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Bu lg ar Meb'uslarının 
Arazi istemesi Ne Olacak 
Köse iv an of Vaziyeti Anlatıyor 

yucularınm Kurban Bayra -
rnını kutlular, sonsuz saadet
ler diler. Gazetemiz, diğer 
akşam reliklerimizle birlikte 
Salı, Çarşamba ve Perşembe 
günleri çıkmıyacak, bayramın 

1 

dördüncü gilnünden itibaren 
neşir vazifesine devam ede
cektir. 

Fas Sultanı 
H 

Sofya, 30 (Hususi) Meh'
nsan meclisinde hütce mü• 
zakeresi dolayısile söz alan 
ll:ıeh'U8ların ekserisinin Yu
tıanitan ve Romanya'dan 
lll'azi istemeleri Avrupa'da 
derin akisler yapmıştır. 

Meb'usların bu suretle : 
- Toprak isteriz, diye bağırma

ları bir müddet evvel Romadaki 1 

nıeb'usların: 

- Tunus, Korsikayı isteriz, di
Ye bağırmalarına benzetilmekte 
ve İtalyan meb'uslarının bu söz

lerini takib eden siyasi gerginlik 
ve Fransa - İtalya münasebetleri
nin son günlerde aldığı şekil ha
tıra gelmektedir. 

İtalyan meb'uslarının sözlerini, 
ll.oma hükfuneti resmen teyid et
mişti. Bulgar hükıimet!nfo kendi 
nıeb'uslarırun bu talepleri' karşı· 
sında, nasıl bir hattı harek t t 
k 'b ""eceı« me ki b ,_ e ~- G BuJgar askerleri bir niimayi§ esnasında hallo dafıtıyorlar 

'" 6' ra a e .. Jenen bır 
hAdiı;e olacaktı. 

Bulgar meb'usları Romanya ve Yenı· Meb'u .- t•h ı:. 
Y-unanistandan arazi istemeıerine S D 1 a Dl 
rağmen, Yugoslavyadan yalnız o- - B s b 
radaki Bulgar akalliYetlerinin lçı·n u a ah Bı·r 
haklarının tanınmasını taleb et-

nı~:~:t:r~vekil Köse İvanof söy- Toplantı yapıldı 
lediği nutukta: •Siyasi hakikatle-

OnündeBir 
Gecid Resmi • 

Kasablanka 30 (A.A.) - Fas 
Sultanı yanında Fransanın umu
mi valisi General N ogues olduğu 
halde Algerie kruvazörüne gide
rek Amiral Abrialin ziyafetinde 
bulunmuştur. 
Öğleden sonra, Kasablankada 

büyük bir askeri geçit yapılmış 
ve Fas Sultanı geçid resminden 
sonra Fransız bahriye subayları 
şerefine sarayda bir esmi kabul 
tertib etmiştir. 

Filistinde 
Yine Şiddetli 

Çarpışma Oldu 
Kudüs 30 (A.A.)- Arab nas -

yonalistleri Gazze istasyonu ci -
varında İngiliz kıtaatına hücum 
eünlşkrd:r · · ' bu 'a. ruz
da hiç zaJ iat vermedlklerfni bildi
riyorlar. 
Kudüsiın muhtelif yerlerinde 

de birçok müsademcler olmuş ve 
bu mü.sademelcrde ü~ Arab ölmüş 
ve üçü kadın olmak üzere yedi 
Arab da yaralanmıştır. 

Yafa ile Kudüs arasında yeni
den telefon muhavcratı kesilmiş-

re ve memleketin imkan lanna uy-
11\ıyan ·emeller beslenıı)emesini> 
tavsiye etmiştir. Memleketin Her 

Martta Meb'us 
T arafında 22 =u=r. ====== 

Seçilecek MAKiNEYE VERİRKEN: t Bulgar Başvekili söy !ediği nu
d ukta, bütün komşu devletlerle 
ost geçinmek gayesinin takib e

dildiğini tebarüz ettirmiş, bilhas-
8t~ Türkiyeden bahsederek demiş
ır iti: 

'J'·~- Bu ayni siyaset, komşumm 

b 
Ur kiye ile olan dostluk milnase-
Ctler· · · •nı, 1925 de aktedJ!en paktın 

lİJııı. . 
llıı 1Y•ti dairesinde bir kat daha 

. vvetlendirmiş ve • samimil-tir-
llıışr -· b rr. Bu pakt, Bulgaristanm 
lliıarbden sonra ilk akdettiği mu
llt ededir ve uzun müddet yegane 

llahede olarak kalmı~tır.• 
,, Bulgar meb'uslarının bu sözleri 
•una · 
b' nı.stan ve Romanyada derin 
ır tee ·· 

11 ssur ve kısmen de heyecan 
k :andırmıştır. Fakat, Bulgar hü

la"'netinin en salahiyettar ağzı ou: Bulgar Başvekili Köse İvano{
l'e ~rih ve açık nutku bir derece-

adar teselli ve emniye~ ha -
"ası 
il "Yanmasına sebeb olmuştur. 

rıı er ne de olsa, Bulgar par!A -

Yaen:osunda böyle bir tezahürat •at ınış olması, derin alı:isler bı-
tııaktan hali kalamazdı. -

Dünkü Spor 
Hareketleri 
))·· j 
\: ~n. btıınhulda Yapılan 
iı hını Spor Temasları 
n?• Ankara, lzmir ve 
s~er Şehirlı>rimizdeki 
l~ ı- J\tü'!alınkalarıoıo 
8 silatını Lütfen 6 ıncı 
"-Jfauı da •z Okuyunuz. 

Yeni meb'us intihabatı etrafın
da esaslı hazırlıklara girişilmiştir. 
Bu maksadl:ı Ankarada Parti U
mumi merkezinde kurulan ko -
misyon, intibah için bütün vila -
yeUere peyderpey emirler ver • 
mektedir. Bu emir üzerine tekmil 
vilayetlerde bugünden itibaren se
çim defterlerinin ihzarına başlan
mıştır. 

Bu çalışmalar martın ilk haftası 
içinde bitmiş olacak ve 14 mart 
salı günü müntehibi saniler 22 
mart günü de memleketin her ta-
• afıııda y<'ni meb'ııslar intô!ıab 

olunacaktır. 

VİLAYETTE BUGÜNKÜ 
TOPLANTI 

İstanbulda yapılacak seçim l:a
(Dcvamı 6 ıncı sahifede) 

Bugünkü toplantıya reislik eden 
Vali Lıitfi Kırdar 

Barem Layihasında 
Değişiklik Yapıldı 

Cedvelini Yeni Maaş 
Tafsil at ile 

Bütün 

Ankara 30 (Hususi muhabiri -
mizdcn) - Devlet dairelerınde [ 

çalışan memurlarla, sermayesinin 1 

yansından fazlası devlet tarafın

dan verilmiş olan müesseselerde 

çalışan memurlara aid barem ka
nunu layihalarının bütçe encü -

meninden geçtikten ~onra aldığı 
son şekli bildiriyorum Bu !.iyi -
balar, yeni te~ekkül edecek mce-

Yazıyoruz 
li , ncumenlerindc tetkik edile -

cektır. 

But~e encümeninin kararlaştır

dığı bu son şekil, bir ınüddetten

beri gazetelerde yazılan esaslara 

nazaran kısmen değişik bir vazi
yettedir. 

. " , r"ı ı ve asgari ma::ışlar şu su· 
retle tcsbit edılmiştir; 

ı Dnanu G ıncı sahif~e) 

Frankocular 
Bir Şehir 

Zapfeffiler 
Burgos 30 (A.A.)- Radyo ile 

verilen haberlere göre Frankistler 

Granollersln 13 kilometre garbin

de kain Caldas de .Montbuy ismin
deki kasabayı işgal etmişlerdir. 

Diğ~r cihetten Frankistler tara

fındJn neşredilen bir tebliğde 

Frankist kuvvetlerin Katalonya 
cephesinde 9 kilometre kadar iler

liyerck bir kasabayı i~gal ettik _ 
!eri ve ·İspanyollarla Amerikalı
lardan ve orta Avrupa gönüllüle
rinden mürekkep üç beynelmilel 

livayı• inhizamıı uğrattıkları bil
dirilmektedir. 

Estramadure cephcsınde Cum
huriyetçilerin bütün taarruzları 
geri püskürtülmüştür. 

1 

Halifenin 1 
Sarayında 1 

Bır lspanyol 
Güzeli 
Çok Yakında 

Hitler Beklenen Mühi 
Nutkunu Bugün Söyledi 

Almanya' nın Müstemleke T aleblerin 
Karşı İngiltere Rıza Gös~erecek 
Yarın da Çember/ayn Bir Cevab Veriyor 

Berlin 30 (Hwusi) - Alman 
devlet reisi Hitle-r .bugün öğle ü
zeri Rayiştağda gı11'lerdenberi 
beklenen siya.o; nı<tklfn·u. söıılc • 
mekte ve Almanyanın mü.rtem
lek~ talebleriııi açıkçı. ortaya at
maktadır. 

Nutkun arifesinde, beynelmilel 
vaziyete İtalyanın Akdenize mü
teaJl,k olan istekleri ile Alman -
yanın bu isteklere m'izaheret et
mek için vermiş oldu.~u karar hA
kim bulunmakta idi. 

Roma hükumetinin yegane res
mi Pareketi, Fransız · İtnly~.ı :ti
lii!ının feshinden ibarettir. Fakat, 
Fransa hük,.ımctınc sarih te . . ıt -

lerd~ bulunulmuş degildır. 

İtalyadan gelen bütün haberler, 
Frankonun muvaffakiyetinin, Ro
ma hükumetinin ileri süreceği mü
talebatı bildirmesındcn evvel te
min edilmesi lazım olduğunu ıtös
termektedir. 

Parisdo hakim olan kanaate gö
re, meselenin şımdi p~k yakın o
lan bir istikbalde mevzuu bahso
lacağını temin etmektedır. 

<•Dın-...... a ..a!ııifede) 
MUnihte Hltln, Muaollni karplarken_. 

Denizbank /Frankocular Her 
T edkikJeri Gün Biraz llerliyoı 
Eaşiadı Fransa, İspanyol Mültecilerine 

Bütün Hududlarını Kapadı Maliye Teftiş Hey'eti 
Bu Sabah Geldi 

• 

iktısad Vekili Hüsnü Çakır 

Denizbankta tetkikler yapmak 
ve ayni zamanda İmpeks ve Saie 
şirkteti meselesini tahkik etmek 
üzere dün sabahki ekspresle, An
karadan şehrımlze bir maliye tef
tiş heyeti gelmiştır. Bu hey,et bu 
sabah Denizbanka giderek tet -

' kiklerine başlamıştır 
Mahye teftiş heyetinin, Deniz

bankın şimdiye kadar yaptığı bü
tün muamelelerini gözden geçi
receği anlaşılmaktadır. Bu tet -
!tikler kısa bir zamanda İktısad 
Vekaletine bıldırilcccktir. 
İmpeks i~inin de idari tahkikatı 

bitirilmiş olup adli tahkikat da 
bayram ertesi sona erecektir. 
Denizbankın yeni umum mü

dür vekili Yusuf Ziya Erzın bu
gün, bankanın kısım şefleri ken
di şubelerine aid bırer rapor ve
rerek vaziyeti bildireceklerdir. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Parla 30 (Huııusi) - Pirenede 
Fransaya iltica eden Cumhuriyet
çi İspanyalı mülteci!erin sayı.sı 
_ht!r gün artmaktadır. Bunlar aç, -
sefil bir halde, günlerce yol yü • 
rümüşlerdir. Yanlarında çocuk -
lar, kadınlar vardır. 

Fransa hüktımeti, alı.ın eden 
bu mültecilerin vaziyetini tetkik 
etmiş, erkek ve gayn malul İs -
panyol mültecilerinin Fransaya 

girmelerini menetmiştir. Bük\l . 
met sadece kadınların ve çocuk 
!arın girmelerine mıiraade etmiL 
tir. 

Bu emir gelmeden evvel 150 
kadar İspanya} askeri Fransa hu 
dudunu geçmiştir. Bunlaı, boş t 
fabrikaya yerleştirilmişlerdir. Bt 
lann kumandanı: 

Düşmanın ta~~ areleri v 
(Devamı 6 ıncı sahüede) 

Bugün Kurban Satışı 
Hararetle Yapılıyor 

• 
Havaların iyi Gitmesi Bayramı 

Bekliyenleri Sevindiriyor 

Kurban pazarlarıada lıo )'iDi paııarlı.k ediliyor , 

(Yuın 1111a ulıiledrl 



• 

jHADiSELER KARŞISINDAfı 
--------Son Telgraf,...,--· 

SAKALI OLAN HER ZAMAN 

SÖZÜNÜ DİNLETEBİLİR Mİ? 

Geçnelerde de tuhaf bir hadise 
olmuştu. Galiba, etıbba odası mü
zakereleri esnasında idi. fakir dok-

lstanbu 
Edirne 
Yolu 

D 
ünyanın en uzun sakallı a
damı Fransada imiş .. değir
mencilikle uğraşan bu ada

mın sakalı tamam 7 metro uzun

luğunda imiş.. Ne dersiniz bu 

lşe?. Bu adam, uzun sakallı olma
nın birçok faydalarını sayıyor -

muş. Üşüdüğü zamanlar, üzerini 1 
örtüyormuş.. Fena bir şey değil.. 

torlara yardım faslı görüşülüyor-
du. Doktorlar arasında fakir bu- Turistik Otel ve Servis 

Sakalı olanların, sözünü herkes 
dinler .. Diye eskiden kalmış bir 
söz vardır .. Sakalım yok ki sözü

mü dinleteyim, deriz .. Acaba, bu 
değirmenci sözünü dinletebiliyor 

mu?. Fakat, aklımıza sakal hika
yesi geldl Hani uzun sakallı bir 
adama: 

- Gece yatarken sakalını yor
ganın altına mı koyarsın, üstüne 
mi?. Diye sormuşlar .. 

Adamcağız cevab verememiş .. 
O akşam evine gitmiş, yatmış .. 

Sakalını nereye koyacağını şaşır

mış.. B!itün gece uykusuz kalmış .. 

Ertesi gün de sakalını derhal kes-
miş.. 

Değirmenci 7 metro uzunluğun
daki sakalını r.caba gece ne yapı
yor? .. Yorgan diye üzerine mi ör
tüyor, dersiniz .. 

DOKTORLAR ARASINDA 

FAKİR OLAN VAR MI?. 

Bugünlerde bazı gazetelerde, ba
zı doktorlar hakkında serzineşli 

yazılara tesadüf ediliyor: Bir ga
zete, geçenlerde, gece hastaya ça

ğırılan doktorların, rahatsızlığı 

göze alarak gitmediklerini yazı -
yordu. Bir gazete de, şimdi, ge -

celerl hastaya giden doktor !arın 
fazla ücret istediklerini yazıyor .. 

lunup bulunmadığı münakaşa e- İ • 
dildi Neticede fakir doktor ol - şlerı 
matlığı anlaşıldı. Şu doktorlar çok Balkanlardan veya haric mem-
sevimli insanlardır, vesselam.. leketlerden otomobille memleke-

DÜNYANIN FELAKETLERİ 

KENDİSİNE KAFİDİR 

Cenubi Amerikada, Şili Cum -
huriyeti hududları içinde son vu
kua gelen zelzele, hakikaten tü:\'
ler ürperticidir. 30 bin insan öldü, 
50 bin kişi yaralandı. İki büyük 
şehir yerin dibine göçtü. Birçok 
şehirler harab oldu. Maddi zarar 
milyarlarca lirayı buldu. Birçok 
sari hastalıklar çıktı. 

Bu felaket Cenubi Amerikada 
oluyor. Avrupaya uzak.. Fakat, 
nihayet dünyanın yüzü.. Sanki, 
bu facialar yetişmiyorm~ insan

ların çektiği hayat yükü azmış gi
bi, bir de harb için hazırlananlar, 
saldırmak, taarruz etmek isti -
yenler var .. Dünyanın felaketi 
kendisine kilidir. Yeni feli\ketler 
istemiyoruz. 

Avrupanın bazı diplomatları 

bunu neden anlamıyorlar acaba?. 

SAADETİN TILISIMINI 

BİLEN VARSA 

Afrikada, Belçika kongosunda 
bir yanardağ faaliyete geçmiş .. 
binlerce hektar arazi orman ateş
ler, !avlar altında kalmış .. Bu da 
mı az küçük bir felak.ettir. Dün
yanın felaketleri k.ilfi. Saadetin 
tılısımlarını bilen varsa, hü.ıı rle
rini göstersin .. Felaket yarat>nak 
büyüklük değildir. 

AHMET RAUF 

timize gelecek olan seyyahlar için 
Edirne - İstanbul asfalt yolu üze
rinde biran evvel büyük ve mo
dern bir turistik otel inşa olun -
ması için faaliyete geçilmiştir. 

Bu otelin proje p!ilnları Nafıa 

Vekaleti tarafından tetkik olun
maktadır. 

Diğer taraftan asfalt yol üze -
rinde mü teaddid yerlerde; sey -
yahların istirahat ve yeme, içme 
gibi ihtiyaçlaırnın kolay !ıkla te
mini için birkaç servis yeri açılma
sı da kararlaştırılmıştır. Bu servis 
yerlerinden birincisi yakında Lü
leburgazda açılacaktır. 

Gerek yeni ·Turist otelinde ve 
gerek bu servis yerlerinde istih
dam edilecek olan garsonlar şeh
rimizde bir kursa tabi tutulacak
lardır. 

Trakya umum müfettişliği bu 
hususta alakadalara tavsiyede bu
lunmuştur. 

---o---

Talebe 
Ze kaların ı n 

inkişafı 

('KüçüK HA HER L EEJ 

Bu Yolda Yeni 
Tedbirler Alınıyor 
Şehir ve köylerdeki ilk ı;nekteb 

talebelerinin zekalarının kolay -
!ıkla inkişafı için, tedris cihetin
den ve muhtelif bakımlardan iyi 
faydalar verecek olan büyük, 
renkli ve müteaddid duvar levha
ları, ders tabloları ve basit gra -
fikler hazırlanması kararlaştırı -
!arak tatbikata geçilmiştir. 

* Brezilya Hariciye Nazırı dün 
Nevyorka gitmiştir. * Liıl.bon askeri mahkemesi 
6 komünisti 20 şer sen~ ağır hapse 
nıahkılm etmiştir. * İngiliz kabinesinde milli mü
dafaa Nazırı değiştirilmiştir. 

* Bulgar Kralı Boris b~ün 
i5 inci yıl§ına basmaktadır. 

* AlmanYQ Çek hükfunetine bir 
nahiyeyi iade etmişti!'. 

* Bayram dolayısile, An.kara -
dan İstanbula gelen ve müteka • 
bilen buradan An.karaya giden 
trenlerin adedi günde üçe çıkarıl
mıştır. 

* Belediye reisliği deniz ha -
mamlarını esaslı bir surette ıslah 
etmeğe karar vermiştir. 

* Beynelmilel Nevyork ser • 
gisine gönderılecek nümunelerin 
mühim bir kısmı yola çıkarılmış
tır. * A vrupadan gelen çiçeklerin 
gümrük resmi % de 500 e çıkarıl
mıştır. Bu kararın tebliği tarihine 
kadar gilmrüklere gelmiş bulu -
nan çiçekler de ayni yüksek tari
feye tabi tutulduklarından bun
ları sahibleri almamış v~ Kızıla
ya vererek hastanelerdeki hasta
lara tevzi ettirmişlerdir. 

* Emniyet işleri umum mÜ -
dürü Şükrü Sökmensüer dün An
karadan şehrimize gelmiştir. * İktısad Vekaletine merbut 
bütün teşkilatta çalı~,1n müfettiş
ler arasında geniş bir tasfiye ya
pılacağı haber verilmektedir. 

* Devlet demiryolları ve liman
ları umum müdürlüğü sporculara 
trenlerde % 50 tenzilat yapmayı 
kararlaştırmıştır. Ancak bunların 
beşer kişilik kafileler halinde ol
ması lazımdır. 

Kabzımallar veE t 
Nakliye Şirketi 
Kaldırılacak 

İstanbulda hayatı ucuzlatmak 
için alınacak tedbirleri te.,lııt et
mek üzere touianan m:ı :-· ı vere he
yeti bu hususta mülıi:""! oır rap?r 
hazırlıyarak Vali ve H~'.ediye Re
ısi Lı'.ı.tfi Kırdara vern.işt.r. 

Söylendiğine göre bu rapord3 
çok mühim fikirler bulunmaktadır. 

Ezcümle •kabzımal> namile hal
de çalışanların hayat pahalılığına 
sebeb oldukları, binaenaleyh bun
lara hiç lüzum olmayıp kaldırıl -
ması ve bu suretle meyva fiatla-

GÖKYOZO~DE 
AŞK YARIŞLARI 

No. 104 

- Bu işler bitinciyr. kadar her 
akşam burada bulll§uruz, olmaz 
mı Reşadcığım? 

Diyerek ayağa kalklL 

Reşad önüne bakarak söz ver-
di: 

- Hay hay .. buluşuruz. 
- Sakın beni bekletme burada! 
- Hayır. Her zaman sizden ön-

ce gelmeğe çalışacağmı! 

* Reşad o gece eve yemeğe git-
medı. 

O, Cemili bulmak, onupla ko
nuşmak ihtiyacını duymuştu. Or
talık çoktan kararm~tı. 
Reşad, Cemilin her zaman git-

Yazan: İskender F. SEBTELLI 

tiği meyhaneye doğru yürüdü. 
Zavallı delikanlının beyni dur

muştu.. Hiç bir şey düşünemi -
yordu. 

Cemilden t<!Selli mi arayacaktı? 
Hayır .. 
O, o dakikada Cemli gibi ko • 

nuşkan ve samimi bit' arkadaş a
rıyordu. 

Gökyüzün.de largüöşGaıtl avzb 
Meyhaneye girdiği zaman, içki 

içmiş gibi bacakları birbirine do
lanıyor, başı dönüyordu. 

Garsona sordu: 
- Mühendis Cemil gelmedi mi? 
- Hayır bayım.. Henü' gelme-

di 

--İş Talimatnamesi 
Hazırlandı, Başvekalete 

Verildi 
Ankara, 29 (Hususi) - Devlet 

daire ve müesseseler inde kırta -
siyeciliğin önüne geçmek, evrak 
ve dosya muamelelerini birleştir
mek maksadiyle hazırlanan iş ta
limatı Dahiliye Vekfileti tarafın
dan Başvekalete taktlım edilmiş
tir. 

---<>O----

Bir Cinayet 
Çanakkalenın Akpınar köyün

de bir tarla meselesi yüzünden 
feci bir cinayet işlenmiştir. 

rınm ucuzlatılması teklif edilmek
tedir. 

Diğer taraftan et fiatlarını ucuz
latmak için de et nakliye işinin ka
saplar şirketinden alınarak bele
diyeye verilmesi de teklif olun
muştur. Bu suretle et fiatlarını 

kilo başında •20· kuruş ucuzlat
mak kabil olabilecektir. 

- Her akşam gelir mt buraya? 
- Evet bize uğramadan bir ye-

re gitmez. 

Reşad rakı içmeğe başıadı. 

Loş bir köşeye oturmuştu. 
Tezgah başında ayakta içen müş-

terilerin gürültülü konuşmalarına 
uzaktan kulak verdi. 

Üstü başı temiz iki adam, Ce -
milden bahsediyordu: 

- Seninki evleniyormuş .. Duy
dun mu? 

- Haydi canını, Cemil evlene
mez. 

- Vallahi evleniyormuş be. Da
irede duydum. Bizim reis başka
tibe söylemiş .. O da bize söyledi. 

- Eh .. öyle ise doğrudur. Sizin 
başki\tib yalan söylemez. Kimi a
lıyormuş bakalım? .. 

- Yeni gelen iktısad müdür 
muavininin kızını .. 

- Ne dedin? O civelek kız, bu 
sefil mahlfıka nasıl varıyor? 

- Sefil mi dedin? Sen Cemili 

p o L s • 
1 

Ve .. Mahke meler 

Kırkında ı Sonra Bir Tramvay Yine 
Yakışırmı ya ? • Yoldan Çıktı 

15 Yıllık Evlilikten ve Dört 
Çocuk 5ahibi Olduk.tan Sonra 

B 
ayan Elmas ayağa kalktı: 
- Bugün bütüı: şahitleri

mi getirdim, bay hakim. 
Onları dinleyin ... Bu ışte hangi
mizin haksız olduğunu, hangimi
zin kabahatli bulunduğunu anlı • 
yacaksınız. 

Kadın sinir:i idi. 
- On beş ;enedir, ona kadınlık 

yaptım, bunca emek sarfettim. 
Bir de utanmadan, sıkılmadan bo
şanma davası açıyor. Ben katiy -
yer; ... 

Altıncı Hukuk Hakimi, kadının 
sözünü kesti: 

- Yeter bayan, şahitleri din -
leyeceğiz .. 

Ve mübaşira emretti: 
- Sı tkn·ı çağ• r!. 

Şahit Sıtkı davacı Mehmedi 1-
şar"t ederek: 

- Bay, benim arkadaşımdır, de
di. Bayan Elmasla on beş yıldan
beri evlidirler. Dört te çocukları 
vardır. Bundan üç dört sene ev • 
veline kadar gayet iyı geçiniyor
lardı. Fakat Mehmet, Rayna is -
mindeki musevi kadım ile mü -

Bir Çocuk ta Bu Arada 
Yaralandı 

Vatman Alinin idaresindeki 145 
numaralı Şişli - Tüne: tramvayı, 
dün Tünel önünde manevra y_a
parken, yol üzerinde duran bir 
romorka çarparak yoldan çıkmış
tır. Ayni zamanda 324 numaralı 
elektrik direğine de ç:;rpan tram
vay, son sademe ile hasara uğ
ramış ve yolculardan 42 inci mek
teb talebesi Mustafa da başından 
yaralanmıştır. Yaralı Şişli çocuk 
hastanesine kaldmlffiıştır. 

-*--
Bir Tarla Yüzünden 

Çanakkaled·' Halil oğlu Mehmed 
Öztaş ile enişresi Ali Sezer ve kız 
kardeşi Sabriye Evcil, miras ka
lan tarla yüzünden bir kavgaya 
tutuştukları sırada, Mehmed Öz
taşm 14 yaşındaki oğlu Cemil ta
banca ile Ali Sezeri kasığından 

yaralamış, babası da bıçağını sol 
böğrüne sokmuştur. Ali Sezer, bi
r az sonra ölmüştü!:. 

Bunlar, Sabriye Evcili de sol 
göğsü altından ve kasığından çok 
tehlikeli surette yaralamışlardır. 

nasebete başhyınca, ailesini ih - 1 KISA PQ!IS 
mal etmeğe başladı. Artık evine -

uğramaz oldu. HABERLER! 
Şahit Ali şu ifadeyi verdi: j ------------
- Geçen sene, bir gün Mehmet * Beyoğlunda, Arabcamilnde 

ile 0 yahudi karısı bize geldiler. oturan Faik Karakaş ile arabacı 
Mehmet kadına: •- Eğer benim- Salahaddin arasında bir mesele 
le evlenirsen, ailemi boşayaca - yüzünden kavga çıkmış neticede 
ğım .• dedi. Kadın da onun bu tek- birbirlerini döğdüklerinden her 
lifini kabul et.ti. ikisi de yakalanmışlardır. 

Ali sustu. Bir müddet bıl§ını ö- * Galata köprüsünde Hasan 
Boncug" un idaresinde bulunan bir 

1 
nüne eğerek, düşündtl Sonra tek-
rıır hakime baktı: araba, birdenbire önüne çıkan 73 

- Bu yaşlı başlı adumın, bu yol- yıl§ındaki Mihal oğlu Sarafine 
suz hareketi, beni sinırlendirmiş- çarpmıştır. Sarafin yaralanmamış 
ti: fakat, bu çarpma ıztırabına sebe-

- Burası randevü yeri değil _ biyet verdiği cihetle arabacı yaka-
dir! lanmıştır. 

Diyerek, onları evimden kov _ * Dün akşam, Kazlıçeşmede 
dum. demir eşya fabrikasında 400 kilo 

Şahit hakimin: sikletinde demirlerden biri kam-

- Kabahat hangisinde?. 
Sorusuna da şu cevabı verdi: 
- Tabii adamda ... 
Ve sözüne ekledi: 
- Herif, yahudi karısına tu -

tulmuş bir kere ... 
Mehmedin bacanağı Latif te de

di ki: 
- Bir kaç yıl önceye kadar, ka

rı koca iyi geçiniyorlardı. Sonra, 
Mehmet, Rayna ile münasebet 
peyda etti. B~n kendisine: c- Bu 
yaştan sonr a, bu hareket sana ya
kışmaz, ayıpllr .• dedikçe, o !il. -
kayt bir tavda: 

- Ne yapayım, birader .. Ben 
şimdi hayat buldum, artık yaşı -. 
yorum!.. 

Sözlerile mukabele ediyordu. 
Bacanağımı müteaddid defa -

lar, Raynanın evine, paketlerle gi
rerken gördüm .. 
Davacı Mehmed, Şahidleri ya

lancılıkla itham etti ve onların şe-

tanımamışsın öyle ise .. 
- Haydi canım, o serserinin bi

ridir. Her gece burada içer içer, 
ve yemek yemeden odasına_ gidip 
sızar. Dünyadan haberi yoktur. 
Öyle bir kızı, böyle ayyaş ve . ' 
sem bir adam mes'ud edebilir mi? 
Reşad daha fazla dinlemek is -

temedi .. Önündeki kadehini bir 
yudumda midesine boşalttı. Ve 
kendi kendine söylendi: 

- Cemil, büyük bir filezofmuş .. 
Bana, insana keder Ii zamanında 
içkiden daha samimi bir arkadaş 
yoktur demişti. Yalan değilmiş bu 
söz .. Birkaç kadeh daha içersem, 
artık Cemile de ihtiyacım kalmı
yacak .. Kendi derdimi kendim din
leyip avunabileceğim. 

Reşad bu meyhanede rakıya a
l~mıştı. 

Ona ilk önce burada rakı içiren 
Cemil değilıniydi? 
Şimdi Cemil yanında yoktu. O

nu içkiye kim teşvik ediyordu? 

yandan indirilirken, elden kurtu
larak düşmüş ve indirenlerden an
bar memuru Dursunun ayağına 

çarparak. bilek kemiğini kırmıştır. 
Yaralı hastaneye kaldırılmıştır. * Sabıkalılardan Osman Günay, 

Mahmudpaşada Ali Karakayanın 
cebinden saatini çalmışsa da, sa -
vuşmağa meydan bulamam~, ka
çarken yakalanmıştır. 

hadetini kabul etmiyorum, dedi. 
Mehmed asabiyetinden önün -

deki masayı yumruklıyarak, ha -
kime: 

- Bu kadın benim şeref ve hay
siyetimi iki paralık etti. Artık o· 
nunla berabe.· yaşamama imkan 
yoktur. Rica ederim, beni ondan 
ayırın! .. dedi. 

Bazi şahidlerin de dinlenmeleri 
için, duruşma başka bir güne bı
rakıldı. 

MEHMED HiCRET 

Reşad bu meyhanede zevk duy
mağa, kendi benliğile burada baş 
başa kalınağa, kendi vicdanile ko
nuşmağa başlamıştı. 

Bir aralık: 

- Cemil de nerede kaldı ya?! 
Diye söylendi 
İçti. 
O durmadan içiyordu. 
- Neden sarhoş olmuyorum.. 

Tuhaf şey! 
Dedi. Acaba sarhoş değil miydi? 
Biraz sonra kendi kendine gül

dü: 
- Ben zaten içmeden sarhoş ol

muştum. Buraya geldiğim zaman 
kendime malik miydim? 

Reşad rakıyı susuz içiyordu. 
- Ben burada hasta olmuştum, 

dedi, bir daha içmemeğe yemin et
miştim. Bu akşam yeminimi da, 
hastalığımı da unuttum. Neydi o 
geçenlerdeki sarhoşluğum!.. Az. 
kaldı ölüyordum evde. İki gün ya
taktan çıkamamıştım. Ya şimdi de 

Köylü 
Çocukları 

için 
Yeniden 200 Mektep 

İnşa Olundu 
Köylerimizi ve köylü çocukla

rını sür'atle okutmak üzere Maa

rif Vekaleti tarafından geçen yaz 
tatilinde inşasına başlandığını 

yazdığımız muhtelif yerlerdeki 500 

köy mektebinin 200 ünün inşaatı 

tamam olmuştur. Geri kalan 300 
ü de birkaç ay içinde ikmal edil -
miş olacaktır. 

Bu suretle, önümüzdeki ders yılı 
içinde, yeniden memleketimizin 
500 köyü birden en modern birer 

mektebe kavuşmuş olacaklardır. 
Ayrıca Maarif Vekaleti; ilk tedri

sat umum müdürlüğü; yenid•n 

yepılacak müteaddid köy ınek -
teblerinin yerlerini ve .n'>delle • 
ri~i de tesbit eylemekle meşgul
dür, 

Diğer taraftan köy eğitmenleri 
yetiştirmek üzere bu yıl 12 eğit

men kursu açılacaktır. 

Bu kursların yeni faaliyeti ve 

yerleri de Vekfilet tarafından ka
rarlaştırılacaktır. 

Bir yandan da köy eğitmenle -
rinin köy !erle daha yakından meş

gulmasını temin için ayrıca ted
birler alınmaktadır. 

Benzin ve Gaz 
Tek rar 

Uc u z l atıldı 
İktısad Vekfiletinden: 

1 Şubat 1939 tarihinı!en itib~ren 

muteber olmak üzere pet.ol -oP. 

ben;in teneke fiatları, tenek· ·nin 

gümrük resmi ve muamele ver -
gisindekl değişiklikler üzerl:ıe 

aşağıdaki cetvelde gfüüleceği veç

hile beş şehir için tenzilen yeni -

den tesbit ed:lrniştir-

Diğer şehir ve kasab~lardaki a• 
zami satış fiatları İstanbul VP. İz

mir depo fiatlarına nakı.iye ve 

mahalli resimierle b~ ,.: karı ve 

satıcı iskontosunun ilave•i sııre

tile tayin ve tesbit Jlunmaktadır. 

Dökme benzin fiatJarında hiç 

bir deii:isiklik yoktur. 

• • '" "' ..o <> ..c ~ ... -"' '" ~ <> " "' " !:: c ~ " •::ı-"' 
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Kr. Kr. Kr. 
Ankara 635 595 92 
İstanbul 555 485 77 

İzmir 555 595 7'1 

Mersin 560 510 81 

Samsun 560 51 O 81 

İstanbul ve İzmir depo fiatları: 
Kuruş 

Gaz çift büyük teneke: 453,42 

Gaz tek küçük teneke: 72.00 

Benzin çift büyük teneke: 496,75 

öyle olursam ... Yok, yok. O, vii -

cudümün içkiye ilk isyanıydı. Ar
tık alkol beni yenemez .. Yenebil

seydi, şimdiye kadar sarhoş ol -

muştum. İşte muhakemem yerin
de .. Her şeyi görüyor, ve düşüne

biliyorum. İşte Suna, karşınıa di
kildi. Beni alaycı bir bak~la süzü

yor .. Hakkı var. Suna benim gibi 
bir insanla karşılaşmamış. İşte 

Sunanın aıınesL •Tahir benim ye

tiştirdiğim adamdır. Ben ne em
redersem yapar. Ondan b~ş&nıp 

sana varacağım!• diyor. K~ a,.Ja
rını beni aldatmıyorsa, onun ha -
yalini gördüğüm kadar sesini de 

duyuyorum. Ve nihayet 4te ba -
bam .. Annem.. Nesrin .. Onları da 

görüyorum. Hayır, hayır .. Ben sar
hoş değilim. 

Bir kadeh daha içti. 

Sigarasını yaktı: 

(Devama vu) 

Bir İspanya 
« i1ünih » i mi? 

Yazan: Ahmed Şükrü ESMEB 

Münib, Almanyanııı malıim o· 
lan büyük şehridir. Fakat geçen 
eylıllden beri, enternasyonal po
litikada şöyle bir mana ifade et· 
ıniye bı!§ladı: Otoriter devletle • 
rin, el çabukluğu ile, bir mesele 
üzerindeki gnrüşmelerini demok• 
rat devletlere kabul ettirmeleri. 

Geçen ey!Ul sonundaki cMünih" 
Çekoslovakyayı parçaladı. Fran • 
sanın orta Avrupadaki alakasını 

likide etti. Avrupanın muvaze • 
nesini değiştirdi. Almanyanın, bV 
sayede orta Avrupadaki gayeleriJli 
elde ettiğini gören İtalya, bir aY 
kadar evvel, bir cAfrika Münihi• 
tertib etmiye teşebbüs etmiştL 

Fransa ile arasındaki 1935 itila • 
fının feshi, Çemberlayn 'in Ro • 
maya çağınlması ve 1talyan meC' 
!isinde Fransa aleyhine yapılaJI 

•Korsika, Nis, Tunus> nümayişi 
böyle bir Münih için hazırlıktaD 
ibaretti. Faka! Çeko, Jovakya !\[~ 
nihi> nden aldığı acı dersi hatır' 
lıyan Fransa, böyle bir tuzağı 

düşmek istemedi. İtalya meclisiP' 
de yapılan nümayişe karşı daJı' 
sanassyonel bir nümayişle mukı' 
bele ederek, İtalya ile yalnız kal' 
mak istediğini bildirdi. Fakat it& 
ya Fransa ile yalnız kalmak iste' 
miyordu. İtalyan - Fransız ihtilb' 
fı, İspanya harbinin sonuna bır" 
kıldL 

Şimdi Barselonanııı işgalile b• 
harbin sonu yaklaşmış demektir 
İtal) anın İspanyayı tahliye edi 
etmiyeceği gföıün en ehemmiY1 

li meselesi halini almıştır. Çerıı 
berlayn bundan emin görünü)'d 
Fransız Haricıye Vekili de bul' 
inanıyor. Fakat her iki meml•. 
kette de ekseryet, İtalyanın, b: 
bahane icat ederek, bazı konseS1 

yonlar koparmadan İspanyayı ıs 
!iye etmiyeceğini iddia etmekte. 
dir Filhakika İspanya. harbW~ 
sonu yaklı!§tıkça, hadiseler de . 
ikinci fikirde bulunanların hali· 
olduğuna delfilet ede.ı bir cereı· 
almıştır. Barselonanıa işgali üı' 
rinc, İtalya ve Almar.ya, bir ,)f 

panya Münihi• adı verilebi!ec'.1 
dörtler konferansı fikrini ileri ı 
mı§lardır. Böyle bir konferaW; 
görüşülecek olan mesele de · 

imiş: 
1 - İspanyada yeniden kail · 

külmesine mani olmak. 
2 - Frankoya yardım etmiş o· 

ALnanya ve İtalyanın rızala1 '' 
İspanyol mill~tinin kendi mııl' 
deratına hakim vaziyEotini test 

etmek. 
l 

,., 
~ - Dört devletin Kata oıı. 

ve Madridde her türlii komii~ 
ve halk cephesi hükii.ınetinin ~ 
rulmasına mani olmalarını teP' 
etmek. 

' 
(Devamı 6. ıncı sahif::J 

Meğer Akrabaları lıı1 

Bir şeblrll bir köye gider. ıtılf 
bwıa b•et ikram eder. Fakat ~I 
t ürlü türlü vesileler bularak 1<6~ 
terle alay etmlye başlar ve m üJt ; 
betli, müııasebetsu birçok şeyJet ı! 
l er. Bu ara lbUyar bir köylü "' 
oda'1na gelir. Şehirli: 

- Aia, sen söyle bakalım, s&JJfı' 
demektir? Bofa. ile öküzün far.k1 ~ 

. ~·' diyerek bir soru sorar . .ihtiyar 'f' 
- A beyim, nasıl anlataywı.- tJ'r 

salde hata olmaz. l'tleseıa ök~· Y 

nız, boia amcamz olursa, bUtud 
nlze sıfır denir. Cevabını verit· 

Ga lata Arabcaml Devedl~~~·ıl' 
1 sayılı evde. Orhan GO 

Katil Değilmiş 
Adamın biri, lahtakurıısu l•'~I' 

tıyormuş. Birisi almış gece se 
Tahtakurularına leslr etıneıutııİıft 
gün, herif yine satıyormuş. D1 ı•' 

- Yahu! Senden a!dığım tot 
tesir etmedi. Demiş. Satıcı cıa: ,1: 

- Bugünküler daha tesıril 
:rlne satmış ... 

Müşlerl ertesi ıün: 1 4 
- Be adam iki gilndür ııe•",~ 

tıyorsun. Sattığın tozlar ıatıts. 
nnı öldürmüyor, demiş. ııerıt~,..,v 

- Benim tozlarımın taııtal< ~ ' 
Dl öldürdütünii kim söyledi- JJ ..,,,ı• 
kalll değiUm ki.. Cevabın• "~i 

Tevldlcafer mahallesi ıı:ırıJ< JllV 
sok.ak "'~. 2 AJnı>el S•f 



Posta -Telgraf işi eri 
T grafların Telefonla 

kunması Usulü 

"Telgrafla lhbarlıdır,, 
P osta , telgraf ve telefon i

daresi halka kolaylık gös
termeğe çalışmaktadır. 

Ezcümle telefonla telgraf usu· 
lünün dairei ~ümulü genişletil -
miştir. 

Bu usule göre namlarına gele -
cek veya çekecekleri telgrafların 
telgrafhanece telefonla kendileri
ne okunmasını veya telefondan a
lınmasını arzu eden telefon abo -
neleri, muayyen ve az bir ücret 
mukabilinde oturdukları yerden 
telgraflarını alıp verebilmekte -
dirler. 

ı 
Diğer taraftan çekilen telgraf-

!arın mürseliileyhlerine hangi sa· 

atte teslim olunduğunu öğrenmek 

isteyenler hakkında da yeni bir 
kolaylık tatbik olunmaktadır; 

Telgraflarına •telgrafla ihbar· 

Jıdır• kaydını koyanlar, 20 kuruş 
verir !erse kendilerine telgrafla 

malumat verilmektedır. 

Bu ihbarın taahhütfü mektupla 

yapılmasını isteyenler 12 ve adi 
mektupla istiyenler de 6 kuruş ile 

bunu temin edebilirleı. 

i M AR iŞLERi .......................... 

Adliye Sarayının Yeri 
İcin Karar Veriliyor 

t 

Vilayet ve Belediye Sarayları da 
Aynı Yerde Yapılacak 

1 
stanbul umumi hapishane 
binasının yıkılarak yerin • 
de bir adliye sar&yı inşa o· 

lunup olunmaması hakkında öte
denberi devam eden tetkikler son 
safhasına gelmiştir: 

Bu hussuta kat'i kararı verecek 
olan Adliye Vekaletir,deki müte
hassıs komisyon, esas itibarile ad
liye sarayının burada yapılmasını 
zaruri görmüştür. 

Karar, son bir defa daha göz -
den geçirilecek ve bi18hare İstan
bul Müddeiumumlliğıne tebliğat 
yanılarak hemen faaliyete geçi • 
lecektir. 

Zirai 
Hapishaneler 
Çoğalıyor 

Adliye Vekaleti zirai hapisha
leri Çoğaltmağa ve peyderpey ge
lll§letmeğe karar veımiş ve he
llı.e:ı bu kararın tatbikine geçmiş· 
tir: 

Bu maksatla Edirne viHiyetinin 
'l'unca boyundaki hususi çiftliği 
Adliye Vekaleti tıaafından satın 
alınmıştır. 

Bu suretle mezkı'.ir zirai ceza • 
""inin sahası 25 bin dekarlık bir 
araziye baliğ olmuştur. 

--0---

San' at Kursları 
'l'r Bir tecrübe mahiyetinde olarak 

akyanın muhtelif :ı-erlerinde a· 
çılan küçük sanat kurslarının bü· 

r~ faydaları olduğıı görülmüş
Ur, Kısa ve pratik yollardan us

::;ar. Yetiştiren bu kursların mem-

d "~hnizin muhtelif yerlerinde 
e '·' "UŞat olunması kararlaştırıl-

llıı~tır. 

d 'l'rakyadaki bu kursların sayısı 
a; 14 e baliğ olmuştur. 

-

Diğer taraftan adliye sarayı bu

rada inşa olunmadığı takdirde be
lediye sarayının da ayni mahal • 

lede yapılmaması lüzumlu görül
müştü. 

Binaenaleyh, şimdi burada bir 
belediye sarayı yapılması da bu 

suretle müsbet bir safhaya girmiş 
olmaktadır. 

Yeni belediye sarayının proje
si de süratle hazırlanacaktır. 

Belediye Reisliği de bu proje 

hakkında bütün şubelerin müta

leasını sormuştur. 

Azalan 
Çoğalan 
Balıklar 

Son günlerde şehrimizde balık 
tekrar azalmıştır. Geçen hafta • 
lara nazaran uskumr•.:. ve torikle 
izmarit gibi küçük bdlıklar çok az 
çıkmaktadır. Buna mukabil ise 
kılıç balığı çok bollaşmıştır. 

Bilhassa Büyükada ve civarın· 
da her gece müteaddit kayıklarla 
pek çok kılıç balığı avlanmakta -
dır. 

Eskiden 80 • 100 kuruşa satılan 
kılıç balığının bir kilosu şimdi 40 

kuruşa düşmüştür. 
-0---

Nevyor~ Sergisinde Türk 
Pavyonu 

Nisanda açılacak olan beyne! • 
milel Nevyork sergbindeki Türk 
pavyonunun büyük bir mükem • 
meliyette olması için çalışılmakta· 
dır. 

Amerika Birleşik Devletlerinin 
150 inci yıldönümü münasebetile 
açılacak olan bu sergıye el san • 

ZORBALAR 
SALTANATI 

""· :>9 

tl' lı:albuki Canan Dede efendi • 
ırı en .. , 

ı; mumtaz parçaiarını kema-
işi suhuletle çalabiliyordu. Lakin; 
du ~ bu tarafı kendisince sır ol • 
Ya Qundan bu hareketlerini orta-

9karamazdı. 
Cariy d 

lir(!· e e udunun akordunu bi-
1\d '; Bu kız da güzel çalıyordu. 
Yor~ a Sazına tanbur ç~şnisi veri· 

u. 

hi~~an; Ca_riy~ kızlara . sanki 
<lu: Şey bılmıyormuş gıbi sor· 

ııı. :- o elinde çaldığın aletin is-
i lledır? 
-- lJcı. 

ı ucu: M.. Sami KARAVEL 

- Güzel sesi var. Şöyle bir 
alaturka bir şey çal da dinliye • 
yim... Bakalım alaturka güzel 
mi? 

Cariye; Dede efendınin sema
ilerinden bir şey çalmağa başla
dı. Tanbur mızrabını andıran kıv
rak vuruşlarile cidden güzel ça
lıyordu. 

Canan· bilmiyormuş gibi din· ' . . 
ledi. Ve elindeki kilare ıle Carı-

yeyi taklide çalıştı. 
Cariye yaman ve pişkin bir 

kızdı. Civelek ve çok oyna, olan 
bu kız olmuş ve yetişmiş i:ıir el· 
ma gibi alıal morumordu. Hiç 

·r_, ON T s L Git A P-30 2 inci ıu. .. ım 

Kıdem Nedir ? 
cnebi ve ekalliyet mckteb· 
lerinde uzun zaman mual
lildik yapanlar, şimdiye ka

dar hiçbir terfi &ÖTnıemi§lcrdi. 

Batta, vakit, vakit, türlü türlü şe
kilde zarar görürlerdi. 

Vakalet, bu kıdemli muallim • 
lerin ders başına aldıkları ücre • 
tin arttırılmasına kBTar verdi. Ba
zı mekteblerde kıdemli muallim
lere bu zamları yaptılar. Fakat, 
bazılan yapmadılar. 

Sonra bu zam meselesinde, mu
allimin şahsi kıdemi değil, ayni 
mektebde bulunuş kıdemi nazarı 
dikkate alınıyor ı:aliba .. Bu doğ
ru mudur? Bir muallim, kendi 
dahlü tesiri olmadan m 'ktcb 
değiştirtiliyor. O zaman bütün 
kıdemleri yanacak mı?. 

Bize aHikadarların söyledikle • 
rine göre, bu meselede, muhtelif 
bakımlardan müsavatsızlık var -
dır. Bütün kıdemli muallimlerin 
zam görmelerini temin edecek ted
bir alınmalıdır. 

BÖRHAN CEVAD 

Vali Ankarada 
Ne Yapacak? 

Şehrin Umumi ve Esaslı 
İhtiyaçları Tes'bit Edildi 
Vali ve BeJ.,diye Reisimiz Lut

fi Kırdar, şehrimize geldiği gün
denberi yapmış olduğu tetkikler 
sonunda, İstanbulun imarı için ilk 
planda yapılması lazım olan işleri 
tesbit etmiş bulunmaktadır. 

1 Temizlik İşleri I / imar 
Ve Kira 
Fiyatları İstanbul Birinci Sınıf 

Avrupa Şehirleri 
Gibi Olacak 

Vali ve Belediye Reisi Bu Hususda 
Yeni Tedbirler Alıyor 

Y apılan bütün takyit ve ta· 
.kiplere, edilen bütün ihti· 
mamlara rağmen yine; şeh· 

rimizin en işlek cadd~ ve meydan-
larının bile mat!üp derecede temiz 
olmadığı ve halkımızın yerlere 
kağıt, yemiş kabuğu ve saire gibi 
şeyler atmakta, yerleri kirletip 
tükürmekte devam ettiği görül -
müştür. 

İstanbulu en temiz bir birinci 
sınıf Avrupa cşlıri yapmak iste • 
yen Vali ve Belediye Reisimiz 
Lutfi Rırdar bu vazi:ı-et karşısın
da yeni ve esaslı bir temizlik mü
cadelesine geçmeği kararlaştır • 
mıştır: 

Bunun için belediye mühim 
cadde ve sokaklarla, meydanlara 
asılmak üzere temizlık levhaları 
hazırlamaktadır. 

Bu levhalar; cadde, sokak ve 
meydanların en görünür yerleri· 
ne asılacak ve Üzerlerinde ; hal· 
kımızı yerleri kirletrr.emeğe da -

Tarihi 
Eserler 

vet eden büyük harfli ibareler bu
lunacaktır. 

Ayrıca; yine cadde. sokak ve 
meydanların muhtelif yerlerine 
tükürük hokkaları konacaktır. 

Küçük süprüntü ve yemiş ka
bukları gibi şeylerin yerlere atıl
maması için de her tarafta sokak
lardaki elektrık direklerine de -
mir çöp sepetleri asılacaktır. 

Bu sepetlerin asılmasına muh -
telif yerlerde başlanılmıştır. 

Tanzifat amelelerine de temiz· 
lik i~leri için yeni direktifler ve
rilmiştir. 

Diğer taraftan büti.ın al.iikadar 
memurlar; sokakları kirleten ve 
tükürenleri b'.iyük bir hassasiyet
le takip etmeleri için yeniden e
mir almışlardır. 

Bu işe sivil memurlar da tav -
zif olunmuştur. 

Tüküren ve kirletenler derhal 
para cezası verecekler, vermiyen
ler hapsolunacaklard>r. 

San' at 
Okulları 

Belediye Bu Yüzden IMikara 
Meydan Verınaıneğe ~alısıyor 

Şehrimizde başlıyan imar ha -
reketleri münasebetile peyderpey 
açılan meydanlar ve tanzim olu
nan yolların civarında bulunan 
arsa, dükkan ve mağazaların ki
ralarının boyuna yükseldiği gö
rülmektedir. Bu vaziy<:t ; haklı o
larak şikayetleri tevlıt etmekte
dir. 

Belediye Reisliği, bir tedbir ol· 
mak üzere; meydan ve yollardan 
hariç olarak 35 metre uzaklıkta· 
ki dükkan ve mağazaların arsa • 
Jarı da istimlak etm~lı. istemek -
tedir. 

Bu münasebetle; ytni istimlak 
kanununa da böyle bir madde ko
na~aktır. 

Fakat bu kanun yapılıncaya ka
dar; istimlak dunan sahalarda, 
derinliğine ancak 20 metrelik sa
halarda istimlak olunacaktır· 

Diğer taraftan bilhassa Eminö
nü, Bahçekapı ve civarındaki ki
raları yükseltilen yerlerin gerek 
belediye ve gerek maliye vergi • 

]eri de bilmukabele ~ ükseltilece
ği gibi; belediyece şerife resmi de 
evvelce yazdığımız veçhile arttı
rılacaktır. 

Ayrıca; kiraları fahiş görülen 
dükkanların cahiplerı hakkında 

da takibata geçilmiştir. 

Şimdi; bu suretle ayrılan şehrin 
en zaruri ve "saslı ihtiyaçları bir 
plan üzerinde toplanmaktadır. 

Öğrendiğimize göre Valimiz bu 
planı, kendi bizzat 13 Şubat gü • 
nü Ankara)a götürecektir. 

Esaslı Bir Tr-tkike Tabi 
Tutu!: c lk 

Yeni Bir Talimatname 
Hazırlanıyor 

Yabancılar için 
Talimatname 

Lutfi Kırdar; hükumete bu hu· 
susta izahat verecek ve planda 
evvela başarılma ı lüzumlu. görü
len işlerin hemen yapılması içjn 
hükümetin vereceği tahsisatı te
min decektir. 

Bu para; Haziranda Belediyeye 
verilecek ve o tarihterı itibaren de 
İstanbulda ge:liş bir imar faaliye- · 
ti başlamış olacaktır. 

---<>--

Belediyeye 
Memur 

Alınmıyor 

Memleketimizin muhtelif yer -

]erir.de mevcut ve tarihi kıymet

leri pek yüksek olan lıazı eserlerin 

bakımsız ve harap bir hale geldik

leri ve bunlara 15.zım gelen ehem

miyetin veri1n1ediği görülmüş -
tür. 

Bu münasebetle Manrif Vekale

ti mevcut abide ve tarihi eserler 

hakkında esaslı ve umumi bir tet
kik yapmağa başlamıştır. 

Her abidenin vaziyeti bu suret

le t€sbit olunduktan sonra bunla

rın muhafazaları için yeni bir teş

kili! vücude getirilecEktir. 

--<>-

Sanat mekteplerinin idaresi i -
çin maarifçe yeni biı talimatna
me hazırlanmaktadır. 

Diğer taraftan memleketimize 

Devlet Şftrasına Verilmek 
Üzeredir 

müteaddit sahalarad mütehassıs MEmleketimizde seyahat ve i -
ve faydalı gençler yetiştiren bu kamet edecek olan ecnebfler hak-
mekteplerde ı·ehari <ılarak oku • kındaki kanunun tatbiki şekil ve 
yan talebeler ~rasında cidden hi- suretlerini gösterir yeni bir ni • 
maytye muhtaç fakir çocuklarla, zamname hazırlanmıştır. 
bikes şehit aileleri yavruları da 
bulunduğu giirülmüştür. Emniyet işleri umum müdür -
Diğer serbeset ihtisks mektep • lüğü, bu nizamnamenin üzerinde-

lerindeki fikri çalışmalardan gay- ki son tetkikleri ikmal ederek hu-

ri; ayrıca bir c!e her gi.ın bedenen günlerde Şı'.irayı Devlet'e veril-

mektebin muntelif atelyclerinde mek üzere Ba~vekfılete takdim e-
uğraşarak iki kat yorulan bu ka- decektir. 
bil talebelerin kalori vo gıda ih· 

TABIJ ÖMÜR 

A
vrupa ruemJc·k.:tlcrinde in
sanın tabii ömrü daha uzun
dur. Batti, orada zekaların 

olgunluk devri kırk yaşında baş
lıyor. Geçen gün bir dostum ~ÖY· 
le diyordu: 

- Biz açık havaya, temiz hava
ya adeta düşmnnu. Bele ~ın, bü
tün ömrümüz Jıapalı yerlerde ge
çer~ Açık havadan korkarız.. Hele 
bürolarda çalışanlar, ciğerlerini, 

bütün bir kış tema hava ile te -
masa getirmekteıa adeta çekinir
ler • 

Birçok evlerde, odaların han -
landırılması aklunıza bile gelmez. 
Batti daha eski itiyadların tesiri
le, sonbaharda, pencerelerin ke ... 
narını kağıdla, bez parçalarilc tı

kıyan aileler vardır. Bu evler. ilk
bahar gelinciyc kadar temiz ha· 
vadan uzak yaşar. Sıraklar başlar, 
ondan sonra penc~reler, kapılar 

açılır. 

Kış mevsiminde gezmek, eğlen
mek için daima kapah yerleri ara· 
nz. Açık havada gezmek aklımıza 
bile gelmez. Hele yürümek birinci 
düşmanımızdır. 

İngiliz Başvekili Çemberlayn, 
bu ihtiyar yaşıoda, her sabah ta
rihi şemsiyesine dayanarak, evin
den çıkar, açık havada, kar, buz 
üzerinde yürüyÜ§ yapar. 

İnsan ömrünü, sıhhatini temin 
eden en mühim imil açık hava ve 
yürümektir. 

Dain1a temiz hava almak. ,-ürü
mek insan ömrünü bir misli uza .. 
tır. 

KF.ŞAD FEYZİ 

Tahkikat 
Evrakı 

Memurın muhakem<ıt kanu:"u 
hükümlerine tevfikan mcmurhr 
hakkında tutulan tahkikat evrakı 

üzerine gerek Şurayı De\"lct da
iresince ve gcrek vilayet ıdare 

heyetlerince birinci d~recede VE'

rilip usulen alakadarlnra t blığ o
lunan kararlara karşı nliiyet ve 

kaymakamlıklı.ra verilen itiraz 
istidalarına h.ıvale ve· kayıt ta • 
rihlerinin hala işaret olunmadığı 
görülmüştür. 

Bundan sonra hav~ ye kayıt ta· 
rihleri konmıyan j,şt;dalaq gön· 
deren memurlar hakkında (jcrlıal 

takibata geçileceği Başveka !etten 
dün bir tamimle vilayete tebliğ 

olunmuştur. 

Bütçe darlıı:ı münasebetile Ha
zirana kadar belediyenin hiç bir 
şu.besine hariçten yeni memur a
lınamamaktadır. Hal!ıuki bu va • 
ziyet; acele memura ihtiyacı olan 
bazı dairelerde işlerin aksaması 

tehlikesini göstermiştir. 

Hatayın Petrol İMiyacı ve 
Yeni ~alışmalar 

tiyaçlarının her şeydtn evvel tat-1 .-............ - .. - .... -ıi 
mini alii.kadarlarca zaruri görül • H a ı ı· f e n 1• n 
müştür. 1--------------

Bunun üzerine, hesap işleri mü· 
dürlüğü ve belediye tahsil şube
leri, itfaiye müdürlüğü, temizlik 
işleri gibi daırelerle acil ücretli 
işlere yeni memur alınabileceği 

alakadarlara tebliğ oıunmuştur. 

atları ustaları ve zeybeklerle be
raber diğer mılli oyunlar oynıyan
ların da gonderilmeleri kararlaş· 
tırılmıştır. 

şüphe yok ki; o da içten dolu ve 
heyecanlı idi. Zaten; saz çalarken 
dolgunluğu anlaşılıyordu. Saz se
maısinin ortalarına qoğru gözleri 
doldu. Rengi uçtu, heyecanı art
tı. Hulasa; kız başkalaşmıştı. 

Kurnaz Canan cariyenin halin
den bir çok manalar sezmişti. Her 
halde bu kızın aşkı v:ırdı. Semai 
bittikten sonra, kıza hitaben: 

_ Kız, alaturka musiki ne ka
dar güzelmiş. Sonra; Sende bir 
aşk var ... Hem de çok d_al_lı bud.ak· 
lı. tıpkı bir s:t-maşık gıb~ kalbı -
ni ve benliğini sarını§ bır aşk ... 
- ...... .. 
- Neye su.myorsun, söylrse • 

ne? 
- Bildiğin gibi değ•l h~nımG • 

ğım ... Ben, musikiye ~1~< düşkü· 

nuın de ondan dolayı f1ll ı htye
cana geliyorum ... 

- Hiç te ö,vle değil, muhakkak 
\çimle saklı bır derdin var ... Hem 
olsa da ayıp ııu? 

Hatayın petrol ve benzin ihtiya

cının en mühim kısmını temin e

den Amerikan Skoni Vakom A • 
merıkan gaz kumpanyası; şimdi

ye !:adar Kahire ve Beyrut mer· 

kezine bağlı ıken öni.ımüzdeki ay
dan itibaren şehrimiz merkezine 
bağlanmıştır. 

Kumpanya; İstanbul şubesi me

mur ]arından ,fa imi de Hatay şu
besi müdürlü~ne tayin ederek 

şehrımizden Hataya göndermiş • 
tir. 

- ..... . 
Cariye dertleşmek isterdi. Fa

kat; esirci hanımın gızli yerden 
onları dinlediğini ve gördüğünü 
bildiği için işi kenara atıyor, vur
dum duymazlıktan geliyordu. La
kin, Canan durmuyor, üstüste so
ruyordu: 

- Hele, hele ... söyle var bir 
şeycikler sende! 

- Yok diyorum ho.nımcığım ... 
hakikaten yok ... 

Cariye saklıyordu. Halbuki: e
sirci hanımın genç ve körpe, yir· 
r. ı beş yaşındaki oğluna vurgun
du. Genç delikanlı da cariyeye a
şıktı. 

Cariye güzel ve dilber olduğu 
için esirci hanımdan alıcılar yük
lü para vererek ıstemişlerdi. 

Fakat; esirci hanım da bir ta
necik oğlunun bu cariyeye vur -
gun olduğunu bildiği için sata -
mamıştı. 

Esasen; cariye delikanlının o· 

Bunun için; İstanbulda ve eli -

ğer yerlerdeki sanayi mekteple - s a r a y 1 n d a 1 
rindeki nehari talebelerden bikes 
ve şehit ailesi çocuklam ... da hiç 
olmazsa sıcak bir öğle yem<'':' ve- B j { 
rilebilmesi için tetkikat yapılmak· ı ır spanyo 
tadır. G ü z e l i 

Esasen bu J:abil talebenin ade-
di mahdut olduğundı.n bu küçük Çok Yakında 
fedakarlığın, yarının tüyük sana
yici gençlerinden esirgenmiye • !=============== 
rek bir an evvel tatbik edileceği BAYRAM NAMAZI S. 7 ,51 
tahmin olunmakta ve diğer leyli 
arkadaşları h~r gün öğle vakitle
ri sevinç ve neşe ile sıcak yemek
hanelere koşarken titrek adımlar
la açaçına bahçelerde dolaşan kan· 

dalığı halinde yaşıyordu. Liikin, 
bu hali yalnız, esirci il~ delikanlı 
biliyordu. Diğer cariy•lerin bun
dan haberi yoktu. Ve olamazdı da. 
Zavallı cariye bekaretini sevdiği 
delikanlıya vermiş. Hayatını ve 
gençliğini de ona bahşetmişti. Ve 
atılıncaya kadar da onun olacak
tı. 

Canan; cariyeyi çok zorladı. Fa
kat; ağzından tek bir laf bile a • 
Jamadı. 

Sıra ikitelli havasına gelmişti. 
Canan cariyeye: 

- Şu tarif ettiğin ikitelli ha -
vasını çol, dedi. 

Kız; kıvrak bir çalı\;Ja ikitelliyi 
çalmağa başladı. 

Canan da gitarasil~ havayı tek· 
rarlamağa çalışıyordu. Beş on ke· 
re bilmemezlikten gelerek tekrar
ladı. Ve öğrenmiş gibi çalmağa 

başladı. Cariye hayr~tle: 
- Vallah hanımcığım siz ala

turkayı çok Ç3buk öğreneceksi -

sız, sararmış benizli şehit yavru
ları; maarifın bu lütfünü en bü
yük bir hayat müjdesı olarak bek
lemektedirler. ____ ,,__ 
niz ... Lutfen bir kere daha tek -
rarlar mısınız? .. 

Canan; havayı tekı-arladı. Ar • 
tık iş kıvamına gelmişti.Bütün bu 
akortlar ve öğrenmeler on beş 
yirmi dakikayı bulmuştu. 

Kiihya hazretleri oıduğu yerde 
dokuz doğuruyordu. Ah; şu ikitel
li havasını Canan Öğrenmiş olsay· 
dı da biran evvel kalkıp oynasay
dı, diye olduğu yerde kendi ken
dini yiyordu. 

Canan; ikit,lli havasını öğren
dikten sonra cariye ayağa aklktı. 
Oyuna hazırlandı. 

Canan gitarasile ikıtelliyi çal -
dıkça kız da olanca maharetini or
taya koyarak oynamağa başladı. , 
Bir yandan da Canan öğretiyor • j 
du. Söz de Canan da bilmiyormuş 

. 1 
gibi, kızın oynayışlaı ına hem ça-
lıyor ve hem de dikkat ediyordu. 1 

Biraz sonra; cariye udu eline al
dı. Canan oynamak üzere ayağa J 
kalktı. (Oe\'amı varı 

Birimizin Derdi 
Hepimizin DErdi 
Etiketlerdeki 

Fiatlara Riayet 
Edilmiyor mu? 

Pua.rlıksa aabıf llanuuunan tat .. 
blklndea 90nra, 1Ht •a11uau11 ilci· 
lendirdlil butiıu esnaf p~r.aken· 

olarak sa~ &nedtlen mallarının 
üze.rlerine blrt"r rtfkrt ko:\ arak 
müşterilerine Dttıkla.rı ne!'inrnin 
flatuu l<al"i olarak blldlrlnrbr. 

Fakat, «erek kendi ıuzinnJzt" 

ca,rpt.ıima ve rerc-kM mu.t~ .. !did 
okuyucu :mütublarmdan O!r D· 

dlilmlu cöre, esnaflar i~lndf', ba .. 
uları, satcıklan malı etiket rıa .. 
tından daha yblı:wll olarak ut
mak ~ bir hatlı harekel l~mln 
etmektedlrlt'r. 

Bu ,...,7anda bir iki ınhal dk

redelim.: 
Bu vaı.iyet en fula, ha.tt.i bil
h~ mahalle an.tarmda.kf duk

k.inlilrda. bakkaJla.rda corulmrk
ted:J.r; mesdi, bakbl, Wl"'ryatının 
üzrrine 140 kar-. fi.at. ko'.\ mu1-
&a:r. Bunu azar azar gtarkcn 180 i 
hatta %00 U bulmaktadır. Zf'ylin, 
peynir, kafar J)f'yntrt de hakf'za .•• 

Fıkara mahatlelt'rindf' a1,ar a
u.r alış veriş ~rnler dlla çok.
tur. Halbuki far.ua 100 paralık 

peynir veya 10 ko.rvtJ.l•k trr-PyaJı 

alana - bakkallann bazıların<·a. .. 
etlkrtle- ı-österll<"n ktlo fi:ıtından 

moilaka. hlc olmaı:sa dorltt" blr 
nlsbf'tlndf" yllk!ilf'k fb.tla ah'ır. 

Esnaftan dilf'tinıi.a: Rlru rnun .. 
sif olmaları. 

Halka tavsiYtnıh~ BOt: le bir 
'""1.ziseUe ka"lıl tık.lan ıı:ıman 

1 

brlf"<llyeyl haberdar t'tmt"1erl. 
Ilt>l~iyedf'n d• rk'aınn: bu 11· 

lere l1iras fa&Ja roa~ kulak olma
sıdır. 
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1 Almanya Durmadan Silahlanıyor 1 1 (MeraklJ Şeyler j 
AHCILAR AKADEMİSİ HÖK Geçen Yıl 300 Milyon 

lngiliz Li_rası Sarfedilmiş ! G 
.tçen sene Budapeıtede acılan 

(Bekirlar meklebl). ilk dip • 

lomalannı &eni etti. iPEKLi 
ÇORAP 

-.,....- --~····-------

Şaht'ın Alman Bankasının Başından 
Çekiltnesile Bu Masraflar Artacak 

Bu Çekiliş,MüfritlerinGalebesidir 

D
oktor Şaht 

dünyaca ta
nınmış bir 

adam olduğu ıçin 
Alınan milli ban
kası müdürünün 
çekilmesi başlı 

bıu;ına bir hadise 
oldu. 

Kendisi evvelce 
de İktısad Nazırı 
ıd 

Şimdi yine ka • 
bineye dahil ol -
makla beraber aı-

tık Almanyanın 

mali ve siyasi ha

y •• n<la öyle faal 
bır rol sahibi ola

mıyacak(rr. Umu
m ı Harbden mağ

lüb çıkan ve tami 
rat namı altında 

birı·•)k paralar 

vermeğe mecbur 
kalan iktısadi ve 
nuıli vaziyeti alt
lbt olan bir AI -

manyada Dr Şaht 
senelerce devlet 
bilrtkasının başın

da bulunarak çok • 
İngiliz devlet bankası reisi Montagu Norman 

şler görmeğe muv. ıffak olmuştu. r 
Şahtın çekilmesi Almanyanın 

bundan sonra mali vaziyeti ne o
lacağına daır Avrı..pa gazetelerin
de yenıden bırçok neşriyata yol 
aç mıştır. Harb malzemesi hazır

lamak için çok para gitmektedir. 
Bunun için ycnioen vergiler koy
mak mı !azım geıecek? 

İngiliz gazeteleri ıçin Dr. Şah
"' devlet bankasından çekılmesl 
iıüyük blr hiıdisc olarak karşılan-
mtştır. 

Onlara göre Doktorun gıtmesi 
artık Almanyanın mali politika -
sında itidalden ayrılmak demek 
oluyormuş. Londranın mali me
hafill ile Şahtın arası çok ıyi idi. 
Hatta İngiliz devlet bankası mü
dürü olan Montagu Norman tle 
pek dost idiler. 

Hatta Dr. Şahtın bır erkek to
runu dünyaya gelmiş. Çocuğa İn
giliz devlet bankası müdürünün 
adını koymuş. 

Geçenlerde Dr. Şaht Londraya 

gıtmış. memleketı içııı Londra 
mali mehafılı ile temasa gırışmiş
ti. Sonra da Montagu Norman 

- kalkmış, Berlıne gitmıştı . 

Londralt Observer gazetesi Şah
tın çekilmesı münasebetile yaz -
dığı şayanı dikkat bır yazıda şöy
le demektedir: 

Takib edilecek usul ne olursa 
olsun Almanya bundan sonra harb 
malzemesı yetiştirmek için para 
sarf edecektir. 

Deyli Ekspres gazetesi de Al
manyada mühim mevkilerde bu
lunanlardan çekilmiş veya çeki
lecek olanların yalnız devlet ban
kası müdüründen ibaret olmadı
ğını yazarak şu malümatı ver • 
mektedir: 

•Fon Krosiğ de vardır. Elli bir 
yaşlarında olan bu Mallye Nazırı 
de 933 de daha Hitler hükümeti 
iş başına gelmeden evvel kabine
de bulunuyordu. O zamandanberi 
çektlmemiştı. Onun da istifası 

beklenmektedir. Diğer taraftan 
Hitlerin hususi yaveri olan yüz -
başı Vidman da Berlınden uzak
laştırılarak Amerıka ve San Fran
siskoya konsolos olarak gönderil
mektedir. Vidman mılli sosyalist 
fırkasının muhafazakarlarından • 
dır.Eskıden San Fransiskoda kon
solos olan Fon Klınger de Harici
ye nezaretinde mühinı bir işe ge
tırilmektedir. Bu da millt sosya -
lıstlerin radikal grupunu kuvvet• 
lendirınektedlr. Harıciye Nezare
tindeki erkan arasında mühim de
ğışiklikler olacaktır. Şahtın çe
kilmesi Almanyada öyle bir mali 
siyasetin takib edileceğini göste
rir ki bundan Almanyanın harice 
olan borçlan da müteessir ola -
caktır. 

(Devamı 7 inci sahife1e) 

Beilrlar mektebi, buna l!&de<ıe (ah
,ııar akademisi) de denilebilir. Bu 
mektebe devam edenler, diploma. aı .. 
dıktan sonra lokanta.cllık, otelclltlt ,-ap
mak niyetinde olan adaınl&r defUcllr. 
Hepsinin bir sa.o'ab. bir mesleki var
dır. İolerinde Budapeşlenfn kibar aile
lerine mensub delikanlılar. avuka&lar, 
doktorlar da. vardır. 

Bunlar betirdırlar. Yemeklerlol lo
kantalarda yemekten usanmışlar. Ba-
2an evlerinde bir kap yemek pişirmek 
atız tadUe yemek istiyorlar. işte mek
tebe devamlanna sebeb bu: Yemek 
pişirmesini öirenmek .•• 

Bugün bülön Peşle halkı, rililn avu
katın yaptığı ptliç kızartmasının lez
zetinden. nıan doktorun plşlrdiİ'l bö
reftn nefasetinden bahsıı:dJyor. 

(Ahçdu akademisl) oln teststnden 
7ahuz kadınlar memnun değil. Hakları 
da var. Bakınız b~ diyorlar: 

- Erkekler yemek pişlroıesl,,f öA'
rendlkten sonra. büsbütün -evlenmek
tt.n vazgeçecekler. Kızlarımrı !tin ko
ca bulmak ihtimali azalacak.. 

BİR PORSiVON TİMSAH 

KIZARTMASI MI?. 

Brüksel lokanlalan Uslesloe ,..,nı bir 
kızartma ili.ve olunma.ş: Timsah kı

zartması!-

Uıun müddet Belçlk• Konl'OSunda. 
ya,ıyan bir avcı, yerli ahallnln timsah 
ell~rlol büyük bir lştlha ile yedikleri
ni rörmilş ve buna nasıl plıılrdlklerlnl 
klklk etmiş. Hatü kendisi de yemı,,, 
memnun kalmış.. 

Yerliler. Umsa.hl avladık.tan aonra 
etlerini kemiklerinden ayıruorlar, btr 
tencereye koyup haşlu'orlar. sonra te
reyafında kızartıyorlarmış. Ulndl e· 
tinden farkı olmuyormuş. 

'.l'lmsah kwırtması, Belçlkalılarıo pek 
boşuna gltm4. Bunu.n bU nıa.b.suru var. 
Çok pahalı olmaSL •• 

DÜNYANIN EN 

YÜKSEK ŞEHİRLERi 

Dünyanın en yüksek şehlrlert Peru
dadır: Serro dö Pasküo ııebrlolo yük
sekllii 4.300 metrodur. Puoa 3,800, 
Orroya 3,625, Kuzl;ro ııehrl de 3,550 
metro yüksekllİln~edlr. 

Soor& Boll:vldekl Hııaaışaka ••hrl 
ırellr: 4 ,100 metro, Poto.I 4.000 metro. 

Asyad a., Tlbet. havatıslnde 3,620 , 

3.560 melro yüksekllflode Ud ııeblr var
dır: Şlyaıraste ve Lassa,-

Afrlkada uaıı.,ıı.taadald Aokober 
2.500, Akswn ı.soo, G<ınclar ~,ıoo met
ro yüksekliktedir. 

Avruı>ata gelince: En yüksek şehir 
defli ,.en yüksek köy Fransada, AJp .. 
!ardaki Sen Veran köyü !.000 met
rodad1r. 

_. .......................................... _.m=ıı ..... :... .......... _. ............... , 

S 
abriyenin kalbi, •genç ya
şında kırılmıştı. Babcsı, bir 
hastalığa tutulmuş, genç ya· 

şında ölmüştü. Sabriye babasını 
hiç tanımıyordu bile ... Annesi Hu
riye Hanım, küçük yıışta yetim 
kalan kızının büyütülmesi, oku
tulması için icab eden bütün va
sıtalardan mahrumdu. Evi geçin
direcek en küçük bir servet yok
tu. Beyazıdda, dört odalı bir ev
de otururlarken, Edirnekapı ta
raflarında, bir küçük zemin katw. 
odasına taşınmağa mecbur kal · 
mışlardı. Huriye Hanım, elişi ö 
rüyor, evin bir lokma ekmeğini 

temın etmeğe çalışıyordu. 

Sabriye bu baharda on doku 
zunu sürüyordu. Fakir, yoksul bü· 
yümüştü. İlk mektebi bile bitir -
meden tahsilini bırakmağa mec
bur kalmıştı. Fakat, o, muhitinin 
tesirlerinden uzak kalmıştı. Oku
mağa, anlamağa son derece me • 
raklı idi. Mahalledeki komşu kız
larından kitablar, mecmualar, ga
zeteler alır, gece yataJına girer, 
sessiz sessiz okurdu. 

Sabriye izzetinefs sahibi bir kız
dı. İçli, hassas bir kalbi vardı. Ha. 
tinden ümid edilıniyecek derece
de gururlu, vakarlı idi. 

Bazan, geceleri düşünür, hayat 
ve istikbalinin neye varacağını 
kendi kendine sorardı. Çok zaman 
da ağlardı.. Ağladığı geceler, gö
zünü uyku tutmaz, sabaha kadar 
buhranlı, asabi saatler gt-Çirirdi. 

* 
Bir gün Sabriye, evde yalnızdı. 

Annesi Huriye Hanım, ördüğü bir 
yün kazağı karşı komşuya götür· 
müştü. Elemeği olarnk bir lira a
lacak, onunla, o akşam, Sabriye
ye, çoktandır, hissettirdiği bir i
pek çorab alacaktı. Çünkü, Sab
riye herşeyin farkında olan bir 
kızdı, hiçbir şey istemezdi. Hatta, 
annesine yük olduğu için üzülür, 
gözyaşı dökerdi. 

\ 

reketl manasızlık olmaz mı?. Fa
kat, nihayet o da gençti, o da bir 
kızdL Onun da bir takım heves
leri, zevkleri vardı .. 

Genç kız, pencerenin önü!lde 
oturmuş, annesinin yolunu bekli
yordu. Nihayet, Huriye Hanım, 
sokağın köşesinde görünmüştü. 

Sabriyenin kalbi birden heyecanla 
attı. Koşarak kapıyı açtı. Annesi, 

I 
düşünceli bir tavırla içer! gir -
mişti. Hiçbir şey söy lemedl. Be
raber odaya doğru yürüdüler .. Ka
dın minderin üstüne oturdu. Sab
riye karşısındaki sandalyeye ilişti. 

Anne, kızının yüzüne baktı, içi
ni çekti. KI Y MET Li 

SAN'A TKARIMIZ HAZIM DiYO R K i : 

Sen ' Tdenberi çalışmak, bir işe 
girmek için uğraşıyordu. Bir yer
de küçük bir katiplik, bir daktilo
luk yapabilirdi. Bir fabrikada işçi 
olarak çalışabilirdi. Fakat nereye 
başvursa: 

İkisi de konuşamıyorlardı. Fa
kat, belliydi kl Huriye Hanım, di
linin ucunda saklamağa çalıştığı 

birşeyi güçlükle zaptediyordu. Bu 
acı süküt, talisiz kadının gözlerin
de iki damla yaş halinde bir ha· 
reket yaptı. O zaman Sabriye: 

o _, 

Bir Kavuk Devri • 

Bugüne Kadar Memleketimizde Yaptığımız Filimlerin En Güzeli Ve 
EN ÇOK MUVAFFAK OLANIDIR 

Bayramın İkinci Çarşamba Günü Akşamından İtibaren 

SARAVvelPEK Sinemalarında birden 
Gösterilecektir. 

- İlk mekteb şehadetnamem 

var mı, diye soruyorlardı. 
O zaman Sabriye, hayata karşı 

büyük bir isyan duyuyor, koşa -
rak eve geliyor, odaya kapanıp 
hüngür hüngür ağlıyordu. 

Sabriye pd;ıda bütün bunları 
düşünüyor, annesinin karşı kom
şudan getireceği bir lirayı sabır
sızlıkla bekliyordu. Sabriye ha
yatında ilk defa bir ipek çorap a
lacaktı. Bunu bayramda giyecek, 
on dokuz senelik ömründe ilk de
fa bir zevkin hazzını tatacaktı. 

-SIK SiNEMADA 
Bugün Matinelerden itfoaren 

AŞKIN 
GOZ YAŞLARI 

.__ ..... a iR KAvuKı·zMI.RDE 
DEVRiLDi 

Bayramın 
Birinci g ününden 

iti ha re n 
ELHAMRA sinemasında 

Bir liıhza, kendi kendine düşün
müştü: Acaba, böyle bir çorab al
mak, bir lirayı oraya vermek doğ
ru mudur?. Evin binbir ihtiyacı 
varken, Sabriyenin böyle bir ha-

Türkçe sözlü, Arapça şarkılı 
Seanslar: 12,30 - 14,45 - 17 - 111.10 

21,15 ._ ................................. , ............................... . 
- E bugün ne yapacağız? 
Selma durmadan nazlanıyordu: ... 
- Hiçbir şey. Otelde oturacağız, 
- Niye? 
- E ben bu halimle nasıl sokağa çıkarım. Ne 

pudra, ne krem, hiçbir şey bu lekeleri kapamaz. 
- Haftayı burada geçirdik. İstersen bugün Bü-

yükadaya geçelim. 
- Hiçbir yere çıkamam. 
- Nazlanma. 
- Gerçek naz değil .. Baksana!. 
Ve .. genç kadın kendi kendisine mırıldandı: 
- Ah .. Yosma senin başına bu da mı gelecekti? 

Ne varıi.ı kendınden bu kadar gt-Çecek?. 
Suat tekrar söze başladı: 
- Ben de Büyükadaya fi!iin gidelim .. diyorum 

amma hiç öte yanını düşünmüyorıım. 
- Neyi düşünmüyorsun?. 
- Evqekini.. Ben Balıkesıre gıdiyorum, diye 

çıktım. On günde döneceğımi söyledim, şimdi ben
den boyuna mektup beklel'\er. 

- Çok kısjı:anç mı?. 
- Kıskancın kıskancı?, 

Se!manın, yani bu yeni müşterisinin yen! adlı 
kadını, Yosnıa~uı yuzü bırden buruştu. 

- Öyle ise niye karına hainlik ecııyorsuıı.ı 

YOS A 
No. 59 

- Ne hainliği?. 
- Beninıle buraya kapaıup yedi gün kalmak 

hainlik değil mi?. 
- Buna hainlik denmez cicim. Böyle şeyler er

kekliğin tuzu biberidir. Tat verir. Erkek oldukça 
ağız değiştirmelidir. Bir çiçekle bahar olmaz, derler. 

Yasma da: 
-Balıkesir Bandırma, sen bu işe aldırma ... 

derler! 
Dedi, güldü, sonra yine birden yüzü buruştu, 

sesi değişti: 
- Amma, ne de olsa fena yapıyorsunuz. Kocalı 

kadınların kötü olmasına yüzde doksan dokuz ko
caları ön veriyorlar! Ya şinıdi senin karın da bir 
başka erkekle kapalı ise ... 

- İmkanı yok ... Aklımdan bile geçmez!. 
- Neden geçmesin. Eğer senin çapkınlığının, 

aldatıldığının farkında ise öç almak için o da bir 
erkeğe gönül verebilir. 

YUIUI: ET.EM İZZET BENlCa -------
- Benim karım öylesi değildir. 

- Zaten hiçbir kadın öylesi değildir. Her ka-
dın anadan tertemiz doğar. Ve .. her kadın temizdir. 
Onu kötü yapan hayat örnekleridir. Akla 11elmiyen 
sebeb ve araçlardır. 

- ........ . 
Suat sustu. Selma devam ediyordu: 
- Ben de, kötüyüm. Senin koynundayım. Bir 

hafta seninle kaldım. Daha üç gün, beş gün kalaca
ğım. Paranı alacağım. Yiyorum, içiyorum. Senden 
ayrıldıktan sonra da bir başka erkekle bir gece
den beş geceye, yüz geceye kadar hep seninle ge
çirdiğim günleri, dakikaları, saniyeleri geçireceğim. 
Ve .. bana sen de, senin gibi bütün erkekler de kö
tü kadın .. diye bakarsınız. Fakat, niçin kötü? Bunu 
bir kerecik olsun düşündünüz mü, sordunuz mu?. 
Kötü .. der gt-Çersiniz. Asıl kötü sizsiniz. Erkekler. 
Beni de kötü eden. benim gibileri de kötü eden yi-

... ......... ~ .... ı 
ne en ba§ta ve en önde bir erkek ve bütün erkekler 
oldu! 

Ve .. daha coşkun devam etti: 

- Hiçbir kadın kötü yoldan memnun değildir. 
Kötülüğe bilerek, sızı duyarak katlanır. Düştüğü ba
taktan kurtulamadığı için kötülük eder. Ve .. siz 
bütün erkekler bundan zevk duyarsınız. Kadını 

ilk saplandığı batakta asfaltta ve lüks bir araba 
içindeymiş glbi alkışlarsınız, ve sürüp giden alkış
larınız zavalİıyı gırtlağına kadar batağa sokar, en 
sonunda da bütün bütün çamura dalsın ve batağın 
içinde görünmesin, gözden kaybolsun diye alkışla
dığınız başa bir tekme vurur, onu en dibe gömersi
niz. Bu gömüşte ve o gömülüşte zerre kadar kılınız 
bile kıpu·damaz!. 

Her erkeğin sırtında en aşağı yüz kadının et hak
kı vardır. 

Kandırdığınız kadın, kaıunış kadın, armut gibi 
etini tartıya vurup satın aldığınız kadın hep bu 
sıranın içindedir. 

Suat bütün bu sözlerin hiçbirisini dinlememiş 
gibi: 

- Bırak canım bu moral profesörlüğü. Olmuş 
olmamış, olsun olmasın bizim nemize!. Biz eğlen • 
cemize, bugün ne yapacağımıza bakalım sevgiliınJ. 

(Devanu var• 

' Yazan: 
REŞAD FEYZi 1 

1 

- Ne var, anne, dedi, niye 11' 
züldün?, 

(Devamı 7 lncl «ıhlfedtl 

1 Rady~rogramı ] 
Ankara Radyosu 

BUGtlN 
18,30 Proll'lm. 
18.35 l\lüzlk - Dana PL 
19 Konwıma (doktoran ııaatl). 
19,15 Türk mlWtl (Şelıoaıı faslı)• 
ZO Ajans, meleoroloJI lıaberlerl, P' 

raat borsası (llat), 
20,u Türk müzlii (klasik prognııı~ 
1- Tanburl CemU - htalıan ı><V"'" 
!- Zaharya - İsfalwı besle: Let~ 

ıillflln dlllmecnan. 
3- Kadri efendi - Neva alır ..,,..,ıı 

Sevdi bu l"ÖnW senL 
4- ismail Dede - Neva Jilrill< fi' 

mat: Ey gonca dihen. 
5- Basri tiner .. Ney t.akslm L 

6- ismaıı Dede • Aoem .. ıran .V 
semai: Ey lehleri müL 

7- İııoıııil Dede - Acem .. ıran 111' 
rük semai: Ne lıavayı batı. 

8- Emin ah - Acem &firan sal ,,-

mal5L 
6- Reşat Erer - Keoııın takslnll-
10- tlo eski serhat türkiistı. 
A- Yabanıl&n l"•ldlm J'&baod.,.. 
B- Yine yol vennedl Acem ııaıı,P 
C- Yine de kaynadı llOfl1l da~ 

lafl, 
21 Memleket saat ayan. 
Z1 Konwıma. 
Zl,15 Esham, tabvtllt, kamblt• 

nokul borsası (flat). _, 
U,30 Müzik (Sonat) Oeilo: ~Jel 

Cemil - Piyano: Cemal Betli. 
U.55 Müzik (opera ııryalan • ~~1 
ZZ,11 Mü• lk (K iloilk orkeotra - ..... 

Necip Atkın). 
23,15 Müzik (Senfonllı: pliklar ). , 

!!,45 - 24 Son aJana haberleri, J~ 
ki Pl'O&'ranı. 

YARIN 
IZ,30 Proırram. 
l!,35 Türk müziği • Pt. 
13 Memleket saat ayan, aJa.,._ ,.. 

teoroloj( baberlert 
13,10 - 14 Müzik (operetler - tJ)• 

1357 Hicri 
ZİLHİCCE 

9 

m97/.y 1, Gün 30, Kasım s4 J 
30 İkincikanun PAZAR~ 
-- 1 1 . 
Vakıtler Vautl Ez•"' 

- •a. da. sa. d· --
Güne, 

Öğle 

İkindi 

Akşam 

Yatsı 

İmsak 

7 12 1 so 
12 27 1 01 

ıs 01 9 4S 

17 23 12 oo 
ll! 57 

1 ,4 

:s 32 ıı ıo 

• 



1 İstanbulun Ez!,li Eerdlerinden • . 1 
Et Mesele si 

_ı ş_A_,_K A_ı 

Toptancılar, Perakendeciler, Ce!eb!er 
ve Ha 1 k Göz i 1 e Et 1 

Ş~~~~.~:: 
gunun de-

dikodusu halini 
aldı. Bir yandan 
<'araat işletmele
r! Kurumunun pi· 
Yasacı:., et işleri

n! şo le bir niza
mına in tlzamına 
koym .. k. halka u· 

cuz ve iyi et ye
dirm"k için sar
fettiği gayret, di
ğer taraftan ce • 
leplerin, toptan • 

cı kasapların Ku
rumdan şikayet
leri, obür yandan 
Perakendeci ka
sapların • Zarar 

ediyoruz! • diye 
&ôkler~ yükselen 
feryadları, ahü 
tarları... Bütün 

~Unlar her gün, 
llun aşırı gazete 
••• utun!arına akse-

den •et iş· n!n 
an, i:ıirer safha
larıda·. Bir kasab mllharrl.riınizl e vaziyeti anlatıyor 

Bır dedikodu, geçenlerde. kur
ban bayramının yaklo.~masile kur
banlık koyunlara da teşmil edil
d' ı, <cl<>bler koyunları daha paha· 
!ıh satabilmek için peyledikleri 
hayvanları v~ktile şehrimize ge
tırı · 

ınıyorlarmış ve daha bilmem 
he\ <>rmiş de nelerıntş... Fakat 
sonradan öğrendik ki bunun aslı 
Yo~ınuş, kfıfi derecede koyun 
va, mış, getirilmiş ... 

'i ine g~çeıılerde gazetelerde 0 • 

dun: toptancı \ e perakendeci ka
.ıapıar Ankaraya bir heyet gön
dermişler, bu heyet Ar.karada a
lakadarlar nezdinde teşebbüsler
l e l ulunarak d işinin bugün ken• 
di Zararlarına bir şeko! aldığı ve 
bu:ıun seebplerini izah edecek· 
ler. çarelerini arzeyliyecekler • 
ııu~. 

le Sık. sık et yemek, galiba, tıb a-
>nının bilhassa son zamanlarda 

Ortaya koydugu sıhhat kaideleri· 
ne uygun değılmiş, hatta biraz da 
zararı · 1s ı uniş amma ne de o a, 
herkesi alakadar etr.ıekte olan 
~Ühiın bir gıda maddesidir;. ya

Ut hız öyle b!ldiğimôz için rağ
~t .. 

gost~riyoruz, her ne ise, bu 
l'ııesele, az çok hepimizi alakadar 
•d•biUr. Hem, zaten Lizde, etin 

nındayun, etleri gibi semiz, kanlı, 

canlı bir adam olan dükkancı ile 
konuşuyorum. Tatlı dilli bir a
da:n, fakat, öyle yana yakıla, öyle 

acı ve acıklı onlatıyor ki, insan, 
gayri ihtiyari, kasaplara karşı 

kendinde merhameti~ karışık bir 
aliika hissediyor ... Soruyorum: 

- Bir müddettenbcri ziyanına 
satış yapıyor muşsunuz doğru 

mu? .. . 

Muhatabım •Ne sor, ne söylıye
yiın ...• der gibi bir ba~ sallay~la: 

- Elbette dogru. .. dedi. 
- Pek~ neden zarar ediyorsu-

nuz? 

- Neden olacak, m•demki ga
zetecisiniz halimizi bilirsiniz! 
Canlı hayvan e toptı.ncı et piya
sası fazlasına satamı.yız. Halbu
ki narh, aylardanberi biz kasap • 
tarın aleyhinedir. Bakınız, Kara

. ı a nı 40 kurt":•a satıyoruz, 42 ku .. 
ruş maliyet fiyatı var. Dağlıcı 43 e 
veriyoruz, 43, 44 kuruşa alınmışı 
var. Sığırı, etine gör~ otuzdan o
tuz beşe kada • alıyoruz. 35 kuru
şa ~atmak mecburiyetindeyiz. Gö· 
rülıiyor ki, kiloda bi... kaç kuruş 
zararla mal sutıyoru.<. Buna na
sıl ıahammül edilebilir. 

<;'ok 
Bir kasap dilkkarunda kesilmiş eller 

~aid Yenınesl, az yenmesi sıhhat 
'"ld·eler!ne bağlı bir keyfiyet de
;:_ ır, ailenin mali iktisadi duru-.. ,una ' 
lecı; ' Şartlarına bağ!: bir mese-
n1 r:. Bunun tıbbi, sıhhi cephesl-

!:ozön" d 'ur un e bulunduran, . yok-
dıı·., deıniyeyim. fakat. çok az • 

Şj b" l 
it"~ k oy e mülahaza ~erken, bir· 
lıu asab dükk.anım dolaşarak, 

csnan 
ııı ; .. a kısa bir hasbihal yap· 
ıı 1" duşünduın. Bakayım dedim er s" . 
ı. , ·ktı~lıyec,'kler .. Hemen yo-

Ced·k 1 P•~ad 
.. 
biı k•,ap dükka-

- Devlet Ziraat kurumundan 
et alırsanız yıne zarar eder misi· 
niz? 

- Hayır etmeyiz, fakat ucu U· 

cuna gelir, yüni ne zarar, ne de 
kar ederiz. H ı ydi ona da şimdilik 

razı olalım, amma, Ziraat Kuru-
munun her k~sin güniınde kesti
ği en fazla 400 koyunla İstanbu
lun et ihtiyacını nnsıl temin olu
nur?. 

Oradan çıktım, B<>y azıda doğ
ru yürüdüm. Beyazıdda bir dük· 

kan.t daha girdim. K:•sap başın· 

daki müşteril~rı savduktan son-

1 Yazan: RECAİ SANAY 1 

ra, konuşmağ~ biraz vakit bul -
dum: 

- Sizin bu günlerde, bir çok 
derdleriniz varmış. Ştı et işlerine 

dair? .• 
- Bizim ne derdimiz ola ki .•• 

Yalnız, siz de, herkes te bilir ki 
ziyanına mal ~atıyoruz . 

Ba sözlerle derdini anlatmağa 
başlıyan dükkancı, d ;ğer meslek
dB>jının söylediklerini hemen ay
nen tekrar ettL Bunı.;.n üzerine 
sordum: 

- Bu et vaziyetinin düzelmesi 
için sizce en doğru çare nedir? .. 

Dersini iyi ezbcrlemış bir tale
iıe ı;ibi düşünmed~n <~vap verdi: 

- Belediye narhı kaldırmalı .•• 
Bununla her ~ey yo'.una girer, 
hem halk daha ucuz et yeri 

- Niçin etin pahalılaşmasına 

narh mı sebep oluyor? .. 

- Evet.. Hiç şüphe etmeyin. 
Narh ortaya çıktığınJanberi köy· 
lü İstanbula koyun göndermek is
temiyor, malının para etmiyece -

ğinden korkuyor. Az l ~yvan gel
diği için canlı hayv:m piyasası 

yükseliyor ve bunun ucu da bize 
dokunuyor. Toptan fıyatı kaça 

çıkarsa çıksın oiz hep ayni fiya • 

ta satış yapmağa mecbur tutulu
yoruz. Hem bu diğe;· bir cihet -
ten daha doğru değildir: 

Her nevi et iyi. daha iyi ve a
deta olmak üzere çe~id çeşidtir; 

mesela, hayvanın erk~ği, mar.ya
sı, semizi, zayıfı ayrı ayrı fiyat • 

lan satılması liızımken Karaman, 
da lıç, sığır diye yalnız adlarına 
gör:? hep ayni fiyata sEJ.tmak mec

buriyeti var .. Sonra ?.O -22 kuru
şa satılan iç yağı ve sair~si de ca
ba ... Hulasa, 1'arh serbest bırakı· 
lırsa köylü bolca kasııplık hay • 
van gönderir. İşler yoluna girer. 
İh!ıkar yapılmasından korkma • 

malıdır çünkü kasaplar arasında 
her zaman için şiddetli rekabet 
vardır. Her dükkancı daha ucuza 
satı;> daha çok müşteri edinmek 
ister. 

Kasap vatandaşiarııı söyledik • 
!erine göre narhı kaldırmak bu 
işi halledecek, fakat acaba ara

larındaki rekabet halkın pahalı 
et yemseine mani olmağa kafi mi· 
dir? 

Doğrusu, işte bu noktaya 
akıl erdiremedim ... 

Tuhaf 
• 

isimler 
Yasak 

pek 

Almanya'da Bunun için 
de Bir Kanun Çıktı 
Almanyada n!?§r<>dilen bir ka 

nwl ile artık çocuklara •Fifi., 
•Dodo., .Mimi• gibı adlar takıl 

ması yasak olmuştur. Böyle adla. 

çocukların lisanında söylenen k~ 

limeler olduğu için büyükleri ı 

bunları kullanması muvafık ~ö -
rülmemiştir. 

Bugünkü Almanyada şimdi en 

ziyade beğenilen isimler Sigrifd, 
Brunhild gibi adlarmış. 

Halifenin 1 
Sarayında 1 

Bir İspanyol 

1 
Güzeli 
Çok Yakında 

- Budala! Sardalye kutusu dl· 
ye çalar saati açtın! Bu ne dal
gınlık .. Aklın nerede yi.ne?. 

.dizim dadı yıne önlüğünü 
ıraybetti. Bir türlü bulamıyor. 

Kibar 
Terziler 

Yalnız San'atAşıkıdırlar 
Fakat Metelikleri Yoktur 

L 
ondra~ın meşhur terzilerine 
daır bır İngılız gazetesinde 
şayanı dikkat bir yazı var-

Bizde bir lılkırdı vardır: Terzi sö
küğünü dikemezmiş. Bu gazete de 
merak etmiş, pek zengin kadınla
rın pahalı esvablarını diken ter· 
zilerin zengin olup olmadıklarını 
öğrenmek istemiş. 

Vardığı netice ~öyledim: Bir 
terzinin ~~· 200 kazandığı söyle -
nir. Bu, yanlıştır. Kibar terziler 
iyi yaşarlar. Fakat bunların için
de servet biriktirebilenler azdır. 

Hatta çoğu da vakti geldiği zaman 
kumaşçıya borçlarım vermekte 
zorluk çekerler. Öyle ki bunlardan 
bazısı da peşin para vermedikçe 
kumaş alamaz!. Kibar terzilen • 
nin ticaret erbabı degıldir. Çünkü 
bu sınıf terziler daha ziyade birer 
san'atkardır. Para işlerine akıl • 
!arı ermez. Yegane düşüncelori 

veni yeni biçimler bulrı'""'u. 

1--80R Ti L O a A •-30 Z lael Kh-ı• .... 
Meşhur Artist Sarf odan 

Niçin Ayrı.ldım? 
O; Düşünür, Karar Verir, Sonra Vaz 

Geçer Ve Daha Sonra da ... 
A

merika gazetecilerinden bi
rinin, Polet Govarla yaptı· 
ğı mü!Akatı aynen nakledi· 

yoruz: 

Şarlonun iyiliklerini inkar e
dersem küfranı nimet etmiş olu

rum. Beni ilk defa .Modern za
manlar• filminde halka tanıttı • 
ran, şöhret kazandıran odur. Bu 
fil.nden sonra, yalnız benim için 
bir senaryo hazırlıyacağını vadet
miştL 

Bunu büyük bir sabırsızlıkla 

beklıyordum. Halbuki Şarlo hiç 

acele etmiyordu. Düiinüyor, ka
rar veriyor. Sonra vazgeçiyordu. 
Bu sırada, bir çok sinema şirket
leri mukavele yapmak teklifinde 
bulunuyorlardı. 

David O. Selznik, {Kaygusuz 
ail:ı) filminin baş rolünü teklif 
etti. Senaryoyu okudum. Çok ho
şuma gitti. Şarloya anlattım. Ba
na şu cevabı verdi: 

- Kaygusuz aile filmindeki 
Le>.li Sonder rolü, karakterinize 
uygun bir rol... Fakat biraz da-

ha saoır ederseni.ı birlikte bir 
film çeviririz .. 
Sonrası malüm. Pclet Govar, 

David'ln teklıflerini kabul edl • 
yor ve Rişar \' allas'ın riyaseti al
tında (Kaygusuz aile) filmini çe
virıyor. 

Bu filmin dlğeı· artistleri şun-

Zehiri aldıktan sonra böyle kriz geçirirler 

Son gelen Fransız gazetelerin
den biri, beyaz zehir kullananla
rın hayatlarını tetkik etmiş ve bu 
yolda güzel ibretiımlz bir röpor
taj yazmıştır. 

Ehemmiyetine binaen bunu ol
duğu gibi naklediyoruz: 

Beyaz zehirden, beyaz zehirln 
zararlarından bahsedenlere ıfil

mekle mukabele ediyordum. 

!ardır: J anet Ganıır, Duglas Fer
banks'ın oğlu, Rolan Rung, Bill> 
Burk ... 

Holivud'dan alınan haberlert 
gö,·e Şarlo, (Diktatör) filminirı 

hazırlıkları ile meşguldür. Bu fil 
min baş kadın rolünü de Pole1 
Govara verecektir. 

Zira, beyaz zeh!ri kullanıyo~ 
dum. Sıhhatim, kuvvetim yerin· 
de ldL Dimdik yürüyordum, yü 
rürken yerleri sarsıyordum. 

Kongoya gittim. Balta girme 
miş ormanlarda, kervanın önün 
de yürüyordum. Birdenbire ha 
!im değiştl Ne kuvvetim kaldı 
ne de neş'em. Morfin ve kokain 
!erimin bulunduğu küçüle çant. 
yolda kaybolmuştu. 

O günkü halim hi.lA gözlen 
ınln önünde. Rovelveriml çıkar 

(Dnıamı 1 ınei ıahlfecl.J 

Güçlü, kuvvetli bir in
sandım. Beyaz zehiri 
L..ullaııııııya bıı.~layınca 
paçayraya döndüm. Her 
iki ı;aatte bir miktar al

yapanııyorwn .• 



Hitler MühimNutkunu 
Bugün Söyledi 

(Birinci sayfadan devam) 
İngiliz Avam kamarası da yarın 

toplanacaktır. Başvekil Çember • 
!ayn bu toplantıda bir nutuk söy· 
liyecek, Hitler;n bugünkü nutku
na c~vab verecek ve Alman müs
temleke taleblerini mevzuu bah
sedecektir. Peoples gazetesinin öğ
rendiğine göre, eğer Almanya, 
müstemleke taleblerıni muvafık 

bir tarzda ileı·i sürerse Çember -
!ayn İngilterenin dostça müzake
relere hazır bulunduğunu beyan 

Müdafaa Nazırı yarın tayyare ile 
sür'dtle Lond!·aya dönecektir. 

Nelerden Korkuluyor ? 

Bir İspanya 
«Münih» i mi? 

Şeref Stadında :' - . 
Lik Maçlarında Puvan Vaziyeti 1 Netice: 6-0 (2 inci sayfadan devam) 

Paris 30 (A.A.) - İngiliz Baş

vekili Çemberlayn'in Birmigham
da söylediği nutku mevzuu bah -
seden Temps gazetesi diyor ki: 

Geçen eyliılde Müı.ihte topla -
nan konferanstan sonra Çekoslo
vakyanın başına ne gdmişse şimdi 
toplanması teklif edilen dörtler 
konferansından sonra da İspan • 
yanın başına o gelen gelecektir. 
İtalya, Çekoslvvakya meselesinde 
Almanyaya yıpacağı yardıma kar
şılık olmak üzere, İspanyada AJ. 

manyanın yardımını temin etmiş
ti. Şimdi İspanya meselesinin Çe
koslovakya gibi halledilmesinde 
ısrar edecektir. 

. -- ·-- · ----

Beşiktaş 
Oyun Galib Berabere M•itlQb Attığı Yediği Puvan 

Bu nutuk, bütün mılletlerin sulh 
arzll.!'una hitab etmektedir. Fa -

edecektir. 

Eeykozu 
Yendi 

Beşiktaş 

1 
Fenerbahçe 
Galatasaray 
Vefa 
Beykoz 
Hilfil 
İstanbulspor 
Topkapı 

Süleymaniye 

15 12 
15 12 
15 10 

15 8 
15 6 
15 4 
15 3 
15 4 
15 2 

3 
2 1 
3 2 
3 4 
3 6 
2 9 
2 10 

11 
3 10 

~ 13 
63 12 
41 17 
32 23 
42 29 
23 46 

21 43 
16 55 
13 43 

42 

41 
38 
34 
30 
25 
23 
23 
22 

Vefa 
Dün Yine 
Kazandı Bütün bu hMiselet arifesinde 

İngiliz kabinesinde yapılan de -
ğişilrlik dikkat gözünden kaçma
maktadır. İngilterenin kuvvetle 
milli müdafaa işlerine hazırlandı
ğı anlaşılmaktadır. Eski Bahriye 
Nazın Amiral Lord Slıatfield Mü
dafaa Nezaretine tayin edilmiştir. 
Şimdi Hindistanda bulunan yeni 

kat, ayni zamanda dünyaya kuv
vetle hakim olmak iddiasında bu
lunanlara karşı, tıpkı Fransanın 

olduğu gibi İngilterenin de müda· 
faaya azimlerinden şıiphe edeıı -
!ere karşı bir ihtar mahiyetinde -
dir. Hitlerin söyliyeceği nutuk 
Berlinde Çedberlayn'in sözlerinin 
nasıl karşılandığını ve nasıl tefsir 
edildiğini biu öğretecektir. Hit
lerin nutkundan sonradır ki, ne 
ümid edilebileceği vep neden kor
kulacağı belli olacakhr. 

İtalya ve Almanya Frankonun 
zaferinden sonra İspanyol mille -
tine karşı giriştikle.ri mes'uliye -
tin nihayetlenmiş o!Juğuna kani 
değillerdir. Faşist reJımini kur -
duktan sonra onun idamesinden de 
kendilerini mes'ul addetmektedir
ler. Binaenaleyh İtalysnın ve Al
manyanın crızalarile, İspanyol 

milletinin kendi mukadderatına 
hakim olmak vaziyetini tesbit et
mek. istiyorlar. Fakat İspanya 
milleti kendi mukadceratına ha
kimdir diye, komünist ve hatta 
halk cephesi hükumetı kuramaz. 
Çünkü her ikisi de İtalyanın ve 
Almanyanın nazarlarında cmeşru. 
devlet sistemleri değildir. İtalya
nın ve Almanyanın Münihden son
ra Çekoslovakya ve İspanya hak
kında takib ettikleri mukaddes 
ittifakın atmosferi içine atmıştır. 
Meternih mutlakiyet namına, İtal
yanın ve İspanyanın işlerine mü
dahale ederken, ayni düşünce ile 
hareket ediyordu. Antikomintern 
pakt da enternasyonal münase -
betlerde yeni bir cmukaddes itti
fak • mahiyeti almaktadır. 

Dün Şeref stadında Beşiktaşla 
Beykoz takımları karşılaştılar. 
Hakem İzzet Muhidd.n Apağın 
idaresinde yapılan maçta, Beşik
taş takımı: Mehmed Ali, Taci, 
Hüsnü, Ziya, Feyzi, BiHend, Ha
yati, Rıdvan, Bedii, Şahab, Eşref; 
Beykoz takımı: Safa, Bürhan, Ba
hadır, Mustafa, Halid, Galib, Tu
ran, İsmail Hakkı, Şahab, İhsan, 
Vecihten müteşekkildı. 

Fenerbahçe 2-3 
Galatasarayı Y eııdi 

Beşiktaşla Beykoz kar~ılaşma
sından evvel Şeref staiınclo Vefı· 
Süleymaniye takımları karşılaştL 

Vefahlar, oyuna başlandığı ds· 
kilradan itibaren Süleymaniyen· 
nısıf sahasına yerleştiler ve yir· 
minci dakikada firikil,ten ve Lôl 
finin ayağile ;Jk gollerini kazan· 
dılar. Birinci devreyi l - O ga!ib 
bitiren Vefalılar ikiııci devrede, 
Abdüş, Mehmed ve Şükrünün •· 
yağile gollerin sayısını altıya çı· 

kararak Süleym .. nincyi 6 - O yen· 
diler. 

Yeni Barem 
Layihasında 
Değişiklik 

Dünkü Lik Mac/arının En 
' 

' 

lıtanbul komutanlığı 
~atına!•• Komiıyonıa l!Aalan Oyuna Beykozun al<ınile baş -

landı. İlk dakikalarda hakimiyeti 
tesis etmeğe ~alışan Beşiktaşlılar, 
Beykozun sağdan irTkişaf eden a
kınlarını kesmekte zorluk çeki -
yorlardı. 

Heyecanlısı Bu Oldu 

(1 lnd ıabifeden devam) 
Asli maaş Tutarı 

Birinci derece 
İkinci derece 
Üçüncü derece 
Dördüncü derece 
Beşinci derece 
Altıncı derece 
Yedinci derece 
Sekizinci derece 
Dokuzuncu derece 
Onunca derece 
On birinci derece 
On ikinci derece 
On üçüncüderece 

Lıra Lira 
150 600 
150 500 
100 400 
90 300 
80 260 
70 210 
60 170 
50 140 
40 120 
35 100 

30 85 
25 75 
20 60 

On dördüncü derece 15 50 
On beşinci derece 10 40 

Ayazağada süvari binicilik oku
lunda yapılacak harici elektrik tesi
satının açık eksiltme ile ihalesi 16.' 
Şubat/939 Perşembe günü saat 11 
de yapılacaktır. Muhammen keşif 

bedeli 800 lira 38 kuruştur. İlk te
minatı 60 liradır. Şartnamesi ve sa· 
sairesi bedeli mukabilinde inşaat şu
besinden verilebilir. İsteklilerinin 

ilk teminat makbuzu veya mektub
larile beraber 2490 sayılı kanunun 
2 • 3 maddelerinde yazılı vesikala
rile ihale gününden en az sekiz gün 
evveline kadar vilayet nafıa fen 

müdürlüklerindne alacakları vesi
kalarile beraber belli gün ve saatte 
Fındıklıda Komutanlık s..tınalma 

komisyonuna gelmeleri. (653) 

* 

Sermayesinin yarısından fazla- si komisyonda her gün görülebilir. 

Eğer İtalya İspar.yada ancak 
muayyen bir rejimin kurulabi -
leceğini ve bunun ıdamesinden 

de iki otoriter devletin mes'ul ol
duklarını kabul ettirebilirse, ar -
tık arkası kolaydır. İ~lt İtalyanın, 
cİspanyol Münih• i denilebilecek 
olan dörtler konferansında yap -
mak istediği budur. 

Bcşiktaşın 'ol tarafını zayıf zan
neden Şahab topu mütem,adiyen 
sağa geçirerek beşiktaş kalesini 
tehdit ediyordu. 

Oyunun otuz beşinci dakikasın
da bir korner kazanan Beşiktaş - 1 
lılar, Hüsnünün kaiasile galibiyet 
gollerini kaza'ldılar. Beşiktaş ya
vaş yavaş hakimiyeti ele almakta 
idi. Hüsnü, Şanabı yakından takib 
ettiği için Beykozun 2kını seyrek
leşmişti. Birinci devı-e, Beşiktaşın 
kornerden kazandığı hir golle ve 
1 • O galibiyetile bitt'. 

İkinci devrede Beşiktaşlılar Fey
ziyi merkez muhacim€, Bediiyi 
merkez muavıne almışlardı. Bey
kozlular da Bahadırı muhacim hat
tına çıkarmışlardı. Taci ile anlaşan 
Hüsnü, Beykozlulara gol yapma 
imkanını vermiy<;,·<'lu. O.>ı•n kar· 
şılıklı akınla Ja iııç değişmeden 

Beşiktaşın 1 • O galibiyetile n2tı
celeııdi. 

Sermayenin yarısıııdan fazlası Çatalca müsta ' ';em mevkü komu
devlet tarafından verilmiş olan tanlığı için su tesisatı malzemesi 
iktısadi müesseselerde çalışan me- satın alınacaktır. Kapalı zarfla i -
murların maaş ve ücretleri yuka- halesi 9/mart/939 Perşembe günü 
rıdakinin tamamen ayındır. Yal • saat 11 de yapılacaktır. Muhammen 
nız bu müesseselerde 15 inci de - keşif bedeli 9490 lira 77 kuruştur. 
rece yoktur. ~Ik teminatı 706 liradır. Şartname-

sı devlet tarafından verilmiş olan steklilerinin ilk teminat makbuzu
1
,.. __________ -:_-_-_-_:-;;.

1 
--<>-

müesseseler memurlarına aid ba- veya mektuplarile 2490 sayılı ka • ı Aakerl hıbrlk.Jl.Jf ' Askeri Liseler 
rem kanunu projesinde şu mu - nunun 2 ve 3 maddelerinde yazılı llAnları 
vakkat maddeler vardır: vesikalarile beraber belli gün ve ------------...:! Maçları 

Halen müstahdem olanların üc- saatte Fındıklıda komutanlık satın- 149 kalem ateşe mukavim muhte- < Bursa 29 (Hususi) - Kuleli ta-
retleri tahsil derecelerine ve bu alma komisyonuna gelmeleri. lif tuğla ve ha'çlar ihalesinin tem- kımile Deniz lisesi, Atatürk stad-
kanuna tAbi müesseseler ile umu- (355) (370) dit edildiği hakkında: yomunda bugün futbd maçı yap-

mi, mülhak ve hususi bütçenin * Tahmin edilen bedeli (l51.170) tılar. İki tarafın akınlarına ve 
devlet dairelerinde ve bunlardan İhale gunu talibi çıkmıyan Edir- lira elan ve 27111939 Cuma günü canlı oyunlarına rağınen Kuleli-
başka bankalar ve fabrikalar gibi nekapı Şehitlikleri dahilinde y~p _ saat 15 te kapalı zarfla ihale edile- !er ikiye karşı altı sayı ile galib 
mali ve sınai müesseselerde ücret tır ı k ı Jd'I M It k ' ı· ·ı ı aca o an y~llar,r pazarlıkla i- ceği evvelce ilan edilmiş olan 149 ~e ı er. a epe as erı ısesı e 
veya maaş ile geçmiş müddetle • halesi 9/Şubat/939 Perş~ınbe gii • kalem Ateşe mukavi.'11 muhtelif Bursa askeri lisesi Merinos saha-
rin mecmuuna ve bu memur] "'" i- ·· d h db ı ·· b k nu saat 16 da yapılacaktı", l.:uham .. tuğla ve harçlar bu kerre görülen sın a en o musa a. ası yap -
çin tahsil derecelerine ve hi;..,ıet men keşif bedeli 4997 liıa ı~ kı. • lüzuma binaen lO/Şubat/939 Cuma tılar, maçı Bursalılar kazandı. 
müddetlerine göre tayin edilen de- t İlk t · 3 ı f 
recelere alınırlar. ruş ur. emınatı 75 iradır günü saat 15 te kapalı zarfla ihale Topkapı: 2 • Spor 0: 

Şartnamesi vesairesi bed~li muka- edilecektir. İhale Ankarada Askeri 
Şu kadar ki bunlar meyanında T kap istanbu'·por takım bilinde inşaat şubesinden vcr:Iebi- Fabrikalar Umum Müdurlüğü bina- op 1 

• "' • 

bu kanunun neşri tarihinde müs- lir. İsteklilerinin ilk teminat mak - sı içinde toplanan satınalma komis- iarı da Fenerbahçe sahasında kar-
tahdem olanlardan hizmet müd- ı ı dır ı· tanbulspo l la buzu veya mektuplarile 2490 sayılı ı yon unca yapılacaktır. Şartname (7) şı aşmış ar · s r u r 
detleri üç seneye kadar 1, üç se- kanunun 2 ve 3 madde:erindc ya>ı- lira (o6) kuruş mukabilinde mezkur ekserisi tekaüd oyunculardan mü
neden fazla olanların 2 yukarı de- lı vesikalarile ihale gün~nder. ·ı komisyondan verilir. Taliplerin mu rekkeb bir takım ç.karmışlardı. 
receye geçirilmeleri caizdir. An- Müsabaka, heyecanlı olmuş, fa -
Cak bu dereceler' terfi. ve tahvı·ı- az sekiz gün evveline kadar Vi!.i • vakkat teminat (8808) lira (50) ku-- kat daha genç elemanlardan mü-

yet Nafia Fen Müdürlüklerinden a- ruşu havi teklif mektuplarını mez-
lerde mükteseb hak teşkil etmez. rekkeb olan Topkapılılar maçı 

lacakları vesikalarile beraber belli kiır günde saat 14 de kadar komis-
Bu fıkra mucibince aylıkları tes- 2 . O kazanmL:ıJardır. 

gün ve saatte Flndıklıc.a Komutan- yona vermeleri ve kendilerinin de ~;llmll bit edileceklerin alacakları aylık ı 

İstanbul lik şampiyonasının en 
mühim maçı dün Kadıköy sta -
dında Galatasarayla Fenerbahçe 
arasında yapıldı. Salim, Eşfak, Bü
lend, Mehmed Celiil ve Fazıl gibi 
en iyi futbolcuülerini Beden Ter
biyesi Umumi Müdürlüğünün ta
lebeler hakkında verdiği karar
dan sonra takımdan çıkarmağa 

mecbur kalan Galatasaraylılar o· 
tuz küsur senedenberi en temiz bir 
rekabet şeklinde karşılaştığı Fe
nerbahçe:ye karşı hemen hemen 
ilk defa bu kadar müşkül bir va
ziyette takım çıkarmağa mecbur 
kalmışlardır. 

Takımlar sahaya şu şekilde çık
tılar: 

Galatasaray: Osman - LlıUi, 

Adnan - Musa, Nubar, Ekrem -
Necdet, Budori, Cemil, Bedii, 
Serafim. 

Fencrbahçe: Hüsameddin - Fa
zıl, Yaşar - Ali Riza, Angelidis, 
Mehmed Reşad - Şaban, Esad, Ya
şar, Fikret, Lebib. 

Hakem: Tarık. 
Oyuna Galatasaray başladı. Ga

latasarayın sür'atli hücumları kar
şısınd Fenerbahçe müdafaası bo
calamağa başladı. Cemil üçüncü 
dakikada Galatasarayın birinci 
golünü bir kafa vuruşile yaptı. 

Bunun hemen arkasından hü -
cuma geçen Fenerliler Yaşar va
sıtasile beraberliği temin ettiler. 

Oyunun yirminci dakikasmda 
tamamile hakimiyeti ele alan Ga
latasarayın tehlikeli hücumları 

karşısında Fenerbahçe takımda 
tadilat yapmağa mecbur oldu. Fik
ret solaçığa, Esad soliçe, Fazıl sağ
açığa, Lebib sol müdafaa yc•ine 
geçtiler. 

Fenerbahçe Esadın ayağile mü
him bir fırsat kaçırdı. Galatasara
yın hücumlarından birinde Cemil, 
Yaşar tarafından tehlikeli bir şe
kilde düşürüldü. Bu vaziyet Gala
tasarayın bir sayı kaybetmesine 
sebeb oldu. 

Galatasarayın hakimiyetile ge
çen ilk devre 1 - 1 berabere bitti. 

Oyunun başlamasile, Fenerbah-

- "J Gazinosunda 
halen almakta bulundukları mik- !ık Satınalma komisyonuna gelme-!2490 sayılı kanunun 2 ve 3 madde-
tarı geçemez. İhtisas mevkiinde lerı. (529) ]erindeki vesaikle mezkur gün ve Taksı·m ı·zzE T 

11- saatte komisyona müracaatları. 
bulunan ve ehliyetleri Vekfiletçe 
tasdik olunan memurların bir de- İhale günü talibi çıkmıyan Kadı- (557) s A F ı• y E 
faya mahsus olmak üzere bu ka- köy Askerlik Şubesi tamiratının i - * 
nunun neşri tarihlnde almakta ol- halesi pazarlıkla 9/Şubat/939 Per- 521 lira 35 kuruş muhammen be 
dukları aylık derecesinde bırakıl- şembe günü saat 15 te yapılacak • del!i 4745 adet küherçile çuvalı 7 /2/ 
ması caizdir. Şu kadar ki bu su- tır. Muhammen keşif bedeli 361 li- ıg39 salı günü saat 14 de Salıpaza-

ve arkadaşları 

ra 49 kuruştur. İlk teminatı 28 li- rında Askeri Fabrikalar yollama
retle alacakları aylık ihtisas de-

radır. Şartnamesi bedeli mukabili'n- sındaki satınalma komisyonunda a-
recelerine nakil ve terfi için mük- t 

de verilebilir. İsteklilerinin ilk te-. çık arttırma ile satılacaktır. stek-teseb hak teşkil etmez. 
--------------- minat makbuzu veya mektuplari _ lilerin muvakkat temir.atı olan 39,5 

le 2490 sayılı kanunun 2 • 3 mad _ liranın herhangi bir Malmüdürlü-1 
delerinde yazılı vesikalarile ihale ğüne yatırılarak alınacak makbuz 
gününden en az sekiz gün evveline ile o gün ve saatte Komisyonda bu
kadar Vilayet Nafia I .. en Müdür _ lunmaları. Çuvallar her gün Komis-

Yeni Meb'us 
Seçimi Hazırlığı 

11 inci sahifeden devam) 
zırlıkları hakkında görüşmek Ü· 

zere bütün kaza kaymakamları 
bugün vihiyette Vali ve Bele:i•ye 
Rcısi LlıUi Kırdarın reisl.ğ•ndt 

bir toplantı yapmışlardır. 
Bu ıçtimada seçim için yapıla

cak işler tesbit olunmuş ve bütün 
kazalarda birden derhal faaliyete 
g~çilmesi kararlaştırılmıştır. 

. lüklerinden alacakları vesikalarile yanda görülebilir. Çuvallara güm
j beraber belli gün ve saatte Fındık- rük rüsumu verilmiyecektir. c470>. 

lıda Komutanlık Satınalma komis-
yonuna gelmeleri. (530) 

z EN TH 

«KURTULUŞ» 
Biçki ve Dikiş 

Dershanesi 
En eski ve halihazırda en mü Müdiresi: Mm. Papazyan 
tekamil ve dünyanın her t ,. 
rafından en fazla aranan rad- Haftanın 4 gününü kadınlara 
yodur. Yalnız Beyoğlımda günde üçer saat Fransız usuliyle 

B A K E R a • 1 d biçki ve dikiş dersi tedris edilir ve m gaza arın a s2: 

verir. Feriköy Tepeüstü 116 No. Pa-

haveten Balıkesirden sureti mahsusada getirdiğ:imlı 

ÖZ ZEYBEK SAZI 
Refakatinde Milli oyun ve şarkıları bu akşamdan itibaren baş

lıyor. Pek yakında KOZAK YAYLASINDAN getirteceğimiz efele
rin oyunlarını görmenizi tavsiye ederiz. 

· .. ..... __ 

RADVOliN 
~ . ' , ~ . •• . . . 

ile SABAH ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra muntazaman 

dişlerinizi fırçalayınız 

Askeri Müze Müdürlüğünden 
Aııkeri Müze bayramın birinci günü kapalı diğer iünJ.eri açık • 

çenin bariz hfıkimıycti derhal ken
dini gö:;tcrdi. 

Fikretin Galatasaray kalesine l 
attığı topu Osmanın elinde iken, 
hep birden kaleciye yüklenen Fe

nerbahçeliler on beşinci dakikada 
ikinci ve galibiyet sayısını yaptı
lar. 

Oyun 2 - 1 şekline girme;;: Gd
latasarayı yeniden canlandırdı. 

Biraz sonra Fazılın ort~ladığı 

topa enfes bir kafa vuran E.."lld, 

28 inci dakikada Fenerfo üçüncü 
•ayısını yaptı. 

3 - 1 vaziyete rağmen Galata -
saray ümidsizliğe düşmedi. Açık
ları vasıtasile yaptığı hücumlarla 

tehlikeli olmağa bile başladı. Bu 
sırada biri Nobar, biri Musa tara

fından iki firikik attı ise de Hüsa
meddinin iyi tutuşla~ı yüzünden 
netice alamadı. 

Ekremin verdiği topu Fener ka
lesine doğru süren Bedii Ya~ar ta
rafından çelme ile düşürüldü. 

Necdet penaltıdan Galatasara
yın ikinci sayısını yaptı. Vakit ge
çirmek için yavaş hareketle, topu 

dışarı atışlarla zaman kazanan Fe
nerbahçe müdafaa halinde iken 

oyun 3-2 Fenerin lehine bitti. 

Ankara'da Lik 
Maçları 

Ankara 29 (Telefonla) - Lik 
maçlarına bugün devam edilmiş

tir. Birinci müsabaka Demirspor
la Cençlerbirliği arasında oynan
dı. Bu müsabaka 1 - 1 beraberlikle 
neticelendi. ı 

İkinci müsabaka Ankaragücile 
Harbiye takımları arasında yapıl- t 

dı. Bu müsabakayı da 2 - 1 Har
biyeliler kazandılar. 

Gayri Federe Maçları 
Taksim staJyomu tarafından 

tertib edilen Şişli - Galataspor, 
Kurtuluş muhtelitleri arasındaki 

maçı 3 - 1 Şişli takımı kazanmıştır. 

Deniz bank 
Tetkikleri 
(1 i.nci sahifeden devam) 

Yus'uf Ziya Erzin, her ne kadar 
bankanın maaş ve ücret bütçesini 

kabarık bulmuşsa da, kadroda bir 1 
değişiklik yapılıp yapılmıyacağı 

ancak müfettişlerin tetkikatı ne
ticesinde belli olacaktır. · 

Etrüsk vapuru işini .te,.tkik eden 
komisyon da mesaisini yakında 
ikmal edecektir. 

İkinci küm~ takımlarından a·· 
lata Geneler BırliğllP Boğaziçi 
karşılaşması dün Şel'ef stadındl 
yapılmış ve maç 3 - 2 Galata GeP 
!erinin galibiyetile bıtmiştir. 

Karagümrükle Feneryılmaz 11 

kımlan arasındaki ikinci küıtl1 

ma~~· hakem .-ı:ıhaya gelmediği iÇ 
yapılamamıştır. 

--<>-

F rankocnlar 
İlerliyor 

(1 inci sabif...ten dc..aınl 

harb malzemesi bizilakilere çal 
faikdi. 

Demiştir. 

Frankocular GranGiiers'i işi!" 
etmişlerdir. Sahil bo~ unca, c•d 
bir mukavemete maru~ irn!mad 
ilerlemektedirler. 1''l'onkocll} 
Pirene mıntakasında ela ilerle 
yarlar. 

Katalooya Kıtaatı 
Burgos 30 (A.A.) - Kataloıı) 

kıtaatı Granollers ile Valles at 
sında hatlarını kuvvetlendirme 
çal!jıyorlarsa da bu kıtaatın Y3 

tığı bütün mukabil taatruzlar r 
kürtülmüştür. Ftanco kuvvetle 
bütün mıntakalarda iıeri yür~ 
yüşlerine devam eylemektedir· 

--o--

Bugün Kurbafl 
Satışı Hararetle 

Yapılıyor 
Bugün arife; yarın Kur•; 

Bayramıdır. Bu münasebetle 
1 

kaç gündenberi büyük çarşılar, 
pazarlarda hararetli bir fna 
göze çarpmakta; eJbi5e, ayal<k' 
ve bayramlık eşya satan dükı· 
!ar dolup boşalmaktadır. 

Üç gündenbcri şehrimizde ~ 
ban satışı da hızlanmış buJurıl" 
tadır. 

Bilhassa dün ve bu sabah 11~ 
telif yerlerde kurulan • kU~. 
pazarları• ndan alınan müte• ti 
koyunların sırtta •eya otoJ11 ~ 
!erle sokaklardan geçirilerek 
!ere götürüldüğü sık sık gör~ 
mekte idi. 

Bugün; daha sabahtan jtiıı' 
ren ılık bir güneş altında h3>" 

mamile açıruş olduğundall I 
men hemen her kurban baYr, 
nı yağmur ve kapab havada er 
rinde geçiren çocultlar, b3~cl 
yerlerindeki satıcılar ve sal•11

1 
cılara gün doğmuş, hava~ıP .,ı: 
güzelliği hepsine hakiki bi! , 
ram sevinç ve müjdesi verJll" 

Dün Maarif Vekili Hasan Ali 
Yücel ile birlikte şehrimize gelen 
İktısad Vekili Hüsnü Çakırın bu
gün Denizbanka giderek bazı tet
kikler yapması muhtemeldir. 

Denizbankta maaşların yüzde Dr. IHSAN SAMI 
otuz nisbetinde tenzil edileceği de GONOKO" AŞlfl 
aynca haber verilmektedir. Ma - ~ 
aşl.arın bir kısmı bugün verilmek- lte!soğukluğu ve ihtilii.tların3. 
tedir. 150 liraya kadar olan ay • fı pek tesirli ve taze aşıdır· ~

11 

lıkların tamamı, daha yukarı o- y-olu Sultanrnahmud ı::;be:ıs 
!anların yarısı tevzi edilmektedir. o. 

İstanbul Erkek Öğretmen Okulu Sabnalıı'' 
Komisyonu Başkanlıgw ından: 

·~ Okulumuzun elbiselik kumaş ve iskarpin ihtiy...,ına aid il9 

Bunun için ka1.alarda seçim bü
roları teşkil olun,;ıcak ve evvela 
nüfus dairelerinden intihab sala
hiyetini haiz hem~erilerin isimle
ri istenecektir. 

tılmaktadır. 

1
4 ayda Maarifçe musaddak diploma 

""•••••••••••••- pazyan apartımanı. tır. •801> .543, aünkü Cumhuriyet gazetesindedir. •505· 
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Tefrika Numarası : 20 Y.Jzan: l a'ımi YAGIZ 

Y avuz'un Şeh i Bombardıman 
Etmek ihtımali V ar!.e 

1 İstanbul Belediyesi ilanları J AÇ.!.,~!..~~':""~~~!~.! 
· · · · Eminönünde Balık azarı ve Taş- ınış. adamlarımı, hamalları teh • re götürüyorJu. 
iCeşif bedelı 1890 lira 20 kuruş olan p . did etmiştim. C.:antayı nrayıp bul- okain, tatlı hulyalar rü alar ı 

çılar sokağı parke kaldırımının yeniden yaı<!lması .. aç.'.k .ek~ıltmey.~ .~- maları için beş dakika mühlet çerisinde yaş..ttıyordu. Sin:ma ıl: 
nulmu~tur. Keşif evrakile şartnamesı Levazım Mudurluğünde. ~orule- vermiştim. dızları, periler aleminde d 1 Y _ 
bilir. İstekliler 2490 sayılı kan~.nda ~a~ı:'. vesıkadan başka bu ı~ yapa- Acaba çantayı bulup getirme- rıyordu. o aştı 
hileceaine dair Eminönü Başmühendıslıgınden alacakları fen ehlıyet ve .1 .. 1 . B h' . " . 0121 seyaı er uzer erme ateş edecek eyaz ze ırı kullananlar üç 

1
141 lira 76 kuruşluk ilk teminat ma~buz ~eya mektubıle beraber 1 içlerinden bir kaçını öldürecek devre geçirirler: 
939 Cııma günü saat 14 buçukta Daımı Encumende bulunmalıdırlar. <507) mi idim?... Birinci devre: alışma devresL 

• Ona ne şüphe!.. Eğer bu zehir Az miktarda a:ınan z(h\rler mern, 
1 · · · hi eti tahmin l:k te-şın cınıı ve ma Y çantası bulunmasayd:, muhakkak nuniyet ve neş'e verir İnsan, is-

1Jedeli minıtı 
L'ra K. Lira K. bir kaçının canına kıyacak, ve ben tediği zaman vazg~çebileceğınl 

bir cani olacak, ormarda serseri zanneder. 

Dai" adı 

gibi dolaşacak, kimbilı~ hangi ca- İkınci devre: ihtiyr.:; devresi. 
navarın pençesi alımda can ve- Artık zehirin esiri olmuştur. Di-

K3reağnç müessesatı 
Buz fıbrikasına 2 adet Santrifüj tulumba 650 00 48 75 

Bu Odesa Dehşetli Haber, 
Şenliğini Mateme 

Halkının 

Cevir misti ..• • • 

Zafer Ddres! adı, cinsi, miktarı, tahmin bedeli yukarıda yazılı bulunan 
'ş müteahhit nam ve hesabına açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 
l~/2/~39 cuma günü saat 14,30 da Daimi Encümende yapılacaktır. Şart· 
namesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. Vesika ve 48 lira 75 kuruş
lıık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber yukarıda yazılı günde 

recektiın. Tabii zavallı Kont L._ maı'.;'lnı uyuşturmak !çın mutlaka 
gibi. muayyen bir miktar zehir almak 

Bu kibar ve nazik adam, Su - mecburidir. Gitt;kçe artan bu ih-
danda avlanırken beyaz zehiri tiyaç vücudü :ahrib eder. 
tükendi. Deliye dönd• , sağına so- çüncü devre: Son "e buhranlı 

- Allah ranatlık versin Amiral 
- Mersi albay! 

ll:o!çak ağır adımlarla merdiven
ll!'ri indi, Sivastopoldan hareke
tind.enberi kendisine tahsis edi -
len süvari Aleksiyefin kamarası
na girdi. Soyundu, geniş ranzeye 
lizandı, derin horultulu bir uy -
kuya daldı. 

Kolçak daha uykusunun ilk da
kikalarında iken Boğazdan fırlı
Yan Yavuz bütün hızile uçar gil . 
'ı Karadenize açılmış, pruva ça-
nakJığında ve baştaki iki büyük 
Pl'Jjektörü her tarafa gezdiren 
§anlı Türk kruvazörü düşman ge
lllilerini arayarak ilerlemeğe ko
Yulınuştu. 

Soşon hiç kimse ile lakırdı et
llliyordu. Yavuzun süvarisi Al
bay Akkermıın ile birlikte ku -
llıanda köprü.>ünde dıirbünle uf
kıt tarassut edıyor, kafasını kur
calıyan, beynini kemıren düşün
~elerin altınd.l bunalarak Kolça-
1:1 l:;ulmağı ümid ed;yordu. Rus 
genıısi, Soşonun tasavvur ettiği 
g~i düşman filosu şeklinde ve 
llııtteaddit sefinelerd~n mürekkep 
~iiildi. Kolçak, Kagoi kruvazöri
b. Yalnız başına denize açılırken 
Utıu hesaplamış Yavuzun taz -

'il ' : :i karşısında tek gemi kolay-
ca kaçabilir, geceden istifade e
der, en yakın limana, en çabuk 
Varılır, Müstahkem mevkie ka • 
lıağı atardL 

Ve ... Buray:ı kadar cereyan e
den vukuat Rus komodorunun 
clii~uncelerind~ haklı olduğunu, 
lııevcudiyeti haber verilen Türk 
lransporlarını avladıktan sonra 
~desaya doğ:u yol alırken ha!A 
'. avuzun kendisine yetişemeıne
sıh · b . 1 ' ıs at etmış oluyc.ırdu. Kago 
aece Odesaya vardı. Limarun ağ
~ıtıda karakol yapan Kıef ve Dur
J.n destroyerlerinin parolalarına 
cevap verdi. Limana girdi. 

, ı\nıiralın gelişini karsılamak ü-
•ere • 
Oct gece yarısı limana toplanan 
lılt <'Sa valisi ıle kesif bir kalaba
~agolun rıhtıma yanaşışını 

lURAN 
1 lyatr >•ıa 

Bu Akşam 

Cemal Sahir ve 
Arkadaşları arzu
yu umumi üzerine i 

(ÖPEYİM AYAKLARIN!) 
llü.yii . 
te lt pıyes 4 perde. Yeni varye-

nunıaralan. 

l. 2 3 
\'ii • şubat geceleri Hamiyet 
hices~ ve arkadaşları Cemal Sa-

..,. r, Isnıau Dümbüllü birlikte 

No,57 

l\i lt Janet, ( ...... ) dönüşü be· 
"- arşısında yapyalnız buldu -
6UlJıt 
raıa sanmıştır. Hiç olmazsa bu a-
l'iııı rad kendisıne mukabele ede
<tıın Zannediyordu. Doğru, yalnız
dı• ' §ıtndi hayatımda hiç bir ka-

" Vok Jan~t lu. Fakat kalbımde .. Bunu 
llıaıt .bılnııyor, kalbLın! doldur -

ıi Sttiyordu. 
ll neti · · J <l cesız bir macera idı. 

ı.tct bunu müdrikti. 
b.,0 i eyerek, neticelerini görerek 
~sıt de ber.:ıbe:r sürüklemek ar • 

ll<iaydı. 

tleı · * ıne~ ıı boğacağını, üzeceğini bil-
·•ıe r -

hu<a agınen bugün, yani İstan-
~eri g~l~ıınin ikip.ci günü akşam 

' avanın güzelliğinden is -

alkışlarla, hurra scsler!le selam
ladılar. Kolçak karaya çıktı. Va
li il" görüştü. Hala vohşi yüreğin
de gümbürdiyen Yav:ız korkusi· 
le do.ha valiyi selamlar sel8.mla
ma: işi arılattı: 

- Asker ve harp malzemesi -
le yüklü üç Türk nakliye gemi -
si yakaladım. Gemiler~ batırdım· 
Mürettebatını esir ett:m. Burada, 
Kagoldadırlar.,. Yaln°..ı Yavuzun 
bizi takibe çıktığı, Karadenize a-

çıldığı telsizle bize h&ber verildL 
Düşman gemisinin burayı bir da
ha z;yaret etmesi mevzuu bahstir. 
Binaenaleyh •.~rtibat slmalıyız! 

Vali sevinçle karşlıadığı söz -
leron bu neticeye çıklJ'.asından hiç 
ho.;lanmadı, yüzünü buruşturdu, 
söylendi: 

- Ne gibi tertibat alınacak A-
mira!? 

(Devamı var) 

saat 14,30 da Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (603) 

istanbuı Gümrükler 
l:iaşmüdürlüğünden : 

İst&nbul Gümrük Başmüdürlüğünde mevcut Standard marka 35 
hatlı dahili otomatik telefon santralının 70 hatta ve 16 harici telefonun 
21 hal olarak tevsii 9/2/939 Pazartesi günü saat 10 da 2490 sayılı ka· 
nunun D fıkrasına göre pazarlıkla yaptırılacaktır. 

1- İhale bedeli 2550 lira olan bu işin ilk teminat akçesi 191 lira 
25 kuruştur. 

2- İşin cins ve evsafını gösterir plan ve fenni şartnamesi Levazım 
""'=====================~'="'======== Servısinde her gün görülebilir. 

A 1 O .f H j KAY E : 3- İsteklilerin kanuni vesikalarile birlikte Başmüdürlüktek.i ko-manya ur m a u an • . mısyona muayyen saatte gelmeleri ilan olunur. .553. 

Silahlanıyor iPEKLi ÇORAP ı Devlet oe;;;i°r-y-ol-la_r_ı v_e_L_i_m_a-nl-a-rı--. 
(4 üncü ıa.hifeden deva"ı) "ı•t•tm ... u. "ıdaresı· ı"laAnları (4 üncü sahıfeden deva•r. 1 y e w 

Kadın bir daha içini çekti: -
936 danberi Mareşal Göring ile Muh eli ·1 mikt --• aşağıda yazılı iki gurup _ Birşey yok yavrum.. ammen bed erı e ar ve ev .... ı 

Şaht arasında bir mücadele var- _ Birşey var, benden saklıyor- malzeme ve eşya her gurup ayrı ayrı ihale edilmek şartile 7 /2/1939 Salı 
d.ı. Şimdi Mareşal Göring muvaf- sun?. günü sa,ıt 10.30 dd Haydarpaşada gar binasındaki komisyon tarafından 
fak oldu demektir. Doktor Şaht açık eksiltme usulile sntın alınacaktır. - Yok yavrum .. 
bol bol para sarfedilmesine daima Bu ış· e girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve her gu-Sabriye ayağa kalktı. Annesi -
itiraz etmişti. Bu masraflar nafıa ruba aid hizalarında yazılı muvakkat temin~tıarile birlikte eksiltme nin yanına geldi, elini, kadının n-
işleri ile silahlanma masarifidir. günü saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

muzlarına koyarak: 
Yalnız geçen sene zarfında bu u- Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon ta-
ğu d f dil 'kt - Parayı almadın galiba, dedi, r a sar e en paranın mı arı rafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 
300 000 000 1 ·1· l' talı · eğer buna üzülüyorsan, beni de 

• • ngı ız ırası mm e- 1 - 1000 kilo çuval tamir ipliği ile 1000 kilo çuvaldız ipliği muham-
dil kted . ş ht 'd tt · üzmüş olursun anneciğim .. Ne ya-

me ır. a varı a an zı- men bedeli 1641 lira 18 kuruş muvakkat temınatı 123 lira 9 kuruştur. 
d if ld • .. ı · r palım, sağlık olsun .. 

ya e masar 0 ugunu soy emış ı. 2 - 23 adet 500, 1000, 3000, 5000, 7500, ve 10,000 kiloluk dişli ve 
Devlet bankası kiığıd paranın art- - Hayır, evladım .. Onun için 

k b 1 
· t' 937 üzülmüyorum.. Zaten parayı al- bilyalı yataklı palanga (tam) zinciri ile beraber muhammen bedeli 1720 

tırılmasını a u etmemış ır. lira muvakkat teminatı 129 liradır. <466) 
de bunun miktarı io 38 den fazla dım. * .,, olmuştur. Doktor Şaht maliye iş- - Peki, 0 halde?. Muhammen bedeli 17400 lira olan 300 adet mahruti çadır 14/2/1939 
!erinin düzelmesini istemiş ve ni- Huriye Hanım, bir an durdu. 

·• salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada idare binasında sa-
hayet çekilmiştir. Yutkundu: tın alınacaktır. 

lun1 ateş etmiye başladı. Maiye.. devre. Manen ve maı:ldeten su -
tinde bulunanlardan üçü öldü, kut. Beyaz esir zthir'.eri bu dev-
diğerleri kaçtılar. Konl iradesin! reye gelince ya delirırler, ya da 
kaybetmiş, tam bir deh olmuştu. ölürler. Bundan kurt•ılmak için 
Karabinasının ucile kumları kaz- bir çare vardır: Bey~z zehirden 
dı, bir mezar yaptı( ıçerisine u- vazgeçmek! ... 

zandı. Az sonra öldü, gittL Çan- FECi ÖLÜMLER 
tamı bulmasaydım, bLlki ben de 
bu akıbete ugrıyacaktım. 

• • • 
Yirmi sene beyaz zehirin esırı 

olarak yaşadım. Fakr.~ şimdi hür 
bir adamım. Çünkü beyaz zehir
den, esaretten kurtulaum. 

Ben de, diğer bir cukları gibi 
bidayette uzun fasılal&rla ve pek 
az miktarda ulıyordı;.m. Ve çok 
müteessir olmıyordunı. Bu zehır, 
esirlerini, esarete yavaş yavaş a
lıştırır. İnsan, gün geçtikçe zehi
rin miktarını •rttırmak mecburi
yetinde kalır. Fasılal.ınn arası da 
kısalır. 

Esaretimin sonlarına doğru he
men her iki s.ıatte bir miktar ze
hir almak ihtiyacını hisseder ol
muştum. 

Anlıyorsunuz ya, bir morfin 
şırıngası, bir kokain çekmesi ba
na ~üz yirmi cıakikalık bir sükü

Beyaz zeh.rden kurtulmak i· 
çin bir kliniğe g\rmiştım. Burada 
pek feci bir (lüm had;sesine şa

hıd oldum. Matmazel B ...... adlı 

fevkalade güzel bir Ru• mülteci
si vardı. Hali ve vakti yerinde ol· 
madığı için benim gibi, diğerleri 
gibi hariçten az ve çok beyaz ze
hir getırtemiyor, müthiş krizler 
geçiriyordu. 
Zavallı kız, birdenb·re yatağın

dan fırladı, pencered~n bahçeye 
atl:ıdı, koşa koşa gitti. bostan ku
yusuna kendini attı. Hemen çı -

ı kardılar. Fakat beş d2kika sonra 

1 
1 
1 
1 

öldü. 

BEY AZ ZEI-IIRDEN 

NASIL KURTULDUM 

Bir kliniğe müraca .;t ettim. Du
varları, kapısı J.Astik bir odaya 
koydular. Üzerimdeki bütün el-

net veriyordu. Yüz yirmi dakika... bis~leri çıkardılar. uzun bir göm-
Zehirin tesiri geçince sinirlerim lek giydirdile". Sonra kanımı, id-
gevşiyordu. Gözlerim bulanıyor, rarımı tahlil ettiler. Kslbimi ve 
dimağım uğuşuyordu. Soğuk ter- nabzımı dinlediler. Enjeksiyonla 
!er döküyordum. Vücudum baş- tedaviye başladılar. Bidayette 
tan aşağı titrıyordu. Sanki şimal verilen yemekleri yiyemiyor, si-
kutuplarında ımişim gibi... garaları reddEdiyordwn. Dıma -

Sınirlerime hakim olmak, iste-Bu işe girmek istiyenlerin 1305 liralık muvakkat teminat ile ka- ğun boş, vücudüm derin bir re-
diği zehiri vermemek Jstlyordum. 

Karşılık olan altının azlığın'l - Evin hanımı bir şey söyledi .. 
bakmıyarak Kilğıd parayı çağalt· Çok gücüne gitti., 
mak suretile masraflara devam c - Ne söyledL anne?. Bir terbi-
dilmek istenmektedir. Bu nc:.H1; yesizlik mi etti?. Bütün sonradan 
nazarda olanların düşündüğ;iıı: gören insanlar gibi, kalbini mi 
göre para tedavül ettikçe istihsa- kırdı?. 

Iat da artacaktır. 
Daima Mareşal Göringin fikir

lerini yazmakla tanınmış Nazional 
Zeitung gazetesi de yeni değişiklik 
dolayısile artık hükümetin iktı -
sad l işlerini başarmak hususun
da devlet bankasının yardımını 

temin etmek mümkün olacağını 

yazmaktadır. Bunun manası ise 
aşikardır: Şimdiye kadar devlet 
bankası kendi muhtariyetini mu
hafaza etmişti. Halbuki şimdiden 
sonra tamamile hükümetin dedi
ği ve istediği gibi hareket ede -
cektir. Çünkü milli bankanın muh
tariyeti şimdiki Almanyada ka • 
bul edilmemektedir. 

Doktor Şaht ayın 22 inci günü 
62 yaşına girmiştir. Kendisine a
yın yirminci günü sabahı saat do
kuzda keyfiyet bildirilmiş, artık 
millt bankanın müdürü olmadığı 
tebliğ olunmuştur. 

Şaht bu vazifeden senede 17 bin 
İngiliz lirası maaş almakta idi. 

Yazan: Nusret Safa COŞKUN 

tifade ederek, Belma ıle dolaştığı
mız, oturduğumuz yerleri görmek 
istedim. Ne garib arzu? ... 

Belkis İstanbula ind:. Evde J a
n etle annem var. Canım da sıkıl
mıştı .. Kapıdan çıkarken madma
z~l J anet seslendi: 

- Sermed nereye! .. 
- Şöyle bir dolaş~cağım! 
Dedim. 
- Sana refakat edebilir miyim?. 
Yalnız kalmağa, oralarda yal -

ruz kalmağa ihtiyacım vardı. 
Düşünecek üzülecek, belki de 

ağlıyacaktım. Yanımda bütün ha· 
tıraları, geçen tatlı ve acı günle
ri serbestçe anmama, iztırap te • 
zahürlerini rahatça içımi boşal • 
tarak göstermeme mani olacak 

Huriye Hanım, mendilile, göz
lerini silerek anlattı: 

-Kazağı götürdüm .. beğendi
ler. Hemen bir lirayı verdiler .. 
Ben de •teşekkür ederim• çok 
makbule geçecek bu para dedim. 
Evde kızım beklıyor.. O zaman, 

Evin Hanırru sordu: •Bu parayı 
ne yapacak kızın?. Bayramlık ıru 
alacak?. Ne ccvab vereyim, Sab
riyeciğim?. Keşke söylemeseydim. 
Dilim kopsaydı. •Şimdiye kadar 
hiç çorap almadım ona, dedim, bu 
yaşa geldi... Genç kız ... Canı bir 
ipek çorap çekmiş ... Tabii eşinde 
akranında görüyor.. İstemez mi, 
çocuk .... Hanım bir kahkaha attı .. 

·İlahi Huriye Hanıın, dedi, ipek 
çoraba verilecek paranız çok mu?. 
Kız zayıf, hasta, verem olacak ... 
Biraz et al da yedir, karnını do -
yur, kuru ekmek peynir, sade su
ya çorba ile kızın canı çıkıyor .. • 
demesin mi ... 

Huriye Harum bunları söyler -

kimse istemiyordum. 
Oralara başka bir kadınla git

mek ... Ooo .. bu hatıraların kud -
siyetini kirletebilirdi. 

Tereddüdümü görünce Janet: 
- İstemiyor musun, dedi.. Pe

ki seni rahatsız etmiyeyim! 

Sesindeki ihtizaz dokundu. 
- Hayır, beni rah&lsız etmez -

sin, ben seni rahatsız etmekten 
korkuyorum. Çıkabiliriz. 

Çıktık. Ağır ağır, konuşa konu
şa ilerliyordu. Aklım başka yer
de, gözlerim başka şeyi görüyor, 
kulaklarım başka şeyi işitiyordu. 
Zahiren onu dinler görünüyor -
dum. Bana galiba bana olan sem
patisinden, beni uzaklarda nasıl 
aradığından bahsediyordu. 

Hiç konuşmıyarak , hattA dinle
diğimi gösteren hiç bk baş ve yüz 
ha!·eketine lüzum görmeden yürü
yordum. 

Tasasız çağlıırımın sokaklan 
genç heyecanlarımın çayırları, a· 

nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar havet içinde idi. Dostlarımdan bi-
Kabil mi!... Boğazım sıkılıyor, 

komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. ri f,tldi. Kendisini taıııyamadım. 
midem bozuluyor, boğulacak gi-

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hay- ı Gözlerim, her şeyi bulanık gö-
pi oluyordum. Kalbim kah, vura-

darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden da~tılacaktır. (590) rüyordu. Bulunduğum yeri lav.o 
cak gibi hafif, kah yerinden fır-

ı 
• L S } K . . A ~ lıya.'akmış giLi şiddelle çarpıyor- ı edemiyordum. Bazan gözlerim ka-

Deonız evazın_, atına ma omısyı;ınu ııanlan du. Bütün vücudüm uyuşuyordu. rarıyor, derin ve karı.nlık bir u-
A çuruma yuvarlanıyorum sanıyor-

1 - Tahmin edilen bedeli •21330• lira olan •3000• adet battaniye; SUN'I CENNET dum. On beş gün hoyle geçti. 
7 / şubat/ 939 tarihine rasllıyan salı günü saat 14 de kapalı zarfla alın- Bir harika kabilinden çıldır - Sonra iştiham yerine geldi. Pek 
mak üzere eksiltmeye konulmuştur. maktan, ölmekten kurtuldum. Bu- miktarda yemeye b~iadım. Fu-

2 - İlk teminatı b99 lira 75 kuruş olup şartnamesi her gün koınis- na çok memnunum. kat nekahat devrem ı.;run sürdti. 
yandan parasız olarak alınabilir. Fakat, beyaz zehirın verdiği Altı ay ... 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede- fevkalade hisleri, zevkleri inkar Şimdi hür bir adamım. Normal 
cekleri kapalı teklif meklublarını en geç belli gün ve saatte Kasım· edecek değilim. pir hayat yaşıyorum. Sıhhatim, 
paşada bulunan komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde verme- Morfin, beni hafif kanadları ü- iştiham, neş'em yerincie ... 
leri. ,377, -===================='===--=~==~-=== 

** 1 - Keşif bedeli 3320 lira 50 kuruş olan deniz sevk memurluğu 

devri çark an barının tevsii aç•k eksiltmeye konmuş olup 9/ Şubat /939 
tarihine raslayan perşembe günü sa at 14 de eks:ltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı (249) lira (04) kuruş olup şartnamesi komisyon
dan parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı ka nunda yazılı vesikalarla beraber 
belli gün ve saatte Kasımpaşada bu lunan komisyona müracaatları (533) 

ken, Sabriye, demin oturduğu is
kemlenin üzerine yığılmış, omuz
ları sarsıla sarsıla ağlamağa baş

lamıştı .. 
_ istemem, anne, istemem .. di-

ğaçları aşina köşkler, hicransız 
senelerin insanları .. hepsine la -
hassürle bakarak geç>yorum. 

Seneler de deri de~:şliren hay
vanlara benziyorlar. Hayır sene
ler mi değişiyor. Ne münasebet 
başka kalıplar:ı giren bizleriz. Gün 
yine gün, gece yine gece .. Gün
ler, bir tabiat fabrikaı,ının mah
sulleri.. Ayni şekilde, ayni tipte, 
ayni kalitede imal olunuyorlar. 
Fakat bizim günümüı her günkü 
gün değil, bizım gecemiz her za
manki gece değil, gece de, gün
düz de ruhumuzda bizim!.. 

Çok gecelerimiz vardır ki, gün
düT.den aydınlıktır. Çok gündüz
lerimiz olmuştur ki, ge:cedcn da
ha zifiri karanlıktır. 

Bunun en güzel misalini ben 
kendi ruhumda görmedim mi? .. 

Ne çabuk, ne süratle değişmi -

şim .. 
Aşk doğru en büy~k kuvvet .. 
Yaşatan da, öldüren de o .. 

ye hıçkırıyordu .. Onların olsun .. , 
istemem ... 

Huriye Hanım gözlerinin yaşını 
tutamadı, o da hüngür hüngür ağ-
lıyordu. REŞAD FEYZi 

Aşk, bazı gönüllerin Tanrısı, ba
zı lralplerin de ezraili. 

Yürüdük, y;irüdük. Ben bir kaç 
kelime ya konuştum, ya konuş • 
madım. 

Janet: 
- Çok düşüncelisin Sermed! 
Diyordu. 
Elbette .. Bir hatıralar müzesi -

nin ortasındayım. Mağlup bir ku
mandanı harbettlği S3hada dolaş
tırıyorlar, kendi silahlarını, ken
di cephanelerini, kendi eserleri
ni, nihayet ii.nitlerinın mezarını, 
hülyalarının mahzen.ni gösteri -
yarlar .. Düşünmez mi? Kafasını 

kendisinden ayırıp o günlere ver
mez mi? .. 

Köyün bütün sokaklarını, par
kı, gazinoyu dolaştık: 

Janete dedim ki: 
- Janet y,ru!madınsa, Suadi

yeye doğru yürüyelim! 
- Peki.. hiç yorulmadım! 
Cevabını verdi. 

(Devamı var) 

• 

roğ.lfk.4 
diyip geçmeyin 

Aksırır, aksırır, aksırırsınız, 

geçer gibi olurken yenirlen ırPri &:elrr. 

• 
rıp 

işte 

böyle başlar ! 

Vakit geçirmeden grip, soğukalgınlrğı ve ağrılara 

karşı emniyetli ilaç A S P 1 R 1 N alınız! 

ısrarla 

isteyiniz! 
~splrln'ln tesirli ve hakiki oldutunu EB markası garanıı .,der. 

Satınalırken dıfında ve tabletlerin Ostiinde 
9' markasmın bulunmasına dikkat edini, 
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Grip 
ve bütün ağrıları 

Nezle 
derhal keser. 
- - Kırıklık - Soğuk 

İsim ve markaya 

Algınlığı - Romatizma 
dikkat. N E V R O Z 1 N yerine Başka 

- Nevralji - Baş - Diş 
bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

'.;.;J<{. ~; -, :·~ ' • - ~ ·~ : - ;• ' • • • ', ?. -· ' r - • ; :--- ~ • • ,, '. l -· ~ ~. -
Karaciğer, böbrek, taş 

kuPllarından mütevellid san· 

cılannız, damar sertlikleri 

ve şişmanlık şikayetlerini'' 

URİNAL ile geçiriniz. 

URINAL 
Vücude toplanan asid ürik 

ve oksalt gibi maddeleri eri· 

tir. Kanı temizler, lezzeti 

hoş, alınması kolaydır. Ye -

ADEMi İKTİDAR 

ve bel gevşekliğine karşı 

HORMOBiN 
Tabletleri her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobln) • 

,,,. ........................ '.-------4t-------------~---------
İnhisa;lar U ._ Müdürliiğünderı: . l 1 

Bayram için en 
mükemmel hediye 

Bir MOVA~OSaati 
Erkek - Kadın • Altın ve Metal 

15 sene garanti 

Cmsi M,kdan Mulıammea B. 7,5 eksiltm~s 1 

tutarı tutarı teminatı şekli saat, 
Lira Kr. Lira Kr. Li. Kr. 

SÜMER BANK..._._ ... 

Birleşik Pamuk İpliği ve Dokuma 
Fabrikaları Müessesesinden: 

Pamuk İpliği 
Satışı 

Kayseri Bez Fabrikası nıab 12 No Paketi 415 Kuruş 
16 » » 480 » 

Nazilli Bez Fabrikası nıab 24 » » 580 » 
Ereğli Bez Fahri.kası malı 24 » >> 580 )) 

Ya . nız i:re ~] ez Fabrikası.:ıda: 
sipari~ler- için )) )) 575 )) 

)) )) )) )) 570 )\ 

10 Bal)alık 
15 )) 

1 25 )) )) )) )) )) 565 )) 

meklerden sonra yarım bar- 6 AY VADE Tonga ipi 10.000 kilo - 60 6000 - 450 - kapalı 15 50 )) )) )) )) )) 560 )) 

~~;il~~is~:~ın;~k J OSMAN ŞAKAR ~:~lç~~::~:e nü~u:~~~~4m~!ib~:~ :~tın 43alı~~caiaz~:o1:) 
E · ! kilo tonga ipi ile (40) adet (8 parçadan ibaret) kristal yazı takımı bi-

CZô ne Si GALATA: !Jan'kalar caddesi No. J, zalarında yazılı usullerle ayrı ayrı eksiltmeye konulmuştur. 

Fiatlarla fabrikada teslim şı.rliİc sahhnaktadır. 
İplik miisteblikleriniıı yukarda yazılı fabrikalara gönderecekleri 

bedelleri mukabilinde ihtiyaçları nisbctindc iplik siparişi verecekleri" 
ve 24 numaradan iucovc muhtelif ıuaksadlara y:mıyahilecek panrnf< 
ipliği müstehliklerinin de ihtiyaçlarını gene ayni şartlarla yaln:z 

Beyoğlu - lstanbul j :nv:oda Han Ze- gösı.!!ilmi§~~hammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında Ereğli fabrikasına sipaıiş edebilerekleri ilan olımur. 

---- • 1 Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstan ıu l11ııııııın•••••••••••••••••ıa•aı::•••lll BEYAZIT• Üniversite caddesi IlI - Eksiltm 7/2/939 tarihine rastlıyan salı giinü hizalarında ya-
zılı saatlerde Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alını ko
misyonunda yapılacaktır. 

Satınalma Komisyonundan : 

im 
Vap&1rların Kalkış Günü ve Saati 
30 - İkineikıinondan 6 - Şubata kadar kalkacak 

vapurların !simleri, kalkış gün ve 
l!Wltleri ve kalkacakları rıhtımlar. 

Karadeniz Salı 12 de <Tarı), Perşembe 12 de (Aksu), Pazar 16 
hattına - da (Ege). Galata rıhtımından. 

Bartın Çarşamba 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de (Ülgen). 
hattına -Sirkeci rıhtımından. 

İzmit Pazar, Salı ve Perşembe 9,30 da (Uğur). Tophane 
hattına - rıhtımandan. 

Muılaııya 
hattına 

Her gün 9 da (Marakaz) vapuru sistemi vapurlardan 
-biri, Cumartesi ayrıca 13,30 da (Trak). Tophane rıh

tımından. 

B d 
Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8,15 de (Trak), ayrıca 

an rıııa 

h tın -Çarşamba 20 de (Konya) ve Cumartesi 20 de (Ana-
at a farta). Tophane rıhtımından. 

Kurahiga 
hattına 

İmroz 
hattıua 

-Salı ve Cuma 19 da (Bursa). Tophane rıhtımından. 

-Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 

Analık Çarşamba 15 de CMersin), Cumartesi 15 de (Bartın). 
hattma Sirkeci rıhtımından. 

İzmit sü- . 
'ıh ı· -Pazar 11 de (Izmir). Galata rıhtımından. ra a una 

)lcrsin 
hattına 

Salı 10 da (Dumlupınar), Cuma 10 da (Erzurum). 
Sirkeci rıhtımından. 

N. 28 

KADIKÖY: İskele Cad. No. 33)2 IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden ah
....................... __ nabileceği gibi nümuneler de görülebilir. 

1 - Deniz vasıtaları için 100 er mf!trelik 7 parça galvanizli zincirle 
3 kilit ı parça zincirin ve 2. admiraltı demiı-.inin 6/2/939 pazartesi gi" niİ 
saat 16 da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Cilt unsuru olan v - Kapalı eksiltmeye girmek istiyenlerin mühürlü tekÜf mek

tubu kanuni vesaik ile % 7,5 giivenme parası makbuz veya banka te- 2 - Tahmini tutarı •1459• füa ve ilk teminatı •110• liradır. 
3 - Evsaf ve şartnamesi komisyondadır· Görülebilir. 'B • ocEL' e minat mektubu.-ıu ihtiva edecek olan kapalı zarfları ihale saatinden J JD bir saat evveline kadar yukarda adı geçen alım komisyon başkanlı-

ğına makbuz mukabilinde vermeleri ve pazarlığa iştirak edeeeklerin 
de muvakkat teminatları ile komisyona gelmeleri ilan olunur. (443) 

4 - İstekliterin o gün eksiltme saatinden bir saat evveline kadal 
2490 sayılı kanunun tarifi veçhHe ha.zırlıyacakları teklif mktublarıııl 

Tesiri ş ·ayanı hayret 
Olduğunu Bayan 

Mercilla 

<'iyor 

Cinsi Mikdarı * * Muhammen 
bedeli 

% 7,5 te
mnatl 

Lira Kr. Ll. K. 

Eksilt meni o 

şekli saati 

· Dekovil malzemesi 3 kalem sif H. paşa 4600 -
Muh. mürekkep ve 2200 kilo 2190 -

345 - Açık 14 
164 25 . • 14,30 

vernik 
Baskül (100 ki) 1 adet sil 800 - . 60 -

Eczayı tıbbiye 75 kalem 643 - 48 23 
I - Cinslerile mikdarları . yukarda yazıJı malzeme açık 

usulile satın alınacaktır. 

• 15 
• 15,30 
eksiltme 

II - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları hizalarında gös-

Galata eski ithalat giimrüğündeki .komisyona vermeleri. •366• 

1280.40 lira olup muvakkat teminatı 96.04 liradır. 
III- Eksiltme 14/2/939 tarihine raslıyan salı giinü saat 14 de Kab•· 

taşda levazım ve mubayaat şubesinıc!eki alım komisyonunda yapılıv 

caktır. 
IV- Şartnameler parasız olarak her gün· sözü geçen şubeden aıınıı• 

bileceği gibi nümuneler görülebilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen 

giivenme paralarile birlikte yukarda adı geçen 
ilan olunur. (516) 

Cinsi Mikdarı ** Mohamm~n 

bedeli 
%7,'5 Te. 

gün ve saatte % 7,5 
komisyona gelmeıerı 

Teslim 
mahalli 

Eksi:tmenôO 
Şekli SaJti 

terilmiştir. Beheri Tutan 
Ilı - Eksiltme 16/2/939 tarihine rastlıyan perşembe giinü hizala- K. s L. K. Lr. K. 

rında yazılı saatlerde Kabataşda levazım ve mubayaat şubesindeki alım ------------
komisyonunda yapılacaktır. Benzin 40000 kilo 20,80 8320,- 624,- Kabataş A. kapalı 15/ 

IV - Şartnamelerle listeler parasız olarak her gün sözü geçen Motörin 95000 • 7.- 6650.- 498,75 • ve Cibali • 1s.30 
• 24000 • 7.- 1680. - 126.- İzmir fab. açık 16 

Birkaç gün zarfında yüzümde- şubeden alınabilir. 1 
ı..· k .. .. k b ki ki . V - Dekovil malzemesi eksiltmesine girmek istiyen firmanın fi at- I - Yukarıda cins ve mikdarı yazılı 40.000 kilo benzin, İstaı'b~ 
,,.ı ı.:çu uruşu u arın ve çız - ,ır 

.1 . k b 1 _ b 1 d .. .. sız tekliflerini, verecekleri malzemenin profillerini, detay resimlerini teşkilatımız için 95.000 kilo ve İzmir fabrikamız için de 24.000 kilo ıı ~ 
~'.. enn bay ko mahgaiat aş a' ııım10' gor- eksiltme giinünden bir hafta evveline kadar İnhisarlar Umum müdür- törin şartnameleri mucibince 0yrı ayrı hizalarında yazılı usullerle satı 
oum ve ır aç a sonra yaş 

d h .. .. d"" lüğü tuz fen şubesine vermeleri ve eksiltmeye girebilmek için teklif- alınacaktır. ··s· a a ger.· goıun um 0 
B. 1 · b.. .. k b. v· !erinin kabulünü mutazammın bir vesika almaları lazımdır. (625) II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında g 
ıoce uyu 1!" ıy!1a pTO· 

ı fesörünün keşfidir Pembe renkte- Jf. .. terilmiştir. 0ı 
Cinsı Mikdarı Muhftmmen bed•li %15 teminat III - Eksiltme 6/2/939 tarihine rastlıyan pazartesi giinü hizalar-~ 

1 
ki Tokalon kreminin terkib:ndıı l:li- ··b b · d ki alım J><Y 

Beheri Tuhrı yazılı saatlerde Kabataşda levazım ve mu ayaat şu esın e Mer kez - Denizbank binası 42497 ocel vardır. Her akşam yatmaz -
T 1 f) l ( K kö K. ..b 42362 

1 dan evvel bu kremi ve 5abahları Kr. S. Li Li. K r. \misyonunda yapılcaktır. )J' 
e e ou ar: Accutalar ( s'!::ec/ Yo:':unıs:f;nu 

22740 
1 aa beyaz renktekı .,~kalon kremi-

1
-------------------------·--- vr -Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen ~ubeden 3 

Çul 10214 kilo 6.50 663.91 99.58 nabilir 
llıı••••••••••--••••••••••••ll ni kullanınız. Bu suretle en esmer · J<tıı' Çuval 2700 • 10.50 283.50 42.53 v _ Kapalı eksiltmeye girmek istiyenlerin mühürlü teklü me 

9 ve en sert bir cilde ça mıcak bir ~ 

ı b 1 T ı f M "d •• } •• •• d Kanaviçe 2921 • 12.- 350.52 52.58 bunu kanuni vesaik ile % 7,5 giivenme parası makbuzu veya b•" ~ 
5 ta Il Ü e e On Ü Ur ug" Uil e n gençlik parlaklığı ve car,Jı hır ta- Kola çuvalı 350 adet 9.- 31.50 4.73 teminat mektubunu ihtiva ed&eek olan kapalı zarfları ihale saatlerind·C"" 

zelik verecek, yumuşatacak ve be- İ ](B" 
1 - İdare ihtiyacı için muhtelif eb'adda 16 kalem kurşunlu kara yazlatacaktır. P 6531 Kg. 13·50 881·68 132.25 birer saat evveline kadar yukarıda adı geçen alım komisyonu baş eJ 

Kınnap 4828 • 13.50 651.78 9'1.77 Jığı_ na maklıuz mukabilinde verilmesi açık eksiltmeye iştirak et!fl c 
kablosu ile 1 kalem denizaltı kablosu kapalı zarfla ~eksiltmeye çıkarıl- ----------- - - 111 I - Yuka~da cins ve mikdarı yazılı ıskarta sargı ve ipler ayrı istlyenlerin de münakasa için tayiıı edilen gün ve saatte % 7,5 giiveıı 
mı~.ır. DEVREDİLECEK IHTfRA ayrı pazarlık usulile satılacaktır. paralarile birlikte komisyona gelmeleri ilan olunur. (420) 

2 - Muhammen bedeli (146794.20) muvakkat teminat (8590) l'ra BERATI n _ Muhammen bedelleri ile muvakkat teminatları hizalarında JI. :Jt. ~-
olup eksiltmesi 6/2/39 pazartesi giinü saat (15) de müdülrük binasın- .Ray Demirleri imali usulü. gösteril~tir. I - Şartnamesi mucibince 1500 kilo Kazein kola açık eksiltme us 
daki satın alma komisyonunda yapılacaktır~ b ·· ·· t 

hakkındaki ihtira için alınmış o- III - Arttırma, 8/2/939 tarihine rastlıyan Çarşam a gunu saa Jile satın alınacaktır. .11 
3 - İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile lan 10 Mart 1004 tarih ve 1790 nu- 14 de b"§lamak üzere Kabata§ta Levazım ve mübayaat şubesinde mü- Il - Muhammen bedeli beher kiJosu sif 50 kuru~ hesabile 750 Jı 

kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün saat (14) de kadar mez. . 1 iht" be t .h 
1 

. t kk·ı t ko · d J cakt 
kiır k 

. kl dir mara 1 ıra ra ının. 1 t va etti • eşe ı sa ış mısyonun a yapı a ır. .. : . · muvakkat teminatı 56.25 liradır. 
4 0

e 
omısyona verece er · ~. •· ·huk .k .. bl k b k · · IV - Nümuneler her gün sözü geçen şubede gori11ebıllr. III - Eksiltme 9/2/939 tarihine rastlıyan pel"§embe günü saat 1 ı' 

4 - Şartnamesi (367) ku;uş mukabilinde her gün levazım amirli- gı . u 
1 .~rr~ aş asına devır V - İsteklilerin arttırma için tayin edllen giin ve saatte %15 temi- Kabata""a levazım ve mi.ibayaat şubesinde alım komisyonunda y•P 

ğ. · d ı bT (9253) veyahut mevltıı fııle konmak için .,.. 
ımız en a ına ı ır. icara dahi verilebileceği teklil edil- natlarile Y"karda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. •444• "ıacaktrr. ır 

W!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!!"""-._""" _ _ ........ ..,..,_ """""""""!!!""!-""-"".!!'!!!."'--...,."""""'"""'!!!!!!!..,,.. mekte olmııkla bu hususta fazla ma- .. • - IV - Şartnameler her giin parasız olarak sözü geçen şubeden 8 

Sahip ve neşıiyaıtı idare eden Başmuharriri 

ETEM İZZET BENİCE 

Buıldıi> yer: SON TELGRAF lllatb-. 

lfımat edinmek isteyenlerin Galata- I - Şartnamelerine ekli listede cins, eb'ad ve miktarı ya,zılı muh· nabilir - gil' 
da. Aslan han 5 inci kat 1-3 nuına • telif renkde 2800 adet bobin sigara kağıdı açık eksiltme usulile satın V :_ İsteklilerin eksiltme için tayin edilen giin ve saaHe o/o 7•.5 . 1~~ 
ral:ır~ müracaat eylemeleri ilAn o- iıl.ınaca·ktır. venme paralarile birlikte vukarda adı geçen komisyona gelmelerı 1 

lunur. II - Muhamnl1'n bedeli beher milimetresi 2.20 kurus ve tutarı ~_ıunur. (442) 


