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B U G O N 

12 
......................................... -·------··· 
Sayısı her yerde 3 kuruş 

Ziraat Kongresine ait intibalar : Eskişehrin Şerefiye köyünden Takildayı nutkunu okuyor - Ziraat Vekili konuşuyor - K~ngreye iştira~ eden murahhas!ar 

ZiraatKongresikomisyonlarıiiki Vekil istifa etti 
dün akşama kadar çalıştılar Hasan Ali Yücel 
Milli Şef, milli birlik, 

ınilli müdafaa 
B . k d •t kl Maarif Vekili 
ırço . ı ~ .er Hüsnü Çakır 

Yazan: ASIM US tesbıt edı/dı iktısat Vekili oldu •............ ·······~······· 
: Toprak kanununun biran evvel çıkması, çiftçiye makine : 
• tevzii, faizin indirilmesi, tohum ıslah istasyonlarının , 
: ve siJoJarm çoğaltılması, ziraat aletleri fabrikası • 
• tesisi, biranın ucuzlatılması, şarabın serbest imaline t 
• 111 add" etJlln e~i, koyun vo l<eçilorin sayım vergisinin ; 
• tenzili, ağıl kanununun tadili isteniyor (Yazısı 9 uncuda) • 
••••••• ••••••••• • ••••••••• 

cfrndı g\hi hiı·iblriniıı kucağında knı-

de.,çc ynşnynbilmclcı·i aziz emeli- Mehmet A 
mizdir. J•'ııknt nıHletlel'irı birH.ıil'i ile ihtifali • 1 
i) l gcçiımıclcrini ynhuz bi:t.im nrzu-

ınuz temin edemez. Hnttn bizim mil- Şair için yapılacak anıtın emeıı· de du··n atıldı 
Jetler nra ınd:ı kopacak nıulıtemel 

bir fırtınıulnn uzakta. knlıııumız bile 
ynlmz biz.im tedhiriıııiz ve knt'i arzu
muz ile temin e<lilmcychilir. 

lşjc cHıaıun bugiin içinde buluıı
dui,'"ll YnZlyet kısıH'tı bundan ibaret
tir. Hundan lloln3 ıdır ki milli nıüdn
fna 'nzife inin \'O todUirlerinin her 
uıkitkiıHlcn ziyade ehemmiyet nldığı 
bir de' ir<lc buluıunnktay.ı;.r.. 
Bımunln lıc.r1tbcr Milli ~el ~iyn~ct 

tılenıinlu gö tcr(li ~.i bu elemli mnn
:.ı:nrn karşı mdn bizim için yapılacak 
i:;oln şn~km bir te,·ckkül içinde bek
Icmck olınndığmı du gö:stcriyor. Her 
tehlikeye knrşı her aıı hazır bulun· 
nınkln bcrnber Jrnylıedilnıiş zaııınıı· 
Inrı tcliHI l'tmeği 'e milleUıoizi siiı·'
ntlc Jleı·Jctıp l iikseltıncyi, türlii sek
teler ve nınıılnlnrn ınuruz knlıııak ih-

tiuınllcri içlııdc b:ışarmrığn ınecl>u- lı!c7ımct Akif içiıı cliln Unitıcrsitcdc yapılan top1antulan bir görü11üş 
ruz, diyor. 

Sonra tcdbirlerlıuiz \C knt'i aı~u- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~<_Y_a_~_s_ı_s_ı_~~~·-sa_y_~_a_d_a~) 
lnrımız hilz1fmn olnruk bir giin ıııil- ~·nn ycgftııc km·,·ct i c Cumhurrclsi 
Jetler nrn mıln Jwpncnl.: muhtemel başta oldııj!,11 Jınlde Uüyiik l\lillet 
bir lırtınn) n tutulmauuz ihtimaHııc l\lcclisi etrafınd:ı bii) iik ~l'iirk nıille

geliııcc, en biiyiik i tinnt nokt:ısı ,olu-I tinin gcj tcrdlğ'i tesanüt olnıuşhır. 

rnk milli birlik kun etini lıntırlatn- J>un böyle olduğu gibi1 yarın herhnn
ı·nl..: {;İ bir tehlike ihtiınııli öniirnlc ele höy-

Italya 
Fransaya karşı 

- Vatnudaşlarımm BUylik Millet le oJııcnktır. 500000 
Meclisi etrafında ve sade bir 'atan- Bu lınkil .. ntin ac:ıkc:a ifnde cclilıııiı;: G •• ·· ı ı ·· f ı 
daş olmak in lıayatınm bUtUn gururu- olnınsıııdn hıı-:usi Mı· kıymet Q n U U Q P IYQ rm UŞ 
nu dolduran Reisicumhur etrafında , nrclır. Bumlan b:ışkıı milli k- Alp dağları boyunda 
tcsanUdU o deı·cccdodir ki icap eder- ımniit \O fe<lnkfıı·lık say(•sin - ·ıst"ıllka~ mfar yaplJJyOr 
so bUtlin TUrk milJotinl variylc ve dl' gcçıııiı;;tc \ıtrlığıııı Jmrtıırnıı ı 
c.nn;l le lıir hudut Uzcrinde btl. millet 'fıiı·k milleti cııınlıul'i~·etin feyizli i (l'o:ısı S incide) 
tnrlhlnde görUlmcmiş sUr'at vo he
vesle toplayalıllcccginılzdcn asla şiıp· 

da rc~i ile 111 llli miidnfaıı km ,·etleri- ======================== 
lıe ctnıiyorunı." 

Tcıuinn tıııı 'eriyor. 
Gcrçekt en bugiiııl.ii 'l'iirki) e dışa

rıdnıı en korJ;:um; diiı:ıııanhk, içeri
den en insa.f ız tefrika gürcrck bel' 
:;.01• rağmen hnl nt knbiliyctini b
hnt etmiş bir ıııcnılckettir; mcınlc

t>cti hiitiin bu 1rhliJ,C'l<'r<l<'ıı kın·tn-

nin en ),um hiı· z:unnn znı·fıntlıı 

- hem de tıırihimizdc hiç gfö·iihnc· 
lllİ';' hh• deı'C<'Clle - huclutlnı·uıuz.ııı 

herhangi hir ki;ı;;e-:imle teksifi im
Jd'inlarmı da hnzırlıuıır~tır. 

Zntcn, mc<;hııliiıııiiz olınnl an im ci

hC'ti mdz lsıııC't lni.ınii'niiıı ağzındnnı 
l~itmck nyrıt•a ı.nlpleriınizc ku\\Ct 
\<'l'<'ll hlr t<"rııiıınt d<·~il midir'? 

Abdülmecit devrinde 
aray Entrikaları 

Pek yakında gazetemizde 
tefrilca edilscek 
Y •. z1n: ASIM US 

l"eni Maarif l7c7rili B. Hasan Ali Yiiccl Yeni ll:tısat ·vcküi B. lliisnü Çak'1r 
(Ya~sı 8 incide) 

Musevilerin planlı bir 
ihtikarı karşısında mıyız! 

ihracat işlerimize hile katanlar, çürük mallarla köylülerimizi 
aldatanlar, sıhhatimizi bozmak için yağları tağşiş edenler, 

fabrikalarımızın mallarını daha fazlasına satmak için 
toptan kapatanlar ... 

(Yazısı 4 üncii sayfada) 

Ziraat Kongresi münasebetile 

Dün ve Bugün 

Saltanat politikası Cumhuriyet politikası 
..... ULAK GAZETESlNlJE •• -



tnco yıtdöno da ve 
~ ,,_, ,,.,,, -.-s 26 !tllt --~""---

Güt en b rg'in izd vaç • 
ongresı 

vaaôett i ği kız Asli aza olarak kaydedilenlerin isimleri 
Onu '!1ahkemeye Y81'mişti. Fakat matbaacılığın 
muoıdı IJu kızla avlandı mı, evlenmedi mi? 

E:irinci Köy Ye "ır;h .duunma Kon~ 1 k.endtr özsaMl, br-1alm CUMn)'irotlu, 1 
ıreamuc kouırenin tabii üyeleri olan I laktnder Aralanotlu, tlftMI latkoıwı, 
uylav!arım1• ve &l&kalı memurlardan lbrahlm Okay, lıHt Koca. t...U H. 
batlca mUraı=ut edenlerin yekunu bir Xoıac•otlu, ı.-ıt H. u,..,, tıw.Jai• j 
ıuu evvel 94! olarak tabit edilm:ıtir. Yarkın, llfendlyar Xadaıter, t....ıı Matbuct1ık i"t edileli 1 HO M"9ıin· 

tam bet yUı MJıc olacak. Bu mUna 
........ bukı llft&tinift .ftluci.cll oı.n 
~il Outı11btrı O.erinde tetkik -

ltt-lluarllnı,or. 
Outenbtrı'lta hlYttı haJdcında ptk 

fUlt -10.t Ablbi bulwuma)'Ol'UI. 
ÇUül. Sntubi• dt.me ve ._. 11. 

natlot bsfakmlt olan bti,Ok r..111it, w 
..... ile ... hayatım ,..., ..... ,. 
Upıilt ••lıttr. 

"TAi ı, Outenbtrs'in U.94 de lSff 
...stlıri anamda~ bir tarihte Alman· 
yıda Mainı ııbrlndı dolduau.ı blU • 
ıoruı. OQteablrı, Mn '11u.t .. ..,._ 
dtft dol•1' X..- tthrln~ clt 
•mlmıf l434 ten S444' tıılfilt • 
Struburp b\llunmu" JOnra ,. ..... , 
?tlatue giderek 1440 şenelerinde icat 
ettill .dbıi n beala atetleriahı tekl • 
ıaGlU ile 1445 e lcadar orada utnpıı 
tır. ~ :ytae MaSnıcle S ıublt 
1468 de 81mt,1ttUr. 
Guı.berı ieadı ile o devirde pek 

h'jyiik tökret kua.nquı del9it !file 
bu kadı ile kendlüc hltblt llallılÇ 

temin e.demeraiıtl. Billkl•, bu ,o.den 
rahatı bo.suhapt, bei'çlantlıf, ıubke -
meden mahkemeye ıUrilklenmit. 

Gııtenberc eauen kti~ükteaa.i ...._ 
detten pek nasibi olnuyan bir ıı.,. ya. 
Jl!Dııtı. Beblaı 1419 da, auaı dla ıu3 
de 'lmtlf, 1lalaa biri Jos, 'tJlrl er1'ü iki 
fsardeti de oau 1440 ıeneleriKen monra • 
dünyada yalfta lmakmıtJarch. 

H•11ttta JIJag lraJan Chattatiws 1&· 

acletl nltnmôtl Uuut w INa• ltla 
birçok ... bbGaltrde ~· Fa· 

t anttbaaoihk 111ueldinln nllalp n .. 
• mtdtll !N .......... bir m9.id4Gr 
'i Slltoi ........ ,. ....... .. 

a clı~tır. 

&trnnrs tthrini• k~ 
ki;ıtlardan lt*di...,. #.- HM 
da l1trin TUrt ltmladı bir .... ,. lıll• 
Knnelln ıdsndaJd laaı .... ...._. _... 
Je.ı.t._ ~O-nı.p;~•• 
1 -..lıtlfl-. ,,-

ba.a 14#,. .......... ...,. 
A1'f4pl .ına sere m ~tal ktrı•• "" ... a._., .... _..tut
-... oklıalu fsln Akva ediyardıı. 

Yalıyı, bir MJ1f c..m,.ti menfutinı 
toplanan iaftelırin HU Ut !44' v• • 
ttndalri Mneltre alt llatıllnde bit .... 
rıtl Out.nbt1ıtıt" lımlne tesadüf tclll· 
nselrtedlr. 

Diler tıraf tan, GQtcnberıia 34 ıutııat 
l44S tarihlndc acı tdtı itin tara; vtrsi. 
tıl ""1ii MJdolUMllUftur. 

8Uft\at'1 ltdna\ terlh tetkftdtri Ut 
methllf ilim ...... Guttn"'lla Sa. 
ıı•ıt• nltmall oa.tuıu •ılcttAn• .,. • 
rıyo.r. 

auıu. Malnı aat.abef19'11ftt .. 
dltrO l)r, A. •u1".!J .,,._ ......_ 1* 
,..,~ .. ,.. .. 

A"l ba olarak bu ıuretlc mUı.cut •· Alttndal, tt•f M&t&r, tbfthlm 01la7, 
d•nltrin alfabe aıraılyle 1\inderi §Un• bmatl JtuıdtrU, tllll&fl Vıft'k A._ t .. 
lardn': nıadl BatldSy, Deniı Daı\k lnUmtliUI. 

Ahmet Herkmtq. Arif Artüre, Ah· Kadri, bam Arım. Kerim ~1'k, 
met Akkor, Ali R. &'kol, Ali X. Yilit· Xh1nı Xara:dayr. Kbnn Tire. Krau· 
otlu, Arif Akman, Alt latı Bldncl, A• "' Kadri Bilaeınre, KerlM ö. ÇaJlar, 
belin. TUtenk, Arif Ç.W..r, Ata Ev. JCltnn R. KlylU, Kban MaJasıolJu. 
rim, Ahmet Tald, Avni TUN~lu, Kartal koftltfft fabrUlauftı temden 
Ahmet A. Bodur (A. &), Ahmtt (A. Xlmll Çukacı, K•mal Ytftll;si . 
S.), Abidin .Potollu. AU Xımlc. IAtfi Günalr, Latfl JC1reo1aıia1n. 

•ldr lıt1U Akko111nıu, Beklr Sıtkt Ltucha, LOtfi 'OlkOıntn, Lltff •rır. 
Artun, Burbuı,ttüı ökttm, Belkta xı,. mtn, 1At1i1t Ytıldn, L6tfl A__, • 
I*'• aac.httltr, B.klr, S.kir S. Akko.. Memduh lıpar~. Mtın.ir Serdar, 
,.Su, D. H.ım IU'Jıan. Meltaıet Jliti, Mahmut Burhan, Mü· 

Ctmll ltb~ CtW ıturqiıotlu, •lfllliotl\I, MQmet f. ı.taıruı. 
-.llıfllit,.. ••ıı oıa..111a Celil lalıfoll11, Canip Muoaldl, Cttnal Muttala Bm1n Bulclanlı, 11..ııw QI. 

beraber kuar 1437 dt •eril•lftir· HeJ. lCa~uııan. te..ı Arı~n. Cemal ker, ....... Tekinalp, Meıu.et Alft'ı' 

,.. 
buld dlter bir davaq lml ıeserkea at Kant, CeJll Tanınan, CelllQ. c;atıUaer, han, Muatlfa baaıp (Alrkbl), lılaeta· 
rtndilimize gBre, Gutcal>erc l4J8 aoe1 Ceıtı lJter, Cahit öncu, Cemal, CeW fa Onal (Akhl), Mkbat T.t>luuy, Mt· 
Yortusunda itibareıı, •-,.ı bir siıl... SaiırolJu. CaaiJ Yoldq, Cevdet Galet, ciı t. Okay, MUnlt ÇelcM. MfCit Brkol. 
n-., ic:IUI ............. Mrl ..... tNap ana! SUc:tl. Celtl l>uraa~y. Mueueı Eralp, Jıftllhat ...... llell• 
~·k ~ıt.rlle beNblr itaat~ Dede Aıpanlan, Durmuı Tanrıverdi. hat, Nutala, Mehmet ~. çı. 
~·~ oturMalr flbiftdt idl. Enver Kok, Edip Pirbıffioilu, Et• tak, MuıWa Mutlu, M. §evki Ertufn1 
ll"Y"ıle1h Gu•llotıln 0 terilatt beat Yücel, Elrl'ltft Ersun. Bwıver E· M. Alt GUMr, M. AU Akkaya, M. A,r1f 

t•U OW.Cbpu ft .........,_ile •tur. kincil Emin Zıfrl Heper, :ım1n Al'Jlan. Çeliker, Mehmet $rgl, M. Sadık :ııtt, 
mala 111eebur ltul~uğwıu dUtllnebUl. Ekrem Arılan, Ekr._ Tok, Ethem Men Memduh Jtpaı·tafıgfl 14. A. Aplıan 
rb. Halbuki, !Mhktmenin qrumı .4eres, Eytıp Ak'°)', Ekrem Rtiftil ttre- Mahmut Lydl, M. Bııafn Eri~irgil, 
107 de vermiı olıa•am• Q&Jaff.11. 0 .,. •in, Esad A. Boıb)'&. Enver Scnıir, Mahmut Bartıan. . . ,. rikte Ga.ten~trtta •f•ıuaiJ ).d......, Emin Emre, Enver Kurtotıu, Akan Nihat Odabapoğlu, Neca-a Şerif, Na· 
ı.., ~l. Ethenı Veyai, Et!ıeaı YUcet, Ermiı ~ım TorfUU, Necip Aydeıqir, Nihat Pa-

DAVIJlAN UKtZ QNESOJfltA: kon~erve fıbrikaw, Dtem ~nani, mukotlu. Noumaıın. Nnat. TUsdil, "Bwau ..... dl~ Ben o 
Mohıkbk ılbl ıaydabilece)J Wr teY Fikri Feaçioclu, Fuad ~ Brtacln, N.U Onan, Nunttla öktel, Nqet Jtl. UdM -- •o bbQlp • ,....tü 

.,...._ l> la ıudur: Oııttnber( • tarUatt Paıb Gü,JtÇ, F.ık l'aqrollı,, Paıuk Çe- per, Nalif tııtu. NNaiu ösce.a, N.. lle.Jaaik ~? .. ~ beal 
kaJttt lMeu ..,.. .. it .. n.ber otu.. lehl, Pttff:'A1rlcot. P'•1Jb A~. cati Tarhaıı, Nuri ATCJ, Necip luvtfel\ ........... a.a _... --ıı 
nıp ~ iM .. '*'- • .,. it- G!el"*J 0ernC"*. Gen. Ahdur- Nalrl JCa.toın. Nihat. Glm. Deıtıl ...,._ 
1erlM..,.... rah•'I, ..... ltdat. 0.mafl Akdai. Oa\aa Nuri, Akman. ........ .....,, .. .-.ı 

V..... ....._......,..._ ---~ Hakin Ydan, Huaa Ö•'Mıı. Halil Oemaa Oamlen. Ormanoıı.Jt" endilltrl - Bea ••IMN• .... ..,,._, 
da, Jlftl 1419 ................ ıra- Btman. Hamdi kultll, Ha,rl VlkU, Ltd. f. Oıınanlı 8-nb11, Oaıan Cudi :--... -::~lplro-
1111 llhlt olarak -.S.~tlri ~tll!' HaUt Ça"flJ. Mi*di lantan, H. H. GUraoy, Oıman Demirel (A. 1t.). 
Hlti41Mih• 11fıtıd ..... 1•""'«• zfptfj"*"'Ht'a...Jı.a.fl Oöclü. ...,ömut._JO!IUl~~--.Li\1LILJllullraa.~-....ı·~•Jl..;:.;1&~'1;,:.0...;GeftP...-.:_.;""9Jelt..:::.:.;;:::,~1....,.-,,.;;.. 
vardı. l'Uat, b&al&IM araaın~ Gutta • Hayri Gülek, Hasan K•ndirli, ttamdi Ömer Taıaman, Ömer Çan Jı trtan, Ö• 

heflln kam• idt laft ppü,or. Ka1. •m•n, Hona, H..Uo, H~ Bh·· mer Ço...,. 
bıald, mat~ı. •'*411 titr t.u oı. and, HıUt Bvliyu, Hıean ş. OytuJı, Raalm Çaıı, tUfat ~" ttııa. Sel
uydı, daqcla ~da ...... it il Hamit Demlrtaf- Ha7dar Okaaor, Hıy· tok, Rttit Atasoy, llifaı Alaboy, Rifat 
hit o1aıü ~ ı., .-mı. et Kantof, Hatip Burtpuıar, ffaaaa öıtllrlc, R\lftU Tombutollu, .._ 

l>tmek olu,_ ~ ~ ....... • ..,...,_, Hasan 611-n. H. Atıf l'upı• Çuqua11, Raif GUvea ,Nl §. l•Ja. 
mtJt mtrwttla :ta= _,.1dle cals, ffii~Uin A~. Hamdi To~. ltai.f Saydan, RUdiier Rldtteı, ltiedel. 
Gıdtnbtra t'4tll wrtit• u. ı«abip lualr, Hablp öıltr, HUmi Ef· ltUttü Bıel, Jlfıt OUntt, .... Va.. 

Bqnu iıbtt ~4iler bir delU dt "11Wl, ffUrrem ~k. Hamit Eker, JUfat (btilrk, Rıza 'tamıı, ıtllat Ala'ba7 
1'nn•llnht l44S .. 44 t1e ... '81llr a .... ftttantn. Hamdi xuı.ı. Ham· Refik YUct, Rtctp Balku, ·- Ata• 
bulundutu4ıJr. $tıw.t&utıda dul " tc.z. 41 ~kmak, Huan (A.IC.), H. Tlrylld .,,, Raif Gtlfta. 
lantan to1)laran harp ftrpt u.teslnde (A~). Halil Bali. SWt,.man ltft~. 8ull .. t, laJl.. 
YC l 443 tJe f444 •elttlae alt olu h. !drlt Ytfll, tıyu Ctltblcan, a... laıttin Sanver, hplll ICoc•iillllı llm 

. . ., 

allat. dnwn fıe ııetlcc 'fCl'ıftlhd. 
dj,i~ Gq~ôı s.Jip De 
~~, .... ~. '""*"'' ıo .... , Ati Qlflp1eat, 11111111 Hakla Veril, tı· $\llt11ftlll kltay, Alp • ...._ imi 

I~~---:---:"""""'"""--=--........ _,..~-----------------------....:..- BrlcuClllt l'alttt ~t..,,. Dn.• 

e 

r.at._._ ...... ıtt.ımm .._. 1a1r 

....... ........ '* ı'Olö • .,.. .. -· ,.... 7la 
~-&me&IJ'D! 

<'l1*tl •bttatm fl.-1111 levbaJ&.ıı IMuıtadlr. 

..ı ldbftnle u........,..,.ı •bltanaa 116k6t ettt
tt e&rUaen rerde doetaaut* eU1Je nrm11ş plll tc, 
bin yav.._ b~r; • ._. •'f• lml.a 
......, Jtwletd• ..._.ua-.ıat tddt• edtrw. tdclla 
cloiııl • ...._, Dotra teeı -. blrc• ol4lal'* .,.._ 
~ ......... Dl11barrll' _.. ~ Mrel """ 

~' 

-1ı. hnl Aıumu, llWlatda CuluU 
Sadik S..tt 11, ... Bıldlsllr. ıa. 
re111 Onk, lpltttl. ltınter, """8 
AnQn, lllll ZeJd llvm, tiwl A,. 
""(~ tedrllatl) ....... 
81ta; Ta1ltta ~ ......_Yal• 
ldn,l&WaattlnK....,.ld MJla. 
n, 8adnttla Ann, hflıt Dsm; W. 
il& Vltl, 8111k O.tüt. lalıiJ ~. 
'°'7't ~ ......... Mıs"*ıi 
taclt B.ıabll\! 'llcılt (A. V.}, ... 
Anııl&n. 

f•rif Bilıan. Şnkcıt Yap. tlallJ 
Devrim, '"ket Beımt, Ş~ AkfV, 

tovktt Biıand, Şevket HatlpellU. e.,,- ~•·,,.tİ!l·==ııı=~ı 
kt KureJ, lfref tıım., tlWI. <• ;;ı~~~;;;~ıım 
l>ewriıı. itlik BQkv, 

Ta1't HUl'1"011u. Dt.1;7-~lıi' 
Çınar, ~ 'Yarap-.tj 'fwi. 
pr, Tnft'k ~lr, Triffk •MilL' 
Turpt Y-.,r, ~'ft~,;J--ldtla 
Şirket!, TUrlı Ticaret l.illıflll•i 

,.,... Mtatt. 
Vehbi ÖSVU~ ~ 
Prof. ,., ...,. O* 

1• • •P· aı~ '"' • nl~· .. ,.~. 



Görüp düşündükçe: 
(jiinferin peşinden. -
Bir köylünün hatırası Şair Akif ihtifali 

Ankarada toplanan Birin
ci Ziraat K ongresine iştirak 
eden köylüler arasında Ça
rıklı v e poturlu on/anları da 
var. Kayseriden Bünyan'ın 
Gerğeme köyünden Hurşid 
O nal ile Denizli Mebusu 
Mazhar M üfit B üyük Millet 
Meclisi koridorunda konusu-

Yazan : Hakkı Süha Gezgirı 
J\:u vntli riizgru·larm estiği yerlerde, kiiksiiz :;.eyler, kiiçi.ik \llrhk· 

Jnr bnrmauıazlaı·. Bun?nr, ı .. cııclilcriniıı cleµ;il, riiz~arm ü.terlF!.i )-crlcro 
~iirüklcnil'Jcr. J•'lkir c.:el'C)' :u1ları kHı '';'I!'ın clıı, insanlarnı da h:tli hndnı·. 

!\lunyycn bil• <lii':'iinü~ii, :-.:ığlnm, derin bi r inam~ı olıuayruılar, ba~kala

ı·ııı rn sözlerine lrn~ıılırlar, bn~lrnl::rın ııı a<:tıkhuı bayı·aklarııı altına 

kiki ~an'at :-.ayıyol'lar<lı. Hatttı ronrnmla, lıil~fıyrnlc l'C kahramanla-
rın k"nu~mnlarınc1a. bile ... 

,\ kif ..,iirc ba..,ka hir ses nctirmisti. .\ ruz, ı;an'ntkfır ~llcrinıle 
... '·. , ·.. .. .'-! • 

balmumıı ~ibi eriyor, istetlii!,i ııcrdeclcn, btclliği ahC'ngi c;ıkarıyordu. 

])il i~in<lc ise kitaı)çn türkc;cdcn tiOl>.al..ı,:a Hirli:çeyc ilk adımı atandır. 

toı)In nn·I nı·. 

Ilir ba~ raktn, kendi rengi ni gifrcrck, ona sarılanları unutmnyo
ı·um. llö)·lclcri içinde ideale kn\' \·ct olanlar (~ll , ·ar. 

Zaman zaman ona saldıranlar old.n. t'ınmetçi, l ı-;lfuucı clc<lilcr. lı.· 
, et iiylc idi. )IJsırdan Hinde, 8nripxlcn, Hicaza kadaı· onu ''Şniri İs• 

rnnı" d iye tanırlar. 

yorlar. ~ 

Milli M ücadelenin ilk 'dev
rinde I stiklal mahkemesi a
zası olarak Kayseriye giden 
Bay Mazhar Müfit ile şimdi 
Trabzon Valisi olan Bay R e
fik Koral tan muhakeme es
nasında şahit sıf aliyle din
ledikleri köylülerden biri iti

I<'nknt ';illl'nsı muhakkak, ki bÜ)' Ük bir lrnlabalık olan yet·tlc topla· 
nan 'o nlkı~lanırken, kendi inan a.,rrılığmı sezerek yalmz kalanlar, 
hak hilclikl e r i yola tek ba':'lnrına gidcnlcı·, km ' eti adamlarclır. 

Sa iı• ''.\ kif'" de bu nıuhl~7cnı yalııızlıi!, ı ~(irüyoı•tız . 

,:.Edebiratı Ce<lide", memleketin en sağlam Ye en çok btik bal a -

Val-.at Akif, hii;rii.k -:;air olduğu ı"a.tlnr, bii~ iik in<:anclı dn. Omrüııün 
kn.,ur sa,rılat•ak Iı.iç bir tarnfr yoktu. Sağlık Yurclundn ;ratt ığı günler
de onunla konıı~mu~tum. J nkılfıbm111.:ın 'crtliği ızüzcl neticeleri taR
clir ediyordu. ütmek iizC'rc bulımdni;umı bilerek si>ylcyenlcrin ı:,iizle

riııc - süylcycu Akü bile olmn"'n - iki yiizliiHik karı~maz. 
(layan knlcmlcrini "Sel'\·eti lı'ünun" dl\ toplnnuo;;tı . • 

Y urtta yc}lycni b ir harnııııı csi:;d, bamba';ikıt bir zeyk akışı her ta
rafa tohumlarım, serpiyor Ye ulkı!;i b içiyor<lu. 

Akif de onla rla birleşerek k olay şöhrete, hiç de~ilsc sitemsiz ikr-

Onu, ynlmz Çanakkale cıe-.tani~lc anmak, yanl17 yola p,irmck ol ur. 
ı\ kif'in her rnzısmda bu toıır:tğ111 <lcr<linclen hir parça ynrdır. Yedi 
d i t tutan !:'İİl'lerinin bir lck mısı·aını bile kemli için harcnmn~·ırn ~air, 

feragatiyle <le san'ntı kadaı· biiyiiktii. 

zar ederek: 

knıcp;c crcl>iliı·cll . Buuu yapınad1. 

"Scn eti Fünun" cuhır, ~cı·çi ı;;ckilde Şnrktnn nrrılmışlaruı. lı.,a· 

k a t d ilde tanzimattau daha geri şabı-ı iyctlel'i Yor<ll. Süsl ü yaznınğı ha-

Yanlış ırnl anıalar, :dlıiıılcri biı' zaman inkiira !'aptıı·ı.;;a bik, \ k<lan 
güııc!;'i nasıl olsa, bir gün doğar. XHekim i~to lıugii.n memleket gen~ll.
ği onun ruhunun etrafında pcr \·anelc~Jyoı·. 

- Efendim, biz köy lüyüz. 
'Ahmak, avanak insanlarız. 
'Aklımız öyle derin işlere er
mez. Sorgularınıza onun için 
cevap Vermekten aciziz!,, 

Dr. Ali Şükrünün kliniğinde 

M~ı~~.,,u~ö;:~'hns~~"!n~!'. Doktor Anasız bir yavrunun 
Koyluye demış kı: ' 1 

teme!~'kt~;~eak~ac:vd:ğ~~: a 1 beslenecegv ı· nı· anlatıyor ~~~~t!ü:::::.ı:Zet1:!~1i:: ll Si 
fendisidir. Köylünün aklı Yazan· k"akta Ragıp Önen 
her şeye erer. Bu memleket Cok küçükken annesinin ölmesiyle g:am süt, G5 gram pirinç suyu, bir 
köylünün elemeği ile yaşa- veya annesinin memesinden süt gel· buçuk gram şeker. 
yor.,, mediği için anne sütünden mahrum Üçüncü aydan itibaren iki süt bir 
Gerğameli Hurşid Ünal B. bir yavrunun nasıl beslenmesi lazım pirinçsuyu ve yüzde 6 şeker konmalı-

Mazhar Müfide 0 zamanki geleceğini değerli çocuk doktorları· dır. Altıncı aydan itibaren saf süt ve 
mızdan Bay Ali Şükrü ctrafiyle an· yüzde yedi ~eker konmalıdır. bu sözünü hatırlattı: d · 
latacağını vadetmişti. Bu ay an sonra pirinç suyu verıl-

- Biz bütün köylüler Is- Kendisini muayenehanesinde ziya· mez. Mamalar verilir. Çocuğa süt ve· 
tiklal mahkemesinin muha- ret ettiğim doktor Ali Şükrü böyle rileeeği zaman lüzumu kadar süt alı-
kemelerini hep dinledik . Za- bir çocuğun şu suretle besleneceğini nır, süt şişesine konur. [onra kayna-
... ____ ,, - ----~,,,.,.... ı,.. ... , ;,•-n- anlattı: mış sudan lüzumu kadar almır bir 
Um d d . " - Çocuklar için anne sütü gibi c~zvcye konur, ateşte şeker erisin di-r .,, e ı. 

Ve Millr Mücadele devrin- faydalı hiç bir süt yoktur. Annesi ö- ye bir defa kaynatılır. Bn kaynamış 
Cle Ankaradan Kayseriye gi- len bir çocuğa sütnine tutmalı ve cm- su evvelce pişirilmiş ve soğutulmuş 

zirilmelidir. Babanın maddi vaziyeti sütün içine konursa bu mahlut ılık 
'den istiklal mahkemesinden buna müsait değilse o zaman çocuk olur. Çocuğa verilir. Böyle yapılırsa, 
on yedi, on sekiz sene sonra inek sütü ile beslenmelidir. süt iki defa ateşte kaynamamış olur. 
Gerğemişli Hurşid bugün bu lnek sütü çocuklara süt şişeleriyle Süte birinci aydan itibaren su ye-
'Latırasını tekrar etmekle verilir. Bunların envaı vardır. Bunla- ı'ine pirinç suyu koymaktan maksat n reye şişelerin boynuna gelinceye ka-
ho··yl;;nu""n ahmak ve avanak rııı en iyisi boynu düz, dibi düz ve 1 k k k ~ k k sütün gıda kuvYetini arttırmak, kalo-"" darı ı su ·onur, apagı sı ·ıca apa-

k . zaviyesiz ve iki yüz grama kadar de- risini fazlalaştırmak içindir. Hatta deg"'ı'l bı'la"" ıs çol..! akıllı hafı- nır. Delii!ine termometresi konur. A-
' K ' receli olanıdır. Böyle şişelerin fırça ~ kuvvetli çocuklara üçüncü ayından i-k kuvveti . ld "' u teşe oturtulur. Derece 64 de çıkınca zası ÇO ı o ugun ile içerleri kolayca yıkanır. Bazı ev- tibaren pirinç suyu yerine yüzde Ü" 

l "l · b t · l d f altından ateş biraz azaltılır. Bu de- :. u en ıs at e mış o uyor u. lerde görüyorum, boyunlu ilaç şişe- yulaf çorbası vermek daha iyidir. Kc-

.. 
recede yarım saat bekledikten sonra 

HASAN KUMÇA Yl lerine süt doldurup emzip takıp ço- . B. k b k za konulan şekerin faydası tathlaştır- ı 
ateşten ındirilir. ır enara ıra ı-cuğa bununla süt veriliyor. Bunlarda mak için değildir. Kalorisini arttır-
lır. Üstünden derece çıkarılır, bu de-süt bakiyesi kalır ve süt kesilir. Bir mak içindir. • 

Mareşal Göring Londraya 
Gidecek 

Londra, 28 (Hususi) - "Daily Te. 
legraph,

1 
gazetesinin haber verdiğine 

göre, Mussolini ile Çemberlayn görüş. 
mesinin neticesini anlamak için, ma. 
reşal Göring kanunusani sonunda Lon 
draya gelecektir. 

Gazete, diğer taraftan, Romaya gL 
derken Çemberlayn'le Lord Halifaks'ın 
Parise de uğramaları muhtemel oldu. 
ğundan bahsediyor. 

tikten gaz çıkar. Biraz soğudu mu ka-
tle ördek şeklinde süt şi~esi vardı r. Yedinci aydan on ikinci ay nihayc-
Bunun karnında üstünde bir delik pak açılır. Şişeler çıkarılır. Çocuk bir tine kadar sütteşeker miktarı uüzde 

yerde saklanır, eğer bu cihazın teda- .J 
vardır. Buraya küçük delikli lastik yedi olacak, süte hiç su kanştırılmı-

riki müşkülse su dolu bir tencerenin konur. Üzeri ay taksimatılıdır. yacaktır. 
içine sığabilecek kadar dairevi bir te-

Bu taksimat ekseri çocuklarda uy- Yalnız sabah onda süt yerine irmik-neke kesilip konur Ye bu tenekenin 
maz. Keza karnındaki ueliğin lastiği 1i et suyu \•erilecek, miktarı da veri-
d.. b k' 1 b or asında yedi adet şişe dlacak ve şi- len süt miktarında olacaktır. uşer, azı ımse er u deliği eliyle ı:;eler sığacak kadar delik açılır. Bu 
kapayarak süt vermek doğru değildir. ekliklerden şişeler geçirilerek tence- Akşam 18 de süt yerine sebzeli Iıi-

Çünkü süt ele temas etmektedir. t t 1 B tl . 1 t pa verilecektir. Sekizinci audan iti-rcyc o ur u ur. u sure e şışe er en- .J 

El iyi şişe yana veya lıiroş süt şişesidir taren bu sebzeli lapa yalnız sebze ez. cerenin içinde devrilmeden durur. 
Bo.,alan "t cıı'cıelerı'nı' k a·k mesi olacaktır. Onuncu ayda s,"'balı 

':i su "' ':i çocu em ı · Şişeler konduktan sonra tencerenin " 
ten sonra hin beklemeden çalkayıp kapağı kapanır. Ateşe oturtulur, süt onda sebze ezmeleri, akşam 18 de yu-
ylizdc iki so<1alı suya daldırmalı, fır- pişirilmiye başlanır. Tenceredeki su murtalı tertip ve sebzelerin içine ka-
çal:ı.malı, 5 - 10 dakika burada dur- kaynamaya başladı mı 25 dakika bek- raciğcr ezmesi bir çay kaşığı kona-
<luklan !'onra çıkarılıp kaynar suda lenir, sonra iencer ateşten indirilir. caktır. ğiyle insanlal'm nrasma kntıhnam Ik l o 
ça a amalı. Başaşağı tahta kazıklara Biraz .soi!uyunca kapagvı açılır. nuncu aydan itibaren saat 14 te bir oldu. · · b ~ - ı 

" Gazet eci sıflltiyle insanla r arası
na bir kere karı~nınnız k afidir .• \ı
tık onun ark a ı c;ornp söküğü g ibi 
gelir ..• İnsanlar, bile r ek , ·eya bilmi
yer ek bilfiil yardımlariyle, g a zeteci· 
lere tenıin e tmedikleri tım·n<lis bırnk-
mazla r . 

''Hülıisa o g ün gctirdi ~inı hnrntlis 
birinci sayfaya g irdi , .e il k ac;ılacak 

me,'kie getirilmek üzer e, o giiıulen 

Hiba r en yed ek muha bir ola rak Ncv
yorkun en biiyiik g a zet esine dahil ol. 
duru." . . . 

Zorla muynfrakıyct., işte huna tlcl'· 
l er . :Fakat boş kil e, <lips iz ambar ol
mamak şartiyle... Sonradan ;rerle~

mek iı-tcdiğimiz geni ı;; mu\'affakıyet 

&opraklarına silahsız hiictıın ıı ctke
s inc1c hashğımız ycrdl•n ka~ mnk t eh 
likesi de rn;:dır. 

geçırıp ırakmalı, yahut ağzına kadar Anne sütü olmıyan ve annesiz bir nla 1allcbi verilecektir. Şuna nazaran 
kaynamış su konup saklamalı. !kinci çocuğa süt şöyle verilir: 10 aylık bir cocuk sabah altıda süt, 
defa çocuğa süt verileceği zaman i- Böyle bir çocuğa doğdl u günden 10 da sebı;" ezmeleri karacı erli, 14 
çindcki suyu boşaltıp süt konmalı, bu itibaren inek sütü verilmi) başlan- ie mahallebi, 18 de yumurta ı tertip 
suretle şişenin içine hava:dan mikrop malıdır. ve meyva, 22 de süt alacaktır. 
girmemiş olur. Emzikler günde bir Birinci hafta sonuna kadar her sa- İnek sütü :ı beslenen çocuklarda 
defa kaynatılmalı ve üstü kapalı yüz- atte bir verilir. İlk günü 10 gram süt üçüncü ay,ndan iti:baren mamalara 
de beş karbonat mahlıilü olan bir ka- yarısı su olmalıdır. !kinci gün 15, Ü· başlanmalı. Anne sütü ile beslenen 
hın derununa konup saklanmalı. çüncü ve dördüncü günler 25 gram, çocuklarda anne sütü az ise üçüncii 

Evlerde bir çocuk için süt pişirmek beşinci gün 30 gram süt. Böylece haf-' ayından, kafi ise beşinci ayından iti-
lazım gelince bu husust a şayanı tav- ta somına kadar çıkılır. !kinci hafta haren mamalara başlamalı. 
siye Soxle cihazıdır. Bu cihaz basittir. zarfında 60 gram süt yarısı su, veri- Üçüncü ayında öğle üzeri bir süt 
lçinde şişeleri koyacak bir sepet ile lir. Yüzde beş gram şekPrkonur. U- miktarını mahalJebi yapıp vermeli. 
kapaklı bir t encere ve üstünden ko- çüncü hafta zarfında 40 gram süt, ·10 mahallebiye konacak un, eğer çocuk 
nan bir dereceden ibarettir. Evvela gram su verilir. Dördüncü hafta 50 inkıbaz ise veya tabii çıkmıyorsa yu· 
çocuğa verilecek sütün içine her ayı- gram süt, 50 gramsu, beş gram şeker laf unu, ishal ise pirinç unu olmalı-
na göre su veya pirinç suyuşekeri ka- verilir. Ve bu her üç saatte bir veri- dır. 

nştırmalı, badehu altı şişe hazırla- lir. Beşinci ayından itibaren günde bir 
malı. Altı şişenin her birine çocuğun Birinci aydan ikinci ay nihayetine defa mahallcbi, bir defa sade suya 
bir defalık içeceği miktar süt konma- kadar her defasında 60 gram süt. 60 sebze çorbası vermeli, ve miktarı a:'· 
lı ve şişenin ağzına lastik kapak üs- gram pirinç suyu, bi kesme seker, nı süt miktarı olmalıdır. 
tüne madeni halkayı ko) up sepetin Uç şaatte bir verilir. Saatleri mesela 6 da süt.9 da süt, 

UİJ\J\IET MUXllt gözlerine yerleştirmeli. Sonra tence· 1kinci aydan üçüncü aya kadar 65 12 de mahallebi, 15 te süt, 18 de seb· 

Akdeniz vaziyeti ve 
Fransız - Suriye 

anlaşması 
Roma, 27 (Beyoğ~u) - "Message 

ro,, gazetesi. siyasi muharriri, Musso 
lini - Laval anla~ası bozulduktaı 
sonraki - İtalyan Fransız vaziyetin 
tahsis ettiği bir yazxsında ~unu Her 
sürüyor: 

Londra misakı mucibin,::e Fransa 
nın 1talyaya vereceği tavizler bir ta 
rafa bırakılmak şartile, Akdenizin u 
mumi müvazcnesi içinde İtalyanı 
menfaatlerini tanımak hususunda Fra 
sanın ayni Londra misakı ile giriştiğ 
taahhütler meselesini ortaya koyma 
Hizrmdrr. 

Bu müvazene Suriyenin işgali He 
Fransa tarafmdan, İtalyanın aleyhin 
olarak ihlal edilmiştir. Fransa henti' 
t ., sdik bile etmemiş olduğu Fransız 
Suriye misakr vaziyeti hiç değiı_:tiı mi 
ck~ildir. 

"Mcssagero,, gazetesinin muharrir' 
ilil. ·e ediyor: Akdenizde muvlW!ne me 
sel .:? hava ve deniz bakımından d 
ele alındığı zaman, bugünkü İtalya ! 
çin :v.eni ve mühim bir ehemmivet ar 
zetmektcdir. Çünkü. Habcşistanm fc 
hi ile memleketin emniyeti ve sulh i 
çinde çalışmanın devamı hususund 
bazı meseleler ortaya çıkarmaktadır 
Nihayet, ortada Tunustaki ltılyanla. 
rın milli bütünlükleri meselesi cb var 
dır. 

Sabık Hıdiv 
şehritnizde 

Eski M:ısıı hidivi Abbas Hilmi Pa§a 
dtin Paristen şehrimize gelerek P~ra. 
palas oteline inmiştir. 

Abbas Hilmi Pa~a, "şehrimizi ziya. 
retinin hiç bir maksatla münasebettar 
olmadığım, senelik mutat ziyaretlerin
den birini yaptığını., söylemiştir. 

Eski hidiv, bu sene içinde bir defa 
daha şehrimize gelmiş Ye Yalovada E. 
bedi Şef Atatürk tarafırtdan kabul e. 
dilmek ~ercfine nail olmuştu . 

Öğrendiğimize göre Abbas Hilmi 
Paşa, Reisicumhur İsmet 1nönüne ta. 
zim ve tebriklerini arzetmck üzere bir 
kaç güne kadar Ankaraya gitmek e. 
melindedir. 

ze çorbası, 22 de süt. Ayrıca da oabah 
saat 7,5 ta, akşam 20 de birer çorba 
kaşığı portakal suyu, limonata, bir 
çay kaşığı havuç suyu, elma suyu, 
domates ~uyu velhasıl her hangi mev 
simine göre Yerilmelidir. 

Çocuklara verilen bu miktar mu
hakkak değildir. Çocuk doymaz, ağ
lar ve fazla isterse bu çocuğu tart
malı. 1shali, kusması da yoksa, sikle
U artmıyorsa her defasında 10 • 20 • 
30 gram fazla verilebilir. Bir aylık ço 
euğa umum ağırlığının, altıda biri ka
dar süt verilir. Çocuğun ağırlığı 3600 
ise bunun altıda biri 670 gramdır. Bu 
çocuğa altı defada verilecefjnr 
her defasında 100 gram s 
1 - 4 aylığa kadar bir çcx 
sikletinin altıda biri, beşin 
dide biri, altıncı aydan itibarı: 
ı::ikletinin sekizde biri kadar st. 
rU:r. 

.• 



evilerin 
~-.~.~rıka 

Erton atn yuz kıza 
Sirabın eşsiz yüzüne e e ek : 

- Sevdiğim sensin! dedi. iki 9!M'f bir hafti a parlak bir 
doğUnle evlendiler. 811 sırada ~ da · fJi ofU dôllllllflü 

Bir hafta eoua JDrtoııi~ epeyce K•ttada b&ıM iyi bakarlar. GOkllol•· 
lylleşmiıtı. Balkondaki sedire kadar nın evinde 4e kalabilirim. llln vene. 
çıkabiUyor ... O.radan Dlclenln aJut,t. atz 4e •lteem. ! ..• 
nı, güneşin uzaktaki 7efÜ hurmallk. Fakat Prellllea Slrap pek kıa& 'bfr 
lar ardında kuara kızara batlfını cevat M~U: 
ee7rediyor4u. Bu rer ve bu hava o - ,Harır. baradaa gltmJteceÖl. 
kadar hotuna gjtmlfti ki ya~m,111 l· Diz. JJeaiaı 8ld1l tlllUJUSd& hl ... 
71 olm'asında.ıı adeta kor.kuyo~du. Bu mam lAzun. Y~ bu 1ambk .llıl 
kor~uye. ıavmak ve ne oıaca-..a blr ruauu mı ecıı,.r T 
an önce olınası lclnu Prenses Slraba - BUAklı ...... Çcjt ...... ._... Bun. 
rica etmltti: lar ııantmıa en ~ ~itrMlr. 
-Artık atll l'ahataıs etmemeUJlm. ll'•kat .... 

BJl'kac &il• eoara helrbıL .._ •• 

Pi a"' nl) N\& 1araiı 191a 1ter tttruı tebl&Uata 
...u'~ ~.-nılm&ıau .a.ı. 
,.,.. ~ tö1le41. 

O aktaal ~ ~ n•lır• .,. 
batan ıllneee k&l'fl oturm11f, dalsın. 
clalcın duruyordu. 

- lçlmcle blr arza ~ ..... 

Brtongt. bu tatlı Hlliı selcllll ta • 
rafa ulbl oarparatr: ctbft. Pfft'tll 
Strabıa bu ~ .da temtı blr 11>fka 
dold en dert clal•k Q' Mttr #t'T. 
dınlık bir )'tlitt varta. Jl.,_ell«Jrflll-

ai ~ Yok. va&iyet bunun a1raL 
Mile,.bu ........ UU8'DINW 
leUttt ierDı Ye ,... ~ .. 
~ekett.-.vet; Jll&I ve mUı *1dlıi 
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RADYO 
DALGA UZUNLUGU: 
1639 m. 183 Kcs./120 Kw. 
T. /.. Q. 19,7f m. 15195 KcsJ20 Kw. 
T. A. P. 21.70 m. 646~ KcsJ20 Kw. 

29.12-1938 PERŞEMBE MebmetAkif ihtifali! 
12,30 Müzik (muhtelif memleketlerin ş • 

lıalk şarkıları • pl). J3 Saat, ajans habet-. aır 
lerl; Meteor Ankara. 13,10-14 Türk miizili r 
,<şarkılar ve türküler - pl). 18,30 Müzik 
(Şübertin eserlerinden). 18,45 Konuşma 
(ziraat saati). 19,05 Saat, ajans, Meteoroloji 
ve ziraat borsası haberleri. 19,20 Türk mü. 
zi~i (Fasıl heyeti • Hicazkar faslı). 20,20 
Kon\\şma. 20,35 Miizık (Sololar - Muhtelif 
parçalar): Cumhur Ba~kan. bandosund3n: 

için yapılacak anıtın temeli de dün atıldı - ~..... . .. 

laeronen 

Atpazarının yeri 
değiştirildi 

>azar, Edimekapı Civarında 
Temizlik Ahırları Yanına 

Götürüldü 
Fatihteki me§}lur Atpazarının aradh.n 
kaldırılması için kaç yıJdır civar hal
kı uğraşmakta idi. Nihayet vali Liıtfi 
Kırdar bir kaç gün önce burayı gezer. 
ken gehrin temizlik ve sıhhati namına 
pazarın derhal buradan kaldırılmasını 
emretmiş, dün ııbah pazar buradan 
kaldırılarak Edimekapı dışarısındaki 

belediye tan.zif at ahırlarının yanma 
nakledilmi§tir. Şimdi belediyece hay. 
va.nların barındırılması i~in oraya bü. 
yük bir ahır yaptınlacaktır. 

Bu münuebetle dUn başta emniyet 
sandığı memurlarından Bay Halit ol
mak üzere eski Atpazarı ahalisinden 
bir kaç klııi idarehanemi~ gelerek be. 

Okunan 

s~v•enen 

Pangaltı pazarı 
B A { Lfıtfi Kırdar birkaç gün evvel 

Pangaltı pazarını gezdiğini. ça· 
mur içindeki sokağın temizlenmesi için 
lazım gelen tetkikatın yapılması emri-
nı verdiğini gazetelerde okumuıtum. 

Fen heyetinin bu hususta rr.csaiyc baı
ladığını da dünkü gazetelerde gördüm. 

J?Jüt: (Ahmet Andiçen>. Klıırinet: <naur 
Oktem>. FaAot: (Mustafa Sesar). 21,20 Sa
at. esham, tahvlllt, kablyo • nukut borsası 
fiyatları. 21,SO Türk müzili (Peşrev ve ıar. 
kılar) : l - Nihavend peşrevi (Tanburt O~ 
ınan). 2 - Nihavend ağır semai - Seni hük
mü ezel (tsmall Hakkı bey). 3 - Niha
vend şarkı • Ne yanan kıılbime baktı (Ra
kım). f - Söyle nedir baisi ahın (Hacı 
Arif bey). 5 - Suıin6k ıarkı • MilpteUıyı 
ılerd olan diller (Dr. Şükrü Osman), (i -

Raıt ıarkı • Senin •tkınla cılk oldum (Ab. 
dullab Efendi). 7 - Mahur ıark1 • Gülşen! 
eıhar (Abdullah Efendi). Okuyan: (Musta
ra Çağlar). Okuyan: (Safiye Tokay). 8 -
Mahur saz semaisi. O - Girlf taksimi 
(Kemal Niyazi). 10 - Hicaz tarkı • Bllnıi· 
~·oıum b:ına ne oldu (Şevki), U - Karcı
ğar şarkı - Yeter çeşmanınla aayd ettin diU 
avareyi (Udl Ahmet>. 12 - Karcılar f8r
kı • Bilmem ki sefa neşe bu ömrün nere
sinde {Hancı). 13 - Hüıam ıarkı •Açmam 
acamam (Mehmet Nasip). 14 - Hilıam tar. 
kı - Küşade taliim <Sevki). 15 - Jllizam 
su semaisi (Kanunl Mehmet bey), Calan
lar: Vecihe. Fahire Fersan, Refik Fersan, 
j\emal Niyazi Seyhun, 22,30 Müzik (Küçük 

1 lediyeye kll.l'§t teşekkürlerinin gazete. 

Bu pazar yerinin bir tarafı Kurtuluş 
r.addesine, diğer tarafı Osmanbey yc-
1iylt: Bulgar~arşısından geserek Şifli 
meydanına çıkar, Pazar yeri ile Oa
manbey caddesinin kt>§esinden itibaren 
Bulgar çarşısına kadar olan yol bozuk 
bir Amavutkaldınms ile döşelidir. Ha· 
laskargazi caddesindeki Bomcnti tram
vay istasyonundan gelen bu cadde ile 
Bulgarçarşısı Bomonti fabrikasına 'ka
dar parke döşenmiş, diğer taraftan Şiı· 
1i meydanından pazara .doğru gelen yo· 
lun bir kısmı parke yapıldığı halde Bul 
garçar~ısına kadar olan kısmı Ama\'ut
kaldırımı olarak bırakılmıştır. Şair Mehmet Akifin ölümünün ikinci leri tarafından hazırlanan ihtifale saat 

yıldöııilmU münuebctiyle 'Oniversite 18,30 da başlanmıştır. Toplantıda rek· 
ıençliği dün merhumun mezarı bapn· tör, dekanlar ve Akifin dostlan hazır 
da ve aut 18,30 da 'Oniveraite konfe· butunmutlardır. 
ranı salonun.da birer ihtifal yapmışlar- Evveli hep bir ağızdan istiklal martı 
dır. tbtifallcrin birincisinde Akif için töylenmiı, büyük pirin ruhu için bir 
yapılacak anıtın temelatma töreni de dakika ıükOt edilmi§tir. 

icra edilnılttir. Bundan sonra Edebiyat fakültesi d.c· 
Bu mUnaaebetJe aaıı.h saat dokuz 

30 • 12 • 938 CUMı\ çentlcrinden Ali Nihat Tarlan Akifin 
f k buçukta Oniveniteden hareket eden d bt h . ti u etrafında bir 

12,30 Türk müziği (muhteli ş:ır ılar - 150 den fa.ıla Universiteli genç. •füsta- e c !la ııye mevzu 
Pi). 13 Saat, ajans haberleri ve Meteor söylev vermiş, şairin edebiyat lle.min· 
Ankara. 13.10 _ u Müzik (Küçllk orkestra>: dın meruı batında tc'Planmışlardır. . b. ·r d ·ı t deki mevkiini ~ok ınce ır ı a e ı e e-
l - Grafin l\lnrizc (E. Kalman). 2 - Nin- ihtifale ayni zamanda Edebiyat fa. 

T bar üz ettirmittir. · na, Nanna (.Mişeli). 3 - Spanbcbe anz kUJtcal doçentlerinden Nihat Tarlan ve 
63 lspanyol dansı (Moııkovski). 4 - ?tfo- Mehmet Akifi seven yakın dostları da Ali Nihadın ıöylcvini müteakip istik· 
ınan Müıikal (Şuberl). 5 - Traume suf lal maroııının güftesi Edebiyat faklllte-
dem Ozean (J. Gung'I). 18,30 Tiirk müıl· i!tlrak ediyorlardı. :r 

si (flalk türkWeri ve oyun havaları), (Ke~ Gençler mezar bagında hep bir ağız· sinden Şükrü ve "Çanakkale Şehitleri,, 
nıal Nlyaal Seyhun, Sadi Ataman ve Mll- dan htlklll marflN söylemişler, Aki- Edebıyat fakültesinden Mehmet Kap· 
zeyYen Senar). 19 Konutm•: (Spor fanli- fin en 'ok beğendiği Kuran euretleri ve lan tarafından olı:unmuıtur. 
yetleri). 19,15 Saat. ajans, Meteoroloji ve . 
ziraat borsası haberleri. 19,SO Tilrk müıiAi Çanakkale ıehitleri manzumesi~ be&· Tıp fakültesi bayati kimya a11stanr 
(Muhtelif tarkı ve türküler): Okuyan (Mab telenmit olan kıımı Hafız Sadettin ta- Doktor Ihsan ve Tıptan Nurettin de 
n:ıut Karındaş). Çalanlar: (Vecihe, Refik rafından olnınmuıtur. Askert Tıbbiye· birer hitabede bulunmu§lardır, 

l<"ers:n~:aı;~.~t~~~k~«~~r!~~~."~~.:~ dm Fethi, Akife kıu bir hitabe~ bu: Hitabeleri müteakip; Hukuktan Na: 
~Cı't-l~fo. orıu;5, ;;)<:I ; 1111:-.i'u + \'"l :ı.•11ı.ıq. 1.--~·ı -- -·•:ır"' tP.mclatm~ torenı l· IJ. rr ..... ..ı Tcvckk~l,...R<i.~biyatt:ın. RaP1ı 
1 - K()nscrto G~sso _No. 6 Sol minör yapılarak toplantıya eon vefil~ıştir. Mahalle Kahvesinde, gene Edebiyattan 
(ffaensel) 2 - Bırlncı senfoni (Brahms). O . • k f 1 d · 
21,l& Saa;, esham, tahviJAt ve kambiyo • n1Y8rSll8 Oft 8r8ftS S8 OnUft 81 Zeki Ömer BülbUl §iirlerini okumu§lar· 
nukut borsası fiyatları. 21.25 Türk milziitl Univeraite Edebiyat fakWtesi talebe· t dır. 
(Fasıl heyeti • Acem Aşlran ve Acem Kür- --------------::----"'!::------:---;--;--
dl raaı11ar1>. 22,1s Te•Q•il <Tuluat kumpan- Çocuk bahçA'ft.rı· Gramer derslerı· 
yaları • Fantezi). Okuyanlar: (Avni Dllli- DRJ 
gil, İbrahim Delideniz). 22,45 Milılk (Se-
leksiyonlar). 23,15 Müzik (Cazband). 23,45 Alb tlkokulun Civan 
.24 Son haberler ve yannkl proırarn. btiml&k Ediliyor 

;yabancı Radyolardan Vali ve belediye -reisi ilkokullar eL 

S ·ı • p l l'afmda yaptığı tetkikler sonunda bil. 
eçı mıı arça ar tun okulların bahçelerinin tam m~na. 

Proıramdaki vakitler Türkiye saati üıe- aile çoçuk bahçesi olabilınesi için tiah. 
J•ine ve ölleden sonraki saat olarak ,·eril- çe clvarmdald ev ve araalann istimll. 
rnlşttr. 
PPtralal' 11e ,.n[oni komuleri: kini mUnulp bulmu§tu. 

o. lıtokbolm: Sihelluıı'un 2 nci sen- Şimdilik lııtanbul 1, Fatih 13, Eyüp 
roniai. 36, Ciball 63, Be§l~ 20 ve Üsküdar 

9.10 Breslav:. .. Sernslio": ''Sihirli Flüt" 22 nci okulların bahçeleri derhal ge -
<Mozart); intermezzo (R. Strauss). .ı .. tetileeektir. 
9.10 B~rlin (uzun d.): Beethoven; ~ 

Strausa. 
1(). Roma sr: "La fislia del Re" (Kra

lın kııı): Lualdi. 
10. Turino gr: Stravinski progr. 
10.30 Eyfel kulesi, Liyon: "Hauslkaa') 

(Halın). 
11. Brüksel ı: Smit, Lalo ves. 
Oda muılklıi pe komerlerl: 

8. Berlin: (Şarkalar); 7.15 osıo: (Ses 
diieUoıu); 7.30 Ber1ln (uıun d.): Piyano; 
ıuo flllverıum 2; o. Eyfel Kulesi: (Keman, 
Vly0lonçello); 9.10 Kolonya: (IJaJk tarkı
lan>ı ıo.ı& Pral 2: (Debussy'nin sonatı); 
11. Vartova: (Haydn ve Bcethoven'in ku
artellerl). 
lla/if muılld ve op,,t:tlcr: 

• lstokholrıı; 5 Bertin (uz11n d,); 7.10 
Jiilvenum l; 7.45 Lil; 8 Hamburı (Lehar); 
ıs Vırşova; 9 Prai 1; ,.10 Leipıig, Viyana; 
9.15 Frankfurt; tı.SO Birçok Almao lstas
yoıılan; 12 Hilversum 2; 12,!:> V1U1ovn 
(Leh muailı:lıl). 
Plpeı, ton/traru 11e ltonıt,molor: 
9.•o Beromünster: "Liechtenstein''. 

10.10 LQndra (R.): "Vales". 
10.30 Paris PTT: "Sitgfrlcd" (J. Girau· 

doua). 
Kab4re De 'IH!rfldeler: 

10 Brt1keel 2 (revü); 10 Londra (N,); 
ı (Gece Y. 10nra) Poste Parislen. 
lJalU maılld•I: 

7 Brllkael I; U.25 Londrı (!~.); ıt.30 
Napoll ır.: 12.t& Lurlno ır.; ıı,n Lon
dr• (1\,); 1.15 (Gece Y sonra) Londra (N.) 

Ekin vaziyeti çok iyi 
Mahsul Mevıiminin Feyizli 
)lmaıı için Kar Bekleniyor 

Ankara. 28 (Huau$l) - Bu sene 
memleketin her tarafında ekim va.itye. 
ti geçen aene bu mevsimdeki vaziyete 
nazaran daha mllaalttlr. Son haftalar 
zarfmda havaların mutedil gitmesi do. 
layısile ekinler bUyUmeğe meyletmiş. 
tir. Gelecek mahsul mevsiminin feyiz. 
1i obnası için hava.lann soğuması ve 
ekinlerin karla örtülmesi Jüzum.. 
lu görülüyor. Bul yerlerde çiftçiler 
f ula büyüyen mahsulleri hayvanlara 
yedirnıeğe ba§lanuılardır. 

Ekinler kıt tahribatından masun ka. 
br ve ilkbaharda havalar milsait gider. 
se bu yu feyizli mahsul mevsimi ola. 
ct.ktır. 

-on--..,--

Sabit Çöp Sandıkları 
Kalkacak 

Vali ve belediye reili doktor LO.tfi 
Kırdar phrin muhtelif yerlerindeki 
800 kadar 1&bit çöp ~ kaldı. 
nlmumı emretmittir. Bu 1&ndıkla.nn 
yerlerine kaim olmak Uııere çöpçWe.. 

• • ., • rin ellerine tekerlddi plvanizli aç • 
Lıtan Denlen ... tan mamul el arabalan verile~ktir. 

BefiktdJ ~: ı Bu ara.balardan 700 tane yapılacak. 
ıtrimlıde açıln ingllilQe llıan kurL tır. Bu 1enekl ta.htlaatla bir kıımı ytr 

ta.nnda cuma. ve oh gUnleri aat 16,30 pılacak, 039 M!1eal tahalJatllç de geri 
derelere bqlanmaktadır. kalanlar tam&mll.Jl&Oakttr. 

Ortaokul Müfredat 
Programına Ui.ve Edildi 
Ortaokullarda talebeye §imdiye ka.. 

dar okutulmıyan gramer derslerinin 
müfredat programı hükümlerine göre, 
tedrisi Bakanlrk tarafından kararlaı. 
tırılmış, buna a.it bir ta.mim de hazır. 
lanarak bütün ortaokullara gönderil -
miştir. 

Yalnız elde henüz hazırlanmış bir 
gramer kitabı olmadığı için okuma ki. 
tapları Uzerinde temrinler yapılmakla 
iktifa. edilecektir. 

Profesör Bakster 
Yeniden Hafriyat Yapmak 

İstiyor 
Sultanahmette Arutalar civarında 

hafriyat yapan Baksterden belediyeye 
bir mektup gelmiş ve hafriyatı yap. 
tıran müessese ile para işinde anlaştı. 
ğından yakında arsalarını aldığı eşha
sa paralarını ödeyeceğini bildirmi§ti. 

Profesör Bkster bundan sonra yine 
hafriyat yapmak istediğini, bunun için 
de yenlden k~ılaşacağı arsa sahiple
rile anlaşma yapacağından belediyenin 
bu işe kanşmamasmt istemiştir. Bele. 
diye Jse hafriyat yapılan yerlerin sa.. 
hip1erine verileCE"k paranın belediye 
kanalmdan geçmesini §8.rl koşmuştur. 
Müzeler idaresi ise bu fikirde değildir. 
Bu noktai nazar ~htilif mı halletmek 
Uae:re yakında belediyede bir toplantı 
yapılacaktır. 

Halkevinde Konferans 
Profeaör doktor Mim Kemal tara

fmdan bu aktam 18,30 da Beyoğlu hal. 
Js,evlnde ''Rulzm,. hakkında bir kon. 
feraııs verilecektir. 

Konferan8tan aonra evin Ax ıube
al tara.fmdan aylık konaer verilecek. 
tir. 

miz vasıtasile bildirilmesini rica etmiş 
)erdir. 

Okmeydanı Cinayeti 

Katil tevkif edildi 
Okmeydaıu cinayeti faili Arap Mu. 

rat, arkadqı Kör Hasanla dün adliye. 
ye te,,lim edilmiştir • 

Arap Murat müddeiumumilikte ver. 
dlğt ifadesinde. poliste söylediklerini 
inkar etmiş, demiştir ki: 

- Poliste bana tazyik ettiler; böy. 
le söylemeğe mecbur oldum. Fakat ben 
katil değilim. İhsanı öldünnedim.,. 

Dördüncü so~ hfiltimliğine teslim 
edilen Arap Murat sorgu hlkimJiğince 
tevkif edilmiş, kör Hasan serbest bı. 
rakılmıgtır. 

Kiliseden Mukaddes Tepsi 
Çalan Bir Günahkar 

Leonida adında bir Rum genci dUn, 
l{urtulU§taki Ayatan~ kilisesine giL 
miş, içeridekilerin ibadetle meşgul ol. 
dukları bir sırada iane toplamağa mah 
sus mukaddes tepsiyi ağzına kadar do. 
lu paralarla çal&rak kacmıştır. 

Fakat bu sırada birisi bunu gör. 
m.Ut, arkaamdan koprak kendisini ya 
kalamı§ttr. 

CUrmU meşhut dördüncü asliye ceza 
mahkemesine verilen Leonida, mQkad 
dea tepsiyi çaldığını, fa.kat i~risinde 
para olmadığını söylemiş, mahkeme 
kendisini 4 ay hapse, o kadar da ne. 
za.ret altında bulundurmafa mahkum 
etmiştir. 

Gizli Celsede Beraet 
Kirnseaiz takımından ve geceleri 

Beyuıt camiinln kapısındaki taşhktn 
yatıp kalkan 8 yaşlarında Kemal adın. 
da bir ÇQcuk, dün Beyazıt camiindc n.a. 
ma.z kılmdığı bir sırada kapıdan bir 
çift ayakka.bı çalmak suçuyla birinci 
sulh cezada gizli olarak muhakeme C· 

dilmiş ve serbest bırakılmı~trr. 

Keçi Yüzünden ltlenen 

Ç tal Cyin~yk~t.. d b. k · ! 
a canın em oywı e ır erı 

yüzünden Abidin iıminde bir köylüyü 
vuran çoban Recebin ağır ceza mah. 
kemesinde görülen duruşması dün bl. 
tirilerek karar bildirilmiştir. 

Recep 12 sene hapis yatacak ve 

1 
milebbcden de amme hizmetinden mah 
rum kalacaktır. 

12 Seneye MahkUın Oldu 
KUçUkpazarda Numinin evinde ki • 

rat!ı olarak metresi Melıihat ile birlik. 
te oturan Mehmet Şakir, ev sahibinin 
bir gtln metresine: 

••- Evimi uygunsuz evlere çevirdi. 
niz!,, .IÖ.ZÜne ku.ıı.ra.k kendisini blÇak. 
layrp öldllnnii§tü. 

Dün ağır ceza mahkemesi katil Meh 
met Şakirt 12 sene hapse mahkum eL 
mittir. 

Şuuru Bozuk Bir Kadının 
Y apbğı işler 

Kumkapıda oturan Marika adında 
bir kadm KadıköyUnde Pa7.8.r yolun. 
daki evini kiraya verememesindeki se. 
bebt komşusu Recepten bilmiş, bir gün 
bıça.k çekerek kendisini tehdit etmiş. 
tir. Marika ya.kalanmış. Kadıköy sulh 
mahkemesince hapse mahkum edilmiş 

Görülüyor ki Şişliyi Kurtuluşa bag· 
]ayan ikinci derecedeki bir anacadde ilci 
türlü taşla örtülüdür ve ArnavutbLdı
rımı ile döşeli olan kısımlar, paaar ye
rinde olduğu gibi çok berhad ve çamur
dan geçilmez bir haldedir. 

Pazara getirilen sebzelerin büyük 
bir kısmı, Şişli tarafından gelmekte ve 
yüklü arabalar yukarıda işaret ettiği
miz yoldan geçmektedir. Tamire muh· 
ta~ olan kısım çok değildir; bu araba
la:-rn bozuk yollardan aldığı çamurlarla 
parke döşenmiş olan kısımlan da kir· 
}etmekte ve çamurlamaktadır. Pazar 
yeri, asfalt, yahut parkeye tahvil edi· 
lirken bu caddenin Şi~liye kadar düret
meııi iyi bir şey olacaktır. Ft.n heyeti 
bu caddeyi baştanbaşa .düzeltmek b· 
nnnı verirse bu ~cllardan sıkaracatı 

Amavutkaldırımlannı o civarda mese
la, yol ,haline kalbedilmek üzere jstim~ 
llk eylediği Etfal hastahanesine inilen 
arsaya dü§er. Fazlasiyle de Bulgarçar· 
şısı arkasına dü§en Bahçe sokağmr 

yaptırır. Bu iki yol, bir çok ki§ilcr:n 
çamur içinde geçtiği berbad yerlerdir. 

Lntfi Kırdar buralarını gördü mü, 
bilmiyorum, heyeti fenniye o civar İ\in. 
tetkikatta bulunmak emrini aldiktan 
sonra ümit ederiz ki bu işaret ettiğimir: 
kısımlarla da meşgul olacaktır. 

• • • 
Pazarl.ksı:z: satış kanununu ihtikir 

vesile&! yapanlardan biri hakkında bana 
§U malO.mat veriliyor: 

''Galatada bir ticarethaneden 40 x 70 

ebadında renldi kaydını taııyan ve ati· 
keti üzeriil.de 340 kuruş fiyat yudr 
bulunan bir paspası 280 kuruta satnı 
aldım. Etiketteki fiyat ile sat19 arum· 
ela tam 60 kuruş fark var. Bı.ı kanunun 
ihtikara meydan vcrmiyecek surette 
t~thtki için acil tedbirler ahrımuı e1-
zemdir ... 

Etiketi muhafaza ediyorum. Malı &· 

lan, ticarethaneyi söylemeye de ima.

dedir. 
K.EF. 

Dünkü Hava 
ilanı 3 ııı dun <'l'llUP Jı(ilı;ıelcrinıle kapalı, 

yer 3 cr :rıı~ışlı ~eçmi';'. ruzf.'.:Arlar Karade
niz kıyıl:ıri~·le Trak3a \'C l\ocneli b6lte
leriıırfo şimali, diğer yerlerde umumlJCtle 
~arki istık.11111.'lten orln kll\ \'elle, Ege de
nizinde ku\' ellıce esmiştir. 

Dün lst:ınlmldıı lıav:ı kopalı geçmit. 2f 
s:ınt zarfında )ağışın metre murabbaıaa 
bıraktıAı su miktnrt 1.7 kilogram ölçll .. 
ıııüştür. IHizsiır ~inınli şuı kiden sanlrede 
4-ü metre hızla l'snıiştir. Snııl 14 de bava 
tazyiki 754.7 milimetre lıli. Sühunet en 
yüksek MClncşle 14.6, gl:ılgede 6.7 ve en dit· 
şük O,!I sııııliRr:tl kıı3deuilmlştlr. 

tir. ak bir kaç gün sonra hapisten 
çıka arika. yine doğruca. RBcebe 
g·tmiş, bağırmış. <:ağırmış, bu arada 
da Türkliığü tahkir etmiştir. 

Bu au tan da ağır ceza malıker : 
ne veı-ılen Marıkanın sucu sa.bit ' 
leıek dünkü muhakemesinde lNr ._ 
hapee mah~m e<iilmiıJ, ftkat tam" 
zuk olduğundan cezası 3 aya indir 
miştir • 
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"Ôrııcrim, Ömerim asla~ı Om.erim,, 
"Al kanlar 1.çinde yatan Ômerim,, 
- Yeter delikanlı yeter, nerede ise 

çocuk gibi ağlıyacağım. Hele şu bağ. 
lamayı bırak ta bir kadeh daha at ba. 
kalım. 

- Of ... bey; Ömer benim en iyi ar
kadaşm1dı. Ne yazık ki oğlanın cena
zesinde bile bulunamadım. 

- Vakayı öğrenmeği çok merak e. 
diyorum. l'asıl oldu Allah aşkına? 

- Ben Nevşehirde idim. Rüstem da. 
yı Ömeri yatsı namazına götürüp ge. 
tirenlerin ar.asında imiş. O anlatsın da 
ben de bir kere daha dinleyim. 

- Neden öyle içini çektin Rüstem 
dayt? Haydi aslanım Haydar şu ka.. 
<lehleri bir daha doldur, hem içeriye 
söyle de bize b!raz sıcak me~ versin,. 
ler. Pencereyi de açıver. Oda çok du. 
rnan oldu. Ee .. Rüstem dayı anlat ba. 
kahm. 

- Ne anlatayım evlat; bütün mem
leket Ömerin yasını tutuyor. Hangi -
mizde derman kaldı ki. Bilsen ne ba
bayiğit., ne sevimli bir delikanlı idi. 
Aşağı yoldan ne zaman geçse kadın , 

erkek hepimiz onun yapısına hayran, 
hayran bakar mertliğini anardık. Ala. 
bildiğine boy, geniş omuzlar, kühey. 
lan kafası gibi duran bir baş. İri sarı 
ela gözlerinin öyle sert, lakin o kadar 
tath bakışları vardı ki. Nasıl anlata. 
yrm? Bugün memlekette o kadar ya. 
kışıkh bir tek delikanlı daha bulamaz
sın. Ya cesurluğunu hiç sorma. Silahı 
kapıp ta ata bindiği zaman vallahi dağ 
lar titrerdi. Büyük meydan muhare. 
besinde üç yerinden yaralandığı halde 
kumandanları onu bir türlü geri çevi. 
rememişl~r de boyuna gavurun arka. 
smdan seğirdirmiş. 

Uzatmıyalrm askerden geldikten 
sonra yine kunduracı dükkanını açtı. 
Kendi kendine çalrı:ııp duruyordu. A • 
radan dokuz, on ay geçince anası : 

.. 
Saffet Umay • ı m •••••••••••• 

nü gelin geldi. O akşam beş, on ihti. 
yar ve Ömerin arkadaşlarından bir ço. 
ğu güvey yemeğini yedik. ömeri yat. 
sı namazına götürdük. Döndükten son
ra içeriye sokmak üzere oda kapısının 
önünde toplandık. Hoca dua etti, ar
kadaşları birer yumruk vurdular, ben 
de yavaşça kulağmı çekt!m "nasılsın 
Ömer?., dedim. "İyiyim Rüstem dayı 
Allah büyüklerden razı olsun,, dedi. 

Kapıyı ::;ava~ça araladım, ömeri içe. 
ri sokarken arkamızdan bir ses geldi: 

-"Al. . ulan! ,, 
Neye uğradığımızı bilmedik. ! ki el 

silah patlamış ve Ömer gelin odasına 
kanlar içerisinde yuvarlanmıştı. Bin. 
nazın Ömerin üzerine kapanarak na. 
sıl saçını başını yolduğunu ne sen sor 
ne de ben söyliyeyim. Meğer Osman 
denilen o alçak aramıza girmiş, tam o 
dakikayı beklemiş ve Ömer sağ ayağı_ 
nı eşikten içeriye atarken onu kancık
ça arkasmdan vurmuştu. 
Yandık evlat, hepimiz yandık, bü. 

tün memleketli yanrlı. Demin dinledi. 
ğin türküyü de işte bunun üzerine 
yaktılar. öteki de gün yedi (2). Ama 
kaç para eder. Olan oldu. Ömerin kim 
olduğunu nasıl gerdeğe girdiğini anla
dın değil mi? 

- Zavallı Ömer, zavallı Binnaz. 
- Ömer öldükten sonra Binnaz GüL 

süm nineyi bırakıp ta babasının evine 
gitmedi. Gülsüm nine de ''Ömerimin 
yadigarı,. diye onu bağrına basıp ağ
lıyormuş. 

(1) Orta Ana.dolımım bazı küçiik ka. 
saboların.da cWğiin esnasında bir ölcib 
kesilir ııc bunun başı salı günü ktz e. 
vinin damına dikilen iki direk ortasın. 
d.a gerili bir ip 'üzerinden delikanlılar 
tarafından a~ırılmağa galı~ılır. Kelle_ 
yi ~ran delikanlı o gil?ı hususi bir 
mevki alır. 

(2) Mahl..-ii.m oldıi manasınadır. 

Yılbaşında Holivud 
O gece herkes serbesttir ve her insan her istediğ i şeyi yapabilir 

Kadeh yerine iskarpin 
Senebaşr gecesini nerede geçirmek 

ıstersiniz? Bu suali Avrupada bulun
muş birine sorarsanız size Peşte.de, 

L:::·ndrada veya Pariste der. 
Bana sorarsanız, hiç düşünmeden 

tek bir isim söylerim : Holivut. 
Noel ve senebaşılarında bu şehirde 

yapılan muazzam eğlenceler hemen da
ima gözümün önündedir. Holivut şehri 
bilhassa her senebaşı gecesi içimde da~ 
ha kuvvetle canlanır. 

Yılbaşı gocesi bütün dünya ne.Şeye 
boğulmuştur. Yer yüzünde bulunan ve 
o günün manevi kıymetini anlayan he• 
fert büyük bir coşkunlukla kendini eğ
lenme zevkine verir. 

Dünyamrzda yaşryan her medeni in
sanın bulunduğu odalar ışığı 31 birin· 
cikanun gecesi saat 23,59 da ışıklarını 
söndürür; ve ikincikanun O.Ol de tek
rar aydınlatır. 

Bu ışık yeni senenin ilk ışığı ve bü
tün bir senenin en taze ümididir. Her
kes tanısın tanımasın, yanındakinin e- } 
lini sıkar; veya öper, yeni yılı için ona 
saadet diler. Her lisanda, Happy Nev
year, Heureuse Annee, Glückliches Nev 
jahr, ayni manayı taşıyan tebrikler du
yulur. Herkesin başını içki döndürmüş 
tür; bardaklar doluyor, vuruşuy.cr ve 
boşalıyor .. Kahkahalar, bağrışmalar! 

Dünyanın orijinalite ve eksantrik iş
lerinde birinci gelen Holivut şehrinin 
yılbaşı gecesi de bambaşkadır. 

Hoolyvood Boulevard'ları baştanba
şa donatılmış ve her sckak lambasını 
taşıyan demir direklere sinema artistle
rinin büyük ve renkli fotcğrafları asıl
nuştır. Her aile kapısını lambalarla süs 
!emiştir. 

Esasen senebaşından bir hafta evvel 

Yazan : Turan Aziz Bel~r 

Fotoğraf modelliği yapan Yıldız 

Karol Lombard 
Bugün Dünyanın 

olduğu 
Karol Lombard hemen bütün Ame

rikan yıldızları gibi Amerikanın kü
çük bir şehrinde dünyaya gelmiştir. 

Doğum tarihi 6Teşrinievvel1909 dur. 
Fakat Ifarol Lombard daha yedi ya
şında iken Holivutta bulunuyordu. 

Tahsilini yapıp da mektepten çık
tığı zaman üç sene müddetle bir dram 
heyetinde çalıştı; fakat bu işi kendisi-

en çok 
kadın 

meşgul 

Evvelce ona şahsiyetsiz diyenle:: bu 
defa her an değişen şahsiyeti karşı
sında hayranlıklarını saklayamıyorlar 

dı. Bilhassa Holivut fotoğrafçıları bu 
güzel yıldızın her uzvunun ayrı ay. 
rı resmini almağa başlamışlardı. 

O kadar ki, ayaklarının önden, pro
fillerden resmini çekiyorlar, bilhassa 
ellerinin ve kan rengini ta§ıyan tır-' '- Oğlum Ömer, rahmetli baban 

mürüvvetini göremedi. Ben de ihtiyar
ladım. Bfr can yoldaşı getir.,, diye tut Ekmek fiatfarı ipka eüir~i 

_ _ Noel 'R:ıha (~anta Claıı«) hiiyülr ,,.r,.b"'- 'Mn 'hi~ ı....: .. till""•7" ;.:.;:,-~-... :u., J~· • 
____. :. ,. .... d .. _ ........ .., __ - - "' ..W•:;J V.&.A. 

yapıyorlardı. 

turmuş. -

Ömer her ne kadar: 

•·- Ana, işler kesat gidiyor. geçim 
zorlaştı. Biraz sabrrlı ol.,. demişse de 
aı:rası dayatmış. Nihayet oğlancağız o. 
nun gönlünü hoş etmek için "peki,, de. 
miş. Ondan sonra Gülsüm nine başla
mış oğlum. kız aramağa. Kimi gör. 
düyse tarif etti ise Ömere bir türlü be
ğendirememiş. Ömer bir sabah işine 
gitmek üzere. avluda kunduraları. 

nı giyerken içeriye başr çarlı bir ka. 
dm girmiş. 

"- Gülsüm teyze; anamın selamı 
var, b4gün hamur ettik. Ekmek tah
tanızı acık vereceksiniz.,, demiş. O sı. 
rada Ömcri görerek çarını yüzüru:! çek
miş ise de Ömer göreceği kadarını gör. 
müş ve Binnazın bütün delikanlıların 
yanıp tutuştuğu üzüm gibi kara gözle. 
rme o da vurulmuş. Herhalde Binnaz 
da Ömere ayni gözle bakmış olsa ge _ 
rek. Çünkü o günden sonra ömerle 
Binnazı bazı ışıklı gecelerde ırmak ke. 
nannda otururken görenler var. 

Aradan epey zaman geçti. ômerle 
Binna1..ı hep birlik olup nişanladık. 

Memlekette Ömer için yanrp tutuşan 
kızlar, Binnaz için ''ah., çekip te orta
lığı karıştırmak istiyen delikanlılar 

olmadı değil. E .. yaradan ikisini de Ö

verek yaratmış. Davul bile dengi den.. 
gine der. değil mi evlit? Kimin ne de
rneğe hakkı vardı. Lakin kader böyle 
getirmedi Ömerin uğruna Sarı Osman 
dedikleri geçmişi bozuk bir çirkef çık-

Ekmek ve francala fiyatları ipka e. 
dilmiştir. Yalnız ikinci nevi ekmeğin 
kaldırılması bir ara mevzuu bahsol _ 
muşsa da birinci neviden yirmi para 
noksanına satılan bu ekmeğin fakir 
semtlerde fazla rağbet gördüğü nazarı 
dikkate alınarak ipka.sına karar veriL 
miştir. 

--0--

ıstişari heyet toplandı 
Belediyece teşkil edilen iktısadt is. 

tişari heyet dün ikinci toplantısını yap 
mıştır. Heyet tarafından çağırılan fı. 
rın.cılarla değirmen sahipleri ögleden 
sonra belediyeye gelmişlerdir. Bunlar_ 
la iktısat müdürü Asım Süreyya gö ~ 
rüşmeye memur edilmiştir. Heyet pa
zartesiye tekrar toplanacaktır. 

BUGCX KALKACAK Y.\PL"RLAR 
(Erzurum - 12 Karaclcniıe), (Cğur -

9.:m hm ile), (~larakaz - 9 Mudanyaya), 
kalkacak! ır. 

GELECEK YAPURLAR 
(Tarı - 15 Knı-nı.lenizdcn), (M:.ırıılrnz 

- 1.185 ~luılaııynd:ııı), (Barlın - 8 Ar
\•nlıkt:ın), <tznıir - 12 lzmirden) , <Sn
ılıkzaılc - 1 l.30 Mersinden) geJeccklir. 

BL: RSA 
Ankara 28-12-938 

tı. Haber. haber üstüne savurarak lf1111lar111ıl11 • ıtdız ıo retı utaıılıı r, n ıe· 
''Binnazı almasın, ben seviyorum, bu rındt' muame le a ört'nl t'rdir. Hıkım-

tıır ~A ıı l 12 ıl e k• ı>•n ı • ıı lıt fivı lla rıılır 
işin sonu kötüye varır .. , dediyse de Ö- ~----- .; _ K L E tt 
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ğün hazırlığına başladı. • Nenodı 12ll 7!li'o • Mıııl ri d rıR7 
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den pervam yok. ~linden geleni geri 
koymasın. Hem bundan sonra bana 
böyle geriden geriye haber savmasm. 
rkc!~ olan annaç annaca konuşur.,, de. 
miŞ· 

Nihayet gün geldi, nikahları kıyıl. 
it. dUğüne başladık. Haniya bütün 
nı"mlekctıt ayağa kalktı. Salı günü kız 
cvin"n damına kelle atıldr (1). Çar-

• Am~terdam GH 3f~!l • Hel ıır•c1 2 807 • 

• flt'rl ı n FıO ~·ı • Yokohıırıı 3-l 27 
• llriik,el 21 2<125 • ~tııkholnı 30 22~!i 

.\ tin• ı 07 • \ln~k rı\·:ı 'li 8 ~!) 

• Sofu 1 51;; Vlnn• 

ıİIH~r11zlııır 
'193J l'. Bor 1 Hl 17!1 l • F.r1111nı htı k 

• • • 11 S. r.rı: unım 
,. .. .. 111 S Er71ıruın 

siyle sokakları gezmiye ve güzel kızla
rı toplamaya başlar. Bu Noel Baba 
stüdyolar tarafından angaje edilmiş 

hususi bir şahsiyettir ki, stüdyolara 
yeni güzel ve orijinal kızlar getirir. !ş
te bu kızlar Hclivutta yeni sene zarfın
da çekilen filmlerin debütentlarxdırlar. 

İşte yılbaşı gecesi böyle birkaç yüz 
güzel kızın kadeh yerine iskarpinine 
içki doldurulur ve içilir. Yer yüzünün 
en deli ve ahlaksız şehri olan Holivut .. 
Bilhassa böyle fevkalade zamanlarda 
aklına gelen her şeyi yapar. 

Senebaşı gecesi orada kanun da yok
tur; hiç bir polise bir şikayet yapıla
maz. Hiç kimse ceza görmez; insanlık 
istediği gibi serbest ve korkusuz hare
ket eder. Herkesin ağzında şu parola 
vardır : Kardeş ... Eğlen de nasıl eğle
nirsen eğlen, sana karışan yoktur. 

Hele bunun içindir ki ben de yılba
şında Holivutta .clmak isterim. 

Şimdi soruyorum: Bu sene başını ı 

benimle beraber siz de Holivutta ge
çirmek istemez miydiniz? .. 

Turan A. BELER 

Kadın Kıyafetinde Hırsız 
Fransada Yiyon şehrinde kadın kı

yafetindeki ·bir hırsız yakalanmıştır. 

Asıl ismi Andre Şvindcnhamer olan bu 
adam kadın elbisesi giyerek ve kadın 
tuvaleti yaparak, Süzan Tiyebo ismi ile 
de birçok yerlere girip çıkmıştır. Hır

smn bu ikinci şahsiyeti ile yaptığı hır
sızlıklar sayılamıyacak kadar çoktur. 

çin hayatını kazanmak lazımdı; işte 
Karol Lombard bunun için fotoğraf 
modelliği yaptı. 

Bu sıralarda Lombard alelade ko
mediler oynayan bir grupa dahil oldu. 
Burada oldukça kaba roller yaparak 
hayatını kazanmz.ğa başladı. 

Karo! Lombard'm sinema hayatına 
girişi de pek mühim bir hadise olma
dı, seyirci onda bir hususiyet bulma
mıştı; onun için ilk çevirdiği filmler 
muvaffakiyet kazanmadı. Amerikalı 

seyirciler Karol Lombard'ın şahsiyet
siz olduğunu ve hatırada hiç bir iz 
bırakmadığım ileri sürüyorlardı. 

Karol Lombard 26 Haziran 1931 ta
rihinde Vilyam Povel ile evlendi .. Bu 
zamanda ne biri ne öteki henüz Holi
vut'un parlak yıldızlan arasında de
ğildiler. 

Bu birleşme birkaç ay kadar sürdü. 
Bir gün Karo! kocasını bırakarak kaç 
tı ve birkaç zaman sonra da resmen 
ayrıldılar .. Faka bu hadiseden sonra 
artık Karol Lombrd'a muvaffaki
yet kapıları açılmıştı. tık büyük filmi
ni Klark Gab~ ile beraber çevirdi .. Bu
nu bir ikincisi, nihayet bir üçüncüsü 
takip etti. Artık fevkalade bir şöhre
te malik olmuştu .. "Holivut'un "An
laşılmaz kadını,, diye anılmağa baş
landı. 

Karol Lombard'ın her vaziyette, 
her elbise ile resimleri alınmağa, şöh 
reti bütün dünyaya yayılmağa baş
ladı.. Fevkalade mükellef elbiseler ta
şıyor; filmlerde arkadaışlariyle uzun 
uzun öpüşüyordu. 

Karol Lombard filmlerinde birçok 
şahsiyetler temsil etmeğe başlamıştı. 

Maamafih kendisi de ilk hızdan 

sonra bu aşın şöhretten, fevkalade 
lüks giyinmekten bıkmıştı. Hakikat 
halde Karol Lombard fevkal8.de iyi 
tabiatli bir kızdır. 

Karo! Lombard hakkında son za
manlarda birçok şeyler söylenmekte, 
bilhassa onun mark Gapl'e aşık ol
duğu ileri sürülmektedir. Maamafih 
bu hususu teyit edecek birçok delil
ler de vardır. 

Hemen her yerde daima beraber gö 
rülmektedirler. Yarışları, tenis ve 
boks maçlarını daima beraber takip 
etmekte hatta, sabahları saat dörtte 
kalkarak birlikte avlanmağa çıkmak
tadırlar. 

Klark Gabl ile bazan şakadan kav
ga etmekte ve yaramaz iki çocuk gi
bi sevişmektcdirler. 

Hakikat halde Klark Gabl garip bir 
tabiate maliktir . .Muhakkak ki inte
lektuel değildir; fakat cahil de dene
mez, onda daha ziyade hareket etmek, 
kırmak, dökmek ihtiyacı vardır. 

Bazan macera romanları okumak
tan ve pipo içmekten zevk duyar. Bu 
zamanlar zarfında Karo! Lombard 
civcivlerini besler, beygirine yem ve
rir ve bahçesiyle meşgul olur. 

Karol Lombard artık ateşin bacayı 
sarmış olduğunu ve Klark Gabl'den 
kolay kolay a)Tılmıyaeağını anla
maktadır. 

Evlenmelerin ve aynlmalann artık 
moda hükmüne girmiş olduğu sine
ma aleminde bakalım bu aşk ateşi ne 
kadar sürecek? 
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Son temasıaır münase'9J-ettnne 

600 klUbe ve lisansh 30000 futbolcuya malik bulunan 

Romanya· futb~lu 
Bizim 
haiz 
sinde 

güreşteki beynelmilel' klasta 
olduğumuz kudret derece
mütekamil bir varlıktır 

Yazan : Muvakkar Ekrem Talu 
Milli forma altında Balkanların hem -

ayar kuvvetleri olan Romanya ve Yu. 
goslavya futbolleri bizim güreş va. 
disin<Wti ileri ve beynelmilel klasta 
haiz olduğumuz kudret derecesinde 
mütekamil birer varlıktırlar. 

Bu iki komşu ve dÖst millet muhte • 
lit halinde ayni seviyede ~seler de, klüp 
takımları bir çok ecnebi ve hassatan 
Macar oyuncularla takviye edilmiş Ro. 
menlerde futbol terbiyesi biraz daha 
ağır basmaktadır. 

llk milli temasımızda şerefli rakibi. 
miz olan ve o tarihlerde b!rinci sınıf 
bir oyun oynıyamıyan Romenlerin gün 
geçtikçe fevkalade terakki ettiklerine 
yakından ve uzaktan şahit olmakta -
yız. 

Romanya muhteliti 
Bugün G ılatasarayla 

karşılaşıyor 
Ankara karışığını 2-1 yendikten 

sonra evvelki gün de Fenerle berabe. 
re kalan dost Romanyanın muhtelit 1 
futbol takımı memleketimizdeki so -1 
nuncu maçını bugün Taksim stadında 
Galatasaray klübile yapacaktır. 

Nuri Bosutun hakemliği ile yapıla. 
cak olan bugünkü müsabaka saat 
iki buçukta başlıyacaktır. 

Atletik kabiliyetleri, futbolü kavra. 
yışlan, süratleri ve bilhassa kendileri. 
ni yormadan oynamasını bilmeleri yü. 
zünden bizden kat kat yüksek olduğu
nu tasdik etmek mecburiyetinde oldu. 
ğumuz, Romanya muhtelitinin bugün. 
kil maçta da iyi bir netice alacağına 
şüphe edilemez. 

Buradan Yunanistana giderek ora. 
da milli bir müsabaka yapacak olan 
bu kuvvetli misfir takımın bugünkü 
Galatasaray maçı - sarıkırmızılılarm 

bugün, şehrimizde en düzgün futbol oy 
nıyan takım o!maları yüzünden - bir 
hayli enteresandır. 

Kanadalıların bir muvaffakıyeti 
Dünya şampiyonasına iştirak etmek 

üzere Avrupaya gelmiş olan Smoke 
Eaters Kanada buz hokey takımı, Av
rupadaki '.Kanadalılardan mürekep bir 

Avrupada futbol maçlan 
Bu halJa yapılan karşılaşmaların neticeleri 

Avrupanın muhtefü memleketlerin. Rasing Rupe - Ekselzior Rube U 
de devam edilmekte olan futbol lik ALMANY ADA: 
maçlarının bu haftaki karşılaşmala - Almanyada bu hafta lik maçları ya. 
rmda alınan neticeler şunlardır: pılmamıştır. Bunların yerine noel yor. 

lNGlLTEREDE: tusu müsabakaları icra edilmiştir. Bu 
Aston Villa _ Grimsbi Tovn o.2 karşılaşmaların neticeleri şunlardır: 
Kalton Atletik _ Bolton Vanderers 2.1 Admira - Tenis Borusia 7-3 
Çelsea _ Liverpol 4_1 Austria • Herta 2-2 
Everton _ Blakbol 4..0 Politsay Kemnits - Rapid 4.7 
Huders Field _ Brent Ford 1.2 s. C. Planitz - Austria 4..3 
Mançester Unaytid - Midlesbrug Ll V. F. B. Laypcig - Rapid 4-7 
Portsmut _ Arsenal O.O Dresdener S. C .• Vienna 4-3 
Preston Northend _ Lids Unaytid 2..0 S. c. Erfurt - Vienna '1-7 
Stoke Siti _ Layçester Siti 1_0 Gissen 1900 - Brigitenaver 5.S 
Sunderland - Birmingham 1.0 V. F. R. Manhaym - Adınira 42-~ Vaker • Viner S. C. """" Volverhampton - Dedbi Kuanti O.O 

Yine tngilterede noel münasebetile F. C. Bamberg - Brigitenaver 5.2 
yapılan hususi karşılaşmaların netice- Altnürberg - Alt Vin 4.2 
leri şunlardır: Union Bökingen - Blö Star Zürih 1-2 

F. K. Pir Masen. Blöstar 5-3 
Birminghaın. Midlesbrug 2.1 
Blokpal • Hudersfield Ll V. F. L. Bohum - Red Boys Lük. 
Everton - Dedbi Kounti 2..2 semburg 2.2 
Grimsbi Tovn. Volverhampton 2-4 

Lids Unaytid - Çelsea 1.1 B J U k 
Mançester Unaytid - Layçester Si ti 3.0 U % !l Q fl 0 e Y 
Stoke Siti. Liverpol 3.1 
Sunderland • Aston Villa 1.0 I Dünya ş~mp~yonlu~ ~üsa bakala-
Bradford • Çesterfield o.o jnna hangı mılletler ıştirak edecek 
Burnley Totenıham Hotspurs 1.0 3 ile 12 şubat tarihlerinde Zürih ve Merkezi Avrupanm en ileri muhte • 

!itlerinden İtalya, Çekoslovakya, Al • 
manya, Polonya ile maçlar yaptıktan 

başka Merkezi Avrupa kupası maçla.. 
rında dünya şampiyonasına da iştirak 
eden Romenler hakkında biraz malii.. 
mat vermeden evvel son ziyaretleri do. 
layısile iki dost millet arasında bu ve. 
sile ile tekrar VÜcut bulan kaynaşma.. 
dan cidden mütekabil istifadeler duyu. 

' muhtelif ile ilk karşılaşmasını yapmış 
tır. Smoke Eaters 4-1, 2-1, 1-0 ga. 
lip gelmiştir. 

FRANSADA: Bal §ehirlerinde yapılacak olan buzda 
Olimpik Lil - Olimpik J4arsey 0.1 hokey dünya şampiyonasına aşağıda. 
F. C. Metz. s. C. Fives L3 ki on iki millet işt!rak edçcektir: 

Romanyanın tele sc~ici.si V. Tilea 

ğı ve cidden ehemmiyet verdiği bir be_ 
raberliktir. 

Bu ehemmiyet şununla aşikardır ~d 
bUl'adan sonra Yunanlılarla resmi bir 

. 
1 

) 
Bükreşin F. C. Rapid takımı ( X ~"1.r etli oyuncu. Baratki'dir) 

lacağı hakkındaki emniyetimizi mem • 
nuniyetle söyliyelim. 

Şehr!miz.de muvaffakıyetli neticeler 
almasına rağmen şunu itiraf edelim ki 
"Bükreş muhteliti,, ünvanile müsaba.. 
ka yapan takım Romenl~rin esas ful 
takımı değildir. Zira en kuvvetli ve 
şampiyon takımlarından Venüs, Ri. 
p2nsyadan oyuncu almanıışlardır. Bu
na mukabil şöhretli Rapid takımından 
bazı ~yi elemanlarla takviye edilmiş 
olan bu genç muhtelit te Romen fede. 
rasyonunun istikbal için ümitle baktı. 

temasa geçecek olan kafilenin lfaşmda 
Romanya futbolünün en kıymetli şefi 
Bay V. Tilea bizzat bulunmaktadır. 

Bay Tilea Romanyada futbolün kal. 
kınmasında en büyük amil olmuş, fut. 
bolü çok iyi anlamı~. beynelmilel kıy. 
mette bir idare adamıdır. Ve tekseçicL 
dir. 
Şimdi takım a~sı hakkında biraz taf 

silat verelim: 
(Baratki) değil Romanyanm Orta 

Avnıpanın çok güzide lbir merkez rnu
hacimidir. Aslen Macar olan ve Ma _ 

Ankara koşusu 
Halkevlnlo tertip ettiği mOsabakayı 

Demirspor kazandı 
Ankara. 27 - Ebedi Şef Atatürkün 

Ankaraya gelişlerinin yıldönümü mü. 
nuebetile Ankara halkevi tarafından 
yapılmakta olan Ankara koşusunun U.. 
çüncüail de bugün muvaffakıyetle ya.. 
pılnuştır. 

fa 36 dakika 49 saniyede birinci. De
mirspordan Galip 38 dakika 11 sani _ 
yede ikinci, Ankaragücünden Şevki 

Küçük 38 dakika 24 saniyede üçüncü, 
gelmişlerdir. 

Takımlar arasındaki tasnifte Demir 
sporun Mustafa, Gal!p, Adnan ve Se. 
liınden müteşekkil A takımı birinci 
gelmiştir. 

Kanadanm Smoke Eaters buz hokey 
ekibi, Berlinde spor Palasta 6000 se. 
yirci önünde karşılaştığı Berlin muh. 
telitini 5-1 mağlup etmiştir. 

Kanadamn meshur Smoke Eaters 
buz hokey takımı yine Berlinde Spor 
Palasta karşıla.~tığı Almanya muhteli
tini 9-1 mağlfıp etmek suretile kabi. 
Iiyetinin fevkaladeliğini yeniden isbat 
etmiştir. 

car milli takımında oynam~ olan bu 
oyuncu için Fransız klüpleri bizim pa. 
ramızla otuz bin lira teklif etmişler. 
dir. Fevkalade teknik bir oyuncudur. 
Romen tabiiyetine girmiş olduğu için 
dünya kupasında ve son defa Çeklere 
karşı oynamıştır. Rapid takımından -
dır. (Resimde X işaretlisi). 

(Prasler) soliç. Fevkalade bir oyınp · 

cu. Bir çok defalar beynelmilel. Ame. 
fo takımından. 

Bu iki "yıldız., dan başka Negru, 
Oprea, Popesku beynelmilel olmuş 
gençlerdir. 

Romanyada futbol resmen 1907 se. 
nesinde başlanmıştır. İngiliz, Holanda • 
lı ve Almanlat" ilk takımları teşkil et.. 

F. C. Sete _ F. C. Ruen 2.0 Almanya, Kanada, Birleşik Ameri • 
Rasing - F. C. Antib 3.0 ka, İngiltere, Holanda, İtalya İsveç, 
A. S. Kan _ Ras!ng Ştrazburg 1-1 Macaritsan. Finlandiya, Letonya, Slo-
Lö Havr. F. C. Soşo 2.1 vakya, İsviçre. 

' 
Noel Kupası Yüzme Müsabakaları 

mişlcrdir. Romanyada da ilk beynelmi- .~ . . .. 
lel addedilecek temas, tstanbuldaki r Frans<ida her sene yapılmakta o1an noel kupası yllzme miü8abalan bu aene 
Robert Kollejin 1911 senesinde Bük. de - havanın bir hayli soğuk olmasına rağmen - '/resif bir yüzüeii. kütle8inin 
rcşi ziyaretidir ki bundan şimdiye ka. iştirakile büyük bir meraklı ka14balığı önünde Sen nehrinde Y'J11llmı§'tır. 

dar haberdar bulunmuyorduk. Roman. Erkekler arasında Krakovski, kadını annkinde ise Madam Laine birinci oL 
yada müseccel 600 klüp ve lisanslı ~uşlardır. 
30,000 futbolcü mevcuttur. Resmi şam Yukarıdaki resimlerimizd,e; noel ku paaının kadın ve erkek galipleri göriJ,. 
piyonadan başka tekmil klüplerin iştL lüyor~ 
rakile bir de kupa maçları oynanmak- -----------------------------

tadır. Federasyon reisi fstanbula ge. K A v A K 
len kafile reisi ve eski sefirlerden Bay 
V. V. Tilea'dır. 

lJ!uvaTckar Ekrem Talu 

Kar üstünde futbol 1 

Nevyork, 27 (A.A.) - Amerikan 
kayak federasyonu Zako Pane'de ya. 
pılacak olan kongrede 1942 kayak dün
ya pmpiyonasmın Birletik Amerika. 
da yapılmasmı teklif edecektir. Kana. 
da bu teklife müzaheret etmek niye • 
tindedir. 

• • • 
Oslo, 27 (A.A.) - üniversiteler a. 

rasmda 19 ili. 26 şubat tarihleriııde 
Bronthaym ı,ehrinde yapılacak olan al
tıncı kış sporları turnuvasına iştirak 

etmek üzere şimdiye kadar on iki miL 
let kaydolunrnuştur. Bunlar; Alman • 
ya. Belçika, Finlandiya, Fransa,. Ho -
landa, Letonya, Portekiz, Lehistan, 
lsveç, İsviçre, Macaristan, Norveçtir. 

••• 

İştirak eden 36 sporcu ellerinde par• 
ti bayrakları olduğu halde yarışa talı. 
sis edilen mesafeyi koşmuşlar ve vila. 
yet konağı önünde koşuyu bitirmişler
dir. Burada Ziraat Vekili Faik Kur. 
doğlu, General Cemil Tahir Taner, hal
kevi başkanı Ferit ceıaı Gü11en tara. 
f mdan istikbal edilmişler ve derecele. 
ıtm göre kazandıklan mükifatlş.n aL 
mışlarcln'. Teknik neticeler §U,Dlardır: 

Verilen mükafatlar meyanında ilk 
üç birinciye Lonjin markalı birer kol 
saati, taktın birincisine bir kupa, en 
çok koşucu ile iştirak eden klübe yL 
ne bir kupa verilmiştir. 

Koşuculara yarış bittikten sonra lngilter~ yapılan futbol lik maçlan bu 1ıafta 1tar?t saha?m-da oynanmt~tır. 

Berlin, 27 (A.A.) - 6 ilA 8 sonkL 
nun tarihlerinde Stokholmde yapıla -
cak olan kral kupası turnuvasında. AL 
manyayı Henkel, Roderich Menrıel, 

Ham Aedl, Verner Memel'den mUrek. 
kep ekip tem.sil edecektir. Takım kap. 
tanı F. C. lJhl'dUr. ~ tasnifte Demirspordan )(Usta. 

halkevinde sıcak bir çay içirilmiştir. J Yukarıdaki resmimiz: tarafların birer goliyle beraberlik'le biten E:teter-Car. 
di/ maçından bir eMtantanedir 



ansa Ualyaya karşı 
asker topluyormuş 

Genyönkurulun 
dünkü toplanhsı 
Ankara. 28 (Telefonla) - Bü

yük KarultaJIJl feTkalAde ittim•· 
mda 7ealden seçilen ı•artJ Gen1ön
kurul ilk Jet.imamı bastın uat on· 
da .Japmıft.lr. Toplantı1a Dahlll)'e 
Vektlt ve Pal"tl Genel Sekreteri 
Jl.eftk S..1dun .,_,k.,.hk et.nıl\I, iç· 
tlma saat on üçe kadar sürmüştür. 

Ankara, 28 (A.A.) - Taaıyon dO-f tbd• GeaelJ16Mttm x ... ı • .,.._... 
UklUIU Ue nıuteraflk tlddetll ıur-ı den tcU. tktı.at VekA1ethule de mu 

mcnaJdan rabatarı bulu1ut.n Maartf Tatfakıfet dtlerta. 
.Panı, ıs (AA) - Ordre ve Oeuv· 

re ıucteleri ltalyanın ••Fransız Mtıil· 
lerıne mutovoccih,. mühim akeri hurr 
hklarda bulundutunu yazmaktadırlar. 

Ordre dıyor ki : 
••Alp dajt.rı boyundaki 11tihkbtlar 
rıtle ts.ınt.nmaktadır. ttalyan filo· 
yak nda Spoıaıada toplanacaktır 

1 attı Franaaya kar11 gönUUU toplan· 
makta oldufu da töylonıpektedlr .•. 

Oeuvre töyJe ya::ıyor : 
"Roma huk'1meti 50 .ooo iÖJ\Üllb· 

.ı aUlh altına .ım..kta ve ttalyan en· 
iittriaini aeforber b-1c cetirmektedır. 

Fransa aleyhındcki mucadelenin peiko· 
lojitini huırlaınılc lçi" bir 'komitycR 
tqlcil edilmittir.,. 

Diler çQıetten Ordrc ı•nt11inin 
Londra muhabiri, rtami lncilh: mah· 
fillerinin italyın kıtalarmın Hıbefil· 
tanda ve Franaıı aomalili hududunda
ki hareketlerini bir tahrik ınannraaı 

ve h&dise 51brmak için bir bahane ma· 
hi,ıtinde tellkkl ettiklerini, fakat bu 
bWlranm ancak vasati veya prkl Av
rupada bir Alman tazyiki ilt takviye 
edildiğı takdirde vehamet kesbedebile
ceii Jcanudnde lNlunduldanar yaz
maktadır. 

HAKUYS VAPURLARININ HA· 
:RDBTt TEHiR EDtLDt 

Marailya, 21 (A.A.) - Buıiln Şar-

1d Aıya,. hareket cdıcelc olan iki nalc· 
u,. vapurunun hare'keti 41 aaat tehir 
ohmmuttur. Bu iki vapurla Cibutideld 
Jl'rın111 ıırnilonunu takviye lçin bir 
ı.bur Seneıatli atJrer sevkedUmekte· 
clir 

CtBUTIYE GiDECEK 
TORPttO 

Bqnt. ıı (AA.) - Pranunın prlc 
doaaınaa11n& menaup bir torpito filo
tilJatınm da Clbutlye ıidectll haber 
ahmmttır 

11'.ltANSA MüKADD&RATUfl KAR· 
llLAMAYA MUKTEDUU>Ut 

Park, H (A.A.) - Ayan meclilin· 
it. Harbi,. bUt~t1inln .. GAktntl •· 
..-da 18• alan bape1ri1 Dalaclye a• 
e91111dlmlttirld: 

Ordu mncudu ifindt Prtn•m im· 
Wnlarma tekabW eden rılsemlan _.. 

Wua maek Anarl4ir B~ •· 
llpt blfltce lraldıls tnUdde ... lld ... 
"'1lls llhrUk mCWdetıni aıaffmü _. 
n Nlalollmaı. B11nu açıksa llJIO,O. 
._ " ıuu da lı&•e •dl,_.. ld. 

llltftudaa falaklı bd bir ttlHvalau 
ifıdt etmu. ırn... orduuna lltln· 
ıttıı •dett4n al,ade llldroeua• 1111 • 
111ttlndıdlr. Belllr lltridt balOa llrflt• 
tillmb 1a,..etıen Wr mt.a .-..1ı 
cebecleeıktir Pabt pmclilci •uiyettc 

Praau 111-ıa•deratmı karfılamat- ta· 
ma•I• muktedir bir haldedir. 
PRANIJZ CBVABl LONDJtA YA DA 

BtLDJRILDt 
Londra ıe (A.A.) - tta11um La· 

va1 • Mauolini anlapnalamu fnheden 
notuma FTanaarun cevabı metni, Çem· 
berlaJn Ye Lord HılifÜlm Roma,. 
aftmcden '"el bunu llrllUIMleri için 
tıaı ltere lıUkOınetine bugüıt bi1diril
"1iftir, 

1qUls • Frauı~ temuları ctiploına· 
\fts ;rollarda bu ..,Wtlc aWradat ol· 
11111111 llert .untuaıaal'I dnua ttmck· 
tfdir. AalapldıllM sın, Çcıaberlayn 
.. ..,....-ı ....... ı.t.l,an ..ıaliba
tını ıarGfmek AWıiyctine balı olmı· 
)'llCUttr Vı pJet tıuaJar Romada meY 

ballllıliU"' ç..berlaJa bu muzu 
.Qleria4I ~·liai beyan ede· 

Vekut saffet Arıkan•ıa. Afra keaeal Hasan. Ali YUcal 
iltibabın<\an muıtarlp oh~D !kt11at 

kir ne9riyatmrn iıtOıdaf ettiği avans
larda bulunmıyae&ktır. 

lTALYA. CJBUTlYE BOYKOT' 
YAPACAK! 

ltalya Tunua Uzerlnde ya.ptları 1935 
anlatmUDU bolduktaa bafka, timdi de 
Franayı Adi1&bab& ve Habefiıtana 
gi<len demtryolunwı btfı olan Cibuti 
limanına boykot etmekle tehdit otn1ek. 
tedir. 

MUbim bir İtalyan gazetesi c,lın Tri
buna, bu mevzua dair yuclrfı \>lr ma. 
kalede diyor ki: 

" Biı oraya l>oykot yapa~ olur. 
au, Clbuttnln rr ... lçJn ~ kıy
meti kalmaz. Cibutl ancak ttaıya un • 

Teplantıda Parti program 'e 
nlıamnameslae ıöre itlerin ted\-U 
ri flakkln<la mftıakeratta bulunul· 
mat. Gen7önkund mesaıaı 18 bQ· 
rora ıaatm edUmit, ll)'elerln vul· 
felert arnllJUftn'. . . . 
Enurqm Jılebula Jl'ikrt Gen1on

•arul ardmıeı 01eU1tno getiril· 
Mlftlr .. 

''-0knt Şakir Keseblr, uıun tedavi 
tstllıam eden rah•tJuıltkları. vaılfe
lerlnde devamlarını mUtklUleştlrdl· 
ğ!nı:Jen cıoıayı •tfedllmelerlnl dile· 
mitl~rdh. Rtlılcuınbur tarafınd11n 

lıtlfaları kabul edllmltUr. 
Maarif Vokllllllne hmlr Mebuıu 

Jlaaan AU YUcel'ln Te lktııat Vekil· 
llğine lzmlr Mebuıu HQaaU Çakırın 
ta)1nlert Başvekil tarafından lttlıl· 
umhurn arz , .• inha edllmlı 'e bu 

paratorlutunun blr ~ı oldup va. ._ ____ _... ....... _ ...... __ _. 

ı nha tasvip buyurulmuftar. 
tıtlfalarının Relılcumbur tarafın

dan kabul buyuruldulunun Baıvekll 
taı atından B. Saffet Arıkanla Şakir 

kit hakiki ehenuıılyet!n,i al-.caktır .•• 

Kısa harici hıbırler: 

Adliye Vekili Celİ)'OI' Ke11blre teblll ve nlsUeUerl sama· 
nınd•ld 1u1meUl btımet Te bafarı· 

Ankara, 28 (Telefonla) .Adltye !arından dolayı t•••klıUr edlldllt de 
'Vekili bu akşamkı trenle J~tanbula ayrıca lıtlbbar edllmltUr. 
hareket etti. f'al. 

Londra, 2s ıtMmen bUdiriJdijin• HUınU Y""lr 
töre, İrlanda BqvekUl Dö Valm, A. tzmir Valisi llilanU Çakır 1191 de Hopaıda dol-
merika Reiıicwnlnırq Rooeevelt'hl da. tınılı Vallıl yarın akşam lsıanbu mutt•r. TMelltnl Trablea Uaeablde 
veti U.zer1ne Ameriltaya gidecek ve o. Ja hareket fldecektlr. hitlrdlkt.oa IODra ıallldJ'• mekt.oblae 
rada Reiıicwnhura miafir olacaktır. iıtanbul Valiıi girmlt v. Olneu .,..._hlmda. 

Paris. 2S Mebulu ınecUat ltuun. '.l'okat ve OMtaa.., TallUklel'blde 
lar encüıneni geçen tefı'iniaaal P'tvi lıtaqbul Valiıl L6trl Kırdar bu sa parlak iıtlkballat ........ .,.... bu-
hldiaeelncle methaldar olulann affı hah celdl. HU'kfnııet erkAniyle t • ...ıan dtlrüet. nakQfl•, MID. ~ 
hakkındaki Jlyihqı kabul etmiıtir. maılarrna ba ladı. ılnl tefebbU. kabtlJpt.J ı bn.a.• 

'Kanunun metnil\de UeaJt devlet me. f cUrm& bir pao olarak tea••'F· 
murlannm tekrar vaatfelerine iadesi Bir Satıt Ve Bir lhtila tdAN ı,ıertma 

1
orpnlutu• ....,n 

mevzuubahi.tir. Ht11Ulf mfleueeeler • SatJe Elektrik Şirketinin Salıpazarm bir lıtttlplıanenla mahtelllt1eu.de 
de çahııp ta ~v ytllUnden ceıa ga .. d1' aa.hllde malııeme clepoau olarak yi.p. dtnlendlrmek Rml ÇMma bafbe• 
renlert! 'bu kanun ahkAmr şanın deffl- brmıo oldu.fu büyük bina Denizbaıık meraldanadaa idi ld.,. da J'•lli Yeki 
dir. t.arafmdan aon günlerde 2M bin Ura.. un ınanevl cepheahat ----ere ki· 

Prağ, 28 - Prapky V~r guotul. )"& aatın almnuıtır. fayet. ed~r. 
rı!n yudığıpa ,are ~oalovak hUkt\. Ancak. eöylemijine göre, bu alım tahtaarlar l&Dlum •idlri olarN 

B,...,.. Ali Ytlcel 1897 de 18t&llbü• 
da 4o11DQft11r.veıa UNetaln IGll 11111· 
t••daa 11. U........ •kerUlde.,..._.., 
Darllfunoııa iç 111 zabitlik Japbk 
ı.n aonra ıeçebllmi,ur. OP4a e
debl1•t talcillıellala fellefo pbeelne 
dev.m oderkeıt DartUnauantmtnı Ali· 
,.em. de bir talebes1141. 811 mektep 
ıert bittrcUkten ~bir mlddet fa
ldUt.e btametiade '*1111U1lllf, aonra 
bmlr erkek JPn&Uim mektebinin e

cleblJM maa1UJD.llil1te talim ba,.U· 
aa flnnlftlr· SoPra K.ıen.. ı.t.ubut, 
Galataeara1 Uıolertllde ftStfe abDı • 
tır. 

Mwtt •utetdşl ~ ff'MRnt 
bir ,.... da rarUte ~ wter 
tefldl&tau t.Wk ile .......... AD· 
kara Gul EJUıt.ttttlft 9'Ylr1Qencle 
bulıaavkoa de orta toclrı.e.t uauuı• 
m041rl obaat. ba vazifede lkea de 
bınirdea m•bu seçilerek Geaelrö
net.I• arulw üye ahnm-... 

ee.mt ba1atuun anaçl......._. bu 
.......... ~ B·•-Alı 
tkılUa Darlll-•• bQatl ile ..... . 

1•• •• hemea her Jd, ber ... titr 
edebt,U, feleele. tetelllr ••MiMi• 
.-..ı. t•Jdab .... nrerek aeeea •· 
fiil manevi ba1at1 lulu ıasuıu.u ae. 
teneek ka4ar amamun tallclll'lnde 
1ata10r. 

a.._ .\U icel bir -.ıu talri ol. 
dalta bduı bU edip. fikir " feJte· 
teala derlnllklerblde 1•t••lf, bir 
teMb•ı a4ulı olctalw bdar idarede ._bet.il n1leıt " •a•attall ..._.r· 
lel'IJ'le ll•dtnl tallltlftqı H NYdlrinlflr 

metı geçen ıtlnkil lhu'any hldiwl U • satım Elektrik iclaneile Deniıbank L t tanbalda çalı t~ wemaalar, bQ r• 
"8riıle Macar hillr6metine Viyana -.n.. namda bir ihtiW mevzuu olmaktadır. nl t.eata1n tnıt1&111 bQlmMıacla aöRer
lqmuma muhaUt ıı..rekethıden do&. Sebep te bu binanın Nafiaea letimll· dili hı.met memleket qlerllll ıaldp 
YJ proı.to eden bir aot& ftfllllftir. kiae karar almnı1t olduiu bit 11rada edealtria Jaatıralam.dadP'.Jl .. atl Oa Daha tlkmektebe gichrkea mabal 

Macar h~l bu noktaya henU. Satle'nin eJinden bankaya pçmlf ol. lur inanda iken badldea melnaa oı.. le çocaklanm toplıJ..,ak onlara al-

bir fÜsiJ'ettlr. 

'""P vtl'JMllltttlr. maaıdır. rak Btıtk tuet Jlecn.ia• stndt tabe ölntmektell mnk 411,_ BM&D .::;-o:,;,.. ıı.ı:..,.~~ J:; Kongre murahha~lan~ın ebadı •• ..... --_,_ ~. ::,::.,~.:=,-... ı;: 
'"--'•-~ ............ _...,._,_._, .. ı 42.afl tazıml&fl ce fHUJ'•Urle Mealü mahltlach te- ....., 
--.,• •-.....-...... __,,.,wm - ya maJh etlalftlr. 1111 , ........ pg. eUae ....,... •~affa1aJıeMld cltl.U,: 
luuJI O.. RcMfta)'a lkbaOllllnua ayı. Aokara. U (A.A.) !Urtncl Köy -~--..:...~..:..-~-.............. ~-~~ .... ll!lll'"""" .... ~~~.--
ftm eonunda rt\fecelfnt ha1Mnentaek. n Ziraat K•l~nuııa Kongresi dele-

ispanyada harp büt · 
şiddetile devam ediyo 

te ft a Qeıa....,_ ile Lor4 Hali • gelen buıtın AtatUrkUn tabutlırtnın 
faa'm Romqa ....... Parlllt uğ. mabfuı bulundutu Btnotrafya nıU· 
nmalanıun muhtemel olmadıfmı tli.. seılne giderek Ebedi Şefe kaft5ı ta· 
.,. etmellWtr. ılmlertnl izhar eylemı,ıerdtr. 

PaN. 28 .... 11aUJ9 Ulll'I bqQa L 
,... meoıtalnde, .... ,. ulrlnada 1a. 
hatta INlunarak 1rilhMla J'raalannı 
1118 mUU lllUdafaa m.....a.nam 41 
m11Jon frank tutaeaınu ~r. 
~ 28 - •'Pıw Amoclatioı\., 

na yudıfma p, buıtb*I vulyet 
dtYamb noktal 11&111 te&Ualade bulu. 
aalmaamı loap ·~ Leınclra 
...... JatllltmeUert daimi -.. ha. 
llndt IMdımu,.,...... 

Bununla beraber. ~rlayn ve 
Lord Hallf ab'm Jlalila lll)'alıatJnden 
~eri m891QU baJlil defildlr. 

Vqinctcm, 2$ Cumhur •panı 
B. Roolevelt. dttn matbuata \leNlfi 
beyanatta federal hava of!atJıl onlu ve 
doıuuıma için 1enede 20 bin pilot yet.iş. 
tlrmefe davet ettlfiitl 116yleeıift1r. 

Sofya, 28 - Buııu mecJlli J'ranaa 
Ue Bulgviatan arualda 1 kimı11.uev • 
velete a.trtedllmiş olan tıearet anlqmL 
&mı tudik ttnıiftir. - ---...---........ ----..---

F rahsız Sefiri hasta 
Anlı:ara, U (A.A..) Yarın Anka-

radan ayrıllna11 mukarrer olan Fran 
aıı bUyUk elçisi B. Ponsot gripten ra~ 
bat.ııhlr dolayıwlyle hareketini bir• 
kat gUn tehir etmlttlr. 

Yeni namzetler bugUn 
ilin edilecek 

Ankara, U (Telefonla) Münhal 
nıebuılukJar için namzetler l arın 
ll&n ecutecell, dUn de haber verdi· 
ltm ılbl cumarteal ruııu aeçlnı yapı· 
Jacatırr. 

Nam1ttUkl1rl töylenenler ara.anı· 
d• Nafta Veklletl MUıteıarı Bay A· 
rtfln de lııııı 1'1:melltedtı·. 

Amerika efkArı 
• • 

umumıyesı 

Müdafaa Vuıtalaruun 
Danzia Y ahuclileri Nuıl Çoialtılmuuıa Taraftar 

A)'ftlaealc? Nev1orJr, 38 (A.A.) Bfk&r1uuıu-
V4&roova, U (4',A.} - fıt: Yahu- mtye enıtlt~aU tarafından tertip edl· 

41 mtUtectıerlaı 111uanaıt komltell· len bir refereaduın neUcealnde Am•
•• pJea mat6mata tere Daallı 191· rtka efklrrumuml:reıluhı mımltkı· 
ktaaet mallaıaıare taratna4aa tudtk Ua mödafaa •uıtalarnun çolalt1ı
tdllmlf oıaa D&ulı Yü•ctllırlnln muıaa taraftar oldatu an1aıı1mı•
ıuu1ıatae taar Pf0Jt4• TaluıdUırtn tır . 
aallanaın J&l'lllal betaberltrlnde Dtnlı kara ve bava kuvveti rinln 
Sltlreblltctkltrl tul'lla t4Umtkte • arttırtlmuına taraftar m111u11? 
dtr. Bu mallana mltt,akl Jnımr t••lln4• ıotulan bir ıualt verilen 
anılltao YabudUtn tahtlı tclllecek • ce•aplarıa 1Uıde H ıı clenlı kuvvet
tir. AyleıadlltDt IOr. J'&ltlada bu lerlalD ootaltıtmuı lehinde, Yltıde 
pl&aıa tatblklDt ıeola.oüUr. IUt U tl aıe11llDc1edlr. 
T&badl malaaalr '"1911 btnat Talnı Kara orda1aııaa kunetleadlrll 
diler taratra4- kjr&laa&oall olaa bir .... ı baJlkınd&kl ıuale nrtlen cevap 
Taparla Daıatc ..,_,. '4totlt ıarıa 1tıd• H •l mQıbet. 1t11de ıa ı 

ırap ru .... ., ...... qın 1Dtafl41r 
41ttr bir m altlrıtte ,.rltt11letı ta ' Ha'fa luınet.JtrtDlD tak ı1t1t bak 
btaoalstır Juadalll 1aale ••rllu eeTaplarıa YUf-

uı Y .. Odl .. bfellertadeı de to 1 llatlb t. J01dt ıo U ID Dfldlr 
4111D rt bOflt l»lf PJeJea .. 

1 ~kl--te -. "''"' w.. .. 10.nı ..... " 'fOKtı~: 

Batteloıı. 2i (A.A.) Lerlda mm• 
takHıDdatl taarruılan ~Duba dol A.merllcacla So 
ru 7er dell•tlrmıktedlr. Oumburl· 
yetçUertn dUfaianın ıat cenaJuaa, .... 
kartı 1aptılcları tlc14t\ll mukabil ta- 1 
arruı. dUtmaara lotJaa aıaaou itti· 
kametindeki telld14lnl hlemttttr. 
Aspa köyU va Debt.. dalları dtlt· 

E.ı,or 

1 

manın bu mıntakadakl taarruaların· 
da aoa elde ettill menllerl tetkll •1-
Jemılltedtr. 

DUtmauııı daba coaupta OraıadeUa 

üiıntakaııqdakl taarnıalar1 da caaı
huri1etçUertn mukabil tauruılan & 
nünde gevıtemektedlr. 

Harp bUtUn cephelerde botun •ld· 
dettyle dovam edlror. 

Salamaıak11 U (A.A.) Mllll7et.-
perver umumi kar•rı&bındaıı vtrl· 
len teblll. dUn aqam nu:ronallat 
kuvveUerııı 16 klııunuenelde o ti.· 
ribll te\)lllde likredUıal19a buı llor 
lerı ve bu arada Maeaıaa. Aıp Te Ca· 
pe de la ll•rra lcö1lertul ltral t4...ı& 
ayrıca 1093 eıtr alclıklarını bJJdlr· 
mekte1dl. 

Nae1onal1-t tnı-.ı cllO 4• Saat& 
Marla de Mera Ue lOll J)eNlaptr 

" e Soloruı lt1&1 etattıer ~• JUile.-,. 
ce dUomaa c ... dl SO• tlfltrdlr. N• 
~ onaUıtıer bin kadar _., al11utler ff 

mUhlm mUıtarta barp mal1ea111 ••• 
reoırmlfl•rdtr. 

Baraeloııa l8 CA.4 > 8111\\a O .. 
Fraal&o4 .... ~ 

Nt'IJOrk, il (A.4.) Amtr:lka4a. 
bir kar tırtıaUI ı.oktım •tlrıaektedl • 
Fırtına. lıarar.ı 4•receatnııa ıllratl 
inmesini lntaO etaal.Ur. Rbram ıtl 
ratl, ıaatte ıeo kllometre1e tı'ınıt 
tır. 

Buffalo ••tatuıada fıruu :ru 
ıUtıdtD 1 .... teıır Ola8fttar. N..,.. 
rorkta blrao 1a&t lçla4e lavan& 4• 
reatll 4lflllltttlr. J>&laa ta 4JtfıC8-
ll t&Plla.OlaaaıaktaClır. 

Aaerlkaaua blroolı aıata11aıama 

4• .... 4'1caeı ··-·· ..... ,. dlr. Aqarl baranıt ., ...... 11..._,. 
ı.cıa4ır. 



ıraa ongresı omısyon arı il.ün çalıştılar 
Ankara, 28 (Telefonla) - BUyUk 

Ziraat Kongresi Azaları, BUyilk 1\111-
let lleclisinde muhtelif komisyonla
ra ayrılarak bugün saat 9.30 da vej 
saat 13.30 da olmak Uzero iki celse 
aktett11er. Mazbata muharrirleri ile 
konuştum, komisyonların l)ugU'nkü 
faaliyotlcrl n umumi heyetten ve 
hükumetten dilekleri hakkında aldı
ğım ma!Umatı aynen bildiriyorum. 

Mevzuat, dilek, zirai kredi ve zi
rai sigorta komisyonu tarafından 

gözden geçirilen mevzuların başlıca· 
ları şunlardır: 

Toprnksız köylüye toprak tevzii ve 
dağınık toprakların birleştirllrnesi 

meselelerini do ihtiva edecek olaıı 

Toprak Kanununun bir an evvel ha· 
zırlanıp çıkarılması, ziraatin a.letle 
yapılması, toprağın pullukla sUrUl
mesi usullerinin teşvik Ye tamimi, 
çiftçinin elle kullanabilecek veya her 
hangi bir vasıta ne tahrik edecek 
makine ve bunların yedek parcaları
nuı ve btiyük çiftçi.ye traktör ve di· 
ğer nıakinclerin ucuzca ve uzun ·va· 
de ile temini, mazot, gaz vesalr mu
harrik kuvvet temin eden madde fi
yatlarının ve gümrUk resimlerinin 
hafifletilmesi, memlekete ithal olu· 
nacak ziraat makinelerinin her mın· 
takanın hususiyet ve ihtiyaçlarına 

göre devletçe muayyen tiplere ircaı 
ve makine satışı yapacak mUessese
lerln her yerde ve mahalli ihtiyaçları 
tatmin odecck surette taruirhnne aç
ması ve yodek parça bulundurulma· 
sı, memlekette suu'i gUbre fabrika
larının kurulması, köylliler arasında
ki arazi lhtilılflarının cezri surette 
ve a.cılen halli için hususi tedbirler 
derpiş edilmesi zirai kredi mevzuun· 
da faiz nlsbetıerlnin yUzde 8,5 tan 
yUzde ikiye en çok Uço indirilmesi, 
Jstıhsalin yıllık <levanılı masraflara 
taalluk edenlerden gayri ihtiyaçların 
.da uzun Yadelerle karşılanması, kre
ıdl kooperatifleri faaliyetinin Ziraat 
:VekA.letlnln daha yakın murakabesi
ne ta.hl tutulması .gibi muhtelif işler 
görUşUlmUş ve umumi heyete tovdii
ne karar verilmiştir. 

iTarla Ziraati Komisyonunda 
:rarla ziraatı komisyonu şu karar

ları Yermiştir: 

Her mıntakaya g5re kuru ziraat 
usullerinin tatbiki, lrnraklrkla ala.
kah bölgelerde bu işin tecrUbe cdi· 

lip yapılması, hayvan gUbrelcrlntn 
mahrukat olarak kullanılmaması, 

gUbrelerln iyi bir şekilde muhafaza 
şekilleri, yeşil gUberelerin tamimi, 
mıntakalara göre en uygun nebatla
rın tcsblti, ucuz gUbre temini, ta
bii kUherçileden isteifade imka.n
larının aranması, l{araıleniz mınta

kasrnda bir kimyevi gübre fabrika
sının kurulması, yurt nebatlarının 

fabrikası tesisi Ye memleketin sebze, 
ve meyya vaziyetine göre diğer yer
lerinde de fabrikalar tesisi, bira fi
yatlarının azami bir şeklldc ucuzlat· 
tırılması Ye TUrk birasının memleke
tin her tarafına yayılması, şarap ve 
blracılıkta kullanlan fıı;-ı saııaylinhı 
tesisi görUşUlmUştllr. 

Atçılık Komisyonunun 
Kararları 

Atçılık komisyonun verdiği kararlar 
şunlardır; 

Atçılık rap~runa ait umumi ve de
taylı hatlar tamamen kabul edilmiştir. 
Bu arada Ziraat Vekaleti tarafından 
tay depolarının tesisi, milli Müdafaa 
Vekaletinin seyyar ve daimi at müba
yaası komisyonlarının teşkili ve Milli 
Müdafaa Vekaletinin at yetiştirme çift
likleri ile uzun va.deli mukaveleler ak
di, atlı sporun muhtelif şubelerinin 

gençliği ihata eden bir teşkilat haline 
getirilmesi ve bir elden idare edilmesi. 

Ziraat Vekaletine müsait olan ma
hallerde yardım yapmak suretile halk 
tay depolarının meydana getirilmesi, 
ıslahı hayvanat kanununun yeniden 
tanzimi, at yetiştirme organizasyonu 
işlerinin biran .evvel ikmali, zirai eğit
menler kursunda ve ayrıca halk ve 
köylere hayvan bakımı vesaire hakkın
da kurslar açılması, hususi vesikalı ay
gır sahiplerine prim verilmesi, uzun 
taylar yetiştiricilerine fenni bir ahır 
yapmaları için orman idaresince kati
yata müsaade edilmesi ve kereste veril
mesi, Ilgı sahiplerine müsait şartlarla 
aygır temini. 

Bağ Ve Bahçecilerin 
istekleri 

Bağ, bahçe ziraati komisyonu bu. 
günkü toplantısında bağcılık, meyva
cılık, zeytincilik meselelerini müzake. 
re ve kabul etmişir. Bu esaslara göre 
meyvacıhkta memleketimizde hariç 
piyasalarla rekabet edebilecek yüksek 
kaliteli meyva istihsali, ihraca elve. 
rişli fazla miktaraa meyva yetiştiril
mesi, m<.'yvacılığın yüksek randıman. 
h ve en iyi vasıflı meyva çeşitlerimize 
hasrı, kUltür, istihsal ve satışa hazır. 
lama metotlarındaki noksanlarımızın 
giderilmesi, çfüçimizin ihtiyacı olan\ 
fidanların standart tip olmak şartilt? 

devlet eliyle temini, meyvac.ılık bilgisi. 
nin halk arasında yayılabilmesi gibi 
mevzular görüşülmüştür. 

ZeytincHikte ise. mevcut mahsuldar 
zeytinliklerin verim kabiliyetlerinin 
artırılması, yabani zey~inliklerin mah. 
suldar bir hale getirilmesi, yeniden 
zeyHnlik· tesis edeceklerin ihtiyacı o
lan fidanların temini, yağ istihsal iş. 
!erini rasyonelize ederek yağ randıma. 
nınr ve yüksek kalitede yağ istihsal 1 
nisbetlerinin artırılması ve istihsal 
maliyetlerini düşürecek tedbirlerin a.. 

lınması, sofralık salamura zeytin ih-f--------------------------------
zar işlerinin standartlaştırılması, mUs. ÜÇ istif ham işareti? ?? 
tahsil arasına fenni zeytincilik kültü. 
rünUn yayılması, bağcılıkta rekabete 
kabiliyetli, yüksek kaliteli kuru üzüm 
istihsali, ve ihraca elverişli külliyetli 
yaş i.izUm yetiııtirilmesi, filoksera1ı 
mıntakaların fidan ihtiyacının devlet 
eliyle temini, filokserasız mıntakalar. 
da da standart tiplerinden köklü fida
nın devlet eliyle temini. kükürt ve göz.. 
taşı ve saire ilaçlar üzerinde müzake. 
reler yapılmıştır. 

Fazla yaş üzümden satılmıyanları _ 
nın §arap yapılmasına tahsisi de bu 
arada istenmiştir. 

Sığırcılık Komisyonunda 
Sığırcılık komisyonu şu mevzular 

etrafında görüşmüştür: .Memlekette 
mevcut dört mahalli sığır ırkının et ve 
süt verimlerinin artırılması, İstanbul, 

''lstifham işareti,, tayyare ile "ls_ 
tifham işareti, , entarisi Paristeki bir 
mahkemede hakikaten bir sual mev. 
zuu teşkil etmektedir. 

"İstifham iweti,, evvelft meşhur tay
yareci Kost'un tayyaresinin ismidir. 
Pilot, bu tayyare He Avrupada.:ı Ame. 
rikaya giderken, büyük bir kadın elbi. 
seleri ve moda müessesesi, ay:ıi isim
de bir elbise ve tuvalet yaparak, bun. 
ları giyecek olan Madam Kost'la kendi. 
sine bir reklam temin etmek istemiş. 
ti. 

Kararlaştırıyorlar: Madam Kost. ko 
casile beraber "İstifham işareti,, tay
yaresine binecek ve Nevyorka gelecek. 
Orada tayarenin muvaffakıyetten bah. 
sedilirken ayni isimdeki rop ta ortaya 
atılacak ... 

mıyacağmı vaadetmişti. Fakat, bugün 
mahkemeye müracaat etmis ve alaca. 
ğı olduğunu söyliyerek bunları istemif 
tir. İtirazı şu: 

- Vakıa elbiseler tayyare ile ayni 
zamanda Nevyorka geldi. Fakat vapur
la geldi, tayyare ile değil. Halbuki rek. 
Himdan asıl maksat, bu modeli elbise _ 
nb ilk defa olarak tayyare ile gelmiı 
olduğunu ilan etmekti. 

Tayyareclnin avukatı ise, bundan 
müessesenin hiç bir zarar görmediği. 
ni, istediği neticenin hasıl olduğ'U:ıu, 
binaenaleyh davaya hakkı olmadığını. 
Madam Kost'un giydiği elbiselere mu. 
kabil hiç bir şekilde borçlu bulunmadı
ğını iddia ediyor. 

Mahkeme dava hakkında henüz ka
rarını vermemiştir. 

Ankara, lzmir gibi büyük şehirlerle Terzini:ı istediği oluyor: Kost'un - --- - - ----------
gaırp mmtakasmın süt ve et ihtiyacı. tayyaresi ile ayni zamanda i\"evyorka Okullarda imtihanla r 
nı kolaylıkla temin etmek için Monta. gelen elbise orada, Madam Kost'un ar_ Lise ve orta .okullarda bir haftadan-
fon sığır ırkının yet!ştirilmesine devam kasında teşhir olunuyor ve bu model beri devam eden ikinci yazılı yoklama. 
edilmesi, memleket boğa ihtiyacım te. ii:>...erine müessesenin çıkarmış olduğu lar önümüzdeki cuma günü tamamlan. 
min etmek üzere kafi miktarda devlet 1000 robun hemen hepsi, her biri 250 mıı olacaktır. 
damızlık yetiştirme müesseselerinin liradan, bir hafta i<;i:ıde satılıyor. Yılbaşı tatili bu yıl 31 kanunuevvel 
küşadı sığırcılığı ilerlemiş bölgelerde Moda müessesesi, buna mukabil öğleden sonra başlıyacak ve pazartesi 
ıslah organizasyonlarının yapılması, Madam Kost'un elbiselerinden para al-J sabahına kadar devam edecektir. 
kö~U~m~e~eki~nörnekk~w ------~-~~~---~-~~~-----~~~~--
örnek yetiştiricileri teşkili. ıslah işle
rinde muvaffak olmak için hayvan yem 
lerini mer'a ve çayırların ıslahı. 

Koyunculuk ve tiftik komisyonunun 
müzakere ve kabul ettiği esaslar şun. 
lardır: 

Koyun ve keçilerin sayım vergisinin 
tenzili, Merinos yetiştiren mıntakalar. 
da yetiştiricilere prim verilmesi, Sa. 
kız koyunlarının bulundukları mahal. 
de teksiri. Merinos yapağılarmm bey
nelmilel piyasaya göre değil, ınüstah. 
silin bu yoldaki masrafları nazarı itL 
bara alınarak kendilerini memnun ede. 
cek fiyatla fabrikalar tarafından mü . 
bayaası, tiftik alım ve satımının biı 
borsa dahilinde icrası. 

Tiftiklerim1zin memleket haricin<> 
ham olarak değil, hiç olmazsa nim ma
mul olarak sevkedilmesi, mim fahri _ 
kalarda dokunan - fabrikalarda bil _ 
hassa askeri şayaklar - tiftik yapa. 
ğı He karıştırılarak asgari % 30 ola
rak dokundurulmasınm temin!, mev • 
cut olan iki tiftik ağılına Yozgat ve_ 
ya Kastamonuda üçUncü bir damızlık 
tütik ağılının ilavesi, tiftik sürülerini 
kıl keçilerinden ve koyunlarından tef_ 
rik edilmesi, sürü sahiplerine taksitle 
tuz verilmesi, hayvanların bilhassa kı. 
şrn yağmur ve çamurdan korunması 
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kolaylıkla. ağıl sahibi olmasının temi. tetkike muhtaç bulunanların etüt al. hususunda memleketin bellibaşlı mtt. 
ni. iyi tiftik yetiştirmeyi teşvik için tına alınmasını sağlık zabıtasının ve csseselerine salahiyet verilmesi, istih
sergiler açılması, hayvan hastalıkla. bunlara ait hastalıkların polis ensti - sal ınüesse!elerinin bir an evvel top • 
rı, ve sağlık müesseseleri işlerini teL tüsil ve janıdarma mekteplerinde mu. Ianmasr, bu enstitülere birer kimya iL 
kike memur komisyon kendisine tevdi ayyen bir program halinde veterinerler boratuvnrı ilave edilmesi. 

edilen raporun muhteviyatını tasvip tarafından okutturulması, bakteriyo _ Komisyonlar yarın faaliyetlerine de. ıslahı için .muhite en uygun tohum· 
luklar seçilmesi, iç ve dış ı1iyasa

ların istediği t.iıılerin tesbitl, tohum 
ıslah istasyonlarının çoğaltılması, 

memleketin tohumluk ihtiyacını te
min tein bUyUk mikyasta Uretme çift· 
llkleri teşkili, TUrkiyenin hububat 
tein denmlı ve rekabete kabiliyetli 
hububat ihracatçısı meYkiine getiril
mesi, en uygun istihsal ve satış usul
lerinin ıslahı, çiftçinin bu mevzular 
etrafında aydınlatılması, ıslah istas
yonlarınca iyi Ye yUksek vasıflı to
humlukların bütiln ciftçilere yayıl
masının temini, hububat ihraç ve is· 
tlhsal yerlerindeki siloların coğnıt

tırılması, nakliye masraflarının a
zaltılması, bllyllk şehirlerde ek
mek imalA.tının fabrikalaştmlması, 
bUyUk istihsal merkezlerinde un fab
rikalarının kurulması, Ankarada bü
yük bir ziraat Aletleri fabrikasının 

acılması, her bölgeye uygun ziraat 
makin6lerinin ayrılarak tamim edll
mesl. 

etmiş, yetiştiricilik hastalıklarından J Iog ve şerolog mütehassısı yetiştirmek vam edeceklerdir. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ziraat Sanatları 
Komisyonunda 

Ziraat sanatları komisyonu bu
gUnkU toplantısında ipekböcek~iliği, 
arıcılık, şarapçılık, biracılık mevzu
ları etrafında glrUşmUştUr. Şarabın 

istihlA.k vergisinin indirilmesi, imal 
Ye satışın serbest olarak yapılması, 

konservecillkte Akbaaka geçecek o
lan devlet ziraat işletmesi teşekkUin
nUn şimdilik Bur~ada blr konserve 
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Greyden oteline iki sh·fl memur daha bırakıl
mıştı. Jerml, kendi başına bırakıldı. 

Jerminin bundan soııra ilk işi, bir otomobil 
tedarik etmek oldu. Zira şimdiki halde kendi oto
mobili, bir başkası tarafından kullaııılmaktaydı. 

Köyün bUylik ı;-arajına müracaat ederek bir 
otomobil kiraladı. Bu, fazla kullanılmış olmakla 
beraber, elan sağlam ve seri bir otomobildi. Za
ten Jerıniye de Uı.zım olan sağlam ve seri bir şey
di. Zira, sabah olmadan evvel sUratlc hareket et
meğe ihtiyacı vardı. 

Sonra, cereyan etmiş olan hadiseleri gözönUnc 
getirdi. 

Key Perrls neredeydi? •'üc kampana" otelin
de ne olup bitmişti? 

Zihnini tırmalayan korkunç fikir şuydu: Sa
knı Brays bu ild kızı da kaçırmış olmasın? Key 
Parrlsln kabillyctiııclcıı emindi. o kız, kolay kolay 
tecavUze boyun eğmezdi. Fakat llrays müthiş bir 
katildi. Ve hiç şUphe yok ki, sarı saçlı kızı kacır-
mak istiyordu. • 

Netice itibariyle, Key Parrls ile bu sarı saçlı 
kız kaçırılmıştı. Yahut, sarı saçlı kız kaçırılmak 
istenirken, Key Parris müdahale etmek istemiş, 
o yüzden kendi başına da teHiket getirmişti. 

Şu vaziyette bütlln mesele, Felisiti Gorl oldu
ğuna ihtimal verilebilecek olan sarı saçlı kızın hU
,.iyetlni bilmekteydi. 
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J erml ce'\'ap verdi: 
- Pek tabU canım ... Pek tabii. .. (Sonra Kort

veyte dönerek) Mister Kortveyt... Pekin odaaına 
muhafız koysak iyi ederiz sanıyorum. Brays mey
dana çıkıncaya kadar bu tedbir devam etmelidir. 

Jerml bu sözU söyler söylemez. Pekin yUzUn
de bir Umlt belirdi. Sanki kendisine hayatı baiıt
lanrnış gibi bir hal almıştı. Jermi ile Kortve1'tln 
ayaklarına kapanacakmış gibi oldu. 

Kortveyt: 
- Hayhay. dedi. Doğru bir fikir. 
Bundan sonra Jermi Braysın hangi mlleueee 

için çalıştığı hakkında otelde yapılan tahklkatıa 

neticesini öğrenmek istedi. 
Maalesef kinıse bir şey bilmeyordu. Bunun 

Uzerine Uçü birden Greyden oteline döndüler. 
Greyden otellnde en mUhim hl.dise, Gorlun 

kocasının ölUmU karşısında bayılan karısının, a
yılmı~ olmasıydı. 

Jermi Madam Gorlu hayatında ilk defa ola• 
rak görUyordu. Bu karşılaşma karşısında biraz 
da hayrete dUştU. 

Bu kadın orta yaşlıydı. Fakat bir vaklUe 
pek ,,-Uzel bir şey olduğu yüzünden okunuyordu 
Hali ve tavrı pek kibar idi. h-i bir aileye menıup 
olduğu anlaşılıyordu. 

Bundan başka, ıstırabını gizlediği seziliyordu. 



lmezden evvel gözlerinin çıkarılmasını isteyen 
Beleclfyecl• Tramay 

Şirketine Tezkere 
Birinci köy ve ziraat Matb h 

Anna Hen 
Beled ye Tramvay llrketlne dUn ~ir 

tmere yum14, 1&bt.bleyln tramvaJla. 
rm depolardan çıkmadan evvel •ıkı 
bir muayeneden pçlrillDMinl ve tnm. 
vaylarm hat mUntehalannda ,U.Jce 
temialenıneden lefere tekrar bqlandı
nlmamaaının bildirmlttir. 

kongresı ylldönumune doğru 
( Bt.lf tarofl t inoW4t) 

Ahmet Ekinci, Ali Uln Karala&nak, 

.. 
. 

Katil kadının son dakikaları 
Atıf Estnbel, Avni Candar, Akif San· 
e-ilu. Ahmet Xoıa, Ahmet Karakaya. 
Ali M. Helncı, A. Nuri Eritkan. Ah· 
met F.min, Ali Sölpük, Aml Oirici, Ah 
met Kaçaker, Ali Fırat, Ahmet Korur, 
Ahmet özkal, Abmat Xarüat, Ali Ca· 
nip Sümet, Osman .ltOier, Ahmet Çi
çek, A. Muhtar Büır, Ali R. özıeten, 
Ahmet Akkor, Ahmet Koru, Akif Et· 
yemeı, Abdullah Teber, A.zu Kınntat. 
AU.ettin GOrler, Ahmet Nuri Erftlran. 
Ahmet Ovacık, Ahmet Ş. Orun, Ali 
Xuynalcın, Ali Jttref Kurdemir. AbclUl· 
kadit Ancan, Ahmet Ertem, Abdurrah 
man BannldSy, Abdullah Kusan. 

Amerikada bir
:ÇO.k kimeelerı ve 
bu meyanda sen

-&m ihtiyarları ae
Jairllyerek öldür· 
mekten maznun 
.AAM Hen ı ı I· 
"- ı..sm olan bir 
Jüri 11.azurmıda mu 
hakeme edilerek ~ 
lime mahkam kı· 
lmllllfU. Katil ita· 
dm. ıon zamana ka 
dar e!Udl ctauı· 
na çarptırılacagını 
zannetmiyordu. 

Pabt ııtedltl 

clnayetlerin deh
ttti onu ölüme su
rilkledi. 

Anna Hen Teı· 
rlnisani ayında ö
ltım cezasına ~arp• 

tmldrp zaman kork 
madr. Birçok kimse 
lerl eli titremeden 
~ldilrtn bu kadın kendi ôlümbntl de ta• 
bii Utfıladr. Hatta artık hayattan kati 
surette Ülbiclini kelİnce, c8zlerinin çı
kartılarak, kör bir papazın dünyayı 

ıormesinin teminini iıtcdi .. Birsok ca
na kıyan bu kadından bu ıogukkanlılık 
Umit olunabilırdi. 

Hükmun lnfu .clunacağı &iin Ohio 
llapilbaneaindc buyilk bir buırlJk cö
&e çarpıyordu .• 

Ohio baplsbaneıinin elektrik sandal· 
1eılnde ilk defa olarak bit kadın can· 
YerecektL _ 

Katil kadın oğlunu cönnek iıtedi. 
a.dr4Uır. fcfkatle çocutunun yil%üniı 
olqadr , her ikiıi de cil1Uyorlardı ; ço· 
cu1r birkaç claldb sonra akıtiz kalaca
pndan haberdar delildi. 

B"llidmı doya doya andlkten sonra 
höcercsinde üç kadın taJıidin ıösleri ö
nlftde hanrlanmafa batladı .• Soyuna· 
rak beyaz b"r ıece tlhiseıi ıiydi. Bu 
Us lıadm Anna Htn'in aon tetyi vazife
aini sonuna kadar yapmakla mükellef
til4:r, 

Bu aralarda hükmün infaz olunaca
lı oclayı beyu •~la lbtlyar bir adam 
lıuırJamakta, hapishaneyi dolduran ga 
stttcilert bapııabane müdiır" uahat 
Termtkteydl. 

Oda huırlandı; katil &•tirildi. Oda
yqil bir ııak aydınlatıyordu .• Artık 

katil kadının birkaç dalcikal k bayatı 
ülmqtı. 

Ct eyan ıetecek otan tellerden biri
ni bqına, diğe~ını bacaıına raptettiler. 
Bu sırada lonm.n bir ıpk her ıeyin ta
mamlınmıı oldugunu bildiriyor, bir ra-
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f hip yavaı Mile dua ediyordu .• 
Anna Hen ölmUıtü. Btyu ıecı eli biıeal içinde cereyarun tılirlyle biraz 

• daha şitmiı görünüyor, fakat yüzü bü
yiık bir siıkQnet gösteriyordu. 

Birkaç dakika sonra da otlu artık 
öksUs kaldıtını ögrenmi,ti. Bit rahip 
ç.oc:ugu teselliye çalıpyor: ''Artık an
neni göremiyecekıln ama ona dua e
denler bulunacak, ölec:ejini anlayınca 
gözlerini baıkasına vermek iıtedi.. Bu 
hareketiyle her halde ona dua edenler 
de bulunur . ., 

Diyordu .. Fakat akim çocuğu daha 
çok mUtkül vaziyetler bekliyordu. Ha
pishaneden çıkar çıkmaz cazeteciler 
etrafını 1Ararak millikat yapmaia baı
ladılar. 

Katil kadm suçlartNft. CffUlftr canl

le ademiıtl.. Oilu artık bombot kalan 
apartımanmda yalnız yafl}'acaktır. 

ipekli Çorap lhracab 
Dünkü aaymuzda iqilteredeıı buı 

1 

f:rmaların memleketimbdm ipekli ço
rap almak istediklerini Ybmlttllr. 

DUn, bu mt1ele etrafında Tilrkofiı 
! \'e Ticaret Odasr icabeden tetkikler.de 
1 bulunmuı, alikadarlan tenvir ıtmiı-

tir. 
Aldıfımız malllmata ıöre tnıiltere

ye ipekli çorap ihraç etmek ancak mu
vakkat kabı.d uıuliyle ve yeniden ipti
dai madde getirmekle mümkün olacak
tır. 

Bu itibarla alakadar fabrikatörler ll-

1 
zım gelen teıebbüılere derhal ıeçecek
lcrdir. 

Pazar Yerleri Hakkında 
Puar yerlerinin ı.Jahma k&ral" ve. 

rlldljinl yumıft,ık. Bu baaulta bir ta. 
lhnatname hulrlanacaktır. Tallmatna. 
me buraların ne şekilde talUllm w ter. 
tip olunacafmı ve ••hhl teraltlnl tee. 
bit edecelrtlr. 

Maktu Fiyat Kontrolü 
Maktu fiyat kanunmau De .. kilde 

tatbik edildiği ehemmiyeW bir aurette 
kontrol edilmektedir. 8imdiye kadar 
iki binden fula cer.a saptı tutulmut. 
belediye daimi encUmenfne verilml1-
tlr. Encümence bunlar hakklllda para 
ceusı tarholunmaktadır. 

Afyon Anlaımaıı 
l"Urk • Yuıoatav afyon anlatmuı 

mllzakerelerine devam edilmektedir. 
Bu maksatla ıehrimiae ıelmiı olan Yu
coılav murahhaslan ile mtmleketimili 
temsil eden murahular Türk - Yapa
lav af yon büroıunda bir arada s•bfmak 
tadırlar. 

Anlaıınanın buıWılerde iıualaıuna-
11 muhtemeldir. 

. .. Tllrk kornifleri 
Bır muddet evvel Türkü korniılerinln 

bası milesHHltr tarafından lriftillmdi
ii ve bu huıutta alikadarlann nazan 
dikkati çekilerek meauUerintn mey
dana çıkanlmaaı için tahkikata baflan
dıiıru yumıttık. 

Bu hı.ııuıtalrl tahkikat henil.& bir ne
ticeye varmadan lrorniı imalttmr katil· 
leyenlerin tekrar f aaUyete cestiklerl ,a 
rillrnUıtilr. 

Türk mUeueaeleri Tilrk malını bu 
suretle kötüliyenleriıa Uyık cılcluldarı 

cezaya çarptınlmalan için alikadar 
ma'Jcamlara tekrar mUr•caat etmltler
dir. Bu itibar)J tahki)Eatın derinleftiril· 
mui lüzumlu cörülmüıtür. 

Öiretmenlere Bu Yıl ela 
Konferana Verilecek 

öjrıtınenlerin mellıkl bOplerlnl ço 
ialtmak mabadiyle btr yıl ttrtlp edi
len lıonferanılar bu yıl da yapılacak
tır. 

BUtün 81rttmenlerl bir 1ere topla
malı mUmldln olamadslı için bet 'b51ce
ye ayrılarak tekrarlanacaktır. Bu ıu -
retle uuk semtlerde oturan ISlntmtn
lerin faydalanmalan temin edilecektir. 
Konf ıran starda Projeksiyonla rellmler 
ıcsıterilecektir. 

Behçet Salih Uz 
fzmir BelıdJye Reiıi Behçet Salih 

Uz dUn Ankara ekıpreai ile ıehrimize 
celmiıtir. 

... .KURlJNun kit.al> IÜllllde rvmaa tefrlkuı -
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Bakı Kunt, BUrhan OJcaytut. Ber 
nar, Bıbaettin Alpınar, Bllll Baım. 

Baba Koldat. Bekir Para, Belldı. Biltl 
Golem, Burhan Saner, Battal Oretmen. 
-.ıtri Turcut~ Baarl Akın, Bekir Kara, 
Bawl Alan. 

Cemal AlacCSz, Cndet Serim, Cafer 
Fahri Dikmen, Cent Alpar, Celil 
TUrkçUollu, Cafer Yıldız, Cnat Şahin, 
Cabit Zamanın. Cemalt Dırak, Cemal 
Arif Ata,az, Ceıpll llentep, CeW 
Kornut, Celil Dayan, '=encta Geneııç, 
Corç Lutfullah, Cenant Akçer. 
Durıun Soysal Temel. 
Ekrem Cenani, Etem Tannverdi, E

tem Mihrabi1 Ettm Veysi Aban, E
yüp Ziya Cessari, Eniı Altan, Ekrem 
Oktar, Ekrem BrcUıı, Enis Turan, E
min Akıu, Emin Dıveliojlu, Emin Cen 
ıiz, Emin Molu, Ekrem •Avni Zaimler, 

• Enver Kök, Emin Yerlikaya, Emin t~ 
lik~l. 

sınahlar fazla gelecekmiş 
Acentelere ıeıen habelere ıBre öntı. 

mu.deki aylar zarfında memleketimi. 
.. 1eyyab plmeye bqhyacaktır. Ge.. 
çen MDe harp teblik•i ortaya çıktı • 
jmdan bul pmiler yan yoldan d6n.. 
mUt, buılan da ltmanlardan hiç ha. 
reket etmemitlerdi· Bu MM Atm~a. 
d&ıt tttım~ mil leJ)'l'lr ~il 
tahmin olunuyor. · 

Karadenizde Fırtına 
Dün Karadeaiain muhtelif llmanla

rmdan l>«ıg Ticaret miWirlGIUfte fır

t nanın devam ettliini bildiren telcraf • 
lar ıelmiıtir. 

Deni• Ticaret mtldilrlilP, keyfiyet· 
ten alakadır npur acentalarmı haber· 
dar vt ihtiyatlı bulunmalanm taftiye 
etmlıtir. 

Enelki cün Karadenbden aelmeal 
beklenen Utcen vapuru dilrı blr ıtın rti
tarla ıelmiıtir. Bundan bqka &Jnİ ıu
retle Karadenize itli1•n buı vapurlar 
da birkaç uat ıeçilune ile İltanbula 
ıelmitlerdir • 
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Yavat yavaş Jamaın h&diıealnl daha tafıllltlyle anlatmata ko

yuldu. -N • -
tara.-

Dr. Gorl, söı söylemete bqlar bqlamaz bu 
vaka olmut. Dr. Oorl odaya strdlll T&klt hemen 
bir bar.dak vlıkl ıcmtı-ve sanki bir .. ,.4en ceearet 
almak 18tlyormuş gibi lmlt. Sanki blr hayalet ıör
mUş gibi ımı, ... 

Bet dakika ıonra, Jerml, Kortveyt ile tonu
,urken tu sözleri 161ledl: 

- Madam Gorlan "hayalet SöMDUt ıtbl" tabi· 
rlne dikkat etUn mi! Hiç 9Qpheslı bu töıtın4e ha· 
ta etmiyor. Zira, Dr. Gotl, o sece filhakika bir ha
)"&let snrmDttll. Kayboldutunu ve lbtlmal öldtl· 
IUnll zannettlll kızını, ıörmUfttt. Adeta bir haya
let •. Dr. Gorl, kaybolan tısını sGrdlll halde, ka• 
rıanıa bir teY ıöylememlf. Bence lfln mUhlm olan 
taraf~ buruıdır. Bunu tamından niçin stzledU ••• 
Sebebini Gtrenecek olursak, yolumuı aı çok a14ın· 
Janacaktır. Bundan bqta kart11ında bulu11dul11-
muı ebemml7etll Taılyet eudur: lkl ka4~ kayıp. 
trr. Bra11 kqlliqtır. Pek, tehllte tclndedlr ..• l'a· 
kat, l>u pJtn tim 1 

o ııracla, kapı Gnlnde iri nn laltOl'illab bir 
»01a. beJl~lttl lt0rt1'11t 

1'W Wi em WUlllta. •naft& o1a-

.:.1 .. -~ • .. • ,;,j .... 
G.!! ... 

( Bof tatw/t M iıtof*) 

ıımlarda Ennelln Ue annealnln lllmlerl 
ne teAdilf edilmektedir. Straıburı kili 
nıine yapılan ianeler liıteeiade de 
aynı senelerde EnneHnin ismi "Matma
sel,, olarak kaydedılmiı bulunuyor. 

Yani, davadan •lds sene 110m& bile 
EnneUn, Qutınberrln kanu olmamıt-
tır, 

Outenberıfn bu kırla evlenmemlı oL 
duiunu ıiiıteren UçUncil bir ve en kuv. 
vetli delil ıudur: 

Gutenberı Straabuı te1ıri ldltilde
rinde tthrin misafiri olarak kayıtlı • 
dır ve hiçbir tarihte telılr Mbaaesmclen 
addedllmemlttir. Halbuki llnnella 8L 
rasbuılu idi ve eter Gutenbtrı onunla 
nlenmit ol•ydı onun da ltraburı 
tehri ıekennlnden olarak 'ka)'41 Jaam.. 
dı. 

O halde, 1443 senesinde Gutenberı 
kendili ile beraber daha kimin llrap 
vırıflini vemıiıti? Bu ikinci phlbı b
nu olmadıima ıare, Outenberı 1dıınln 
•ercilini vermif oluyordu: Etue1ı ... 
fap verıki ya1nu erkeklerden ahmJor .. 
du. Şipflin'in vardıp netice 4e bu. ci. 
betten de yanJıttır. 

Gutenberc her halde keneli ver,W 
Ue beraber lı81tai Lorem'ın veya, da
ha bllyUk bir ihtimalle, ortalı Andreaa 
Haylmen'ln verptinl vermif olabilir. 
ÇlinlrU, Outenberg onunla beraber ve 
bir evde oturuyordu. Etuen ldileler l· 
çfn efendileriaden aynca nrci almwııaz, 
kendi verıiaine bir ilive yapılırdı. 

· QUTBNBERO EVLENDi DB BO· 
ŞANDI MU 

Yalnız, 1442 • 1449 seneleri sarim. 
dakt bir iane liıtesinde "Ennel Guttn• 
bere .. ilminin ıeçtili kalıyor. Bu, Gu· 
tenberıin kan11 delil miydi? Belki Gu. 
te1ıber1 davadan sonra, mabklllllftin 
kararı ile, Ennelinle evlenmif, takat 
00ra bopnmııtır? 

...Jha ........ 8* ................ 
Fakat, Gutenberı mlizeti mildüif bu 
tarzda ancak btr romancınm C:utbtlıile 
ceiini, tarihçilere böyle dGtilaaıd JL 
Jafllll)'acainu yuıyor vt 91711 izah 
ediyor: 



---====--======:::==========:;:===~n.----...~--....~,-..~~,,... . . .. . .... ~. ... .. , .. .. ... ..,.._.. , , .. ı' 
fabrikaları anonim şirketinden: Keolf bedeli 807 s lira 32 kuruş o lan Heyboliad&da lftüsa,r sokağı şose 

iJllUI puarbğa konulmll§ttır. Kte!f ev rakile şartna.ınest Jevasım ı:rıUdürJUğün. 
de görillebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı veslkada.n başka Yollar şu. 
besinden. alacakları fen ehliyet vesikası (Fen i~leri müdUrlUğünce tasdik etti .. 
rileeektir.) ile 230 lira 65 kuruşluk !Ik teminat makbuz veya mektubUe bera.. 
ber 29-12-938 perşembe günü .saat H bUc;ukta Daimi Encümende bulun. 
malıdırlar. (8.) (9449) 

Keşif bedeli 2017 lira 56 kuruş o lan Tepebaşmda Şehir Tiyatrosur.da 
yapbnlacak tamirat açık eksiltmeye ~onulmuştur. Ker,ıif evrakile ·tartna.me. 
si Levazım ınUdUrlüğUnde görlllebil!r. Jstekliler 2490 sayılı kanunda y~lı ve-ı 
sikadan 1'a{ıka Fen lı;,Ieri Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet fesikasile 151 
lira JI lrurutluk tik t.emhıat malobus veya mektubfle beraber 5-1-939 per. 
şeınbe günU sa.at 14 buçukta Daimi EncUm~e bulunmalıdırlar. (8.) (9274) 

lstanbul l>t·fterdarhtından: 
Muhammen kıymet 

Lira Kuruı 
Kasmıpa§&Ala: Gaziha.san~ malıalleai nin Terune kapısı soka- 1500 00 

ğmda aki 2-4~-10-12-14-16 yeni 6-
8-9-10-11-13-15 -17 sayılı yedi dtlıkkin 

ile bekar oetal-.rnu ınüştemil evin 75/120 payı 
{Parası pefin ve nakden veya mUba.dll ikinci ter 
tip tasfiye vesikuile mahsup edilebiliı'). 

A..rnavutköyilnde: Amavutköy mahallee inin Yeni Set sokağın. 607 50 
da eski 13 yeni 8 sayılı evin 9/80 payı (Pa-
ra.sı P<'fİn ve nakden veya 'o 5 faizli hazine 
tahvili ile). 

Yukarıda yazılı gayrin\enktıller biaseleri biZJlarında gösterilen muhammen 
bedeller U7.erinden parası peş!n ve yirmi ıaenellk vakıf icaresile sair masrafı 
alıcıya ait olmak Uzere açık arttınııa usuıtle ayrı ayn ablacaktrr. Arttmna 
9-1--939 puarteai günü qat 1 f de yapılacaktır. flteklllerin mezkiir gtln ve : 
saatte % 7,5 teminatlarile milli Eınllk mfülJUrlilğQnde toplanan komisyona 
ınüracaatıan. Uıl·> (9363) 

Bir Sergi 
BEVOGLU HALK.EViNDEN: 
Evimiz Ar vubesl üyelerinden ve 

1 Atatürk 

PAMUK IPLICI SATIŞI 
Kayseri bez fabrikası malı 12 No. Paketi 

16 ,, ,, 
Nazilli baıına fabrikau malı 24 ,, ,, 
Ereğli bez fabrikası malı 24 ,, ,, 

Fiyatlarla fabrikada teılim şartiyle sablmaktadır. 

415 Kuruş 
480 ,, 
580 ,, 
580 " 

Jpekli müatehliklerinin yukarda ya~lı fabrikalara aönderecekleri bedel!eri mu
kabilinde ihtiyaçları niabetinde İplik aipariti verebilecekleri ve 24 numaradan ince 
ve muhtelif maksatlara yarayabilecek pam\lk ipliği müıtehliklerinin de ihtiyaçlannı 
ene ayni şartlarla yalmz EreiH fabribaına ıipariı edebilecekleri ilin olunur. 

TUrklye Cumhuriyet M~rkt'z R•nkası 24 ı 12 ı 1988 va zi vetı 

KQ3a: A K T I F Ura 1 smııuue . ~ ~. ~ ~ F 
Altın safi klogrnmt7 IS9 129 ~.t85.88T.8'f lhtll/01 tll·rui: 
Bıınknot • • • • • • • 16.0IM).830.- Adt \'e fe\•knl:ide • • • • 
tHaklık • • , • • • • 1.202.462.61 4t.S08.'Z'80.2E ll i 

usu~ • • • • • • • 
Dahildeki Mtılınbirlır: 

Tlirk !ırası • • 
l/arirfeki /tlulıabirler: 

Altın: sari klhırnm 9 OM 614 
Allına tahvHi kabıl &.erbesl 
<Jö,·izlrr , • • • • • • 
Diğer dövızlcr 'e borçlu 
klirlng baklyelerı 

Ha:ine tahvill,rl: 
Deruhte edilen c,·r:ıkı n:ılc. 
diye karşılığı • • • • • 

Kanunun 6-8 ın:ıddelerlne 
ie,·fikan Hazine t:ırafındarı 
•akl tcdlyat • • • • • • 

~t!llfilut cü:danı: 

ffazıne bonoları • • • • 
Ticari senetler • • , • 
Esham ve tahvilat cıi~danı: 

7'70.028. 7'70.028.& 

12. '736.038.38 

~.157.97 

5. '7 48.489. '1 ı 8.304.670.00 

158. 748.MS. 

1'edauuldeJ.i llanlinollar: 
1>cruhtc edilen e\·rııkı nakli) e 

Kan\Jnun 6.8 inci madde
lerine tevfikan hazine tııra. 
fından ,-aki tediy:ıl • • • 

Oeruble edilen c' rakı nıık. 
dıye baklyeı.i • • • • • 

Kıırtıhlı tamamen alim olarak 
ilıh·cten ledaviile '·azcdilcn 

Ree,kont muknbili llfı\'cten 
ıeda. vaıed. • • • • • • 

16.004.121.- tf2.744.442.- Tiirk Hro•ı Jleuduatı 
nöulı Taahhadatı: 

• ~llına tahvili kabil dovizlt'r 
UiAer dövizler Te alacaklı 

kllrlnı bakiyeleı 1 • 87.447.489.32 87.•H.7.~.:12 

MuhteJll • • • • • • 

2.'H:J.:13-1.1 ı 
6.000.000.-

1:>S.748.r"J63. -

16.oo.t. 12ı.-------
1-l!l.744.442.-

10.000.000.-

8.'112.284.tı 

43.000.000.- 204.744.448.-
23.498.889.t 

4.883.40 

~.678.0M.90 

Albümünün 
Pana yükaek dekara.yon me~e~ 
mezun Bayan Neriman Erkmen'in ha· 
zırladığı bazı eserler, Türk istidat ve 
b1tWyetlnin bir Bmeii olmak Usere 
1.1.93-Q tarihinden itibaren Evimiz aer- 3 Uncu tabı çıktı. Muvezzi
ıi ulonuncla tqkir edileçektlr. Her'kt1 

{
Deruhte edllen e\·rakı nak 

A tirenin kartıhlı esham n 
tahvilat itibari kıymetle 

8 • Serbqt esham ve lnhvUAt: 
41.776.0U.tm 

6. 763.0IU. 76 .&S.330.083. 71 

2~.688.808M 

90.643 • .., •• 

ıdebUir. 

TZPEBASINDA 
DRAM KISMQl.'J>A 

29· 12.t38 PERŞEnE 
silnü ıkıamı 20,30 da 

ASJılODE 
5 perde 

lırden isteyiniz 

Z AY l 
111-10.27 tarihinde aldıiım ıt293 No. sın· 

da JıayıUı fOf&r ehllyetaameml AYI ftUm. 
Yepiı;inl alacıığımciım es1'biu,Uı.Jı..ülm~ ol· 

f•tflddl efiddnlml• mıdılı. - Stlle11mant11e Medrese sokak 18 
Komedi kısmı No. Ahmet ollq Nuri. (27818) 

20·12·938 PERŞE)IBE -
snndnz ıaat H de 

COCUK TlYATROSU .............. .,._._. .......... _ 
21-ıa.ısa Cartamlla ıunn aktımı: 20,.30 da 

(MUM SONDU> ~ Perde 

ERTUGRUL SADl 
TEK TlYA TR OSU 

Taksimde: (Bu gece) 
NUJ\ DADA 
Vodvil S !)erde 

\ 11kında: Jınyük bir 
teııııU hAdiacıi: 
lNSAN MABUT 

1938 
Resim il 

Hafta'nın 

15 t~cl sayısı ~ıktı 

Müvezziler den ar avmız 
HAt..K OPEl\ETl 

Ru ıdıpm aaat (9) dıı lllllıılllllı ____ lllllllllıll--"'"""lllllllWI 
RAHMET EPENDi 
l:lOyük yeni operet 
HEJl f ERŞEMJJE 

( U.lk ıec:t10 

TURAN TiYATROSU 
SanatkAr Naıit, Ce~1al 

S.hir blrleflti 
(11 eJIU '1tlr,,.ıeıl) 
CINGENE AŞ~I 
Opent 3 perde 

Al;EMOAR SiNEMASI 
iKi FlLM 

A.ıaaroz Kacbıı 
GiıtalJcctr kıslar; 

Dr. Necaeddın Atasagun 

Sabahlan 8,30 a kadar ve akşam. 
lan 17,20 de f.ileli Tayyare Apr. 
J nd daire No. 17. 01ruyueu•an. 

mıadon para almaı. T•l: •:::..1 

Ur. Hafız Cemal 
Dahillye n)Clteba11111. htınbul 

Olvanyotu. No. ıo•. Tel: 21398 

A vaı•ılqr: 
'1ılinırı Juaa vadeli avans 
Altın \'C döviz ilzerinc • • 
Tahvilat i· erine • • 
Hiısedarl r • • • • • • 
Mııhtelir • • • • • • • 

7.808. 722.-

Ydtin 

7.908.277.27 
4.500.000.-

13.881,Pt .85 
'liiiıf.ttif.iı 

İskonto haddi ~ 4 .~llın üzerine avıın~ • · ) 

---

86&.lıt.osı.eı 

BUGUN·KUMBARANIZA·ATACAG1NIZ-5·kURU 

• 
YAR1N·KURACAGINIZ ·EVIN·TE--

T. C. 
ZIRA.Kr IAMICASI 



k vve şur b 
Zaafı umumi, kansızlık, sıraca, kemik 

hastalıklarına şifai tesirleri çoktur. 
Çocuklar, gençler, genç kızlar ve büyükler her yaşta istimal edebilir 

• • ı • nı~ıııımıımım111111~11~11111mıffim~ı~ooı~nımm!m~ııııımııııııı~m .m~ ı~ ırn mıı ıı)ı '11 11 ıııııı ıım ıııı ııı mı ııı r • 
;;;;;;;;; Butun senenızın agız tac!ıle geçmcsını ıstersenız _ 

Makine yağlarile karışık zeytinyağı piyasada var iii v ı L n Aşı N ıl A =: 
Gayri sıhhı veya m lut ! ALI MBUii'ibDiN~ 

yağlardan sakınınız. 1 ACI BEKı R 
lıil!lllJlll Merkezi: Bahçckapr, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy .lffilınl Allahın yarattığı gibi saf ve halis ve çok nefis olduğu halde her zerresi otuz filitre 

kağıdından tasfiye edilmiş 

HAS \ N ZEYTİNYAGI RAFiNE DEGILDIR 
Terkibinde Rafine veya Makine veya Susam \·eya Çiçek yağının zerresi yoktur. Midenizi bozan hayatınızı tehdit e· 

den yağlardan dikkat ve ihtiyat ile hareket ediniz. Israr ile Hasan Zeytinyağı içiniz. 

Bir kilo tenekesile 

Üç ,, " 
Beş 

Yedi 

,, 

" 
" ,, 

! i 
90 Kr. ı ı iki 

225 " Bir 

350 ,, Yarım 

475 ,, Çeyrek 

Litre . 
190 Kr. şışe 

" 
,, 100 ,, 

" " 
60 ,, 

,, 
" 

40 ,, 

Türk y 
ŞE R FA B R 1 K.A AR 

Anon im Şirketinden : 
Müessesemiz üçüncü parti olarak küp ve kristal ecnebi şekeri satın a1ı. 

nacaktır. Şart..amesi Bahçekapı Taşban 42 numaradan isteyenlere verilir. 

12. Sonkanun. 1939 perşembe günü saat on bire kadar teklif mektup

lan şartname esasına göre kabul edilecektir. 

·~7__,..,_. ... , ..... s~---B~~a~--n--..----k-.---~~~--,-,-, ... R,--, ...... n .... _ -· ~!~!!~!~!~ 
&..-. hinde ihale edileceği ilan edilen 15202.40 lira muhammen bedelli betonarme dö. 

•• 

939 K. TASARRUF iKRAMiYE PLANI 

32,000 
• 

LiRA MÜKAFA1 • 
Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Temmuz, 26 Ağustos, 

1 ikinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

• iKRAMiYELER: ~ 
1 Adet 2000 liralık - 2.000 lira 
5 

" 
1000 

" - 5.000 ,, 
8 

" 
500 

" - 4.000 
" ' 16 250 4.000 ,, 

" - ,, 
60 

" 
100 

" - 6.000 
" 95 

" 
50 

" 
- 4.750 

" 250 
" 

25 
" 

- 6.250 
" 

435 32.000 
~ 

T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız pura biriktirmiş 
o ı maz, aynı zamandaa tallhlnlzl de denemiş olursunuz. 

Nafıa Vekaleti 
lstanbul Elektrik işleri Umum Müdürlüğünden: 

1. - Muhammen bedeli 9990 lira tutan 60-000 litre benzin ile 3000 litre 
oktanlı hususi benzin kapalı zarf usuli le eksiltmeye konmuştur. 

TERZi 

Yavuz Sezen 
Paris Kadın, Erkek Terzilik Akade
milerinden diplomalı. 
Beyoğlu - Pannakkapı 113, Türk fo-

şell)elerle sair müteferrik işlerin eksiltmesi görüle:ı lüzum üzerine bir hafta 
sonraya talik edilmiştir. 

II - Eksiltme 3-1-939 tarihine r astlıyan salı günü saat on beşte Kaba
taşta Levazım ve Mubayaat Şubesin<lek i Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

m - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile inşaat şubemizden alı
nacak ehliyet vesikası ve %7,5 güvenme parası makbuzu veya ba:ıka teminat 
mektubunu ihtiva edecek olan kapalı za rflarm eksiltme günü en geç saat 14 c 

\kadar yukarda adı geçen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde 

1 verilmesi lazımdır. (9409) 

• • • 
I - İdaremizin Çamaltı Tuzlasına getirilecek içme suyu için şartnames! 

mucibince 750 metre font boru açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 
lI - Muhammen bedeli 1150 lira ve muvakkat teminatı 86.25 liradır. 
III - Eksiltme 13-1-939 tarihine rastlıyan cuma günü saat 16 da Kaba. 

truşta Levazım ve Mübayaat Şubesinde ki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler parasız olarak her gün İnhisarlar Tuz Fen şubesinde:ı 

ahnabilir. 
V - Eksiltmeye iştirak etmek iste yenlerin fiatsız tekliflerini ve bu işe 

ait kataloğlarmı ihale gününden 3 gün evveline kadar İnhisarlar Tuz Fen şu. 
besine vermeleri ve tekliflerinin kabulü nü mutazammın vesika almaları lazım
dır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7.5 güven. 
me paralariyle birlikte yukarıda adı ge çen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(9481) 
• • • 

I - ldaremizin Cibali Tütün ve Kutu Fabrikasında halen mevcut olanlar. 
la mayıs 939 gayesine kadar birikeceği tahmin edilen 160.000 k!lo tahta par_ 
çası pazarlık usulile satılacaktır. 

lI - Muhammen bedeli beher kilo su 50 santim hasebiyle 800 lira ve ~ 
15 teminatı 120 liradır. 

III - Arttırma, 13-1-939 tarihi ne rastlıyan cuma günü saat 15,30 da 
Kabataşta Levazım ve 1fübayaat ırube ı;inde müteşek!dl komisyonda yapıla. 
caktır. 

IV - Nümuneler Cibali ve Kutu Fabrikalarında görülebilir. 
V - İsteklilerin arttırma için tayi n edilen gün ve satte '"~ 15 temin.atıa

riyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (9484) 

• • • 
I - Şartname ve nümuneleri muci hince satın alınacak 25000 kilo bel ipi 

kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuş tur. 
II - Muhammen bedeli beher kilo su 59 kuruş hesabiyle 14 750 lira mu. 

vakkat temin.atı 1106.25 liradır. 
III - Eksiltme 16-1~939 tarihine rastiıyan pazartesi günü saat 1!5 de 

Kabataşta Le\'azım ve Mübayaat şube sindeki Alım Komisyonunda yapılacak_ 
2. - Eksiltme 13-1 1939 cuma g ünü saat 13 de İdarenin Tünelbaşmila 

Metro Han binasının 6 cı katında topla nacak arttırma eksiltme komisyonunda 
yapılacaktır. tır. 

to evi üstünde. bed 1 
3. - Bu işe ait şartnameler İdarenin Levazım Müdürlüğünden parasız a- ·------------· IV - Şartnameler paı:'asız olarak her gün sözü geçen şu en amabile. 

lma.bilir. ceği gibi nümune de görülebilir. 
4. - Muvakkat teminat 749 lira 25 kuruştur. V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile '1ı 7,5 güvenme para-
~. - Teklif mektuplarının 2490 sayılı kamın ahkamına uygun olarak ve Sahibi: ASW US sı makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarf. 

~siltmedt>n en az bir saat evvel Komisyon Reisliğine verilmiş olması lazım. j Neşriyat Müdürü Refik A. Sevengil lar eksiltme günü en geç saat 14 e kadar yukarıda adı geçen Komisyon Baş.. 
dır. (9414) kanlığına makbuz mukabilinde verılme si lazımdır. ( 9485) 

CAFER • 
tesiri kat'i, alımı kolay en iyi müshil şekeridir. Bilumum ec 

zanelerde bulunur. 

t 


