mngterllerf ve m 

ıar

- Fakat tehdld ediltyormut 
- Kendisi bunu gayet tabU 

<Or. Her muvaffak olanı çek 
yenlerin bulunacağı tddlasmda. 

Genç ltmn yl1zt1 gUldU: 
- Demek bot yere telA§ 

ıım? 

- Hayatı.,ın tehlikede ol 
loktasm& evet! 

- Yani, ne demek iaUyo 
Boş bulunduğunu anlıyarak 

ktme~e çabctJ: 
- Hiçi 
- Açıkc:a ıııöyleytn. Dost 

"niylz artık ... Rl.:a ederim. 
- Keşfi beni korkutuyor. 

tiye kadar dünyayı tebdk1 
•ehllkelerln en bllyUklerlnden 
Noktalnuannı wrun uzadıya 

-ttl. Makinenin ıtebeb oldufu 
üan anlattı. Bu yn.den abWun 
'cut ettiğini. hiç yanılmryan Wl.Ml"'!il 

ıenln blldlrdllt mee'um tarfb 
ince hayatlanndan latlfade e 
tayguıruna dCşen insanların 

'ılc;blr ahlüf dllştlnce ile bafb 
"DadıklarÜu izah ettL S&lerlııl 
'e bitirdi: 

- Makineyle muayene o 
tc;:ln bir nevi kıyamet gUntl l 

Kari • Fraııa mmldandı: 
- Korkunç! 
Jerar, heyecanla söyle 

ıtmdl plfman olmqtu. "Jan 
tdl. Bayle 16ylemekle doetluja 
net etm!t olmuyor muydu?,. 

Hemen lllve etti: 
- Janı suc:landınmyorum. 

'tat onan değil, teıftııln ... O, 
ııeaintn muclb oldula fell.tetl 
belki haberdar bile deift,.. Ya 
renalılı bllmlyor. Anlayınca 

ia mUteealr olaeafma fÜphe 
B1l aam.Jm! mGdafaadan pek 

tebuais oldu: 
- Sis hakikaten Jamn QCtk 

-aetll bir doatuyınutaunus. 
- Onun hakikati 1e4.: antlalıdlıa.ı. 

ian başka korkur:ı yok. 
- Şu ball!e ailratle baı4..,.al 

~eçmek lbmıgeldlğt fllafnd 
1ebeb olduğu fellketlerln blr 
,aa da aournma llUrUkl:enımJll'll 

'torkuyonnınus. 

tkial de attular. a.Daa u 
'larl - Fransa ba:."l)'Qrdll. 
'tendflt de hlslertııden emindi: l'i 
,..,.. bot r su 1mr MVlyontu. 
tadqrnm nipnlmı ()lmuma ,.ı 
-nen seviyordu. 

ı..art - J'ran• da tahlD eıcuanrıı .... 
:t bir bJaa1n tellrlyle Jan ve 
U'C.Slllda mukayese yapıyordu. 
1et Jan mqburda, fakat 
ve çok harla bir adam- Je 
ınefhur ve seııgi.1 delildi. Y~·-..... 
ı sayılamazdı. ~zleriDdeld 

lakqtaD başka hiçbir 
ıoktu. Fakat ne iyi kalpli. ae 
ub blr adamdı! 

Sllkntu boıaıa Jerar oldu. 
lklı snknt1ann1 izaha mahtac 
nllf gibi: 

- Ne karar vermtyorm? 
- Vallahi bilmem. Şqll'dım 

iım ! Slzin ya~ıza gOveııe 
rlm değil mi 1 Bence bu ea 
'lOkt&-
Vedalaştılar. Jerar ıenv 

nuayene odaaınm dofrudan cı 
'18 bahçeye açılan kap181Up, 
':'E!fakat etil. :Capryı açmadan 

- Gene gelecekainlz defU 
Mari • Frans, onun he. 

"arkettl ve bundan gayrllh 
..,emnun oldu. GUlllwllyerek 
bele ettJ: 
(Devamı o~ 
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Eli~: dedi~~A~~~b~·~·· t;~~~k·. Baban ın 
Yazan: Tchilingnirou 

dönüşü 

~:ena •nuhakeme ediyorsun 
u ııı':y~· n:ıı kalacaksınız kı bu kadar cıyandan aldığım talimat ve emirle- yanla Tomayanm mücadelesi pek 
_~en vurulmuşa döndün. ri harfiyyen tatbikim bildiriliyor- ze; ide takip edilecek bir Mdise ola-
ı .... iı n d;ıl- ı işlerde toysun. du. Nuprinin buradan sevki hak- cakt1. Eliz bir mektup yazdı. 

~'tansa ha· ri buradan gittik- kındaki talimatı bu itibarla tatbik "Çocuklar sıhhattedir. lngiliz pro 
- ;;..:· · ~ "''"ıofnda tahkikat yap- ettim. Ben böyle bir neticeyi nere· ıesta•ı/arı eski ermeni kilisesini pek 

cıVekoca l Ka II k l!;k'ı· m a yayanın ınça den bilebilirim! Görüyorsun ki, Ro- sevmiyorlar. Çal1şnıak bana yor-
ık!bi \~t~na dahil olduğunu ve mek- pcn Ce\'ahirci:ran kocam iş başm- gımbk verdi. Gözlerime de tesir e
-" •l\t!ıse'b. l ·-·. rıvana ;ı u ışe a et ettıgını mey dan çekmek için çalışıyor. Onun ye- diyor. Para meselesi elimizdedir. 

n t1kararak ikisini de mektep- rir.e .Andon Reştuniyi geçirecektir. 100 liradan gayri göndermek için 
uşf11/1 arrıuş Ye keyfiyeti mutasar- Bu herif bir gazetecidir. Büyük bir bttraya gelip istişare etmek, mösyö 
but _:a tebliğ ettirmiş. serseridir. lskenderiyedcn kovul- Jlerk ile mutabık kalmak icap et-
enıl A., ne olur' muştur. Hükümetin en büyüğün- mel~lcdir. · l;; Artık onun. seyahatler yapabil- den en küçüğüne kadar tanınan bu c.~.-.~ gündüz meşguliyetten hasta

ıkı1' Vaazlarda bulunabilme3i, nu- adamın teşkilatın başına geçmesin- ywı. Bııradaki cemaat zengin ve 
ant\i ~ Verebilmesi Ye yani kudret- de bir hayır umulmaz, fakat demek j, wJVf.llidir. Böyle kadın görmedik, 

_ ~ıkk~Uanmasr imkanı kalmamış ki Ropen Cevahirciyan bunu bira· oldukça biz de varız dediler.,. 
ldılllr~~ tır'. bir, bir de hükfunetin bu lct gibi kullanacak ve fiilen idareyi Bu biribirini tutmaz, acaip bir 

Jıhırı e dikkat nazan celbedilrniş dine alacaktır. kalem mahsulü gibi gorunen yazı 
un-~ llYor. Yarın herhangi bir hal Benim kanaatim bu isabetli bir şu mühim meseleyi ihtiva ediyor-

gı,-·Uunda oradan kaçmasma da im- r.eticedir. Ropen Cevahirci yan hem dtı: 
t n l'oktur ve protestanlar kendisi- çok kuvvetli, hem çok muktedir ve •·Vaziyet her taraf ta lehimizdedir. 
asıa . JS }ardım etmezler. çok zeki, şeytan bir adamdır. Emel- J'cşl:i/at doğrudan doğruya şahsı-

ô U ~il bunların arasındaki tesanü- ierimiz tahakkukunda kocandan nl'Z üstünde durmaktadır. Nupri' 
fh e hele böyle bir murahhas ta- f azia müfit olur. nin bu hareketi gaye1nize muhale/ e 
ş ildlldan tardedilmenin onlar üze- Kocanı teşkilattan ayırması onun tin:icn gelmektedir. lladiseden çok 
e .Jez ~Yapabileceği tesiri takdir ede· selameti icabıdır. Onu da bir vesile 1;1iitussir oldum ve ağladım. Fakat 
J>ır sın. 

0 ile buraya aldırtırız ve neticeyi hep s;ııycnin taha.~kuku paraya bağlıdır. 
a ~k d halde, dedim. Senin de Hm- birlikle bekleriz. Olursa ne mutlu Para meseled de tamamile benim 

{ .._ avasına pek emniyetin yok ! vazifelerimiz başına döneriz. Elimde olduğtt için böyle ufak tefek 
m ~ı:n ~!bette dedi, Nihayet bu bir Bu takdirde Andon Reştuni gibi l/Miseler seni1ı oradaki ve bundan 
m th har 0Yunudur. Ne kadar karışık bir ~erseriyi başımızda bulundurma .wnraki vaziyetini sarsmıyacaktır. 
rih Ada alde bulunursa bulunsun, ne mak elimizdedir. Ropen Cevahirci- Komite ile 11l''izakere ederek bir 
euıı.,:". tr Zanf zamanı olursa olsun ni- '"'anm da sakalı benim elimdedir. mücldet işleri muvafık göreceğin bi-sf"'.1e d" :1 Wd u~anunız koskoca Osman- Gene kocan ikbal mevkiine geçer. risi üzerine devret ve burıdan sonra-
lı ~,ç evfetidlr. Uç beş ermeni ile, bir Eğer netice aleyhimize olursa bu ki lıottı hareketimizi burada bulu· 

e ~ kırtıpil ve biçimsiz silahlı ile, takdi~de de korktuğun akibetten u- nan komite azasile müdavele etmek 

1 bı tltı .alelade dinamitle, beş on z:ık oluruz. Ne dersin? üzere süratle buraya gel. i ki tara/
an Mıra ıle giri~tiğimiz bu dava bu Eliz düşünüyordu. Bu fikrimi çok lı çahştılım biliyorum. Muhalif 

~ et; karşı bir blöf mahiyetinde- mülayim bulmuş olacak ki kalktı parti de vardır. Müteyakkız olmak 
' 

1 
a resti alırız veyahut varı- ve boynuma sarıldı. lLi~ıındır. Burada bizim lehimizde 

d~a .k~·m_~iz - Do~ düşünüyo~un, dedi. bir kuvvet toplanmıştır. 
~Bu fikirde beraberiz. O halde Ropen Cevahirciyanı bu ne Teşkilatı dağıtıp veyahut tevsi 

d Halbuki ben Toma~·aru seYe- ı l JJıbı ; ticeyi hazırlamasını tesri gerektir. etmek ve tekemmü ettirmek e im-
a 1ltrı Ve s:verek evlendim. !ki çocu- Hem de demek mektepten çıkarıl· dedir. Nasıl tensip edersen öyle ha

! <J.··henuz küçüktür. Ben memleke- malan bu münasebetle bir isabettir. re ket edelim.,, 
K tt ~ntnem artık, fakat onu da şim- - Bittabi böyledir Eliz. Karı koca arasında kabul edilen 8

s)tnd üsbütün sarılacağı bu işin ba- llasta iyileşti. Gözlere tekrar fer nıuayyen tabirat ile bu kadar mü-
ı:rô' l!~n almak mümkün değildir. geldi. Yanaklara hafif bir penbelik him noktalan ihti\'a eden bir mek-
ap~kklik?zn,etin onun üzerine nazarı d~~ıldr, gülümseme güzel dudaklat"- tubu acemi bir kalemden çıkmış bir 
0ıı~ri a.tı. celbedilmiş oluyor. İçimde da belirdi. Ve buı~un,. mükafatını 1 Iı? '. e ~etirm~k çok güzel bir ~ifre ~a 
yo~a~ bır maceranın acı sonunu his· hiç- yorulmadan gordum. hıyetındeydı. Bunu pek begendım. 

k ıo\a lelvukula bir düşünüş Yar. Bu- Benim için de Ropen Cevahirci- (Devamı var) 
Çok ag"lad 

t 
ım. 

~.ı ....... darnı 
t IJl· l~ı· . 

~1~ bir çığlık kopardı. 
e( A~. diye haykırdı. Delirt-

Köpek havlamağa başladı. Anne rengine uyan bir pırıltı ile gözle
Penkovitsa küçük idare lambasını r:nden yanaklar na doğru yuvarla
elinc aldı. Ve korkak. korkak ka- myorlardı. 

pıyı açtı .. Dışarısr simsiyahtı. Ur- ı Heyecanını ~östermemek için 
kek bir sesle: 1 arada bir başını yana, omuzuna 

"Kim var orada?.,, diye bağırdı. 1 doğru eğiyor ve kulağına doğru 
Kimsenin cevap vermediğini gö. ı akan yaşları asker kapotuyla sili
rünce kapıyı kapayacaktr. Fakat yordu. 
onun bu sesine cevap olarak kö- Penkonvitsa tatlı ve telaşlı bir 
pek sevinçle sıçramağa, gidip gel- sesle: 
meğe başladı . • Acele adımlarının - Seni ne kadar çok bekledik, 
sesi, koridora yayılmış, mısır yap- diyordu, kaç defa seni rüyamda 
raklarınr hı~ırdat:Iycırdu ~ gördüm. Ah ne rüyalar gördüm 1.. 

Bundan sonra da kaprdan dışa. Bir gece kocaman bir hrın gör
n çıktı. Karanlıkta ilerleyip koş- düm, yanıyordu. O f.rma diri diri 
mağa, tekrar kuyruğunu sallaya yakmak için bir at götürüyorlardı. 
sallaya geri dönmefc başladı. At, uslu uslu ilerliyordu. Fakat 
Zevkten sarhoı olmuş gibi idi. Ni- fırına yaklaştığı zaman tekme attı 
hayet gene bir dönüşünde oda ka- ve şaha kalktı .. Bütün kuvvetimle: 
pısına baştyla v1;1rarak ardına ka- "Aman kuzum yapmayınız bunu, 
dar açtı. diri bir hayvanı yakmak günahtir,, 

Penkovitsa anne, gene eline kü- diye bağrıyordum. Fakat i~lerin
çük lambayı aldr. Başr hizasına den biri bana: ''Bu senin va~:i:11 
kaldırdı. karanlığı r,özlemeğe baş- değil, diye bağırdı .. Çekil r · ü

ladı ve işte o zaman kapotunu o- mün önünden!,, Sanki at be •' o
muzları üstüne atnuş bir erkeğin nu kurtarmak istediğimi anla
ilerlemekte olduğunu, avluyu ay- mıştı .. Bana öyle mahzun ve ao-
d•nlatan ışık içinde gördü. kulgan bir bakışla baktı ı.: : .. GQz-

- Kim o?.. !erime yaşlar geldi.. Ağlıyor:l ·Jm ... 
Boğuk bir sesle, karanlık çeh· Ondan sonra yeniden tekı 1c:cr sa-

reli adam: vurmağa başladı. Fakat ·nıı zor-
- Benim 1 dedi. la fırına doğru sürükledi 'r. Fm-
Lambanın fitilini açarak ileriye na girmemek için ön ~:·~l·krnı 

doğru koştu.. dayadı .. Bir şey kızarrr: ~~a ba1. 
- Petko ! • ladr. Yanan et kokusu et ·;ıfa ; ~-
Henüz uyumamış olan çocuklar 

başlarını kaldırdr. En. büyükleri, 
yanında yatan ki.isük kard.eşini 
dürterek: 

- Mitche, baban döndü.. dedi. 
Oda birdenbire canladı.. Bütün 

aile yatağmdaı ıcvinçle kalkmış
tı. Karısının uzattığı ü~ ayaklı ta
burenin üstüne oturan, cepheden 
gelmiş olan babanın etrafmcfa ço. 
cuklar toplanmı~lardı. 

O kuvvetsizdi, çok bozulmuş 

bir çehreyle oturuyordu. Yüzün
de gölgeler vardı .. Onlara mah
zun, mahzun 1:-a~nyor ve susuycr
du .. 

Gözlerinde iri ve ıuvarlak yaş
lar vardı.' Bu ya~lar yarak toprak 
ve kerpiç rengindeki yüzünün 

yıldı .. Sonra ati yerde uza.ımış 

gördüm .. Ön ayakları ~.t -;:muş· 

tu. Etrafıma bakındım. Kimseler 
yoktu. Büyük bir korku ile uyan 
dım .. Mukaddes kandili yı.ktım .. 
Meryemin önünde eğilerek haç 
çıkardım. Petko bilsen n e kor. 
kunçtul • • 

Erkek bir kere daha için ~ekti .. 
Karısına ve çocuklarına br.ktr. Ba
§ffiI ağır ağır salladı.. V c sonra 
kuyudan çıkar biri boğuk bir ıes
le : 

- Böyle şeylerolur, şeylerdir ... 
- Rüyada neler olmaz ı:: . 
Diye karısı, onun sözünü · :ısdik 

etti. Sonra yarı sönmüş ocai_ 1 doğ. 

ru ilerlerken: 
- Ben de gevezelik ediı Juru-

Çeviren: Suat Derv : ş 
y::·rum .. Halbuki sen kimbilir ne 
:•adar yorgunsundur .. Acıl:m ş~ın

.:ır .. Niçin kapotunu çıkarmıyor
sun?. 

Petka başını yana çevirdi: 
- üşüyorum, dedi. 
Ocağın önünde meşgul olmak 

:çin annelerinin uzaklaşmasından 

istifade eden çocuklar babalar.nın 

etrafını sarmışlardı. N eş' eli, neş ·e
l~ konuşup duruyorlardı, Hepsi 
babi!sına, eve döndüğü için ne ka
dar bahtiyar olduğunu, ne çok 
sevindiğini anlatıyordu. Ve her bi. 
ri kahramanı olduğu mühim bir 
şeyi ona. kardeşlerinden evvel an
latmağa çabalıyorlardı. 

Altı yaşmdaki küçük Ehristo 
bir gün hayvanları otlatmağa gö· 
türdüğünü, onlar kaçıp dağılmca 

ağlamağa başladığım ve onları ağ. 
laya ağlaya kovaladığını anlatıyor
du. 

Annesi başını çevirerek: 
- Ah, evet .. Bir gün onu hay

vanlarla yolladım. 
Diyordu .. Babası: 
- Ziyanı yok, dedi, çok iyi et. 

mişsin artık, onun işe alışması la
zım .. Şimden sonra o benim yerimi 
tutacak ... 

- Babamın ne güzel bir pan
datifi var!. . 

Uç yaşında.ki kız, k~çük Mitche 
babasının göğsüne doğru elini u
zatarak bağrıyordu. 

Dimtscha: 
- Bu bir pandatif değil, bir 

ni§an, .. 
Diye izah etmek istedi. . Fakat 

küçük Mitsche kabul etmiyor ve: 
- Bu bir pandatiftir .. 

Diye israr ediyordu. 
Ehristo babasına yaklaştI, nişa· 

nı tuttu: 

- Ne güzel dedi, bahalı mıdır, 
baba? 

Baba cevap vermedi, gözlerini 
gene kapotunun kollarında kuru
ladı. Iztıraplariyle boğulmuı bir 
sesle: 

- işi bilir, dedi, kimi bunu bir 
(Lutfen sayfayı çeviriniz) 

thJ'krnı ıstiyorsun beni. Evet bu 
relC~~ e .kocam için daima düşünü
estııl ........ hır akibettir. 144 KAHRAMAN HAYDUD KAHRAMAN HA YDUD 141 
lr ~-....O halde. 

d~ b O halde bana düşen ondan ay· 
. ata~ ~·abancılar arasında işte böyle 
yıl tı· 1~ kapanıp ağlamaktır. 
J\ı'1uy~Ze ıçimde derin bir merhamet 

dl: )İtib~· Kaldı ki artık hayatımız 
u. >ıu 1rıne tedahül etmiş bulunuyor· 
rs~ta~·~e~ itibarla Tomayanı temsil 

l) etınde idim dedim ki: ....... s ' eırı~a ana bir sır tevdi edeceğim .. 
Jettaıı' bunu kocandan, sakhyacaksm. 

u. ~cend~~Uku onun lehinedir. Fakat 
s~er ~sı öğrenirse bu neticeden ür 

erJ.JUte b başına gelecek felaketi veya
akJ. ibt a~ırnıza gelecek felaket ve a-

J tı tesri eder. 
zel .._ t\eden? 
e t1 -.. \-0cUkJarma yemin el! -v _ crnin ederim. 
Ks'lını ... nopen Cevahirciyandan aldı · 
~ ıu- t:ı· .. ~ tnektubu oku! 

bı.ııı ızın Yüzü gözü büsbütün allak 
dO~kı~ı ak olrnuş, bana ~aşmısı bir ba· 

_, ~ a takılıp kalmıştı. 
ncıılilisl 

1
bemek, dedi. Sen de alçak bi· 

dfi n. 
_-' Hu hüküm tüvlerimi ürpertti. 
~Ae-;; Delirdin ~i Eliz, dedim, ne

do~ · · 

k~i~~ed~n olacak. buradan :\'upri
e '"Lr • erzıfona gitmesine ~en yardım 

· ıııl ·l'l \·e k 
~~ti ~e ·ocamm başına bu f elake· 

ecŞJ" • n hazırladın. 
tı1" , , l'.:1 · 

fh r~.?Uk 1~· dedim. Sakin ol. Asabın 
ııw l\ uc · Fena muhakeme edı\'Or~un 

and · 
••11 ok an aldıitın mektubu bana 

Udun. Orada Ropen CeYahir-

gün mükellef bir saray kiraladığı

nm söylüyorlardı. 
- Mükellef mi mdam? Fakat 

sizin sarayımzı görd.ikten sonra 
fakirhaneme saray admı vermek. 
t ... tereddüt ederim. Gerçi Vene
d:kte uzun müddet kalacağ m ... · 
I~ararımda duracağımı da sanı

rım. Venedik bana hoş ve şaira

ne gelir. Hele kanallar.. Onlar 
bnim için birer rüyadır. 

Emperya birdenbire atıldı: 
- Bahusus dikkate değer bir 

crnn:yet altında ya~amak, scnra 
cia her j .. tediğinizi korkusuz yap
mak ... 

Araten alçak bir sesle cevap 
verdi: 

- Siz şayanı hayret bir kadın

sınız madam . .insanın dü~üncele

r.i.ni okuyorsunuz . .!sterseniz bir
likte olal m .. Bu suretle bir kuvvet 
t: ş~~il etmiş oluruz. 

E:nperya mütebessim bir tavırla 
kabul etti: 

- Ala birliği kabul ediyorum .. 
13 .ıraya gelirke:1 sizinle birlikte 
gelenin kim olduğunu söyler mi-
.. ' sınız .. 

- Ha! Katibim Pavlodan mı 

b:ıhse~mek istiJ or;;l· nu~? . 

Emperya düşünceli bir 
aldı: 

çehre 

- Ah . . O sizin katibiniz mi?. 
Bu sırada yaılıca bir kadın Em

peryanın önünde durdu: 

- Beni istetmişsiniz madam? 
- Evet Marya .. Biyanka ne ya· 

pıyor ? ? Ona bilhassa ziyafet ge. 
celerinde çok itina göstermek la
zım. Dans gürültüleri onu rahatsız 
etmiyor ya?. 

-Hayır madam. Matmazel Bi
yanka, daha müsamere başlamaz

dan önce biraz rahatsız oldu ğu 

içjn hemen yatmıştı .. Şimdi bir me 
lek gibi sakin uyuyor . . 

Emperya sar:ırak: 
- Hasta mı ? Fakat bundal" ra. 

na haber vermemiştin .. 
- Müsamere vardı .. Sizi rnhat

sız etmek istemedim .. 
- Ne olursa olsun .. Haydtrnın 

bence her şeyden üst :.:n olduğunu 
bilmiyor musun? Bu akşam Biyan
kanrn pek asabi olduğu muhakkak 
bence .. Söyle bakalım böyle değil 

. ' mı . . 

İhtiyar kadın kekeledi: 
- Evet madam, Sinyora Eiyan

ka bu gece tahmin ettiğiniz gibi 
biraz asabiydi .. Fakat endişe ede. 
cek bir şey yok .. 

Emperya titriyen bir sesle Ara-
tene: 

- Beni mazur görünüz, bir da
kikaya kadar dönerim, dedi. 

Araten: 
- Madam, diye cevap verdi.. .• 

Sanırsam bu gens kıvn sıhhati siz
ce pek kıymetlidir. 

- Evet.. Belki de hayatımdan 

' 

zındaki altın kordon gözleri çe
kiyordu. Sarayın. merdivenle
rinde ağır ağır çıkıyordu. Ar
kasından gelen katipleri ile, 

ıizmetçileri, muhafız alayına ben
dyorlardr. 
Geniş koridoru geçti.. Emper

yanm, şuhmeşrep kadınmın Ve. 
.ıedikte, ihtişamını gösteren sara
~ında, bu ihtişama layık parlak 
wstümleriyle, kaynaşan kadın , 

!rkek bir hayli zadeganın bu
.und..ığu bir salona girdi . 

Araten garip bir helecanla: 
- Affınızı temenni ederek şu

nu söyliyeyim ki madam, siz, ben
ce, her1cesin zannettiği gibi yal. 
nız güzel bir kadm değilsiniz ..• 
Bilakis Venüs kadar, of.. Venüa 
~arıŞrrıdır, sizin kadar narin de
ğildir, nihayet bir heykeltra~ın ha· 
yalinde vücud bulmuş bir mermer 
parças-dır: Sizi onunla mukayese 
etmek kadın güzelliğine bir isyan 
olur .. Sizi, ben ancak Olimp kra
liçesi ve bence güzellik ilahesi de
mek olan Jovcnla mukayese etmek 

Manzara.hakikaten göz kamaş
isterim. Buna müsaade edersiniz, 

tırıcıyd • . Köşede sun'i fidan de-
değil mi, dedi. 

metleri arasın.:la kitar ve laote ça-
hı.nlara, bir aşk kasidesi terennüm Emperya narin ellerini uzata-
eden tatlı kadın sesleri. karışıyor. rak: 
dn. - Ben gerçi güzelim, fakat 

Renk, renk elbiseli, pembe, siz, Venüsü ibda eden güzellik ila-
tombul kollu, açık ve beyaz göğüs heleri ortaya koyanlardan çok 
lü kadınlar misafirlere nefis ;e- daha yükseksiniz .. Çünkü siz insa· 
k~rlemeler, şaraplar, portakal ve nı kendinden geçiren şiirler, yal
limonla yapılmış türlü ixkiler da- dızh kafiyeler, tantanalı sözler ya
ğıtıyorlar::lı. ratan latif bir vücutsunuz.. Şair-

Araten salona girdiği zaman fI_ siniz .. Maamafih ben Jonondan zi
sıldılar dolaştı. Araten , Emperya- yade Anesron olmak isterim. Çün
ya doğru yürüdü. Rolan, tskala, kü hiç olmazsa o, yalnız güzel oL 
Brinoya kendisini takip etme~ini maktan başka dilferip olmasının 

söyle:ii. da yolunu bilirmiş. 
Sarayın tenha salonlarından bi- ikisi biribirine bakarak tatlı tat· 

rin! dalarak kayboldu. · lı gülüştüler .. Biribirlerini anla • 
Pi yer Aratenle Emperya ilk de- makta gecikmediler. 

fa kar!iılaşıy -;:-rlardr. Etrafların. Araten Emperyanın yanma ._ 
da meraklılardan mürekkep bir turdu. Derin derin konuştular. Sa
C:aire çevrilmişti. lonun ötesinde berisinde gruplar 
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Sermayesinin yarıdan fazlası Devletin olan 

Banka ve müesseselerde 
çalışanlara ait barem 

..- B~ta1afı 3 üntütı maa~ nisbetinde ikramiye verili. 
~e bulunmak şartnr. Yüksek MadeQ işletme!ennde. çahş:ınlara 
~ mezurJan için bu muddet idare meclısleri karan ile istıhkak· 
Uç senedir. Bir terfi milddeti için· 'arından faıla olarak maa~annn: 
da üç defa takdirname alan memur yQıde yirmisi kadar ıammedilebi· 
o dereceye mahsus olmak üzere bir :ir. Paraya el koyan vezne memur-
8'Delik iadem alır. lanrıi ikramiyeden başka vezne za· 

Madde 7 - Her banka veya m6· yiatlan twıııığı olarak her sene bir 
'llesecle ihtisas mevkilen olduğu maaş tutarına kadar ikramiye veri 
fıaceden laa vekilleri heyetince lecektir. Bu memuriyetin vekfiletl 
ta.dik edilecek, teknik memurluk idaresi halinde ancak altı ay mOd· 
lara hizmetlerine bakılmaksmn detle vekruet maaşı verilebilir. tda 
8arem dereceleri dahilinde aylıklı re meclislerinin lüzum ıörecekle. 
lllemur alınması caızdir. Görülecek rerlere ve memuriyetlere münha ı 
lOzum ve zaruret üzerine Baremin :ılmak Qzee mesken, mahrukat, ten· 
en yüksek derecesinde fazla aylıkla virat, melbusat, su ve emsali ayner 
ftlfitehassıs istihdamına vekiller he- veya nakden verilebilir. Bu müesse 
hti mnuMur. 3elerden teka6t Ve sigorta esasını ka 

Madde 8 - Kadro icaplarına gö- bul ede-nlerin tekaüt ve sigorta alda· 
• idare meclislerince tayin olwıa· tı prim ve tazminattan vesaire gi· 
tak muvakkat memurlar ve mnstah· bi istihkaklannm tediyesinde kend· 
deınin ile doktorlar avukatlar tah· kanunlan hOkOmlerl caridir. Aylık 
~tar, satıt memurlan, anbar miktarlan Vekiller Heyetince ka· 
lbemwim. daktilolar ve müvezzi, rarlqtmlacak memurlara mak~ 
bekçi, kolcu, §Oför ve muavini odacı tahsisatı verilebilecektir. Harcrah 
1' hademeler ustabaıit ve ameleler hesabında ikinci maddede yazılı ay· 
"8afr milstahdemler bu kanun bük· 'ıklar esa~tır. 
"'1nden müstesnadır. Madde 11 - Banka ve milesscse 

Madde 9 _ Devlet hizmetlerinde !erde çalıpn memurlara bu kanun· 
faal veya Qc:retle çalJ§3D memurlar da sayılan hak ve menfaatl~n 
dan bu kanunun birinci maddesi hQ· halka temettü satıf hisael, ikramiye 
kumıerine giren herhangi bir mü • tazminat, fazla mec:ai ilcreti vesaire 
lleaeye geçecek olanlar maaşlı v~- gibi hiçbir §eY verilmez. 

leden nakledildikleri takdirde iki Madde 12 - Banka ve müesscse
'-ce, tk:retll ftZifeden nakledildik terin kendi kanun, ~me. esas 
Itri halde bir )'Ukanya alınabilir mukavelelerinde mevcut ve bu ka· 
.... nuna mQnafi hQkQmler mülgacfıt. 

Bu mQ111uelerden devlet hizme- Muvakkat madde: Bu kanunwı 
1lne girenler ınaatlı vazifeye girdik· nepi tarihinde birinci madde hl· 
lari takdirde iki derece, Oaetli bir kOmlerine ıfren mOessesele~de tneY· 
'-ıifeye geçtikleri takdirde bir de- cut memurların almakta olduğu ay
~ ~ geçebilirler. lık miktarı bu kanunun ikinci mad· 

Madde 10 - Banka ve milessese- :tesnde yazılı d~ aylıklarmdan 
1-in manurlanna maa§ianndan hangilerine tekabQl ~o 
'-fka a,ağlda ı63teri1en hü w ceye itı.ı edWr. Ay)Jklan iki dtte
llatnfutıer gOat.erilir. c:e maat ll'ISlllda kalan1'1' alt dere-

Yalmz Ankara için devlet memur- ceye girmekle beraber almakta ol· 
. • • .ı.ak 

tinae w namile alın evam eder • 
n h•saıı• dolayıstJe mauniyet a· lkincl 1mddede yuı1ı aylık mfk· 
laniar veya ima askerlik hizmeti i· tarlarından fazla aylık alanlar için 
tin vazifeden ayrılanlarm aylıkları 'm miktar müktesep hak sa)'llır. 
\'e tedavi masrafları verilir. Vazife- Madde 13 - Bu kanun ı Haıi· 
lerinde liyakatleri görülenlere birer ;an 1939 dan itibaren meridir. ·-
Hapishane cinayeti 

_.. &,tarafı 2 inddı ne kadar iyi idi. 
llleleleainden bizi 100 lira zarara Bu aırada reia sordu: 
toktun, diyerek Uaerime yUrildU, -Beldrde bıçak yolanUf. Vab 
bu arada ceketinin altında parla. dan sonra aramıflar da bulama • 
1aa bir daim &ördüm. Bu bıçaktı. mıf]ar. 
81ru ıonra Bekir bunu çekerek ü- - Vardı. Fabt bafcardiyan 
Zerime atıldı. Ben de bir müddet Osman onun bıçaimz aaldaclı. 
e.veı tevkifhaneden kurtulan Mus - Neden aakluın? 
tala adında b!rinden aldığım bı - - Hemıerilik pyretinden o • 
S&lı çekip kendimi müdafaaya lacak r 
'lıtJlaclım. Yanm saat kadar bo • Rei1, ucu kıpkırmuı bir kama 
httuk. N"ıhayet nefsimi müdafaa 51kanp ıuçluya •ordu: 
ederken nasıl oldu bilmiyorum, - Senin bıçağın bu mu? 
a..tr bfrdeQbire yere yınarlan&. - Evet benlm1d odur. 
~en .. =-=yte ·--- eroın· -~-t.....:. B .. __ 

UY& --- ~ un\NID acara ••kanın Jeçtlğ: 

.. .,,.,.,. 5 lftft4• 

Cllladı olduiumı bildiımektedir. 
• Parla belediye mecllai, Paris 

1ebrtnin bet milyar 372 milyon 
90o.603 Franga baliğ olan bO~nı 
63o milyon miktarında istikrazlar 
'kdi kaydı ihtiruisi ile kabul et· 
lldttlr. 

tevkilhane hutaııeainiıı 8 nawa • 
ralı oduamn vuiyetini teıbit eden 
tahkikat evrakı okundu. Bunda, 
odan n ortumda ceniı bir kan 
topluıtıu •• •JDI oda ile 7 ft 6 
numaralı odaların dunrlannda, 
yaralı Bekiriıı ailrline •ilriino ıi • 
derken yaptıiı kanh el izleri oldu· 
iu bildlrityordu. 

Sabitler dinlenmiye ba§landı. 

Bunların eueriai katil auçlusı 
kimıclerdi. 

Haun, thAn. Rifıt, prdiyan 
• Emin bir menbadan öirenildi· Sabri, Çeımemeydanlı Hüseyin, 

iİıle Köre Jose • Lui s· Diez ismın· Şevket, bafgardiyan Osman ia:m. 
deki cumhuriyetçi Ispanyol m'* Jerin.dcld tahitlerden bazılan öldü 
11binin zabitlerile efradı yakında rülen BeJdrde bıçak bulunduğun:.: 
lıerbeat bırakılarak bir İngiliz harb fakat Udiacden ıonra batgardiyan 
ltınisile cumhuriyetçi ispanya ll· Oamanm b çafı alıp sakladığın 
lllanıanndan birine gönderilecektir. 16y1Uyorlardı. Ytlzle§tirme yapıl • 

• VIJlOVa gueteleri doksan iki dr. Yine aynı nziyet dnam etti. 
CeJdn C:~oslovakyaya gitmek üze- Gardiyanlar bıçak olmadığında 
1't Prymat mıntakasmı terketmiş mahkilmlar ise bıçak oldufunda 
aldukıanm haber vermektedir. ısrar ettiler. Ytlzlqtinne 1ttaamda 
8UnJar, ahiren istirdat edilmiş olan bir hld"te de cldu. Suçlu Dureun 
Si1ezyac1a 1918 d~ sonra yerlq- munun mev'ldindeld yerinden 
laıiı olan kimselerdir. birdenbire fırbyarak parmaklıklar 

•leh batyekili Skladkovsld noe' dan atlamak ve baıgardiyana bil· 
~ sonra Vanovavı ael· cum etmek istedi. Jandarmalar tut 
lıliJtir. \ular. Fuat o, buu nimin .ay. 

HABER ' in 
Yeni 

Güzel 
tertip ettiği 

gözler 
büyük mükafatlı 

müsabakası 
19ti9 Senes1 lçf n !le yapılat'ak mOsabakaların 

)'Ok ki en btJyOğOdDr 
şOpbe 

Guzcl gözler müsabakası gazetem:zin 7 inci yıldan 

8 inCi yılına baııacagı 11 1kinci1Wıunun 1939 tarihinde baf
Jıyacaktır. 

Musabakamızın izahı: 
Kad n okuyucularımınn evvelce çektlrmit veya yeni· 

den çektirecekleri resimlerinden istiyenler bat rcsimler:ni 
istemeyenler de yalnız resimlerinin eliz kısımlarım yu· 
kar daki res:mlerde iıaret edildiği ıekilde kesip bize göndere
ceklerdir. Müsabakamıza lttirak için kaclıa okuy~Warımwa 
bu tekil.de idarehanemize a&ıderecekleri resimler 11 tkincild
nundan 11 Mart 939 tarihine kadar muntazaman bergiln bir veya 
bir kaç tanesi, ayrı &Jl'I numaralar altında gazetemizde neıre
dilecek ve neticede en gtlzel gözlerin hangi gözler clduğu o.. 
kuyuculanmızdan soru~ca'ktır. 

Kimler mUklfat kazanacaklar: 
Milıabaka reilmJerinin intipn devam ettill mGddetfe, ga.. 

zetenıizde çıkacak kuponlan toplayan her okuyucu, ıUzcl ve 
cazibeli bulduğu BEŞ GÖZE rey vermek hakkını haizdir. Rey-

lerini beğendikleri göz resimlerinin altlannda haJunacaJc nu
maralan topladıiı kuponlarla birlikte idarebanemize söacle. 

IWWk lcnLnmıt olaatlda' " idarehanemizclen lııaımn için 

- - ........... alacald•lır. 
Okuyuculanıımaa glSndereceldeii reyler toplanacak •e 

~ıp sair rey alan bq ıüzel gCSze verilmit reyler içinde 
.. Wunaıı Ud J'1z okuyucumun 'ktymetleri yekQnu 800 kil· 
sur lirayı bulan hediyelerlJnlz tevzi edilecektir. 

Tcvziln ne ıekJde yapılacağını bilahare esaslı bir ıekilde 

izah ederek okuyucularımızda en küçük bir tereddüt nokta· 
aı bırakmamıya çatıpcağu:. 

Kadm okuyucularımızın göz resimlerini 
bekliyoruz. 

Gözleri en ço'k rey kazanan beş kadın okuyucumuza ay
rıca para mükifatı verilecektir. 

.Kadın okuyuculanmız, bize gözlc:rinin relimlerini ıön. 
dermekle HABER'in 8 inci yıldönümü münasebetiyle tertip 
ettiji müsabakaya yardım etmi§ olacaklardır. 

Jateycnlerin yabm cöz resimleri nqreclileceğine ve bbe 
yalmz resimlerinin bu kısımlan gönderileceğine göre ken· 
d;1erini utandıracak hiç bir şey mevzuu bahaolamu • Bununla 
hem HABER'e yardım etmiş, hem de hakikaten pel olan 
gözlerinin güı:elh1' derecesini ölçmtl§ bulunacaklardır. 

HABER, kendisine göz resimlerini &ôndermek l1lfed1e 
yardım eden kadın okuyucularmın bu zahmetlerini müabe
lesb bırakmak iatememiıtlr •• 

Okuyucular mız tarafından verilen reyler neticesinde tL 
ayyiln edecek en fazla rey atmıı bulunan bet göz sahibine p 
mWdfatlan dafıtacaktır: 

Birinci d.-.de N7 toplapa aoz aahiW 20 lira 
lkiaci " " J'J ,, 11 ,. 
Uçiincii ,, ,, ,, ., 12,1 ,, 
Dördüaci ,, ,. ., ,, 10 ,. 
8eıinci ,, ,, ,. " 71"1 ., 

NOT: Bbe gönderilecek göz reıimleri laldplerhıin millte· 
ar isimleriyle nqredllebileceği gibi hakiki ilimleriyle de derce
dilebilir. 

DiKKAT: MUJrlfat kazanan göz Wıiplerinin mllkL 
fatlannı alabilmeleri için, bize gönderdikleri ıöz relim1erinin 
birer eıini de kendilerinde bulundurmak zahmetine Jı:at1aııma. 
lan lazımdır. 

Mükafatlarını biz~ ancak kendilerinde bulanan gas 
resimlerini göstermek •uretiyle alabilirler. Herhanp bir 
ihtilJ.fa sebebiyet verme:neai için bu resmin, ICiyledilfmls pbi, 
gazetemizde nqreclilen resmin ayni olması Jlmndır. 

iş Bankası'nı 
939 K. TASARRUF İKRAMiYE PLANI 

• ee A 

32,000 LiRA MUKAfA1 
Kuralar : 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Eylol, 2& Ağustos, 

1 ikinciteşrin tarihlerinde çeKilece.<tir 

lkRAMIYELER: 
1 Adet 2000 liralı!< 2.000 lira 
1 

" 
1000 " 

5.000 
" 8 ,, 500 " - 4.000 " 16 " 250 " - 4.000 " 60 

" 
100 " - 6.000 " 95 

" 
50 tt 4.750 " 250 " 25 u 6.250 ,, 

- -
435 32.000 

T. fş Hunkosına para yatırma ıa. yalnız para biriktirmiş 
oımaz, aynı zamanda. lailolnlzl de denemiş olursunuz. 

. • .. . ," ~ . . * 

leniyorclu. 
"- Bırak n beni ben kalkıp gi· 

Jec:e;im buradan; madem ki mcm· 
le'kette aramıada Jran davaaı olan 
adamlar, benim aleyhimde phadet 
eddbiliyorlar, ben de mahkeme fa 
lan iatemiyorum. la~rseniı: ııya 
~n idama mahkQm edin.,. 

Şahitlikler araamda vakadan l 
!d gün evvel tC"fkifbane kontrolö 
rü Hasarun Kuruçayb Bekiıe: 

''Seni Dunun ele verdi, onum? 
~aşa çıbmazu"' bu eroin if0 ni fa 
">amaııın burada,. qed:ii hldials 
da ortaya ablda. 

Neticede müddei.umumt Peri. 

ZA Yl - Seyrisef erden aldığım\ 
sı N~. lu §Oförhik ehliyetimi, m~ 
ayene cüzclanınu, nüfuı teskercmi 
araban:n kazan, karnesi ve ıoför 
karnemi zayi ettim. Yenilerini ala 
cağımdan hWrllmlıri yoktur. 

Balat Lonca Demirci 
eok:ık No. 9 

Ali 
(Y. P. 2S04) 

dun Bapiıanm lsteii U.erino mah 
:ı:eme-. Dununun 20 senelik eski 
mah!:Um.iyet ilamının tetkiki ve di 
ğer bua plıitlerin dinlenmesi için 
cvmarteti gUnilne barak.leh. 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
iş:etme Umum idaresi ilanları 

Muhanunen bedeli 1010 lira olan 100 adet ldapeli aJxWbane lm
r.isi, 12 adet banyo, 12 adet termosifon komple 14·1-939 c:umartal ltt
nü saat 10,30 da Haydarpaşada gar binasındakı komisyon tarafmdaa 
açık eksiltme usulü ile satın alınacaktır. 

Bu ite girmek isti)'enlerin kanunun tayin ettili ftS3ilr w 71 lira 71 
kUNf}uk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme &(lnQ mtlne kadar 
komisyona müracaatları llmndır. 

Bu i§e ait prtnameler Haydarpapda rar binasındaki km• ı aı 
tarafından param olaıak dllJblmaktadır. J148) 
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a ·n r 
Zaafı umumi, kansızlık; sıraca, 

hastalıklarına şifai tesirleri çoktur. 

u 
kemik 

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

CAFE R MüSHil ŞEKERi tesiri kat'i, alımı kolay en iyi müshil şekeridir. Bilumum ec· ' 
zanelerde bulunur. 

- , • • • • • : • • 1 ' '-: •• ~ .. 

KASE 

Sizi günlerce ıstırap çekmekten kurtarır 
En şiddetli baş, diş ağnlarım, üşütmekten müte\•ellit bütün sancı ve 
sızıları keser, nezleye, romatizmaya, kırıklığa karşı çok müessirdir. 

Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz! 
İsmine dıkkat: Taklitlerinden sakınınız ve Nevrozin yerine başka bir 

marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

. ,, . »; , ' . .. .. . . ,. '. 1 -
YbN i T[SLiMAT 
iLM'ü~ABERLE:l~iMiZ 

11 .... Dr. Suphi Şenses • ~ 

1
1 drar yolları hastalıkları 1 

mütthassısı 

Beyoğlu Yıldız sineması kar
şmnda Lekler apartıman. Fa

kirlere oarası:ı:. Tel. 4392 ı J 

ORK 
Albümünün 

3 uncu tabı çıktı 

Müvezzilerden 

ısteynnız 

Dr. Hafız Cemal . 
Dahiliye mütehascısı. 

lstanbul Oivanyolu. 
No. 104, Tel: 22398 

, ~ 

.. 

RANK-UNI NY. 

Nevraljl0 NPzle Bat v,. Diş ağrıları 

iMA 
Dln.dirlr 

Ademi iktidar 
v e B e , GavşekODğlne Kaırşa 

• 

·····-Tabletleri her ecıanede araymız. P0tıta kutusu 1%55 Honnobm•••••••., 

Oluürenl•r• ve 
söfüa nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

Saç Bakımı 

Petrol Nizam 
Kepekleri ve ııaç dökUlmeain 

tedavi eden teairl mUcerreb blı 

ilAçtır 

~ ··----,. 
GüZE~LiGiNiZ 

iÇiN 

REM BALSAMiı 
KANZUk 

Bütün dünyaca takdir edilmiş 

sıhhi güz~llik kremleridir. Gece 

için yağlı, gündüz için yağsız 

ve halis acıi>adem çeşitleri husu· 

si vazo ve tüplerde satılır. 

1NG1LtZ KA~ZUK ECZA. 'E· 

Sl BEYOCLt; - lSTA:\'BUL 

'- • s-' 

-·---··----· Operatör Dr. Cafer Teyyar 
ŞlŞLi CE RRAH I K LiNtGI 

H avadar, ucuz hususi has
tane, her nevi erkek ve ka· 
dm ameliyatları, .dimağ, sinir 
estetik (yüz buruıukluğu, 

meme, karm urkıidığı, ve 
çirkin)ik) ameliyatları. ( Ka. 
dm ve doğum). Zarureti olan-

lara 10<> de 50 tenzilat 
Şitli meydanı No. 201, 35-261 

Her türlü yanıklar, kan çıbanları, traı yaraları, meme iltihap
ları ve çatlakları, koltuk altı çıbanları, dolama, akneler, çocuk
ların ve büyüklerin her türlü deri iltihapları. 

VlROZA en çabuk ve en emin bir surette tedavi eder. 

Cinsi miktarı 
Beheri tutarı 

Li. Kr. Li. Kr. 
Dosya dolabı 3 adet 150.- 450.- 33 7t 15 
Boya levazımı 22 kalen.. - - 400.- 30 - 15.30 

I - İdaremizin Yav§an Tuzlası için şartnamesi mucibince 
yaptırılacak 3 adet dosya dolabı ile Tekirdağı Şarap Fabrikası 
için satın alınacağı ve 20--10-938 tarihinde ihale edileceği ilin 
edilen 22 kalem boya levazımının müfredat listesi tavzih edilerek 
yeniden açık eksiltmeye konmuştur. . 

IL - Muhammen bedelleriyle m uvakkat teminatları h izala .. 
nnda gösterilmiştir. 

III - E ksiltme 6--1-939 tarihine rastlıyan cuma günü hi
zalarında yazılı saatlerde Kabataşt3. Levazım ve Mübaya at Şu.. 
be~indeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV -., Şartname ve listeler parasız olarak her gün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatler. 
de % 7 ,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komis.. 
yona gelmeler i ilan olunur. (9304) 

istanbul Belediyesi ılanları 

' Ellerinde 937 damgasını taşıyan ve 939 senesinde damgalanacak 
ölçüleri bulunanların nazarı dikkatine: 

1426 sayılı ölçüler nizamname inin 17 inci maddesine göre ellerin· 
de baskül, kantar, terazi, litre, olçek, metre ve tartı gibi yıllık muayene 
ye tabi ölçuler bulunan bütün ölçü sahiplerinin Eminönü, Fatih, Bey· 
oğlu, Kadıköy ayar memurluklarından birine müracaatla ölçü beyan· 
nameleri alıp kullandıkları veya kullaıunağa hazır bir halde bulundur· 
dukları ölçülerin cins, .Ko. marka, boy veya ı;ekenini ve mık.tarını mez· 
kur beyannamelere siliksiz ve temiz bir surette mürekkeple yazdıktan 
sonra 1-1-939 güniinden en geç 31-1-939 günü ak5<lJl1ına kadar Ubi bu· 
lundukları ayar memurluklarına kaydettirerek müracaat Mğıdt alma· 
Jarı lüzumu ve mezkOr kağıdı almıyanlar hakkında kanuni takibat ya· 
pılacağı ehemmiyetle ilan olunur. (B) (943) 

Nafıa Vekaleti 
lstanbul Elektrik işleri Umum MüdUrlUgUnden : 

1 - ~!uhammen bedeli 9990 lira tutan 60000 litre benzin ile 3000 
litre oktanlı hususi benzin kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 13-1-939 cuma günü saat 15 de idarenin Tünel ba· 
c:mda Metro Han binasının 6 ıncı katında toplanacak arttırma eksilt· 
mc komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Bu i~ ait şartnameler idarenin le,·azım müdürlüğünden pa· 
rasız alınabilir. 

4 - M uvakkat teminat 749 lira 25 kuruştur. 
5 - Teklif mektuplarının 2490 sayılı kanun ahkA.mma uygun ota· 

rak ve eksiltmeden en az bir saat evvel Komisyon Reislitine yerilıni~ 
olması lAzımdır. (9414), 


