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ilan edildi Mebus nar1 ızetleri 
Bir köylü ile mülakat 

-t-

KöylU Türk tarihinin daima büyük kalmış 
adsız bir kahramanıdır. - CELAL BAYAR -

Yazan: ASIM US -

Kayserinin Haetüır köyiindcn 
.-...... -.. .... r.ıustaf a Mutlu 

/... .... aat kongresinin açılış 
.A ""\i~. · 1'-·şkkatcn kongre müznkc
tl " ~!erine fillısis edilen Büyük ~!illet 

.. ı\lecllsinia ~oı1dorundıı memleketin 
l her tarııfın.Qan gelmiş birçok üyeler 

.-Olaşıyor. Jıir 'köşcde ayağınd.a çarı-: 
, sırtm<la abası ile sakallı bir küy-1 

, ir sıra iistiindo oturuxor. Yn· 
n -'1e ken<1isi glbi köylü l>lr n~ 
kadıi.51 ile konuşuyor. 

Köyündeki kıyafetini hiç değiş· 

' tirmet1_en geldiği için burndn. bir 
)J1ÜstoJn4\ ~ip gibi görünen bu kon
p.e'üy~ bakışta herkesin dikka

. "~- e<liyonlu. Herhalde Ankn-
raya kendine mahsus düşünceler ile 
geldiğine şiiphe buhınmıynn hu çift
çi ile biraz gazeteci gibi konuşmak 

arzusuna galebe edeıne<llm. Yanına 

yaklaştım. Sellim vererek n<lmf. ne
reli olduğunu sor<lum. Tereddütsüz· 

ce cevap verdi: 

- Kayseıinin Jlacılar köyünden 
Mustafa Mutlu ... ,, 

Dcdl. Yanındaki ıırkadıışı <la yi
ne Kayseride Bünyıuım Gergemc kö· 
yünden Hırşid Unal imiş. 

Bu tanışmadan sonra bir hayli 
kG::ıuştuk. l\lustara. Mutlu ailesine ' 'e 
işine, köyüne dair sordtıb"lllll bütün 
suallere kısa ,.e kati, ayni znman<ln 

çok enteresan cevaplar , ·ereli. 

Bay Mustafa J.Uutlu 205 tevclliit
lüdür, Yani şimdi 5D yaşında bulunu
yor. 312 senesinde Knyscri<le ıne<lre
seye girmiş. 320 senesinde icazet al· 
m.ış. Bundan sonra 1200 evll ''e 7000 

nüfuslu HM:ılar köyüne imam ol
muş. Fakat imamlıkla değil çUt~i -
llkle geçinmiş. Hayatında üç defa ev
lenmiş. Üç kadından on sekiz ço
cuğu olmuş. Bunlarclan ye<lisi <le öl
müş. On bir çocuğu kalmış. En küçü
ğü şimdi bir yaşında hnlş. Bunların 
altısı erkek, beşi kızdır. 

Mustafa Mutlu elli dokuz yaşın
da zayıf yaıuh bir ndam göriinnıcsi· 
ne rağmen dipdiri ve dinçtir. Sekiz 

saatlik yolu hiç dinlcııınedcn alıdmı, 
diyor. 

Bay Mutlunun bu süzü bu sırndn 
ynrıımıza gelen Ordu mebusu Selim 
Sırrıyı Aok aldkııdnr etti. Gerçekten 
o kuclar ku\\ etli olup olınndığrnı un
lamak için elini uzattı: 

- Haydi bakalım, benim şu eli

mi "ık ... ,. 

Jlcdi. Sıktı. J.'akat Bay Selinı 

Sırrı küyliiııün bütün kun·eti ile sık· 
mntlığmı g<irüııco tekrar etti: 

- Jtcrnı;;erim, dedi, ya,·aş sıkıyor-
fiu n . Uütün kun·etinle sık, bakayım.,, 

O rnklt köylü dayı güldii: 

- Çok sıkarsam <layaııamnzsın !,, 

J•ikknte cleğer nokta ~uılur ki Se-
lim Sırrının elini dayanrunaz diye 
fazla sıkmaktan çekinen bu adam 
konuştuğumuz sırada onıçlu imiş .. 
Uaınazan bayramından sonra Kurba
na kadar oruç tutmağı niyet etmiş. 
Arıkaraya gelince ziraat enstitüsüne 
misafir edilmiş. Enstltiiyo gi<lerken 
otobüs ilo gicUp geliyormuş. Otobüs 
başını d(in<lürdüğü Jçin iştihası ke
silınlş. Akşam biraz plHlv, biraz no
hut, biraz da peynir ekmek yemiş. 
vınıı.n 1>vıu" uı uca nı) et caJJ ormn:Ş: 
Oruç tutmak kunetinden hiçbir şey 
eks;iltnıezmiş. 

Bunun üzerine ağzında dişleri 

tamam olup olmadığnıı öı.,rrenmek is
tedik: 

- Alt çenemde birkaç diş eksik
tir. Fakat üstü tamam. ,, , 

Dedi, 

Mustafa Mutlunun yalnız ma<l<li 
kuvveti yerinde değilcllr. Kafası da 
Jruv,·etli ~ollan '\'e kun·ctli ayakla· 
rı ile mütenasip olarak işliyor. 

- Yeni hnrfler ile okuyup yaz
mak biliyor musun? 

Diye sorunca lılç beklemediğimiz 
şu ce\'abı , ·erdi: 

- E\·et, yeni harfler çıktığı za
m:m Alfaberi aldım. Yarım .snatte 
harrıcri tanıdım. Uç günde de oku· 
yup yazmayı (iğrendim. Bunun için 
hiçbir kimseden yardım görmedim. 
nirkaç yıl önco bizim nahiyede be
lediye reisine bir sene kadar l'Ckll
let etmiştim. O zaman katiplerin ya· 
zılaı·ıııdn yanlışlarını bile düzelttim. 
E,·irııdo sekiz yaşından yukarı olan 
herkes şimdi yeni harfler ile oku
yuı, yazmayı bilir.,, 

- KC:iriinüztlo kitap var mı? Ye
ni harfler He kitap , .e gazete okur 
musunuz? 

- Okunız. Bazan gazete okuruz. 
Bazan da 'Clkü mecmua~ını. Ben 
köyde Parti başkanıyım. Her vakit 

- Bizim J>aı·timlzi nasıl buluyor

sun? 
- Elbette çok 1)1 buluyonım. Her 

gün daha ileriye gidiyoruz. Bundan 

iJlsi ne olacak?,, 
ASIM rs 

Bankalara bağlı ziraat müesseseleri 

Akbanka devredilecek 

Avrupadan koparılmış çiçek 
getirilmesi menolunacak 

(Y ez.mı 3 Üt&CÜı de) 

Seçim yarın 13 Vilayette yapılacak 
Namzetler şunnardır : .... - ~ .. 

( 
Kazım Karabekir, Fethi Okyar, Hüseyin Cahit, Sadullah 
Güney, Hasan Rıza Soyak, Sadettin Serim, Emekli Korgeneral 
Naci Tınaz, Amiral Fahri Engin, Reşat Mimaroğlu, Naki 

Bekmen, Arif Baytın, Şükrü Kasaboğlu, Cezmi Erçin 

Fethi Ok'l.}ar 

Anjcara, 29 (A.A.) - O. H. P. Genel Başkan 
'"ckllliğinden tebliğ ed.Umiştir: 

Bola Saylal'J Osman Köktürk, Çankın Sar 
Ja,·ı l\lustafa ÖnsoJ•, ElAzığ Saylavı Ahmet Saffet 
Ohkay, Kayseri Sıu·Iavı Yeli Yaşın, Samsun Say
lan ı-;ıem ~'uncel, Bursa Sayla\.'I };sat b&ğay, 
Antalya Saylıwı Celiil Mengilibörii, Burdur Say
lan Mustafa Şeref Özkan, İzmir Saylan General 
liilzıııı İnanç, Siirt Sayl&\'l İsmail Müştak Maya
korı, Muğla Sayla\'I Surl Tuna, Ankara Sayla'\"I 
]icmal Atatürk, İstanbul Sayla\'I Halil Etenı El
demin ölümleri üzerine boşalan Bolu Saylavlığı
nıı I..ondra Büyük elçisi Fethi Okyar, Çankın Sa)
ia\'lığıııa Muharrir Hiiseyin Cahit Yalçın, ElAzığ 

~ 
Snyla\'lığına Zirai İktısat miitehas ısı Şükrü ){a

!ıBJJoğlu, Jfoyseri Saylavlığına eski J>enizyoUan 
umum nıüclüril Saadettin Serim, Sam un Saylav-

L- - - - - - - - -
Askeri memurların terfii 

hakkında layıha 
Ankara, 29 (Telefonla) - BUyük 

Harbin hitamile lstanbulun işgalini 

müteakip Anadoluda milli hükiımetin 
teessüs tarihi olan 23 nisan 1336 ta.. 
rihinde orduda mevcut ve muhtelif se. 
beplerle mağdur olup 3128 sayılı ka.. 
nunla nasıpları dörder sene ileriletilen 

ve halen muvazzaf olarak orduda müs 
tahdem bulunan askeri memurların na. 

sıpları beher hizmet senesi için bir de. 

faya mahsus olmak üzere birer ay da
ha ileri alınacaktır. Bu nasıp ilerleme. 

Sadettin Serlm 

lığına emekli Amiral Fahri Engin, Bursa Saylav
hğına emekli Korıcneral Xaci Tınaz, Antalya 
Sayladığına Ziraat Bankası umum müdür mua-
vinl Cezmi }~rçln, Burdur sayla,•lığma Cumhur 
başkanlıbrı Genel Sekreteri Hasan Rıza Soyak, 

lzmir Saylavlığıııa De,ıet Şurası Reisi Reşat )fi. 
ınaroğlu. Siirt Sayl&\'lıbrına Zir.aat YekAletl nıüs
teşan Naki Beknıen, Muğla Sayla\lığına İktisat 
\'ekAleti Deniz müsteşarı Sadullah Güney, Anka· 
ra Sayla\'lığına Nafıa Yekiileti müsteşarı Arif 
Ba)·tın, İstanbul sayladığına emekli General KA
zım Karabekir Genbaşkurca Parti namzedi ola
rak onaylanmıştır. 

Sayın seçicilere bildirir ,.o Uiln ederim. 
C. H. P. Genel Başkan Yeklli 

- Başvekil 

-.... -
CELAL BAYAR _______________________________________ _ı 

sinden ötürü muhassasat verilmiye • 
cektir. Bu hususa dair kanun layiha . 
sı Meclis ruznamesine alınmıştır. 

Rei lcnmhnr İnijnü CT ·clki giin Ankarad3 bir gezinti yapmıştır. 

ltesnılmiz İnönü'nü Meclis Reisi ,.e Başl ek.ille birlikte gezerken 
gciste riyor .• 

Ziraat kongresi komisyonları işlerini bitirdiler 

' 

Ziraat Kongre&I komisyonlarından biri içtima halinde 
(Y a.ıı.n ~ ancüd.e) 

Selanik Anlatması 
Layihası Mecliste 

' Ankara, 29 (Telefonla) - Balkan 
itilafı devletlerile Bulgaristan ara.sın. 
da 31 temmuz 1938 öuihinde Selhılk. 
te imzalanan anlaşmanın tasdiki hak. 
kında kanun layihası Meclis ruzname
sine alınmıştır. 

Yeni Vekiller İşe Başladılar 
Ankara. 29 (Telefonla) - Yeni Ma. 

arif Vekili Hasan Ali YUcel ile yeni lk
tısat Vekili Hüsnü Çakır bugün vuf. 
felerine basladılar. Müdür ve memur
lann tebriklerini l abul ettiler. 

Peşte Elçimiz 
Ankara, 29 (Telefonla) - Buda 

peşte el imiz Behi~ bugün Ankan: 
geldi. 



Kanunsuz bir teşhir cezası 
liatua deftenne bile ıcçirmek u.te

miyec:e&.m, b.ırllmnuen kırk }'Cdi yıl 

aruklı, ıki hidiıeyi burat.a aı.ı.":ı.la uta
Da lwrt.laftınnak istiyorum: 

EQir.-ıe Aıjleri hUjt1y~sınin üçüncü 
andında okuyan on uç, on aört } a;la
r .nda bir çocuktum. Arkadaşlarımız a
rasında Aıkeri tdacisinde yatan mah
reç talebe de vardı. Bunlardan b:rkaiı· 
n.ı, aramı.ıda ıöremecıiğ:m iiin, n<: ol· 
duldarııu ötekiler~ sordum; muamma· 
h bir ba.;atla iktifa ettiler ve cevap ver· 
me'kten çekindiler. 

On beı, yirmi eün veya bir ay son
ra mı, bir gUn, bizi mektexe tabur et
tiler ve Askeri 1dadis:Oc götUr.:lı~ler. 

Bahreye dağıldık, oynamağa daldık. 

Bı s~ra cem borusu çaldı. Yüzü· 
milz, mektebin arka duvarına kar11, aaf 
olduk. Ust taraf.mızda idadi talebesi 
duruyordu. 

önüm:.lze bir kilim serdiler, bir de
met deynek getirdiler. Bunların arka
smdaıı muıa ıeldi, aafımum aolun· 
da durdu. .. Huırol !,, kumandaaı veril· 
di. önde, Udnd ordu erldıuharbiye rel· 
sl M:rllva Hacı Hayn Pqa ile her Ud 
mektebin müdürleri, zabitleri girdiler. 
Korku ve heyecan içinde idik. Ne ola
cağını bilmeksizin. yan gözle birbiri
mizin yilzüne bakıyorduk. 

Derken önde bUyUk yaıh on bet, yir
mi kadar idadi talebesi dörderli yilrU• 
yÜJ kolu nizamında göründüler; arka
larından yine b:r o kac!ar genç yaslı ta· 
lebeler, bunlann arkaımdan da otuz• 
dan fazla karmakarıpk boy4ia talebe 
geldi. Bunlar. bizim önilmzde yer al· 
cfılar. tçlerlnde mahreçlerden tanıdık· 
lanmıs da vardı. 

Hayri Pap.nııı emri üzerine bir zabit 
orta yere sıktı ve bir hüküm okudu. 
Bunda. aklımda kaldığı kadar. tunlar 
söyleniyordu: Topçu mülhimi Baidat· 
h Hakkı adında biri, idadi talebeainden 
bazılarını ilva ederek, k5tll yollara gCS
türmUı. lfi bilyütmüıJ.er, bütUn bu 8-
ailmUzdeldler, kimi aktif, kimi puif o
larak, lla ite aymutw". 

Zabit ukerlilrten tardedilerek bil· 
mem kq aenı hapae mahkOm olmuı: 
talebeden büyükler, Yirmiter değnek 
dayak caulyle beraber alaya, kü9lik· 
ler Aniyi taburuna çıkanlmıt; o kar
maJaıntık duranlar da ıerefsizlikle ev

•ln ... -tf'•i~ 

Hayat yürüdü, hatıralar sönd • ve iğ· 

va.ar devam etti. 
Bu ha.w.scyi hiç bir tarih yumad.; 

bundan •~•a öa ı>eJ.Ki, ayıpbr aıye yine 
ya.z.uıyacaktu, 

Ocak li:nde geçen bu hadiseyi &ö

renlerden çoı;u ua unuttu, gitti. 

• • • 
Cieçenlerde bir sabah Karaköyden o

to:nooile bindim. Biraz ilerleyince dur· 
duk. Ne oluyor~u? Baktım; önümüz
de;ı bir j>Oli&in idaresi altında sekiz on 
genç geç:yorda; yaşları on yedı ile yir· 
mi aruında göri:nüyordu. Bqlan açık
tı, saçları 15Ipa gibi yer yer kırlalmıı, 

kel bırak lrnıştı, Bu cençler meydan
dan geçer ve yclda yürürken elleriyle 
yüzlerini kapıyorlar:iı. 

Şoföre sor.dum: Bunlar nedir? Hır· 
sız olsalar, elleri kelepçeli olur. Hasta 
mıdırlar acaba? 

Cevap: ''Bunlar kötü çocuklardır ı .. 
Kötü çocuklar 1 Bunlar, kötil idiyse

ler, yaptrkları işin kötülüğünden U• 

tanmalıydılar. Niçin yol boyunca elle
riyle ytblerini kapıyorlardıP 
Bwılan bu aefll hayata ldm1er sev· 

ketmlt? Bunlar da ana baba yavrusu, 
vatan yavrusu idiler. Bunlan bu k8tU 
yola kim götllrdU? Babala:-ı ölmüı, a· 
nalan ölmUt. kenciileri it yaparmyacak 
bir yaıta sokak ortaamda a~ ve biçare 
mi kalmıtlardı? Neden bu zavallıları, 
KaraköyUn köpril batı cibi en kalaba· 
lık b:t yerinden ppkaları alınmıt, bat· 
lan kellcıtirilmiı bir halde, ell•ri yiiz· 
lerinde kapalı ıutürmektoıı maksat ne 
idi? Onlara cua, bak•nlara ibret olıun 
diye mi? Halbuki (TCfhir) ayn bir c:e
zadU ve ayrı bir hülclim ister .•• Bakan· 
lar.n bun:ian ibret değil, nefret duyma 
lan daha tabiiydi. 

Gözlerim yaprdı ve yumdum cözü
mU, açtım ağzımı. Dügündilm ki bakan 
1ar içinde birçok temiz ve namuslu ba· 
1ar vardır; bunlardan birkaçı, 61ec:ekler 
ve aekiz on yapndaki gözbcbeği yav· 

Tspanyanın acıklı lıall 
... ~ ......... .. ~ ,_, ~ - ~ --- ~ - _, -
Paranın kıymeti 
kalmayan memleket 

Cenubi ispanyada açhkla pençeleşenler, tutun. yerine patates 
kabuğunu içiyor:ar, para yerine kalem istiyorlar ... 

O mmtaka esasen tsranyamn en Jru_ 
rak ve veri meiz arazisidir ve hiç bir 
zaman orada yaşıyanlara yetişecek 

mahsulAt temin edemez.. 
Bugün bu mmtaka bir sefalet ve lş. 

kence diyancbr. Orada. kadınlar bir 
sene içinde on yaş ihtJyarlamışlardır. 
Çocukların hemen hetMJi hastalıklıdır. 
Delikanlılar. bu ça.ıt-~. kendilerine 1A. 
mm olan fazla gıdadan malıııundur
lar. 

Son g1lnlerde askerlere verilen t.a. 
ynı da ilk deta olarak aalblmJetır. 
Ayni zamanda, liperlerdekl askerlere 
de, k~ylerine gidip. portakallarmı ve. 
ya patatesıeriııJ toplamak için bir ay 
lain verilmtıttr. 

~~JdUııetqileriıı b,.!!. 9!QUP. ~ L 
raaıliiiıa, Y8ıfıyın..bü- !Çin tutun bll' .. 

tll'adaıı ibaret kal!DJfbi'. Bir paket et. 
gara fc;in istenilen her teyf vermeye 
ham kimseler az değildir. ,İlpanyollar 
patates kRbukJanm kurutup ttltb gi. 
bi içiyorlar .• 

Buralarda paranm da artık kıymeti 

Po:is oyunu oynayan 
merakll 

Suç Ozerinde Ele Geçti 
Kendıalne s~vil polia memuru süsü 

vermek ıuçiylc yakalanan Ciarblı adın· 
da birisi dün birinci asliye ceza muha• 
kemeainde muhakeme ediln.ıiıtir. 

Garbiı seçenlerde bir aktaaı Ağaca· 
mil no1cta11 Muatafaya yanında birisiy
le relerek: 

- Arkada§. demiftlr, ben Lefter a
dmda bılriabıl arıyorum i aivL memu
rum. Bunu 9Uphe tberine yakal.acbm. 
Bak t.Alım, bu Lefter midir? 
Pollı Muatafa adamcağızın bilviyetl

ni tahkik etmlt. isminin Rıza olduğu. 
nu 61renlnce kendisini aerbest bırak
nuıtır. Fakat bu ıeferde Garb:sten 
1Uphelenmif, kendillni ya1calamıgtır. 

Garpla mahkemede: 
- Ben aivit memur detfllm. ama he

velialylm. tıdncl ıubede VahJet .ardır 
Bana Lef ter adında b1riainl arıyoruz; 

aen de me11ul ol, dedi, ben de kendi· 
sine yardım ettim. Cebimde bulunan 
poliı tokaaını ise yolda bulup taşıma. 
fa bafladım. Talnncayı da 6tedenberi 
ta!rtnn., deml~r. Mahkeme karar için 
duruımayı talik etmiıtlr. 

Fena havalar 

Bir qdanberi fena ıldeıa JaavaJar :rtı
ıtınden ~in aıhb! YU17etl boSlll
muı, ırip baatalılJ ıke ılriıaeclk b 
dar artmııtır. 

OkuUarda emıf mncutlaıtlida ~ 
ulılı 



~ııı1etı1t.ııeşuuıaı. Ziraat kongresi komis- 1 ispanyada 
~;m~- .. yonları işlerini bitirdiler bir hava harb ol 
-!ı.YGl;:,;;.!::..'3:;_ ~u2ü!.r!~~~ıh~!>!':.•!!~-- HokOmetçılerin 20 tayyaresi 
ınem. Baılıa bir yer yolc ma? 1roqre11 koml8)'oAlan -1lerinl bL vulfeelnl ikmal ecleaektlr. Burcoe, J9 (A.A.) - Dün Lerlda 

- Hayır... tlnnltJerdlr.Yarm 9,30elave13.30 ela ol OYUI ttıttlnde H Franklıt tayyare 1-
- Oyle;.. danan. mak: ben umumi heyet ild defa top.. Müzakerenin IODunda Ziraat Vekili le ti cumburl7etçl tayyare araamda 
G~n gün Yataldı Vagon lanaeakbr. Raporlar okunaeak, umu.. ft1& ~ rlıuet Qcell rel81er. bil' h&Ta mubarebul Y11kua geldlll 

mi heyetin taadlldııe iktiran eden hu. den biri tarafmdan k&paDJI nutku aöy ve cumhurl1etçllerln tanarelertn -
ülaraincle tesatlülen duydu- 8U8lar alt olduklan Veklletlere wrile. JeDeaek. enatıtll talebesi tarafmdan den 20 sinin dUşUrttldUIO haber ve-
iam bu koftUfma be,, altı yJ cektir. AldJiım maltlln&t& ~re hazır- Ziraat Mup okunacaktır. Cumartee1 rllmektedlr. 
eıJOel merhum J.tanbal me- 1a.mmt olan raporlarm bepm Ziraat gllnO ıqamı Ziraat Veklletl tarafm. Barseloa, 29 (A.A.) - Franklat kı-
6aaa Y mal Akçora laalJıın. Veklletlnbı hallrladJtı projelere yakuı dan kongre aıaJan eeretıne bir çay taları bllbaua Balaıuer ve aşalı 
tla.lıi bir Aatrramı canlQl'll/ır- mOtalealan havidir. Aynca her rapo.. slyafetl verilecektir. Murabbular pa.. Segre mıntakalarındakl cumhuriyet 
tlı. Bl'IV AklV!lra da .,;ne I• ra komf8yonlarm dilekleri de ilhe e. ara memleketlerine d&leceklerdlr. mevzilerine hücum etmişlerdir. 

_,, ~- "• Balaguer mıntakaeında, Lerlda -
tanbuldan Ankarava /lİtmek Hariçte yapılacak harp malzemesi mubayaası için DID tlmallnde Franklıt topçusu 8& -
iP,. yataklı vagondan bir yer baht&D itibaren Ba&t u ele kadar 

anyonlu. Salıf memura 13 Eksiltme ve ihale kanununa zeylen 
rak"flrtlı ,,,,.,..,PGJ'fmcmı 11er-

mek idetli Oı bir layıha hazırlandı 
-Havır .. Bana baılta bir Ankara. 29 (Telefonla) - Hariçten den ehemmiyetli &D.lktarda mO'bayaat-

1..__ •• RUnloarfmnn oerınız ... ,, yapılacak harp mıhıemeıd m1lbaJU81- ta bulunmak icap etmektedir. Bundan 
Dedi. Sonra bana d6ne na müteallik olarak eblltme ve ihale blfb yakında mtlatereline bqlana. 

ıwk: kanununa ıeylen bamlanan kuıun 1L aat olan Alman kredi anlıpuı da 

cumhurlret mevsllertnl bombardı • 
man etmlftlr. MUteaklben dOşman 

t&Dklann 7ardıml1le Alentlu lıteren
pe \'9 Montoro menllertne htıcum 
etmlfM de llerllremlrerek lkl tank 
bırakmııtır. 

Aşalı Segre mıntakuında dört 
ttal;ran fırkası, mUhtm tanare ve 

nn• ratmen, camluu1,.et ~ ft 

ıopçularnam llcldetU makaW ... .e • 
ntınde btlJOk aJtata a1"7arü ~ 
rt cetllmet meobuı1ret1nde ~ 
ur. 

Dnşman burada da ıtı taak 
tanare k•Tbetmlftlr . 

S11.lnt-Jean-de·Luı .. 29 (A.A.) -
Dttn akşamki httk6met tebllll: Tna
pe btlgealnde lkl dal menli tallll1'tl 
ettik. 

B&lacuer bölgesinde dotmaaıa 

tldcletll bir taarruzunu ptııkGrttlk 

ve yedi dttıman tayyanll dtlftlrdtllı. 
Na11onalll~ tanareler Valaulra 

ııe Terragone ve Baraeloll&)'I bom • 
barcbman etmltlerdlr •• 

- S.. ba 13 rakamının ythUı Mecltae J&ıderllmlftlr. Bu ka. ayni mahiyette yani Almanyadan ~ 
• • F ı.. ~ nun esaslarına gGre huaual kanunları. k ,____ "ba ı .. ı .. 

feülftefine ınanınanı. a'"" .na mUsteniden ancak muanen een.> mm eaya. wvwm m"' yum MjW 

lıif bir' sarar.t yolc iken ni- bl memlelsetlfıl'den mtıbayauı lbmıp.. hWdlmlerl ihtiva edecektir. Bu an1q.. 
Pn ba mımarayı alayım?,, ı leıı etY• ve le\'UIJD 2490 aydı k&n1uı malara mtlsteDlden gerek lngllteredeıı 

Div. mahatlım izah el· hUktlmlertne tabi olmalmzm alt oldu- ve gerebe Almanya.dan yapılacak u. 

Fransanın deniz silahlanması hararetle 
devam ediyor 

,,_ lan mQbayaalara •00•,.and& la.ti -.. -:...:. lu dairenin tekllfl UzeriDıe Maliye Ve. ,,-. •-
•• .._.. 1.U.-A&-L- -n~-t--- _, ___ ,_ U-'Uft-- gell arttırma ft ekalltme ve lhaJe ka-

Halbalıi miinen1er bira- &a&eWIUll llMIWNallll ~ ·~ 
Jam ı·r: .. ·--'nıs 13 rakamı· Heyetince tesblt edilecek ....ıara ps_ nununun vuetmlf o1dulu fJIUlaı'ID 
q, 3'-· ra re mllbayaa olunacaktır. tam&mED tatbikine lmkln g6rtllmedL 
mn ıeametine inanmamalı Kanunun mucip aebepler llylhaam- ibıden bu vaal,.et kredi anlqmalan • 
Wli deiildir. Bilakia ba yer- ela e8yle denilmektedir: 4 'Sm a .. nm arzu edilen tekilde tatbikine en. 
ais sileniyet ile mücadele et- manlarda 3525 aayıb kanunla tasdik- pi olacaktır. Bu 1eb9pten dolayı leba 
mek için 13 ralıamını illı eo- lenen lngiUa kredi u'•ım•• mual • kanun llhfyuı huırlaııarak Kecllae 
oel İdemek lôsını delil mi- blnoe Devlet daireleri lçlıı lııgtıtere. verllecektlr.,. 

dir? 
Hatınmatla lıalJıiına gö

re eooellıi yıl Ba,oelcil Celal 
Bayar laeniiz l lıtuıat V eltili 
iken yas tatilinden iatilaıle 
ederek Marrnarotla lıotra 
N)'Qhafine çıkarken Utisami 
""-r-A wa;T-' .sJ1 .=. •• ::pn • .. 
infilaap «mitti oe bu intilta
bın •bebi 13 ralıamında laiç 
bir f"32nef balıııunatlıiuu 
.aatermelı ifin oltlaiana '• 
.Sylemiı, ,_ .Ssii o .,.,,..,. 
.,,.ıelere •eçmifti. Birq 
ay _,,,.,, da l lıtıMıl V elıilli· 
finılen BClllMlril olrı,a mcıncı
lı 6ir te«Mliil olmıııtal 

Haaan KUMCA YI 

Bankalara bağlı ziraat müesseseleri 
Akbanka devredilecek 

Avrupadan kopanlmış çiçek 
ııeıırnmesi Bdtunı~ 

Aüan. 29 (TeJefonla) - Muhtelif 
banka•arm eUııde laırulmut olan Zira
at ~ alt ....... ı .... llftat 
felllll bltnnmdın Jdare]erlDl koJaJl&l
tlrmü mrhll_.. ba mlnnılnla ki.. 
mDen Akbanb veya 4tPr bir kura • 
mun ldareel altma verf1mfJld brarlq
llllltn'· Bu mt1eleyl pllDlqbrmak L 
o&ı bitin Vtöletler m8tehı1811larm. 

ICuanç v • ...- Baklanda 
Ankara. 21 <Ttllfmala) - Gayrlldl 

Irat u.rtadm h•Dt Wl'llllDe :lbl 
lldlD1WleriD Wl'll Dlüetlerlnln btrlel 
tbiJm.a etrafmdül hambldar ilerle.. 
mlftJr. Oldlmbdeld - ....... bu 
m.betlerln tatbllrtne paUeoektlr. 

Bir~ infilak Etti 
!amir, 29 (llUIUll) - Seferlhllarda 

Orbanb ~Duan'" ollu. evin 
ocalmda lllDD'larten bir bomba pat. 
1am1t. 11uaa mmae. ottu AJuııet ;vara. 
lamlufbr. İ!ombanm ataç dibine g&nW 
dUtU. kak lgbıde hldJlı, Buan tara. 
tmdaD ...... evde ,mlcblr anla. 
llbqtır. 

Davlet tersaneleri bir haftada 42 saat ç&hfıfor 

Fransadan 
Surırere bir heret 

1tldlyor 
Parll.. (A.A.) - tyt malbı&t a. 

lan mabafllden tstrmlldllfııe ~re ya. 
landa d&t kte!den mttrekkep bir ile • 
Jet. '1ari19 IDWhm'nl bt.1 olarak M1. 
letmek ~Şama gidecektir. 

Be19t. &yan ımınndan Heııry 8-yl 
mebus Gutm Raou, OeDera1 Butilpr 
ve •tll&vlr m.talngden terekkOp ede.. 
celltlr. 
.,_ mecU8l haricl19 ellCllnenl 1938 

l'rum-Suriye muahede8bmı tucıDd 
aıe,lılnıle karar ftl'dfllnda ba ko -
mlQOD ,.S muabeclenln ...ıarmı ha. 
lll'h,acabır. 

Panco l>oreY Öleli 
Sof,a, 21 (A.A.) - ll08d9a191J,. 

kadar ()mnanh ~ me.. 
balü ...... oJaa abd: 1lnJpr dlplo.. 
matı Nco Dom. eo ,...._ ...... 
tar. 

Hava Btltçesl K'bakend 

Parla, H (A.A.) - .A7aa meaUll 
bava bUtçealD.l mUzakere etmttur. 

La Grange, tmalUın AmWlbıda 
Almanyada ve lngilterede Praua • 
darı çok daha fazla o14utunu kaydet 
tikten sonra Frauada bir tana.re • 
nln tıo mtı:ron tranka mal olcluluaa 
ve a:rt1a bet :rtıı ta~ t&P•ak Ja.; 
umgellne a7ht murafaa bir •8'8k 
mllyar frank tatac&tmı ll01)allf 
ft tanare endtıtrtalndt CallfU CI 
bin ameleabl Htında bir ~ 
bulunmuı lbmlselcllltlll ll&ft •1 
lemltUr. 

Laurent JDpecfrauama Tua" 
Clbotldetı laa•• kunetıerbU& ~ 

Çembe~layn'in 
makalesi 
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lran Prens=·-_ -· ve Valileri birbirle· 
rini çekiştirmekle, sefahat içinde 

yüzmekle vakit geçiriyorlar 
Halbuki Fırafın öte yakasında ele geçirdikleri ganimetlerle 

deliye dönen Araplar, İranı tamamen fethetmek için 
durmadan hazırlanıyorlardı 

dır. Hiç bir şeyden yılmaz. Kurnaz
lrkları vardır ve zorlukları yener. 
Eğer o Medayine gelir ve işbaşına ge
cerse her şey dUzelir ve İran eskisin
den kuvvetli olu!'. Eğer gelmez ve 
kendi memleketinde kalarnk kendi 
başının çaresine bakmaya kalkışırsa 
bizim için Arapları yenmek ihtimali 
çok zayıftır. Hele Htirmüzan Arap
larla anlaşır ve birleşirse her şey blt
miş demektir. 

-
- Ertonga mı? Gökboğanrn ense,• 

glll arkadaşı; bunu hiç dUşUnmemiş
tlm. iyi delikanlı olduğunu söylUyor-

lar. Gökboğa da kaç defa bana onun 
mertlik \'C cesaretinden bahsetmişti. 

Demek ki bunun için onu kendi sara
yında tedavi ediyor, kendi yatağında 
yatırıyordun, öyle mi? 

Son sözler Uzerlne Prenses Slrap 
biraz kızardı. 

Yezdicerdln birkaç saniye suren 
çatıklığı geçmiş, gUllimseyordu. Sl
rabın saçlarmı okşayarak ilave et
tt: 

- HUsrevin çevirdiği entrika epey
ce işimize yaradı. Eğer yakalanır

sa onu öldürmek haksızlık olacak! O 
olmasaydı sen Ertongayı yakından 
tanmıayacak, sevmeyecektin. Mesut 
olmanı dilerim, sevgili Slrap! DUğU
nUn mUmkiln olduğu kadar çabuk 
yapılmasını isterdim, fakat parlak 
parlak olması için de zaman ister! 
Sen ne dersin? 

- O kadar ı>arlak bir dUğUn yap
maya ıuzum görmüyoruz biz. Hem 
şimdi ordu için çok para Hizım. 

lkl şenlik birden yapıldı. Çabuk 

Fatih 
işliyen 

cinayetini 
bulunamadı 

Dün hadiseye sebep olan k~dın şahit 
olarak dinlendi, katilin arkadaşları 

tevkif edildi 
Fatih cinayeti faili, eski bir katilden 

10 seneye mahkum Bahriyeli Recep za
bıtanın bütün gayretine rağ:nen bir tür 
lü y.ıkalanamamaktadır. 

Katilin suç ortakları Niyazi, ihsan 
ve Hamza dün adliyeye teslim edilmiş
lerdir. Suçlular müddeiumumilikte ver
.dikleri ifadelerinde, vuranın Rifat ol
duğunu, kendilerinin vakada hazır bu
lunmaktan başka bir suçlan olmadığını 
söylemişlerdir. 

Diğer taraftan şahit olarak getirilen, 
maktulün yanındaki 'kadın Makbule de 
sorguya çekilmiş: 

- Hasan ile giderken bu dört kişi 
önümüze çıktılar. Bahriyeli Rifat bıça
ğını çekerek Hasanın üstüne hücum 
etti; kamasını sokup çıkarmağa başla
dı. Ben korkup bağırdım!,. demiştir. 

Bundan sonra 2 inci sorgu hakimli
ğine verilen suçluların üçü de tevkif 

edilmişlerdir. 

Bekçi Y akup Kefaletle 
Tahliye Edildi 

Geçenlerde Fatih bekçilerinden Ya
kup Fatih çeşmesinin köşesini döner-

ken ayağı kayıp düşmüş, düşü~ netice
sinde cebindeki tabanca fırlayarak pat

lamış ve çeşme başında duran 10 ya
şında Salfilıattinin başına isabet ede
rek kendisini öldürmü~tü. 

Bekçi Yakubun "vefata sebebiyet,, 
suçu ile duruşmasına dün ikinci asliye 
ceza mahkemesinde başlanmıştır. 

Suçlu bekçi bir suçu olmadığını söy
lemiş ve: 

- Saat 12 de uykudan kalktım, ta
kunyalarımı giyip çeşmeye yıkanmağa 

gittinı. Bu arada ayaklarımı da yıka
dım. Dönüşte köşeyi döner'ken, ıslak 

ayaklarım takunyadan kaydı ve şiddet
le düştüm. Sol üst cebimdeki tabanca 

fırlay.ııp patladı. Aksilik .clacak Sala
hattinin başına geldi. Çok acıdım ço -

cukçağıza. Ama ne yaparsınız, kader,, 
demiş ve tahliyesini istemiştir. 

Mah'keme bekçinin tahliye talebini 
50 lira kefalet vermesi suretinde kabul 

etmiş, muhakemeyi karar için başka 
bir güne bırakmıştır. 

Karamazof Kardeşler 
Yazan: Dostoyevski 

•. 
- Geldim işte ... Geldim ... Yani be

ni o gönderdi. 
- O mu gönderdi? ... Ben de öyle 

tahmin etmiştim, dedi. Genç kad:nın 
gözleri kıvılcımlanmıştı... Her şeyi, 

hepsini biliyorum. Bakınız, Aleltsi FL 
yodoroviç, sizin1e konuşmağı neden bu 
kadar şiddetle istediğimi anlatayım. O
lup bıtenleri, belki sizden daha iyi bili 
yorum. Yani görüşmek istememin se
bebi, bir şeyler öğrenmek değildir. Siz
den dilediğim şu: Bana bugünkü kc
nuşmanıulan sonra, onun hakkındaki 
d ... şüncclerinizi söyleyiniz. Ama, hiç 
b:r şey saklamadan, ne kadar kaba ve 
çirkm olursa olsun en k.ıçük teferrua. 
tına kat:ar her ı;eyi, bana anlatın z. Ha 
yır, kızarmağa lüzum yok. Madem ki, 
artık {;elip beni görmek istemiyor, o 
halde aramızda her hangi bir konuşma 
dan. cizin vereceginiz izahat daha kıy
metli •e faydalı olacaktır. Sizden ne 
beklecli~imi . \Cli anladınız mı? .. Sizi 
nn!ıl bir se~le bana yolladı? Buna 
biç bir süs katmadan anlatınız .. Keliırte· 

leri ağzınızda çiğnemenize de lüzum 
yok. Açık açık söyleyin. · 

- Bana sizi selamlamamı, onun bir 
daha gelmiyeceğini söylememi ve te!'
rar tekrar onun namına selamlamamı 
rica etmişti. 

- Selamlamak mı? .. Kendisi böyle 
mi söyledi? 

- Evet! 
- Belki lazım gelen kelimeyi bula-

nuyacak bir haldeydi. Belki de siz bu 
kelime bahsinde alclanıy~rsunuz. 

- Hayır, yanılmıyorum. Bana üç ke 
re tekrarladı. Mutlaka bu kelimeyi söy 
lemem lazım geldiğini bildirdi. 

- O halde. Aleksi Fiyodoroviç, bana 
yardım ediniz. Çünkü size muhtac m. 
Bakmıt neden: Eğer size gei'şi giızel 

bir veda sözü olarak selamdan bahset. 
miş olsaydı, meselede hiç bir ümit nok
tası kalmıyacakti. Fakat madem ki, bu 
kelimeye ehemmiyet vermi~. ilstilnde 
durmuştur, h enüz her ~ey kayboldu 
denilemez. Bunda ısrar ett iyse, kendin
de olmıyacak kadar mustarip ve h eye-

yapılmasına. rağmen Prenses Slrapla 
Ertonga parlak bir düğünden sonra 
btisbUtUn birlblrlerlnin oldular. El
çin gürbUz Ye esmer bir yavru do
ğurdu. Bu pek sevimli bir oğlandı. 
Gökboğa kendilerini tebrik için he
diyelerle gelen Prenses Sirap ve Er
tongaya: 

- Sizden oğluma bir kız isterim. 

Diyor, hep beraber gUltişUyorlar. 
dr. 

yaparak bütUn şeref ve şanı kendisi
ne nhkoymak sevdasına düşUyorlar
dı. lşte Behram da öyle hareket edi
yordu. 

Gökboğn kaç defa ona diğer vali
lerle birleşmek lhtiyacır.: açmış, her 
defasında baştan savulmuştu. Ondan 
sonra hUkUmdara söylemiş, kabul et
tirmiş, bu sefer de Behramdan sinsi 
bir dUşmanlık kazanmıştı. Behram 
çalışmıyor değildi, her taraftan para 

Çocuğa dedesinin adını koydular: getirtmeğe uğraşıyor; ordu toplamak 
Tanuç... fcin dört yana adamlar salıyordu. 

Her tarnftan hediyeler geliyordu. Fakat, şehrin etra!rnda toplanan bu 
HlikUmdar altın saplı ve mücevher askerler aarsında inzıbat yoktu. Çok 
işlemeli çok güzel bir kılıç gönder- geçmeden geldikleri yere dönUyorlardı 
ml!'-1.·. Eğ B h ... er e ramla Kubadın eski ve us-

- Çabuk bUyUsUn de kuşansın ve ta askerlerden kurdukları on bin ki-
babasmdan aşağı kalmasın! şilik kuvvet olmasa hiç bir şey yapı-

Demişti. , lamıyacaktr. 
Gökboğa bu arada askerllk ve de,·- Firuzana güvenilmiyordu. Behra-

let işlerini unutmuyordu: mm bu işi başaramıyacağrna hemen 

ÜçUncU Yezdicerd tarafından NI- hemen herkes lnanmrştı. Buna mu
havend valisi Firuzana mektup yazıl- kabil HürmUzan için şöyle deniliyor-
d~ du: 

' HUkUmdar bunda HUsrevin cevir- - Zengindir, askeri çoktur, adam 

Halk ve asker, kendllerlnde en kU
çük bir kudret bulunduğuna inana
mıyordu. Her şeyi putlaştırılmış o· 
lan bir \·eya iki kişiden bekleyordu. 
Bu şekllde, ne kadar cesaretıı ve ted
birli olursa olsun, şöhret sahibl ol
mayan bir adamın başa geçmesine 
ve ınu\·affak olmasına hnktın kalma
yordu. 

Behmen ve Kubad da HUrmüzan 
hakkında aynf kanaatleri ileri sUrün
ce Gökboğn bunları Uçlincu Yezdlccr
de söylemekten çekinmedi Ye Flru
zanın işbaşına. getirilmesi lüzumunu 
nnlattı. Bu fikir UçUncü Yezdlcerde 
pek uygun geldi. Fakat bir karar 
veremiyordu. Sordu: 

- HürmUzan Araplarla birleşe-
cekse, ne yaparız? 

- Erken davranıp ortadan kaldır
malı. Bu işte Şiraz valisi BUrrandan 
da istifade ederiz. Eğer başvezlr ol
mayı kabul ederse hemen gelir, blr 
hamlede birçok para ve asker elde 
edilmiş olur. 

BUrran, HUrmUzanın büyük kar• 
dcşi oluyordu ve araları senelerden
berl açılmıştı. 

/Devamı var) 

onun da babası gibi mert ve sadık bir ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
dlği entrikaları, ihanetini anlatıyor, ı kullanmasını bilir ve savaşta usta

adam olmadığına hayret ettiğini bil- -·••••••• Sayın Bayanlar : • • .. J: .... ~ • 

diriyordu. Firuzan yazdığı cevap- Bu UUo 
ta, lA.fları pek aşağıdan ahyor; oğlu-

nun işlediği suçlardan dolayı derin sakar ya sinem a s 1n1 n 
bir azap içinde bulunduğunu, onu 
cezasız bırakmayacağım ve ceza ver- Yeni sene zarfında göstereceği görülmem iş büyük filimlerin 
mek hakkının kendisine bağışlan- birincisi olan 
masrnı rica ediyor du. ç ı 

ÜçüncU Yezdlcerd, IIUsrevl n ceza- 1 g 1 n 
landırılması noktası Uzerinde hiç dur 
ınaılı. O, tıc:n luwl~tı. ÇUuk u l"lı u:1.a;u~n 
hUkilmdarn karşı ayaklanmak fik
rinde olmadığı açıkça anlaşılıyordu. 
O, zayıf zamaplarda bu da bUyllk bir 

Bakire 

kazançtı. 

Fakat Gökboğa bunları hoş gör -
murordu. Yalnız hUkUmdara baş -
kaldırmamaktan bir şey çıkmazdı ki, 
bUtün vali ve prenslerin hilkUmdarın 

•etrafmda toplanmaları, ordularını 

birleştirmeleri, uzun zaman Fıratın 
öteki yakasında uslu durmayacakla
rı şüphesiz olan Arapları tepelemek 
111.zııtıdr. Vali ve prenslerin hepsi de 
biriblrlcrini çekemiyorlardı . HU -
kümdara olan bağlılıkları senede mu 
ayyen bir para göndermekten ibaret
ti. Vezirliğe ve başkumandanlığa ge
çenler de dlğer kumandan ve valile
r i <:ekemiyorlar; her şeyi tek başına 

canlı idi demektir. Verdiği kararın ken 
disini de korkuttuğu anlaşılıyor. Ayrılı 

şı ihtiyari görünmiyor. Selamda ısrar, 
bence biraz tehditli bir şey .• 

Aliy.c-şa: 

- Evet, evet tastamam. .. Ben de 
tıpkı sizin fikrinizdeyim. 

- Böyle ise henüz her şey kayboL 
mamıştır .. Hala kurtarabiliriz... Size 
hiç paradan bahsetti mi? Uç bin rub
lelik bir paradan? ... 

- Nasıl bahsetmedi! ... Onu çileden 
çıkaran da işte bu para mescl~idir ... 
Namusunu kaybettiği da'kikadanberi, 
gözün.de hiç bir şeyin değeri kalmadı
ğını söylüyor. Dünya umurunda değil. 

Aliyoşa, bunları hafif .bir ümit ışığı
nın doğduğunu görmekten gelen bir ü
mitle söylemişti. Son olarak: 

- O paranın hangi para olduğunu 
da biliyor musunuz? 

Diye sordu. 
- Çoktan... Moskovaya bir telgraf 

çekerek scırmuştum. Parayı almadıkla. 
rını bildirdiler. Dimitri göndermemiş
ti. Fakat ben, ona hiç bir şey açmadım. 
Geçen haf ta pek darda olduğunu öğ
renmiştim ... Benim bir te'lC hedefim var. 
Bu da onun dostunu tanımalı ve kime 
l.:aşvurmak, kime dayanmak lazım gel
diğini nnlamasıdır. Fakat en sadık dos 
tunun ben olduğuma inanmak istemi
yor. Bende bir kadından başl:a bir var
lık görmeğe yanaşmadı. Büt ün bir haf-

f:n ... Hıı!Tca .aö Tlü hÜyük a,k filmintlf'! JRENE Dl JNN~'in 
giyeceği 80 muhtelif ro'J, mato ve tuvaletleri 

göreceksiniz 

lsta11~ul Belediyesi ilanla~~ .: 

Senelik muhammen kirası 1000 lira olan Beykozda Beykoz mahallesinde 
Şahinkaya sokağınila Arpacı çiftliğinde Ta§ ve Kireç ocağı mahalli teslim tarL 
hinden itibaren 939, 940, 941 seneleri mayıs sonuna kadar kiraya verilmek 
üz.ere açık artırmaya konulmuııtur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görüle. 
bilir. l stekliler bir sene için 7 5, iki sene için 150 ve tiç seneliği için de 225 li. 
ralık ilk teminat makbuz veya mcktubi le beraber 12- 1-939 perşembe günü 
saat H . buçukta Daimi Encümende bu lunmahdırlar. (B.) (9450) 

Bostancıda Vükela caddesile Eren köy cadesi arasında. pazartesi günleri 
kurulmakta olan pazarın Yazmacı Tahir sokağının deniz cihetinde kurulması .. 
na umumi meclisin 15-11--938 tarihli içtimaında karar verildiği bildirilir. 

(9495) 

ta içim içime sığmadı. Şu, üç bin rub
leden ötürü, benim karşımda yüzünün 
kızarmamasını t emin için ne yapacağı
mı düJündüm. Onun uğrunda nelere 
katlanacağımı daha nasıl anlamadı. Şa-

şıyorum vallahi. ... Aramızda geçen bun 
ca şeylerden sonra hala nasıl şüphe e. 
diyor? .. , Benimle karşı karşıya gelmek 
ten utanıyor. Ama, b:ıkın size açılabili
yor. Beni basit bir nişanlı gibi tanımak 
tan vazgeçsin. Neden hala onun itima
dına layık görülmüyoru~? ... 

Katerina, son cümlelerini söylerken 
gözleri dolmuştu. 

Aliyoşa, titreyen bir sesle : 

- Size şunu söyliyeyim ki, bir saat 
evvel, babamla aralarında korkunç bir 
sahne geçti. 

Diye başladı ve hadiseyi bütün tafsi
latiyle anlattı. Dimitrinin kendisini na
sıl babasına para için yolladığını son. 
ra bir yanlışlıkla kendinden geçerek, e
ve ne halde girdiğini, babasını dövdü
ğünü birer birer sayıp döktü ve sonun
da, yavaş bir sesle: 

- O kadının yanına gitti 1 

Dedi. 

Katerin, sinirli bir ~ülüşle: 

I 

- Bu kadınla olan münasebetini hnz 
medemiyeceğimi sanıyorsunuz deg 1 

mi?.. O da böyle dil§Unt.ıy ~r. Fakat 
biitün bunlar geçici şeylerdir. Dımıtrl, 
h er halde onunla evlenecek degıl a .• 

Bir Karamazof, hiç ebedi bir ateşle tu
tuşabilir mi? Bu münasebet, bir aşk 
değil, bir hevest ir. Hayır evlenmiyecek 
ler. Çünkü o kadın böyle bir teklüi ka. 
bul etmez. 

Aliyoşa, gözleri yerde, kederli bir 

sesle : • 
- Belki de evlenecek! 

Dedi, Katerin 1vanovna, beklenmez, 
umulmaz bir ateşlilikle : 

- Evlenmiyecekler diyorum size ... 
Biliyor musunuz ki bu genç kız bir me
lektir. lnanılmayacak kadar mükem
mel bir mahluk. Görenlerin aklını çele
cek ·kadar güzel olduğu halde, çok sağ 
lam bir seciyesi var. Yüzüme niçin böy
le tuhaf tuh af bakıyorsunuz Aleksi Fi. 
yodoroviç? .. Sözlerim size hayretlere 
düşürüyor, inanmak istemiyorsunuz, 
öyle mi? .. Katerin tvanovna, böyle di
yerek başını yandaki odaya doğru çe
virerek seslendi: 

- Agrafena Aleksandrovna, geliniz, 
geliniz bu cici çocuk, her şeyi biliyor. 

Tatlı, çok tatlı ve cana yakın bir 
ses: 

- Zaten, ben de çağırmanızı bekli
yordum. 

Dedi. Kapı perdesi dalgalandı ve al
tm:lan fıkırdak yürüyüşlü Groşinika 

görUndu. Aryoşa, şaşkına dönmüştü. 

Güzlerini ondan ayıramıyor, zihninden: 

(Devamı var) 



Eo'i.lllSIAiiA 11ZVNLUGU: 
• m. ıss Kca./l20 Kw. 

/&. 41. l9,7, m. 15195 Kcs./20 Kw. 

·:;~::~~:~:.-.. lspekter adedı· 0rttırılacak 
'Pi). ıs Saat, aJans haberleri ve Meteor U 
Ankara. 13,10 • U Müzik (ltllçük orkestra): B .. k k 
1- Grafinlfarize (E. Kalman) 2 - Nin ugun Ü adron kAf• .ı.. ı d• v • k t'• t r 
na, Nanna (Mişeli). s - Spanİsche Tan; Un 8 1 Qt: me fQI a ıyef e an aşı ldı 
83' lspanyol dansı (Moskovsld). 4 - Mo- ilk ve orta tahail :U 1 rinin --...,.------------
maa Müzikal <Subert). 5 - Traume suf m euese e ça 
dem OzeaQ (J. Gu08'1). 18,30 Türk müzi- Sovyet Rus ada hıma durumunu daha sıla bir ıurette ık· 
li (Halk tflrküleri ve oyun havalan). (Ke- y n kontrol etmek üzere mevcut ilk ve or• 1 randevu evi 
mal Niydi Seyhllll, Sadi Ataman ve Mü- ge · ı v 1 ta tedrisat milfettitllkJ.eri kadroıu tak-
senen Senar), 19 Konu~a: (Spor faali- rı ge en yapag ar viye edilecektir basıld 
)'8tleri). 19,15 Saat, ajans, Meteoroloji ..,.. .. • • 1 
siraat borsası haberleri. 19,30 Türk müzJli H be D ., d y kında Bugun viltyet ilk okullarım teftit 
(Muhtelif ptkı ve türküler): Okuyan (Mah a I" ogru ur, a etmek üzere iıpekterlik kadrosunda 
mut Kanndaş). Çalanlar: (Vecihe, Refik Aydınlanacak bulunan müfettit ıayıır 47 den fazla· 
Fersan, Fahire Fersan, K. N. Seyhun). 20 tki gUn evvel Sovyet Rusyanın dır. Bunlann bir 'kısmı Gaz' T b" Konuşma. 20,15 Müzik• (Cumhur. Başk. .. . ~ er ıye 
Flarmo. Orkes. Şet: Hasan Ferit Alnar). bizden satın almış olduğu yap.ak • Enıtitüsilnun PedagoJi ıu0eıı mezun· 
1 - Konserto Groiso No. 6 Sol minör lardan 15 tonluk blr partinin geri lan, bir lmmı da viliyet milfetiflik im· 
(Haensel). 1 - Birinci senfoni (Brabms). gönderlldiğini haber vermiştik. tihanmda kazanmıı olan iıpekterlerdir. 
21,15 Saat, esham, tahvilat ve kambiyo - Dün bazı refiklerimiz bu habe- tspekterlere teftit etmek üzere veri-
nukut borsası flyatlan. 21,25 Tllrk müziği l .. ~ (Fasıl heyeti· Acem Aşiran ve Acem Kür- rin asılsız oldujunu yazmışlar, key- en ogretmen ve okul sayısı iıpekter-
lll fasıllan). 22,15 Temsil (Tuluat kumpan- fiyetl tetkik için bir komisyonun lerin vuifelerini güçlqtirmektedir. 
7aJan - Fantezi). Okuyanlar: (Avni Dilli- kurulduğu haberini tekzip etmişler- iatanbul viliyeti dahilinde bir iıpelli
lil. İbrahim Delideniz). 22,45 Müzik (Se- dir. Tekrar ayni mesele etrafında tere 40 • 50 ye yakın o'kul ve adetleri 

~~~:~:!~r~!:1!eMy~~~~~~:ı::~ 23•45 yaptıtımız ikinci bir tahkikat neti- 126 ya kadar yükselen CSğretmen iaa· 
dili suretinde tefsir edilebilir. cesinde haberin doğru old~ğunu tek- bet etmektedir. Diğer taraftan ortao-

CUMARn:St: 
31

_
12

-9
38 

rar ve bir daha öğrenmjş bulunu • kul öğretmenleri Uç yılda bir defa da 

14.SO Müzik, (Solo • Pi.), 14.00 Saat, 
aJans bab,rlerl, Meteor Ankara, 14.10 Tllrk 
milzlli, (Şarkılar ·Pi.), 14.25 Türk mO
zili (Saz eserleri ve taksimler.) (Vecibe, 
Fahire Fersan, Refik Fersan, Ruşen Kam, 
Cevdet Kozan, Mesut Cemil tarafından). 
15.15.SO Milıik (Viyana ve Macar melodi
leri) 17.30 Müzik (Dans saati - Pi.) 18.00 
TOrk m~ili (İnce saz - Kürdili blcazkAr 
faslı) 18.45 Saat, Ajans, MeteoroloJi ve zi
raat borsası haberleri. 19.00 Türk mibi· 
li Clnce su devam - Beyati ve şevk-efza 
fuıllan)• 19.45 Konuşma (Dış politika hA
diseleri), 20.00 Tilrk müzili (KlAsik prog
ram - Koronun iştirakiyle) .. 

1 - BestekAr pefrevl - (Tamburi No
man ala). 

2 - BestekAr Murabba - Gamzen ki 
ola - (Buhuri zade). 

S - Şarkı - Kaçma mecburundan ey 
ahuyu vahşi (Haşim Bey), • 

4 - aŞrkı - Gayriden btılmac teselli 
BHdilim (Mustafa lızet Efendi) .. 
rıİ.n";" Yallı tambur takiimi - (Mesut 

T- Bestenipr şarkı - Ben seni nv
dlm seveli - <1tnWl Pe4~). 

7 - Seba şarkı - 'Bfr esmere gönül 
verdim - (Tambud Mustafa çavuş). 

Çalanları 

Veoıhe, Rufell K&Rlı C.Vdet Koı•. Nu
ri Jlalij Pqyraıa Meşut CemiL 

20.30 Mlizik (Fblklor - Halli Bedii Ya
netgen, Kudsi Tezel) tarafından. 

21.00 Saat, Esham, TahvilAt ve kambiyo 
ut borsası flatlan.-11.10 Konuşma (haf 

posta kutusu). 21.35 Küçük orkes· 
• Millik. 

Son 

yoruz. kıdem alınma yılında tefti§ g6rmekte· 

Piyasada bu hususta kendilerile dirler. 
konuştuıumu.z allkadar yapak 1h- Bakanlık gerek ilk, gerekse orta ted
racat tüccarları vaziyetten filhakika risat mileaseaelerinde çahpn bu öiret
mUteessir bulunduklarını, fakat ha- menlerin ve okul idarelerinin çah§lD&· 
b~rin yalan olm&dıtını söylemişler- lariyle daha yalandan allkadar olmak 
dlr. üzere mevcut teftiı kadrosunun ç.oial· 

Biz bununla lkUfa etmlyerek işi tılmaaı için icabeden projeyi hazırla· 
gttmrUk başmtıdUrlUIUnden tahkik maktadır. Yalanda toplanaca'k olan 
ettik. Buradan aldığımız maUlmatı Kültür Ştiraamda bu meıele görütüle· 

da aşafıya yazıyoruz: cektir. 

JIIevzubahs geri gelmlt olan ya- - - -----------
paklar 200 balyeye 7akındır ki bu Pencere Altmda 
ta,kriben 15 - 20 toQ. de-mektlr. Bu Ut Çalan 
m-aııar budn halen Denizbankın iı.. AQık sarhoQ 
halAt B. autreposundadır. Dtın Sov- y y 
7•t ticaret mahallinden ve satıcı 
lardan birkaç mtıIQessllden mU.rek• 
kep btr ıtomlsyon ithallt B. antrepO" 
suna gelerek mallan birer btrer teto 
klk et~~ler,dtr .. 

11.Uamn ı)loz\$ :ve yapılan alp 
rlşlere uy'~ ol~adıiı hakk~n.dald 
iddiaya bundan evv.el de yazdıiti:hız 
glb1 kattyen tnanmcyoruıL 

B\Unlnla b'eraf»er bbtje bli. t> "" 
Wiln gerl gönderllmiJ oıması ıne..
ıesı maalesef dotrudur. .Komlı • 
yonun vereceit rapor vaziyeti ar • 
dmlatacaktır. 

Ankara caddesi . 
asfalt yolu 

Parti Binasına Kadar 
Olan Kıaım Bitti 

Ankara caddesinin asfalt olaralt hı. 
paı havalllJl bozUk olmaama rağm.en 
hararetle devam etmektedir. Tramvay 
cadieaindea Part1 binpmm &ıilDe ka
darki Jasmm asfalt dafemne iti bit. 
mlltit. Her glln {ki ımıtdir çalıpnak. 
tadır. Asfalt bozulmasm diye döldllen 
yerlerin ttzerjne çuvallar örtmmekte. 
tUf. Şimdi yaya kaldn:mım bir tarafı 
Y*Jl].ıyor. Burul tamamlandıktan aoıı 
ra diler tarat tanzim edilecektir· 

o 

inhisarlar Vekaletinin 
Yeni Bir Tamimi 

Otuz Gün ffapae Ve 
Otuz Liraya Mahkiim 

Oldu 
Dttn etlrm'1meşhut dö:ı:dU.ncU. aa.

~iye ceza mah1Hmeslıı4• meraklı 
bir muhakemeye bakılmıştır. 

Vakanm kahram.anı olan İhsan 
adındalq genç 1spanyol Aşıklarını 

taklld ederek, sevglllslnln kapısı ö
ntıııde kencllsine udla ıerenadlar o-
kumuş, fakat neticede suçlu olarak 
mahkemeye verilmiştir. 

Bir handa odabaşılık yapan lh -
sap Zeyrekte Meli.hat adında esmer 
btr kıza 'fµrulmuş, birkaç zaman • 
danberl peılnde dolaşmaaına ral • 
men kızdan bir meyil görememlı -
ttr. 

Nlha)'et geçen a)Efam bir meyha-
nede fazlaca kaçırmıe, qk ateel de 
bqına vurunca udunu kaptığı gibi 
aevgllisinin evine gjtmlş, pencereıi
ntn albnda 9arkılar okumala baş
lamıştır. 

t&kat thsanDt 'f&Jllk p.rkılan lıle
lA.ha.tın penceresini harekete getlrtr 
memtı. cırlak seıl 1se btlttııi 
mahalleyi ayala kaldırmıı, pot sle 
başına U.şUştttrmtıtttlt. 

NeUcede gelen pollsler İhsanı ka
rakola götürmek istemişler. fakat 

Ihsan: 
- Siz ne kan11Y.onuiıuz.T Ben eev

glllme şarkı aöylUforum. Sinemaya 
.glttlntzse bu gibl p,-lerin kabahat 
olmt.dıflnı görmttt elacaksınız, de -
mit ve l>u arada vazife gören po • 
lialere cJe tahkirler savurnıuıtur. 

DOrdUncll asliye ceza mahkeı:ne
slnde durutması yapılan lhsan 30 
gtın hapse, 30 Ura para cezasına 

mahkam edftmtıttr. 
-n-o--

Yakalanan Kadın Ve 
Erkekler Adliyeye 

Tealiıiı Olundu 
Son zamanlarda 7.8.bıtai ahWdyemL 

zin gayretli çalıımaları bir çok gizli 
randevu evlerini. fuh111 yataklarını 
meydana çıkarmakta, suçlulan adli • 
yey,e verilerek cezalandirılmalrtadır. 

Diln.. $ulanahmette yeni bir rande. 
vu evi daha baallmJI, kadın erkek bir 
çok kiti yakalanarak adliyeye veril -
mJglerdir. 

Yeni baaılan evi Çerkeeli Salih km 
35 yqmda Feride, Trabzonlu Ahmet 
Jaıı 2 çocuklu Seniye ve ErztncanJı '5 
)'8llDda Belld8 Ayar ieletmektedir· 
ler. 

Feridejiliı oturmakta. oldlllu Sultan.. 
&hm.et sanayi mektebi soka.ğmdald Sa. 
dullahbey a.partmıamnm 3 numaralı 
dairea1ni bir ~Uf yatalı olarak kul. 
landığniı haber alan abıta geçen ak • 
tam basml§ ve içeride Kadriye, Zehra, 
Lfttfiye, Seniye. Feride, HUsniye BeL 
kis admda kadmları; Kemal. Niyazi 
ve dahJ. Pir kaç erkekle beraber uy • 
gunsuz bir halde yakalamılbr. 

Suçlu olarak birinci sulh ceza mab. 
kemesine verilen Feride, Be1kis ve Se. 
niye mahkemede s6ylediklerlııt tevil 
etmiıler, ifau1e1erini de#iltfrmillerdir. 
Hikim R Reeit dUl'U§Dlanm serbest ola 
rak görlllmeaine karar vermiı, muha. 
kemeyi bqka bir gUne b~. 

lkinci ev de Kadıköyilnde Caferağa 
ma1ıalleidnde Rıza Pap. sokaimda 28 
~ eVdir. Bura1J 'J'Gfo ve Sira
DUI ismiiide fkf kadın ftletme'ktedir. 
Evvelki gUıi aneızm baskın yapılmış 
içeride kadm ve er'kelder bulunarak 
ev milhilrlenmi§tir. 

Halk Sandığı 
Dün Esnaf Cemiyetleri 
Reisleri Sandıkta Bir 
Toplanb Y apblar 

Balk SaudJiı faaliyetiııe hula de-; 
vam etmektedir. 

SıuıdJiDı raeycmeıı mef1 bir taraf. 
tan piyasada tetkiklerde btılunup muh.. 
taç bir vaziyette olau Jdlçük santki.r 
lar ve esnafla temaslaıda balunurken,, 
~ biittin emıaf cemiyetleri 
reisleri ve idare heyetlerinden 'bazı ze.. -------..;..~il'!"'O"~~....,.tf 
nt ta valarmda biJ.ieeeiek diin Hl.1k 
Sandı(J.nıL ~er. SaiJdrk mttdtırl\ & 
Sermet Cift,er'in bqkanbğmda bir tM> 
lantı p.pnııelarchr. 

öileden sonra aaat 15 te ball&J'IP 
ild aaat devam eden toplantıda muh· 
tag olan emıafm ihtiyaçları teeblt ecJIL. 
milf;fı" .. 

Saıldık, bugUnclen itibaren bu esna • 
fa elden gelen her tirlf1 ~ bu. 
lnmnak tızere faaliyetini arbraeak • 
tir. 
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kuvvet 
umumi, kansızlık, sıraca, 

Hasan şurubu 
Zaafı kemik 

• 

hastalıklarına şifai tesirleri çoktur. 
Çocuklar, gençrer, genç krz[ar ve büyükler her yaşta istimal edebilir 

. . . . . :·. . . :·". ' 1 . . " . . . ' . . . 

Nezle-Grip
B aş-Diş 
ve bütün 
ağrıları 
derhal 
keser 

o 
Ec1ane!erdev 

1 - ·12 ilk 
amba!AJların 

ısrorlo 

arayınız. ve 
tak lttıerlnden 

sa" ınınız 

. ' .. " •' • \ . ' . " "·:~· ~· .. i;"l:' :'· }~11 •• ..,..~ ~ 
. ~ ' . .. 

Türkiye 

ŞEKER FABRIKALARI 
Anonim Şirketi .nden: 

Müessesemiz llçUncU parti olarak kUp ve kristal ecnebi şekeri satm alı. 

ııacakbr. Şart..amesi Bahçekapı Ta!JhaD 42 numaradan isteyenlere verilir. 

12. Sonk~un. 1939 pergembe gUnU ıaat on bire kadar tekli! mektup

lan prtname esasına göre kabul edilecektir. 

-- Ankara 28-t 2-938 ---1 

flızAh11111ıJ11 \llılıı ıı .. ı t!ll ulı.ııııu, Ilı• 
rınde ıııu:ıınrle .ıörenlerdır. Hukaıu· 
lar '111:11 12 tle ka~anıı .. ıı. rn:ııtı .. rıdır 

---- .; c. A L t:. 11 
• 1.ondr• il 9'.l " rrd 4 !123 

Nnvorlr 1~6 !·25 • Mnılrfct l'ı QO 
• P1r11 8 ı- a:.ı.. • VArso•ı 239>1~ 
• MılAno f' 651 • Uııı1Ar1'51 2 98 
• Ct''ll'Yrr ~8ô7 • Bflkret 011 25 
• Amı.lerıfaıııoo 1171; • Uehırad 2 822 • 

• •~u il n fı() n • "okohıuı 84 •4& 
• Hrukııel 21 8275 • Slokholnı 80 337!'ı 

Allna ı Oi7;\ • \tn'lkova L;)8J7!'ı 

• Sofvı t 562\ Vlnne 

ı •ttlı:rezıa .. 
' ISl:SJ J. Uor 1 19 l 761 • f.rıırıını ı~ttk 114 

• • .. 11 S. J:rzurum 
• • .. Jll 5. l::nurum 

TEPEBAŞINDA 
DRAM KISMINDA 

30 - 12 • 938 Cuma 
ııünil akşamı &aol 

20.30 da. 
ASMODE 
~perde 

l&likldl raddeaindt 
Komedi kısmı 

30 • 12 - 938 Cuma 
gilnü akşamı saot 

20.30 da. 
MUM SÖNDO 

ERTUGRUL SADl 
TEK TlY ATROSU 

Taksimde: (Hu gece) 
(U1R DONANMA 

, . GECESi> 
Vodvil 3 perde 

Yakında: Ilüyilk bh 
temsil blldisesl: 
İNSAN MABUT 

TURAN TiYATROSU 

~ALi MUHiDDiN 
1 HACI BEKiR 
'.'111~ fili Merkezi: Bahçekapı, ŞubeJeri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy il 

-------
~ ........................... lllim ........... .. 

1 
1 
1 

K.REM PERTEV 
Muhtelit isimli birçok kremler arasında en mütemayiı mevkii atan "' 

}1iksek sosiyeteye mensup aileler tarafından kati tesir ve faydalan kemali 
memnuniyetle tasdik olunan krem yalnız Krem Pertevdir. 

KREM PERTEV diğerleri arasında en eski ve en tanınmış markadır. Ve, 
bu mevkii uzun tecrübeler ve kimyevi tetkılder sayesinde ihraz etmistir. 

Sizler de, sıhhatinizin vıkayesinı, taravetinizm yetmiş ya~ma kadar mu· 
tıatazasını ve daima genç kalmağı arzu ediyorsanız Krem Pertevi kutuların· 

daki tarilat dairesinde kullanınız. Krem Pertevın gece ve gündüz kremlerini 
kullanmakla gençlik, güzellik ve taravetinizi sizler de uzun müddet muhatua 
e-:Jinız. 

KREM PERTEV bir güzellik sigortasıdır. Bunu kullananlarsa bekledik· 
<;nnatkn~ N:ışit. Ccmnl !eri iı:tifadeyi temin edeceklerini be>·anda mütteliktirler. Krem ,Pertev yerine 
<;nhlr Blrl!!şisl. sizlere \'E'mıek istiyeN"kleri herhangi oir kremı derhal reddedıniz. 

Gömülen Kmlın 3 P. :.il•••••- - •m•ıı:m•••••••••••••• 
'lezey varyetesi, Düet, ---------

Solo N~llll!lllıillblllillllllf'ıFJillMWHlllllbllllllı1ll!lillilillmlllllıunrıııııımııoomı11111nı1111Baım 

HALK OPERETi 
Bu ııkşom snol 19 da 
<Rahmet Efendi). Pek 
vııkında B!lyilk operet 
(Üç yıldız). Cumartesi 
ve paıar matine sııat 

( 15) de, Her perşem
be matine ıınat ( 15) de. 

.. 1 • ı< •• '. . .. , ,,. " ~" .! 

ALEMDAR SiNEMASI 
lKl FlLM 

Aynaroz Kadısı 
Günahkar kızlar; 

C. H. P. Sarıyer ilçe Başkanhğından : 
13-8- 938 tarihinde Bilyilkdcrede Beyaz Parkta verilmesi mukar. 

rerken glfrillen Jilzuma binaen tehir cd ilen mUsamerenln bu kere 31-12 
-938 cumartesi gUnU akşamı Bilyük deredeki Parti salonunda verile. 
ceğini sayın daveUilerlmize bildirir el !erindeki davetiyelerile birlikte 
te~rlfleri rlca olunur. 

IDllllll!llllmlll!llCll lllUııı.ıııattl!llU ...._._ ti ıt 1 lf' ' ''ı ı 1 'I , 

Q:ev.ı,~. : rl~B~rr.ı•.rtyoıll~f.t·\X~,., ~~man ı arı 
··'1 ' tf$fetrn·e'.'.-~/oro·urn · vıd.dresi ··. ı ı _a.nıa·rı 
Muhamen bedellerile mtlttar ve va sıfları aşağrda yazılı iki grup m 

her grup ayrı ayrı ihale edilmek şartı le 3-1-1939 salı gUnU saat 10..30 
Haydarpaşada gar binasındaki komisy on tarafından açık eksiltme suretile 
tm aluıacaktır. 

Bu i§e girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve her gnıpa 
-------------- hlzalannda yazılı muvakkat temiruıt!n rilo birlikte eksiltme gUnU saatine k 

Vıkildar llukuk lldkimlllifnden: dar kom!syona mUracaatları 18.zımclır. 
Nnmlye tarafından VanıkôyQndc sabık Bu işe alt ,artnameler Haydarpaşa da gar blnasmdakl kemisyon ta.ratm 

mebus Memdııhun i2 No. ıu evinde sakin dan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
Ekrem Ramaznn o~lu aleyhine açılan ala- 1 - Muhtelif miktar ve eb'atta 3 kalem abdesthane ve hamam maJ11m 
cnk da\"asında müdd~laleyh daveti kanu - si muhammen bedeli 1010 Ura muvakkat teminatı 75 lira 75 kuruştur. 
nlyeye icabet etruedıalnden hakkmdıı gı· 2 

k ilt.h 1 hk'kat 9 2 939 - 500 adet tahta el arabası muhammen bedeli 2750 lira muvakkat yap arnrı ı az Te a ı • -
perşembe sant 1' de talik edilmekle ye,·- mlnatı 206 lira 25 ~ur. (9166) 
mi ve :ııaatı mezkörda yine gelmedlltiniz • • • 
takdirde gı)·nbınızda e.ıhkikata devam o· Muhammen bedel ve muvakkat te mtnat miktarlan aşağıda ya.zıh ild 

, 9 3 9 V L 
Junacnlt~nn dair Y.azılan gıyap kararı ~:ıh- te muhteviyatı 314.636 ton Estekat dem.irile adet açık ve yedi adet 

1 8AŞ1 keme dıvanhnnesınc asıldı~ı gibi kcyfıyel . 
Jkamctg'ıhınızın meçhuliyetl sebebiyle ay• pah hangar malzemesi 13-2-1939 pazattesı 11a.at 15 den itibaren 

Hava Kurumu Büyük Piyan g 0 su _r_ıc_a_s_:ız_e_te_ı_ıe_d_e_n_~n_oı_m_m_r. __ <2_1_s2_1, :-:tt~o. siyle ve kapalı zarf usuıu ne ~a idare binasında satm 

B Q v Q k 1 kıra m D ve sil Bu işe girmek isteyenlerin listes!.n de yaZlh muvakkat teminat ile kanu 
u ür. Hafız Cemal nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gUn saat 14 de ka.dar komil Soo 000 L 1rad1 r reisliğine vermeleri 18.zımdır. 

• Dahiliye mUtehaa1111. htanbu Şartnameler 146 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde aa.tıınül 
Ayrıca: 200.000, ıso.ooo. 100.000, 70.000, 60.000, 60 .000. 30.000, 20 000, 15.00C.' l>lvanvohı. No. 104. T~1: 2239P tadır. (9466) 

U~alık ikramiy,elerle (400.VGO ve 100.000) liralık iki adet mUka.fat nrdır- !•••••••••••••••• Liste Malzeme ismi 
Keşide yılbaşı ıeoeai yapılacaktır. No. 

Biletler (2.5), (5) ve (10) lfralıktır. Sahibi: ASIM US 1 
Vakit kaybetmeden hemen biletinizi ahnt%. N"'""'"'t Milrtıt..-f1 Raf' • • •• .. ··-.'"1 2 

Estakat demiri 
Hangar malzemesl 

Muhammen bedel 
Lira K. 

29.261 15 
58.028 00 

Muvakkat teminat 
Lira K. 

2.194 • 
4.151 .. 

CAFER MüSHil ŞEKERi teairi kat'i, alımı kolay en iyi müshll şekeridir. BilUınum 
- zanelerde bulunur • 

• 



~ ' 
Kutlulamağa hazır anıyor musunuz ? 
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İNHİSARLAR iDARESİ 
. 

T ARAFIND~4N SATILAN 

FRANSIZ MEN ELi 

Fi ATLARI 


