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ltalya ve acaristan s eri Bir ittifak Hazırlı r 

Londra 12 (Hususi) - Balkan 
antantı daimi konsevinın Bel.ııratta 
ictimaa daveti Balkan efkarı umu
miyesinde büyük ehemmiyeti haiz 
bir hadise olarak tel1ıkki edil -
mektedir. 

Bükresten bildirildil'ıine ııöre, 
konsey mesaisini takip etmek üı.e
re bir İtalyan ve b:r .Mııcar miışa
hid Belıırada l!ideceklerdir. Bu ve
sile ile bir Bul11ar müşahidin de 
Yu.ıtoslav pavıtahtına J(ideceği 
zannedilmektedir. 

Milli iktısadı 
koruma 

( l>evamı S üncü ıah\fedf) 

IÇanakkalede 2 vapur ---
karaya oturdu istan bulun! • 

Kanunu tetkik edecek 
hey'et ça!ışmağa başladı 

Yeni •Milli iktısadı koruma• ka· 
nununu tetkik edecek olan Cum· 
huriyet Halk Partisi komisyonu 
Recep Pekerin reislif\ı:nde çalış -
malarına baslamıstır. 

Komisyon dün de Başvekilimi -
zin ve Vekillerin huzurile topla
nıp geç vakte k&dar çalışmıştır. 

Bu yeni ve mühim kanunun BÜ· 
yük Millet Mecli~inin k:ş tatilin
den evvel çıkacajtı anlaşılmakta • 

.!;!..~========================-
SON TELGR.öFLAR 

Müthiş bir maden 
kazası \ 

Bartlev - ııarbi Virıı.inia - 12 (A. 

Avrupa ve Balkanlarda görülmemiş müthiş 
soğu'.dar hüküm sürüyor 

Yarova -Bursa yolu kapandı 

yardın11 --
•Dün akşama kadar 720 

bin, 847 lira, 36 
kuruşu buldu 

Dün Nece zelzde mıntakasından 
Haydanıasaya 80 felaketıede va
tandaş daha ııetirilmistir. Bunlar 
Sırkecideki mL'*1firhaneye naklo
lunmuslardır. Bugün saat 15 de 
ııelebilıecek olan trenle de bir ka
fılenin daha muvasala:ı beklen
mektedir. 

Diker taraftan felaketzedeler 
Rusların Finliindiyalılarıı 

icin Fatih, Beyazıt, Aksaray ve Jo'inlandiyanın Ankara ve ayni 1 

·) civarında bos evler tesbit edilip zamanda Budaoeste Sofva ve Bel
' tutulmıai(a baslanmıstır. .ıı;at sdiri M. Onni Talas refika - J 

Buraları viliıvetteki vardım ko- sile bırlıkte daım! surette ikamet 
mitesi tarafından avdınlatılıp ısı- ettiiti Budapeştıeden şehrimize ııel·ı 
tılacakt11'. A vrıca her lelaketze - mistir. Birkaç ııün burada kaldık
denin eline para da verilecektir. tan sonra. on ııün kadar ikamet et
VALİNİN REFİKASI EMİNÖNÜ mek üze:e Ankarava .ıtidC<.'Cktır. , 

HALKEVİNDE ÇALIŞTI Sefır memleketi hudutlarında 
Eminönü Halkevi tarafından ku- cereyan etmekte olan muharebeler 

rulan cdikim atelvesh nde en yük- hakkında su sozleri sövl_en:ııstir: ı 

bıraktıklan canaimden bir kısım 

komşu memHıketlerden istiklalle
rini ayakları altına alarak imli • 
yazlar kopardıktan sonra, bizi de 
avni hale .ııetırmek istıedi. Finloıın
diya, kendi istıklaline dokunul • 
mamak sartile, bir muhasamanın 
önü~ gecmek itin, rr:umKL, m<'r
tebe Sovyetler:i tatmin etmdt ca
lıştı. 

Bu suretle R~lara adalarımızı, 
Manerhavm hattı önünde toprak• 

(Deyamı 3 uıacı.1. ubifede) 
A.) - Her vanm saatte bir nöbet 1 
dekistiren tahlisiye mürettebatı, 
yeral tında 200 metre derinli kinde ! 
vukua ı;ıelen bir infilak Jıeticesinde 
carromba akoamındanberi enkaz 

sek ailelere mensup ııüzide bayan- \ •- Sovyet Rusya kuçuk bazı 
(Dıevıunı 3 ünrü 111h.t~d~> ~~~~------------------------

ÇEF\)-1:. 'v t. 

atında kalmış oan 87 maden ımıe- Tamamile 'lıuz tutan Tun• nehrinin Budapeştede ı:ece manzarası 
IBeşiktaşta 

lesini ku:ıtarmaf(a çalışmaktadır. Moskovada hararet sıfmn altında 
Enkaz altından simdive kooar 4 Mıuhteli! yerler~n alınan ha • 

lk 1 1 A 40 dereceve kadar düşmüş, birçok 

C•set cıkıarılmı•tır. Karbon ıı.azininl berloer bu sene Ba an ar a vru· d d ' h ıı · de ok kimseler yollar a onuP ölmüştür. 
mevcudiyeti. tahlisiye işini zor- panın ekseri ma 3 erın .. ç .. Odesa limanını da kamilen buı.-
lastırmaktadır. şiddetli soi!uklann hüküm sl'rdll- coevamı 3 iıncu a:uı.roı .. 

tir kasa 
hırsızlığı 

<DlJcr babuıer s llncll uııır..ıel lfünü bildirmektedir_. _ Ezcüm._::l:e====================== 

Enkaz altından ~dliye evrakının, -ı -K ~-y:~-~3-:n~-üde)-ı 
kasaların çıkarılmasına başlandı 
Yalnız Erbaa, Niksar, ve Reşadiyede iki milyon:ı 

yakın hayvanın tel~f ol:iuğu an:aşılıyor 

.Ordu da 
Ankara 12 (Hususi)- Felaket 

mıntakasında zelzeleler haliı ha -
f:f fasılalarla de~am ediyor. Er • 
z:ncan merkezine bağlı 57 köyde 
2400 &lü tcsbit edilmiştir. 
Açıkta kalan hıılkın civar vila

yetlere nakline devam olunmak -
tadır. Hemen her i:ün •bine yakın 
insan ı?Öndcrilme'ktedir. 
Şimdi enkaz altında kalan adli

ye evrakının çıkanlmas:na çalışıl
maktadır. Bunun icin de Zongul -
dak ve Kırşehirden 76 mahkum 
ıııönderilmiştir. Malatva vali mua
vini Ekrem, yirnü .kadar maiyet 

yıkıldı on bir bin ev 
Hemen yıkılmamış hiçbir evi 

kalmıyan Erbaa, Niksar ve Reşa
diyede iki milyomı yakın hayvan 
telef oldul>u anlaş.lmaktadır. Bu
ralarda nefaseti.le meşhur tütün 
mahsulü yan yarıya mahvolmuş

memuru mülhakatta çal~makta
dırlar. 

Maliye müfettişi Celal, çalışt.r-
dığı bir eldple enkaz altından, ı
çinde 200 bin liralık pul bulunan 

r 

bir kasayı meydana çıkrumıştır. 
. Zelzele mıntaka5.nda mahku 

mıyetlcrı tecile tabi tutulacak mah
kumlar ve tevkıf kararlarının b.r 
müddet durdurulacat,ı mıntakalar 
Vekiller Heyetince tayin edilmek l 
üzeredir. Adli"e Vekiıle:i tecil müdj 
det!ni tesbit eden tekliLni bll,c(Ün
lerde Vekiller Heyetine bildire • · 
cektir. 1 

tur. 
Köy !erde ölülerin tesbitine de

vam olunmaktadır. Ze.zeıeaen çok 
zarar ııören Koyulh :sara üçüncü 
bir yardım heyeti daha gönderil -
miştir. Bu kaza dahilindeki yara
lıların çoku merkeze sevkedilmek
tedir. 

,o ..... a llncil ııalllfcdeı 

Kendi bilır ! 
Herkese merak olmuş: 
- O gazete hangisi kı, sahibi ve

ya gazetesı Türkıyenin en zengini 
ım•Ş de feliıketzcdclere kend.sın· 
den beklenm.yccek derecede 
cüz'i yardımda bulunmuş?. 

Diye soruyorlar?. Fııba.kika, M. 
Zekeriya bu kadarcığını yazm.ş da 
bu zengin adanı veya gazetenin 
adını haber vermekten çekinmiş. 
Baim mahut arkadaş da ayni me
raka düşmüş olacak lı.i Zekeriya
dan sormuş: 

- Kim o Allahını seve.rııen.
Z....keriya, sadece: 
- Kendi bilir,_ 
Demekle iktifa etmiş. Bana 50r

du: 
- Yunus N•di'dcn ba ka zen • 

gin gazeteci tanıntı3'·orum!. 
Dedim. Bilmem siz tanıyor mu

sunuz; belki de Kazım Şinasi, bel
ki de Haiil Lutfidir. Eğeı; bunlar 
değilse muhakkak benim ve ya-
hut ela biı.im mahuttur!, • • 

Halk ve hak 
9 ikincikanun ta.rilıli (Vakit) 

ırızetesinde, Suat Ucrvişin bana 
llll•r bl1' makalesıni okudum. l\lu
harr.r, husUM ve ıualiım bir ölçü
ye vurarak, (Çerçeve) isimli kita
bım üzerındeki du ünce ve duy • 
ı;u.annı anlatıyor. 

Bizi tnkdır ve sevı;i kolları için
de kucakııyanlara kaşı ae kadıır 
hassas oldui;wııu< ınalüm. ı-·akat 
zillaruıı açıı;a vurmaktan kaçınan 
ruhumuzun bir ya<ağı, bıze bu lıu
sustıı karşılık vernıcyı menetmiş -
tir. Denize dü~sek, suya atılıp bızi 
kurtaracak l üzg~çe nıinnctıeri -
mizi takdim edcb.l.riz. Anıına ese
rimizi, dikkatsizlik, ahliıksızlık, an
layışsızlık ve nankörlük suyunda 
boğulmaktan kurtaran miinekki
de le ekkür edemeyiz. Zira böyle 
yaptığımız anda, hakkımız -
da rivayet edilen faziletleri be • 
nimsemiş oluruz. Faziletse, baş· 
kasının verdiği o hedl•·edir ki, an
cak kabul edilm~mck şartilc ma· 
lımız teiiılılı.i edilir. 

Beni edip bir ii lup, dilrllst bir 
tavır, ru;il bir tetkik: !ak•t yruılış 
bir idrak. ve bilhassa çirkin bir 
polctikavln hırpalamak istediği 
için ona cevap vermekte mazur 
telakki edilmeliyim. 

1 

1 

Suat Derviş, dediğim gibi, beni 
anc.k hünnete layık insanlonn o
turtulabileceği konforlu bir koltııj;a 
yerleştirdikten sonra giizel elierile 
boğmıya tqcbbüs ediyor. Ve le-

essürle kaydedeyim ki, •ahife .,... 
hJe okuduiuuu ve an.adığını belli 
ettiği metinlcrinıi, ıı~ana , .... rub 
cephe.ilt!'ltcği~tinnekte, a).l.ıo b'ı 
tefsir ve takdime iııet etmekte 
mahzur görmüyor. 

Snat U.-n·i in ( Çcr~ve) ıı•~tin· 
ler:nden çıkardığı hüküm, ,,., le.:6 
özlcşt.rilebilir: 

Muharrir, urudui;u ve arudıiJ 
takdiri bulamıyan bir san'atk.ar 
olmanın infialini onhifc sah.re hay
kırmakta. Hatla yazılarında, bul
duğundan daha fazlasını uman ve 
istiyen bir hırsın çizg.leriai gizi .. 
memckte. Halbuki (Çerçeve) mu
harriri, şikiiyetlerin'.n gözdikt.iii 
hedefe ulaşmak hakkına malik de
ğil. Zira haıkın için iç:n inki afııı· 
da, takip ettiği içtimai tckn-vü-. 
seyr'.nde, e!-tki an'anclerini '.\ ~nH-.r 
rile dejfütiren inkıliıplanndn ~·a • 
şamıyor. llatti si-sten11i taarruz v& 
devamlı •ksiyon taraftarı olduğu
nu söyiiyen muharrir, devrimiz • 
deki içtimai gidisin seyrini hız • 
!andırmak' <öyle dursun, onu tem
po tutmaktan bile aciz. Öyle ki La
z.an zamanın • yurdumuzda taaf
füne terkcdildiği• kaygısına bile 
düşüyor. İnkılabımızın bayatiyrti• 
ni idame edebilmesi ve auhasını 
daha geni~letebilmesi için ~n bosit 
ve mutlak nrt olan Kemaır7mİD 
Altı Ok'tınu bile olduğu gibi kabul 

CDf'Van11 3 tııı,.ıı "'•hlfe .. ) 

NECIP FAZIL KISAKÜREK 
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i1EYVADAN YAPll.AN 

YE.."Ü EK.MEKLEB 

Dan:markalı bir ilimin ıxıey -
dana geUrd.J.ği güzel icadın ha -
berini a.ldın.z mı?. Bu zat, mey -
vadan, veni bir çeşit ve cins ek- 1 
:ıııek yapma umlü bulmuş. Mey : l 
vadau ekmek hiç de fena değil, bı
lakıs, daha lezzetli ve tatlı olu • 
yorm~ Öyle ya, bukdaydan, ar· 
padan, mısırdan, çavdardan, dEn· 
dan, sii.ptırge tohumundan daha 
bilmem neden .olur da, neden mey
vadan olmasın?. 

Meyvadan yapılmııı ekmeğin he
le, biz İstanbullular için, ne bu
lunmu nımet olabileceğini düşü
nuyor musunuz? Yıllardır ekmeğin 
yeni çeşnisi aranır. Elim 2 değ -
m~ken, şunu, meyvadan yapsak, 
ak.z tadile bir ekmek yesek!. 

GÜNAill COK 

OLANLARIN BAYATI 

Bir gazete, yeni başlıyacağı ro
manın ilanın~ reklamını yaparken 
eserin ismmin: cCennellık günah
karlar• olduğu."lu söylüyor. Hem 
ırfuıah.klr, hem de <."ennete g:de
cek .. Bu nasıl iş, diy<.>ceksiniz?. Ma
amafih, bız, dü•ü~ci:ik, taşındık: 
doğrudur; dürıyaaa da <böyle değil 
mı?. En ıüz !, cennet gibi hayat ı , 
!ekseriya ı;üna.lıkirlar sürmezler ., 
mı.. 

Vebali boynuna der, geçeriz, fa· 
kat, elo.l(lu Y11$1Ye>r vessel.1mı.· 

FAKIR IIALK 

Klı\IE VE..'IİR?. 

gozıle bır çatıaltı bulabiErselr. ne 
ala!. Çtıı:kü, yılbaşı p:yangosun -
dan bütün ümitlerimiz boşa çıktı. 
Yeni bir ümit güneşin in parla -
mtsı içln, daha 365 gün beklemek 
liz:m! 

Darısı dostlar bar:na! İn;;allah 
bizi de •fakir halk• dan addeder -
ler de, bir ev sahibi yaparlar. 

TERTİP IJATA'IINA 

KLRBA.! GİTTİ 

Genç bir arlı:ada" henüz yeni 
çıkm.ı:;a baı;lıyan bir gaze.ede ya
Z!lar k:ralamıya başladı. Fakat, 
çocuk, daha ilk güruerir.de, Babı· 
alide kendismden evvel geQ> yer
leşen'ıeri tasfiyeden bahsetti. Böy
le bir iddia karşıs .nda, sai(dan sol· 
dan bombardıman başladı. 

Delikanlı, ş;.mdi cevap veriyor. 
Tevil, tdsir ediyor. 

Bir arkad2ş, bu geı:çten balı -
sederken. söyle dedi: 

- Birader. ne çabuk da aldı, yü
rüdü.. Azdı mı, acaba?. 

- Yahu, dedim, azmas>nı da ne
reden cıkard . n ?. 
Arkadaş. o gazetede çıkan im

zasına baktı: 
- Gö:nıüvor musun, dedi, soy

adı b'le Az&nsoy ... 
Hakikaten dikkat ettim; deli -

kanlı, dana ilk hamlesinrle bir mü· 
rettip hatasına kurban ı:it~ti. 

YENİBUWNAN 

ADSIZ YILDIZ 

Hususi 
S gara ar 

J 

füccar. har·ce mtmak 
şartile fabrika 

açabilecek 
Tütün ve tütün inhisarı hakkın

daki kanun tatbik suret ni göster
ı=k üzere Gümrük ve İnhisarlar 
Vekaletince bir nizamname hazır
lanmış ve Heveli Vek.ücoe kabul 
olımmtJitur. 

Bu nizamnamede fidelikler, t.ü
tün yet ştiricile. i ve tahmin. tartı 
muameleleri, tüccar deooları ve 
tütün tacirlerinin tabi oldukları 
muameleler, satıcılar ve tütün eks-I 
perleri hakkında yeni l:ıükümler 
mevcut bulımınaktadır. 

Bu nizamnameye ızöre tacır eh
livetinde bulunanlar; harç mern
leketle,e satmak şartile şehrimiz- . 
de ~ d1,ğer şehir Jerde csigara 
fabrikaları. veya sigara kağıdı 
fabrikaları acab leceklerdir. 

Nizamnamede aynca sigara sa
!ıcılarınm tabi ol.Jukarı muame -
leler, alacakları satıs ücretle:i, sa
tıcıların sınıfları, tütün ekSPe< - ı' 
lerinin etiştirilınesi ve s ızara, si
gar~ kaıtıdı fabrikası açacaklardan 
tstenecek teminatlar hakkında da 
esaslı hükümler mevcuttur. --Tiftikçiler de birlik 

kuruyorlar 
Şehrimizde çal:şan 10 vapağı ve 

tif.ik tüccarının i<tirakile 500 b'.n 
lira sermayeli b.r ihracat şirketi 
kurulşcakt•r. Bu tüccarlar bugün 
ticaret odası"da toplanarak bu işi 
görüşeceltlerdir. 

Muallim 
maaşları 

Orta tedr!sat öğret
mcn~eri 150 lira asli 
maaş alabilecekler 
Orta mektep ve liselerle mual -

lim mektepler ndc okuyan talebe
le:imizin savısının bu yıl 104 bini 
tecavüz etti~ini ve yeni sene iı;. n 
de esaslı tedbirler alınmakta oldu-
,ğunu yazmıştık. • 

Bu hususta aldıbmız mütem -
mim maliımata göre şimdiden mü· 
him bir proje hazırlanmıştır. 

Bu yeni projeye göre orta tedri
sat kadrosu sür'atle genişletilecek
tir. 

Ders yılı başında talebe sayı.sı
nın 75 bin artacağı; dershane ve 
subeler yekununun da 1301 den 
1500 e çılı:acağı bu P:'Die de esas 
tutulmaktadır. Yardımcı muaJ -
limler yerine esas muallimler kul
l::nılması icln de mühim hüküm -
ler mevcut -bulur.an yeni projeye 
göre: s·mdıye kadar 90 lira asli 
maastan yukarıya kanunen terfi 
edemiven maarif müdürleri ve lise 
orta t<:drisat mualimeri ile mual
lim nıektepl~i öiretınenler , 100, 
125 ve hatta; devlet memurunun 
en yüksek bir mertebesi olan 150 
lira asli maaşa .kadar terfi edebi -
leceklerdir. 

İstanbul Üniversıtesi veni bir H
ilmi keşofte bulunmuş! Ş!mdiye 
kadar maliım olmıyan, gök.\· üztın
de yeni bir yıld'2 n mev::udiye-

Fakir halka, ucuz evler yal' n- ti~i ortava koyuver! A!erın, Üni
lacak, sonra, uzuıı ve ucuz taksit· ~ rsit=i•:n küçücük astronomi 

D.ğer <araftan t.:ftik fiatları son 
günlerde y ükselmekte ve 15 ku· 
ruş kadar artmış bulunmaktadır. 

--c-

Yeni vıl icin bu esaslar dahilinde 
hazrrlanan bütçeye ızöre de bu yıl 
3 muallim veya muaarii müdürü 
150, 5 muall m veya maarif mü
dürü 125, 10 muallim veya maarif 
müdürü 100, 82 muallim veya ma
rif müdü. ü de 90 lira asli ~ 
terfi ettirileceklerdir. 

lerle satıh<"akmıı.. er.sLt~-üne!. 
Bu meselede fakir halktan Bu ye:ıi yıldınn kesfile artık, Sanayi birliği umumi 

--vo>o---

maksat .nedir?. Eğer, hiıli, $U da- ür. versiteıı:uz iftihar C'dcb:Lr. Da
rıdilııyada, ~ sokacak bir ev ı:r.a başkalannın de!'il ya, biraz da 
sahibi olamıyanlann ismı •fakir bizim yıldmmız parlasın!. 
halk. ise, banlar;n basında l::zler 

heyeti top'.anıyor Delos yapurundaki eşya 
İs'..a:ıbul sanayi b'rlii:i heyeti u· Delos iıUnü Alman vapurunun 

mu m e ll(,'tıır.aı pazartesi günü Bttlgar.starun Varna lirr.anıı:a çı· 
4 Ü!lN Vakıf h:ır.dak. birlik mer- k,rd!;:,ı tiıccarlarınuza ai.! !ll::dla -
ketinde yapılacaktır. nh; hükiırnetim:zce, Bulıpristan 

~Hriz. Ej!er, bu_vesile ile dünya .c• _______ AIL'IET RAUF 

Polis katilinin 
cezası az 
görüldü 

Sultm•lmıet dnnnda polis Ha-

1 
.-n Baatuin evine bir gece vakti 

lursızlık için ~lr. ev sahibi Ha·ı 
san Basriyi öldüren ve kaçarken 
de sokakta diı?er bir polisle bek
çiyi yaralıya11. Nazımın mtlbake -

mes·ne dün nakzan devam olun -

muştur. 

Evvelce idam talebile adliyeye 

verilip 28 sene dır hapse mah -

küm olunan suçlunun bu cezasını 

temviz mahkemesi az görmüş ve 

arttırılması icin nakzetmiştir. 

Dünkü celsede dos;-arun tetkik 

ed.lmesi icin muhakeme başka bir 
• 

güne bırakılmıştır. 

Bı.ı toolantıda senelik mesai ve hükümc.i nezdind e yap!lan teşeb
hesap raoorları ok nup müzakere- büs üzerine şeh1'.mize gönderil -

! !erden sonra yeni ide.re heyeti se- mesi kararla•tır.lmıştır. Tüccar -
Q.lecektir. • ....;._;.;... ___________ I kr=z yalnız Varnadan İstanbu-

l 1 L 1 . • •• • U K li AB ı:: l{ LE U ı la kadar -0lan nakliye parasını ve-
n. .., • receklerdlr. Mallar 10 güne kadar 

* İtıziliz bandıralı Dezon vapu- getirileceklerdir. Okuyucu kızı 
yaralıyan 

genç! 
Beyoıtlunda ber ickili gaz'.noda 

banenddik eden Behiye isminde 
rıenc bir kadının vüzünü j•letle 
kesmekten suclu Muhsin ısmin 
deki ııencin 1 inci asliye cezadak.i 
mtlba.kemesi dün bitirilıniştir. 

Neticede Muhs.,nin 9 ay 10 ııün 
hapis olunmasına ve ızüzelli~ bo-

rile l.manım..zıı. 2000 ton mazot 
gelmişti. * Tramvay idaresi tarafından 
350 bin lira sarfile şehrimize ge
._rilecek yeni 35 -Otobüs için Şişli
deki tramvay atelyesi yanında bü
yük bir garaj yaptınlacak:ır. * 17 inci asırda yaşamış büyük 
bföli.• ograi Katip Çeleb.nin eser
ler.ı Maarl Vekaletince bastır.la
caktır. Veki.let; aynca Katip Çe
lebinin Kasımpaşadaki ve EvLya 
Çeleb'.nin Vefadaki mezarlannı da 
TY'Ünasi., yerlere naklettirecektir. 

zuldul!u anlasılan gene kadına da K d' b ' · · ç·ftesi 
200 lira tazminat ödemesine karar en 1 eygırının 1 
vailmistir. Orta.köyde oturan sebzeci Ka • 

G"zli bir mezbaha ranfil İslam dün KuruQeŞinede 
sebze satmakta iken. kendi bey -

Ferikö;ünde bir gizli mezbaha ııirlCTinin atueı cifte ile basından 
meydana çıkarılmıştır. Feriköyü - ai!ır suret:e y~-alanmıştır. 
nün Bulanıkdere sokağında 33 nu- ,,;:;;;;;,,;;;;;;;;;:;;~;:;;;_===:c~===l 
nıaralı evde oturan Hasan oğlu evde 15 kesilmiş. 14 de kesilmemiş 
İbrahimin evinde ıziz!ice koyun ve keçi bulunmuştur. Musaı:kre edi
keçi kesip ~zca sattıl!ı haber a- len et ve hayvanlar yarın sabah 
lmarak ini bir aro.ma ile evde ta- mezbahava gönderilerektir. Za -
harrivat yapılrnıs.ır: bıta İbrahim hakkında tahkikata 
Yapılan bu araştırma sonunda başlamıştır. 

Sigortasız vapurlar 
cTırhan• vapıınınun batışı, blıe, 

hazin bir hakikati daha izah etti. 
O hakikat de, milyoniarca lira Ar· 

fedilip veni yaptırılan vnparlan
mızm siprtasız oluşndur. Halbulr.i 
Türkiye sahilleri, ne kndar çok. 
ı:;J-intili cıkmtılıdır. TahiJ veya 
modera limaularımız azdır. Deaia
lerimiz, b kışm fırtın.ah ve 
&eI'ltir. Hatti, clalgalanıwı beyu 
n yıibelı:liği meşhur ol:ııı deniz • 
ler:miz •·ardır. 

Bu .sartirn taşıvan bir sBlıil 
memleketinin vapurları sigorta
sız olursa, acaba, han:i memleke
tin .-apurlarmı sigorta ettirmeli -
clir, ciciden merıı.k ediyoruz!. 

BÜJUIAN CEVAT 

Yazan: lskender F. SERTELLi 
- Bu hayatın tiksinecek taraf· 

!arı da var demek? 
Menekşenin gözleri süzüldü: 
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T edhirlerde 
kusurlanmız 

Son l?Üllierde Karadenizden av• 
det edeu eemicilcr, azgın dalgalar 
ve eşi az göriiien cinsinden kor .. 
kunç iırtı.ııa12rla saatlerce nasıl 
mücadele ettiklerini anlatıyorlar. 

Biıhassn, •Kızılırmalı:. şilebinin 
'batması, cTrrhan• m pal'(alanması 
soa zamanlar1la, memleket ..,ımıi 
cfltirmı, haklı olarak, bu bahls Ü· 
zerinde durup düşünmeı';e av -
ketmektedir. Bir gazetede, gemi· 
ellere atieu yazılaıı ıu atu1- .. 
kııdWll! 

•Başl:a devlete ait olan istas -
··onlar, Karadenizdeki hava vazi -
yetini ve fırtnuıyı her zaman tel
m va.utasiie eemilcre bildirmek
tedir. Bu istasyonlar, hatta, dalga 
büvüldüğünü b:le doğru olarak 
bilıiiriyorlar. Bizim ı:emfier de bu 
neşnyattan ist.fnde ediyorlardı. 
Fakat, son zamanlarda bu neşri
yat §Üre ile J'llpıl:lığmibm, biUm 
gemılcr .iı.iliacle edemiyar.ı:r.• 

Ben, keni!i hesabnuP, bu satır -
lan ymu:a, .ıaJıa geçaalerde 
balaıı •Kızıl.ırmaL 1tilel.inde, Uıl• 
siz memuru lnılUIDIWlıtım iJeri 
süren o mah t idıüıyı hamladım. 

•Tırhan• içia de ileri - rülea iti· 

Ebe·ıerve I •] t'f :ı •] ! '• I :~ 
dok tOf l8f Avrupa harbi v.e 

B b 1 d. 1 . b Britanya imparatorluğd 
azı e c ıye erın un- .. . . .a 

Yuaa: Allmed Şiiknı ES~ 

tara maaş a vırmamasını A h Jıı' b 1 ıı h il1I 
• '"TUpa ar 1 aş ıya cD 

Vekalet tenkid etlı dört a)a vardığı halllC Brllall)I 

Belediyelerin kendi memur ve 
müstahdemleri icin verebilecek -
leri maaşlar yekiınunun kanunen 
varidatlarının yüzde 30 unu teca
vüz etmemesi icap etmektedir. 

Maıirafı çok olan bazı belediye -
lerin; belediyekr kanunundaki bu 
kayda istinat ederek bütçele~ine 

cebe• ve .sıhhat memuru• g bi 
en lüzumlu şahıslar icin maa.ı; kov
madıkları hayretle ııörülmüştür. 

Halbuki şehir ve kasabaların sa.ii -
lıi!ı noktai nazerından asıl bu ka
bil iş ler içın biıtreıere tahsisat 
korunası Bel.cd.iyeler.in mecburi ve. 
;u. firu:len olciulundan Dahiliye 
Vekaleti dün valiliklere ııönder -
di._ği bir emirle bu ha:'Eket.i ten -
kıt etmiştır. 

Mezkur emre göre badema tek
mil bcled ye bU.t.çelerine ilk evvel 
bu kabil en lüzumlu memurlar ve 
işler için icabeden tahsısat kona· 
caktrr. 

E<:er m::aş yekünu; vıırıdatın 

yüzde 30 unu tecavüz ederse. iaz!a 
konulan tahsisat kin de sür'atle 
vekiıletten müsaade is~enecekL.r. 

inıparatorlugu.aun mubua...t 1<15.tPI' 
lıuınwuı Auup" topraı<tanruı ,r 
kcr geımcge baslamış.ır. ~el 
h.ll.a Karuulalı askLr;cr.n ilk ur 
kası, İn~ltereye ayak t.asınıı;tı.r. 
n..r:ı., zu.manua ı1Vlolbtrnıyaoan f).I 
tauı:rec:"1er ınıiura.esi bıg.ıte.r 1' 
vasıl GUD.uş, lLnd.üitan askerle • 
rının b.r..ııcı muf.._ de transa' 
ya ıhraç edı t.r. 

Br.tanya ımparatorlugu dün • 
yanın en d~ınık ,.e en brı~ık b:ı 
teşck.küliuıur. Chanm iter ıarnfr 
na yayılan ve nerede başlayıp ne
rene ruhayeUenıı...tı .kco;t..ı:.Jcmıye~ 
bu muazzam imparac.orl~u..ı b.r 
kanumı esas.Si oımawı:ı gıb~ 
mulıte!Jf cüzii.erJıi bır.bır.ne bn~ 
lıJan hcrhangı bağ dn )ı'O-.;;tur. x~~ 
nız kral b..rl.ğm ı.em~.,.u w. Iııı• 

paratori ua ikı çcş.I uzvu var • 
ııır: 

1- Doıninyonlar ki bunların a• 
dedı aıtı ır. <.:ımah İrl::n , hana• 
da. Avu u:aly", bı At.r .ı.a ıt· 
tıhadı, Yeni Z~nrl :ı \·c lr1 ... ... dıt 
cumhuriyLli .• < w oondland d• 
dom.nyon ·en, b.rJca,; . """ c• ve!. 
mili muıayaka :ıç 11'le kal v• 
nıuvakkat b,r zam::n ıt;,n r.omin • 
) on slatusünü ırak.arak. aı:.ava '" 
tan tuaund.311. ıu.arc eilitme , t r 
cıh ..ım..şL..ı:. ;, • 1.,,1 _.. ---.. - -dia daha açıktan gi esi lizım :<>- \ \ 

lirken. ...w.ıe ~ y::ıw. bir rota Telgraf fincc:ınfarı mem-
de a.l<LC en \>' 11W1Ster ı.an 
nun i.a.)ıa ett,g,111a1.ıcyc lau~ırJıet• 
\. a.ru ~ ış:..Gr...ı.: .. c lle tf 

w..p ctt.ıi:i luindcdir. leketimizda yapılacak 
Fırtına. ya.,Wm.ur, kar~ Bütün 

bunıar, ıahii dir. Bu tabii 
had.sel in ~lli olanları. r
kınw; ve miilhlş hiıliıida :meyda
na :eti!-.-bi!.der. Lukiııı ,.., be ri 
tedbir, · kudreti, m1ıa et bir 
noktada iıC:z kalabil'1:. Falat, ba
na Ö)le ı:-ellr ki, butiiıı bunlara 
rağnıcn, biz, ilmin ve nıodem tek
niğin icap ettirdiği n - t dbire j 
kadar, lı"J>.;ine başnırmuş vazi
yette değiliz. 

Tahiıı t~ n insafsıziığ'ı, şid&leti art
tıkça, biz kendimizi daha çok te
sadüfe ve cesarete dej:il, daha zi. 
yade ilmin ve bugiiııl..ü tekniğ:. 

icaplarına bağlam• lıyız. 

Tabiat. artık, bizim için o kadar 
(azla si Glmama.iıılır. 

REŞAT FEYZİ 

Maarif müdürlüğünde 
busabahki toplantı 
ŞEhrimiz ilk ~pleri:nde o -

kuyan fakir ve kimsesiz talf>beye 
yapılacak yardımlar icin bu sabah 
sa.ai 10 da maa."'İ.f müdürü B. Tev-1

1 fik Kırtun reisliğinde bütün kaza 
maarü memurlarmın i$tir&kile biri 
toplantı yaı>ılmıstır. 

Bu içtimada vardım tıı:rzınm ıs
bh ve 'lchdili için müza,\;,erelıerd 
bulunıılınuştur. -----
Üniversite ve mektep

lerde talil 
Yalı:lasan ıkurban baVTamı mü

nascbetile Üniversite ile mektep
lerin ayın 19 uncu günü öltledcn 
sollTll talil edilmesi tarar la..<tırıl -
rn·ş~ır. TatJ carşamba gününe ka- 1 
dar devam edecektir . 

Yuan: l\L SAIUİ KARA.YEL 

He~;:ıün ızittıkçe genişlemekte o
lan ı.elı:. af 1esisalımızm en mühim 
ııı'alzemelcri e;en birini teşkil e
den beyaz vcy.a rıkl. tclı:raI fln
c<.nı. ~ye kadar hep b&riç 
memleketlerden getirilmekte ve 
mühım bır para verilmekt.e idi. 
Ô,'.?rcnıliiliın.ze ııore banlıırm 

meınleketmnzde ve Kütahya çıni 
~~da 'Y'3-PUabJ.c ı anla
ılarak muv ailal<i ve bır tecru-
~ .e:.1& oıwmı .ur. 

Elde olunan ılk nümuneler di.ın 
aliı.kadar !ara g(ıstentmıı;tır. 

Badema te4:raf fincanları bu su
re . ıe utait} a Xa u.e ve çakma>< 
taşından yalnız dahilde imaı olu-
nacaktır. -

Yüksek mimarlar 
kongresi 

Geçen cumartesi J?Ünü yapıla -
-.mvan Tür kiye yüksek m.imar !ar 
birliğ in ııenelilı: .lumııresi arın 
saat l5 de Ankarada akdohınacak
tır. Etıhba odaları ve barolar gibi 
şehrimizde ve d.ii!er bazı şehir -
Jerde .mimar odaları acılınası işi de 
bu ıçtimada kararlaştırılacaktır. 

Yugoslav takımı ile 
y2pılacak maçlar 

Belgrat futbol federasyonu İs -
taııbul ve Ankara muhtelitlerile 
şıelı:rimllde ve Ankanada iki fut -
bol teması ~an ak arzusunda ol
ciuii:unu alakadarlara bildi.miştir. 

Yalnız Yuııoslınlar maç tarih -
!er: olarak bu e~ ın son hoft asını 
teklif etmişlerdir. Halbuki lik ve 
milli küme mac1arı ayni zaman • 
lara tesadiif eltiili."lden 'Şimdi! k bu 
ciMtin halli icin çalışılmakladrr. 

b'Clen Cem, .knd.uılaun yanından 
a)-rı.lmıyordu. 

n raım•ıhrr Cemi bentırute -
m.ş.erıli. lh!:men hep.; Cem..ıı et-
r Mıplaunu- C•bıyd.ler. 
Çıçek .:.ıılUlll bulun ....,._. ını lı.ul· ı 

lanıyıır, oıj;lunu şehzade Beyaz.ula 
J.ıırloan et.aıeden padişah yapın.ıık 
istiyordu. 

b~t oluukl .... rı gı.b!, har .. cı ·• 
1.::luına cıa ıstoıuk en .,.t 

impara Ol't er pzrç 
ıkcullısme cot b.ir 11&U:.re \. .. ı 
d.r. ı ıu.are la , ..ı.7.all yw.ıı 
ad4!!ti da otdııcu ;!1 ı, Ja..crış.ı.a.. b•1 
parlfuıuınıer •.si ıd .r. Uaz:ın dl 
Ur la Atrtka n .. nıtkttılr~ 1-
Ci.Ut.U ı;.ı.bl, b~ &..ıt ~J1r le zel'" 

sı oul iUUl ıp-.u;:;.ı Lu ıdat' u ı.•· 
re Lt.r. l t iıe · .ı;; ı::zc t 
\'Cya d;i,cr ~e!.ild blil;u..ı . .u:. l· 
(t,;ı·e p ~au.t.-Ul.WOU, ill.UWU .w ~ 
r~ı ı.awh ~ cwıl ıııuh:..uua et· 
mck edir. 

lmparaLor41Zun l!i.lJ harb4nd• 
oynt,}aca~ r..., 1914 harlıınde or 
nauı~ı rUMt.c.n daha şa.ınuılü 1i e 
daha d.u::mnu,Yetü olacı~ur. Bil 
eheınmi,Yeti tebarüz ettırmck · Ç·' 
b.r no..tayı ızalı eımeı. kıımchr. ııı· 
giltc.re, t.ayyarc imal eden tabrı. • 
kaları ve tayyartti yet..ştı.ren 111il' 
esseselcrini Kanadada topıaınlJ·• 
karar vcruıi"il'. 

Kanada Basvekili ~lalı.eazie J(ıııl 
ı:e~enlerde sÖylediG;i b:r nuhıkl• 
bu lr.ararw ilk tatbıkat sdha ı ol· 
ınak iızcre Knnadada yetm•• jj( 
mektep açılacağını, bu mektepl~r' 
kırk h..ıı talebe annnraf:ı ve Jenı • 
den altmış talim ıneynaııı iıı~a !" 
dılecej;.ni bilılirmiştı. Dikkate I•" 
yık olan nok'a. şudur ki, bu m~· 
tcplere alınacak oıan taıcbe, ya · 
mz Kanadalı olacak değıldır. f:ı • 
giltere de dPhi1 oldnğu halde irll' 
paratorıuğun her t~rafından gı:le_"p 
ccktir. Böyle bir progran ırtra 1' 
bakımından ehemm eti me)-d•11; 

dadır. llulW.a im ar tcrluk 19', 
hrrbinde ana•·atıına 1 r bakımd• ., 
büyük l"'rdımlar t in edi~· or. ,' 
snavalana yardım elmrl<I de "111" 
hesiz kendi .:mnlvetini kcruro'' 
nu y!'T~ımlann ehcmnı: etı, i;aalı• 
lü~nı gösternsiyeı·ek derecede,.!; 
rıktır. Fakrt bu mestl~nin dı~
bir noktadan da ehcmmi)·etı ,-.~ 
dır. Acaba 193) harbini ka~ • • 
için ~arfed l<"cek tnn ım. ,.r'X'. 
ga)-ret, impnatorlnj:;'ll l:lr i 1# • 
kirnülünde nı.-;e'c g<.türeeckti!• 
1914 harbi, bzı uzm•lar ıı, rıı~ 
temlekc ,·azi)·etinden domia. ~. 
, aziyet!ne götürdü. 1939 . harb~ .0 

- Neden mi soruyorum?! Merak 
eltim ayol! Bebekte evlenecek o
lan bu kızı bir türlü gözümün ö
ııüne getiremedim. 

- Cıldırdınız mı siz? Bizi ksıdi 
muhitine sokar uu o?J 

- KorkuSlı mu var? 
- Elbette. Hiç kimseye balet 

- Bilmez ıtibi lı:om.ısuyorsunuz, 

Cemil Bey. Hanıı-i hayatın iğrene j 
ve tiksindirici ta:ıaflan yoktur ki?. 

- O halde niçin atıldınız bu ha
ya.ta'! Hepiniz asil, namuslu aile
lere mensup tahsil görmüş ~ı:ızlar
sınız. Neden barlarda sürünüyor
sunuz? 

Çiçek Sultan, Karaman 
olunca el altır:d.ın 

diyarı:la oğlu vali 
çalışmıya başladı 

Hatta; Sultaa Mehmet INr ara· 
lık Uzun Jiuaıı, üzer..ııe sefer ~ p
ın.ştı. 

Uzım Ilasa11. gailesi e knvvet
leri iı.deta y.._dırım Beyazıt üze
rine gelen Timurlenk ordularına 
benziyordu. 

··pbesiz İngiliz i)·asi s.steınııı; 
iekimülünc u ·ı;un bir ink•ı;' 
meydana ı:etirecelr.tir. 

A. 'j. E~,Jt' 

Menekşe kısaca anlattı: 
- Haniva bir akşam {Lübnan 

bülbüllerı) raksında kanatiı bir 
me.ıek olarak sahneye çıkmıştı.. 
İşte o. Hatırladınız mı? 

- Vallahi bir türlü hatırlıya -
madun .. 

- Sarışın, lm'll'cık s~ ince bir 
mcaA:ızdı, canım! Yoksı siz o ge
ce bara gelmemi4 nıiydıniz? 

- (Lübnan bülbülleri) raksını 
hatırladun amma. onu hatırlıya - j 
mıyo.um.. 1 

Halbuki Cemil o kızı ~mdi ııe k 
fıla batırlam .. tı. Beyninin içındeki 
uiıtıltu.l&r ıı;ıttlkçe derinieşiyordu. 

Cemil şüphelerini yenmeğe ça
lışarak ızenç artiste sordu: 

- Karanfilin varacağı erke~ sen 
ııördün mü? 
-Hayır_ 

- Adını da bilmiyor musun? 
- Hayır duymadım. Zaten o 

bir .ı;ey söylemiyor. 
- NedenJ 
- 1ş bozulmasın dive. 
- Dükünii.ııe sizi de davet ede-

cek .mi? 

kızı olduf(unu söy !emiyorlar. Ailesi 
bu sartla kabul etti onu. 

- Demek evvelce sahiden red
detmişti, öyle mi? 

- Sahiden ya. Yalan olur mu? 
Ne S'.kınWar çekti zav:JJ.ı kız -
cai';ız. 

- Kazancı yolunda değil miydi? 
- Yolımda olsa da ne çı.lı:ıır! O 

aile şefkatine, aile .himavesine a· 
lısmıs bir kızdı. Ailesinden uzak
laşınca kendisini Sahrayıkebir or· 
tasında kaimıs zannetti. Arkadaıı -
ları dmasaydı çok bocalayacaktı. 

- Vah vah .. Şu kızı bir türlü 
hatırlıyamadı:ın ı;ıitti. Çok ı:üzel 
miydi ba. i? 

1 - Oldukca ızüzeldi. Fakat, he
ı:ıimizden cok daha fazla ince ruh
luydu. Zaten o uzun müddet ara· 
mızda kalamazdı. İlk önce san'at
lr.ir olmak sevdasile bizim gibi 
sahneye, hayata atıldı. Faka.t bu 
lıayatın aeılıltlarile, cirkinliklerile 

karsılasmca il?rendi.. Tiksindi. .. Heri 
zaman icimizden lı:acıp gitm"k is· 
terdi. Ev len.işine bu de seviııdi.k 
d$wu. 

- Şeytana uyduk bir kere. Ko
lay kolay dönemeviz artık. Hele 
ba,;ımızda (Zambak) bulundukça. 

O,mi1 siııarasını yaktı: 
- Zambak dedin de hatırıma 

.ı:cldi Tahliye etliler mi onu? 
- Vav~ Siz de mi biliyorsunuz 

onun tevkil ~dildiğini? .• 
- Öyle va. Bu da bir sır mı? 
- Şebboy söylemiş olmalı bunu 

size! 
- SüplıC?siz. O söyledi. Fakat 

ben sizlere yabancı bir adam de -
J:ildim düne kadar. 

- Bugün vabancı mısınız? 
- Artık ben de evleniyorum 

dedlm ya. Barlardan, balozlardan 
ellini ce ktim artık. 

Ve gülerek iliıve etti; 
- Karanfil nasıl elini eteğini ce

kcrek aile ar.ısına, eski yuvasına 
karıştıysa . ben de bir aile kızile 
e-.;lenebilmcm kin onun ızibi ha • 
reket ~fe mecburdum. Öyle 
yaptmı... 

( Devamı Var ) 

beşikte bulunan çocuğunu gör -
mek için odaya gird:ği zaman, Çi
çek Sultanın söylediği söz şuniar 
oımuştu: 

- ArsI·.ınım, Cem, zamanı sal- .. 
tanatır.ızda dünyaya gelmiştir. Bi· 
naenaley h_ mıuıı viırisi ultaııat 
olması gerektir. 

Fa t<h; Sıiltaıun ba sözleri üze
rine çileden çıkmış ve ~ocuğun 
be~iğine kuvvetlice bir tekme vu
rarak: 

- Din ve devlete nizam gerek
tir .. Çocuk, her vakit bulunur ve 
yapılır .. İbadulfohın hakkı ve ni· 
zamı da·m ve b:ıkidir .. Sizi, muh
teris olmaktan menederim. 

Diyerek haykırmış ve odadan 
çıkıp gitmişti. 

Falilı:n bu lıarcketi Çiçek Sul -
tan üzcr:nde tesir yapmıştı. Lakin 
hiçbir vokit Padişahı koyduj:u ni
zaru'1an ccvirememişti 

İ le; Sultan Mehmet, daha çok 
kiirük ~·JUita ilr.en oğlu Cemi ana
sJe bcralıer Kastamonuya yolia
mıştı. 

Eakat; Çiçek Sultan, Edirnede 

1 kaldığı be~ sene müddetle hiç dur
madan ihtiraslaı•ıle c<jn.Jdqımi~, 
ağlamış, sızl~u. 

Çiçek Suıtan, Karaman diyan
na oğlu vnli olup gelince; clalJın· 
dan çalı mağa ba~ladı. 

Karaman oğullarmıa Aliosmmı:ı 
karşı olan kinleri malıimdu. 

Ilatt.iı; defalarca Alio>maaa kı
yam eden Karaman oğullarının 
kökünü ortadan yok eden Sultan 
Mehmode bütün bu civar ahıuisi 
mııhııl.ifti. 

Çiçek Sultan, bu alı valden ve 
rut r .dan hız alarak oğluau, Ka
ramanlılara bir kahraman, bir a
lim olar:ık tarulmağn (alı ıyordu. 

Cem, eski Anadom Selçuki Pa· 
dişablarrnın zorbazuları olaala -
rını11 k•ldırdıkları en ağır ~rz • 
!eri Konya ovasında müubakalar 
yaparak kaldırıp birincilik alı -
yordıı. 

Cem, 11ehlivanlıkta gösterdiği 
kudreti u:.m ve sürd.e de gösteri· 
yordıı. 

F•ht; Cem, .,rap ve kaıluu ~olr.1 
seviyordu. On sekiz, yirmi )'llllllll 

Fatih, Uzun Hasan üzerine kuv
vetlerile yürlidü. Çiçek Sultan bu
nu fırsat bıldj ve claltından çauş· 
mağa başladı. 

Garip tesadüflerden olarak Fa
tih, ordusundan ı:ünlerce haber a· 
lmıımadı. 

Hatta; ortalıkta şu yolda bir 
takım şayiıu:ır da dolaşmıya baş· 
ladı. 

- F.ııtı1ı; Uzun Uırımn ordusuna 
mağlı'.lp olmuş, maiyetile de esir 
düşmüş!. 

Çiçek Sultan, bundan istifnde 
ederek derhal ihtiraslannı hare -
kete getirdi. 

Jllaksadı ofluntt, Padişah flan 
etmek ve babasile mc~·dan muha
rebesinde bulunan şehzade Beya
zıdı ekorte etmek.. 

Çiçek Sultan; adamlarından ve 
yeniçerilerden birkaçını kantlır -
mıştı. Cenı Sultanın terbiye.ine 
memur olan Süleyman Be~·i çağı· 
rarıık: 

( iDenau Var ). 

Birimizin Dardı 
Hepimizin Derdi 

Gösterilen a!akay~ 
teşekkür ederiz 
Caii;alolthında bir arsatl; 

vavrularile bırlılcte kalab311 

bir vekun teşkıl eden kö~: 
lerin mevcudıvetinden şik8 JI 
yel eden b r okuyucumuıul<· 
bu sütunda nesrolunan nıe,ı 
tubu üzerine beledive reısh 1 
hemen kevfivcti ~!kik eln'l1

• 
ve buradaki köpeklen topla • 
tıp itlaf ed imek üzere h~ 
vei havvanat cemıyetme ı.:~ 

dermistir. ~-
Oku\-ucularımızın ve Is...-: 

1 

bullulann h~r müracaat ,.e :;-,, 
lr.ıivetini sür'atle tetkik ~ ~ 
neticelendiren belediyem,~ 
bu aliıkasına !e$ekkür eoe·-~ 
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Beşiktaş inhisarlar SON TELGRAFLAR 

Ruslar yeni bir 
taarruza geçecek 

Ruslar iki sınıfı daha 
silah altına al ılar 

(1 inci uhlleden devam) ki'den bildirildi~ne ııöre. şimal 

;$-SON TELGRAP-

idaresinin kasası az 
kaldı aşırılıyordu 

Evvelki ırece Beşiktaşta çok 1 kem olan kasa; övle kolay kolay 

Helsinki 12 (A.A.) - Salfilıi • 
yettar mahfillerde hakim olan ka.
nııate göre .5ovyetler Ladoga go
lünün şimalinde muhtelıf nokta • 
!ardan taarruz edeceklerdir. Soy~ 
yeUer bu noktalardan ııeçerek F~n 
müdafaa hatlarını çevireceklerı~ı 
ümit etmektedirler. Sovyetler~ 
baslıca taarruz hedeflen Vııpurı 
oldu((u muhakkaktır. 

larırnızın bir kısmını, daha bazı cephesinde fena havalardan dolayı 
imtiyazlar veriyorduk. Fakat bu harekata sükünet pı:lıniştir Ma

No. <>7 fedakarlıklar Sovyetlere kafi ııel- nerhaym haUı önünde de, Rus fır-ı yazan 1 z ı y A ş AK l R 
medi. İstikliUimize külliyen mu - kalar.nın hezımetınden sonra bır 
hali! talep)erinde ısrar ettiler. Bi- sükünet hasıl olmustur. ıf f"h E k } 0 

• d 0 d c;ir'etkiırane bir hı:sızlık ve •kasa acılmadıihndan bütün uğraşmalar 
eovına• teşebbüsü olmuştur: j boşa ıoıitmiştir. ze hücuma kaktılar, biz de mü • Buna mukabil Salla mıntaka - I a J t nez a eSJlll enJZ en Saf• 

dafaay-a mecbur kaldık. Haric sında şiddetli muharebeler olma-k· 
m<"mleketlerden bize karşı ıı.öste- ta ve Ladoııa gölünün sima~inde dırd k d• J• de Q tarafa ı"lerledı" B<!şiktaş tramvay caddesinde bu- Vaktin bir vandan ilerlemesi ve 

lunan inhisarlar idaresinin satış l!"Ce bekoisinin kahveden dönme 
dePOsunda hasılat 120 kilo ağırlı- zımnanının vaklaşması mechul hır
ı:tın<ıa büyük bir kasaya konmakta sızları son ve nevmidane bir ıı.av
ve biriken p:u·alar muayyen za - rete daha sevketmiş; bu hızla 120 
manlarda umum müdürlük muha- kilo ağırlığındaki kasayı zorla kal-
11'.'besine ıoıötürülüp teslim olun - dırıp bahçeye kadar çı.karmışlar-

rilen sempatiden ve ıı.elen yardım- .ıie bazı faaliyetler gö:ülmektcdir. ı, en ıs 
lardan son derece müteheyyiç bu· Cephe _!!<."!"isinde sıralanmış bir 
!unuyoruz. Bu yardımlar müda - çok Rus tavvareleı i karlar altuı
faava devamımızı kuvvetlendir • dadır ve uçamamaktadır. 

mal<Gu10011·Ü. Z İ dır. 
ND YAPILAN G ZLl Fakat tam bu esnada da bekçi 

TARASSUT Osman kahveden dönmekte oldu-
Evvelki l!Ün depoda bir hayli ğundan bahçedeki kara;tılan ıı.ör· 

satıs yapıldıi'ıını; etrafı l!Özetliye- müş ve hemen üzerlerine atılmak 
rek anlıyan bazı meçhul sahıslar istemiştir. Merhul hırsızlar bu va-
bu kasayı sovma~ı kararlaştırmış'. zivet karşısında kacmaktan baş&& 
~i:~!!ıı;;:.un için de ıı.eceyl bek- bir çare bulamamışİar. kasayı da 

Nihayet, l!ece vakti caddeden el ~~~:. l!ibi bahçede bırakmış -

:-~~d~~il~~~~~ sonra s_aat 23 de HIRSIZLARIN İZLERİ 
birkao k' · d en ıçerıye l!İren BULUNDU 

' ışı eoo bekc's· · b aUerde k h • ı ının u sa- Polis hadiseye ehemmiyetle el 
bildikle a veae bulunduğunu da kovınus ve bazı ipuçları ile hır -
yanın rınden serbestçe kasanın sızların izle:ini bulmuştur. 
U
"- a Yaklasmıslar ve kırmağa İnhisarlar idaresi de ayrıca iş 
""ısınıslardır. 
Fakat son sistem k h zamanında kahveye giden bekçi 

ve co mu • hakkında takıbata basl.lmıstır. 

Çanakkaledeiki vapur 
karaya oturdu 
U inci ıahıfeden devam) 1 

.lar __ kaplamıstır. Soğuklar d~vam 
ettıgı takdirde 12 sene evvel ol
dujtu 11ibi limanımıza kadar bu 
buuarın ııelebilıecek.leri tahmin 
olunmaktadır. 

TIRHAN tctN BİR HEYET 
VE MALZEME GÖNDERİLDİ 

-
Mısırın alacağı 
harp malz~mesi 

Kahire 12 (A.A.) - cMukad _ _
dem• ıı.azetesinin bildicdiğine gore 
nazırlar meclisi tarafından harp 
malzemesi mübayaası için kabul 
edilen tahsisat 1 buçuk milyon Mı·' 
sır Jir'1sına baliğ olmaktadır. 

mektedir. Fakat maalesef bu da RUSYA İKi SINIFI SiLAH 
bize kafi gehniyor. Bize lazım olan ALTINA ÇAGIRDI 
dev hasmımıza karşı b:ıımle bera- Londra 12 (Hususi) _ Sovyet 
ber seflarımızda harbedecek in -sanlardır. Rusya yeni sınıfları silah altına 

çağırmakt.adır. Buııün Moskova 
Karanmız kat'idir. Herkes bili- duvarlarına 1921 ve 1922 sınıfla • 

yor ki istiklalimiz icin çarpışıyo • rının askerlik şubelerine müra • 
ruz. Parolamız sudur; Ya hayat. ya c:ı.at etmderini bildiren ilanlar a
ölüm! Bolseviklestirilmis bir Fin- sılmıştır. 
landiva yasıvamaz. Bunu orada Finlandiyadaki Rus kıtaatı ta
herkcs biliyor ve bunun için car- mamen temik edileccktir . .,Mühim 
pışıyor. tahsidat yapılmaktadır. 

Yirmi sene kadar evvel istikla-
Bir İbl)on vapuru ilinizi ilan ettiğimiz zaman, Fin - iSVEÇ KRALININ BİR NUTK'"J 

nıııyn~ çarptı landiya hükümct ılk ön,,~ kövlü- Londn 12 (Husu i)- İsve<" kralı 
İt 1 nün ve İ•cinin vaziyetini ıslah et- Güstav Riksdaıı meclisinin küşadı 

Paris 12 (Hususi) -- a ya_n ı meğe baktı. Köy!Uve toprak ver- münasetctile bir nutuk söyli -
bandıralı olduı:u zannedilen bır i di. ameleye is temin etti. Her a- yerek ezcümle demiştir ki: 
vapur Şimal denizinde bır maynel aneleye mutfağı ile beraber bir. •- Siz'!'.<len büvük fd3kar • 
çarparak batmıştır. 1 iki. üç odalık, banyolu, bahçeli ev-, !ıklar bekliyorum. Memleketimi -
Almany:ıda mıithi!f BOğuklar I cikler verildi. zin emniyeti simdi en büvük en -

Londra l2 (Hususi) -Berlinden Finlandiyaya vapılan taarruz •- S:zlerJeıı ~'\ivuk f· J k",r· ı 
bildirildiğine ııöre, t~rm~~tr.e sı- bir hedef dei!ildir, bir vasıtadır. milli müdafaa J..ehine tahdit edil -
fırdan aşağı 37 ye duşmuştur. Ka-

1 
Sovyetler bize hücum etmekle İs- melidir. İsveç Milleti. Finlandiya

nallar ve nehirler donmuştur. So-

1 

vcç ve Norveçe yaklaşmak ve bu ya maddeden ve insani bakımdan 

• 

lsta11bulun 

//.
·uklar Berlinden dışarıda daha meımleket!Erin de sima! kısımla- elinden l!ddiiii kadar vardım et-

rını ele geçirmek emelindedir.• m~k vazifcsindedir. Şimal mcm -
fazladır. SALLA MINTAKASINDA Jı:,ketleriııiıı ve bitaraf memleket-

Bir Bulı;ıırı kurtlar yedi 1

1 

MUHAREBELER !erin mü. terek mesahi umumi sulh 
Paris 12 (Hususi) _ Sofyadan Londra 12 _(Hususi) - Hels.~in=-==h=iz=m=et=in~d=c=b=ir=k=u=v=v=e=t=o'-"la'-c_a'-k"-tu;.=. 

bildlrıldi,ğine ııöre. Buıgaz cıva " \Balkan 
nnda bir köyı.in belediye reisi Antantı 
kurtlar tarafından parçalanmıştır. 

Bükı-eşte hararet derecesi sıfı
~~tında 28 dir. Tuna nehri de 
-..NiniJe buz tutmuştur. 

Alanva civarında kayalıklar Ü• 
:ııerine düşen Tırhan vapurunun 
kurtarılması ümidi cok artmakta
dır. Dün aksam limanımızdan hu
susi surette hıLeket ettirileren 1 
•Erzurum• vapuru ile, kayalıkları ,-:;·~~~tıiiiliol"'"'"~flill----1.' k~nseyi yardımı 

ANADOLUDA KIŞ 
~nadoluda da hava kapalı ve 
top~ 11.~çm_ektedl.r. Kar örtülerinin! 
IPol.a~ dUstundeki kalınlıkları dün 1 

Rütahı a 5, Afyon ve l'ıı.ında 13. 
burtt v;:ıa 27. Sı"'3sta 22, Bay -
tn.iye~e r:ı Sarıkam!şta 65, Nazi • 
metre 'd· 3• Uludagda 156 santi -

ı ı. 

En Yilksek 
tında ç 1 sıcaklıklar sıfırın al-
hede 5 or Uda 1, Boluda 3, Edir -

ve sıfır · ·· daJ<ta 1 B ın ustünde Zongul-

Parcalamak icin dir mitler ve a- d 
ıeuerle diğer vesait ve mükha•- Enkaz altın an 
sıs bir heyet gönderilmiştir. 

Avni varıurda müteaddit ma - evrak Ve kasılar 
rangoz ve kaynakçı ustaları da 
bulunmaktadır. Bu kazazede vapu- k } 
run sigortasız olduğu hakkında çı arı ıyo. r 
y,ızılan haber Denizvolları idaresi 
tarafından tıekzio olunmustur. 

YALOVA - BURSA YOLU 
KAPANDI! 

tl (Del sabifPden del'~m> 

Tayyarelerle erzak ve g;yecek 
a!ıimasıııa devam olunmak~adır. 
Evvelki etin de tavyareler:mız Su
şehrine erzak ve ilaç a.m.şlar~'~· 

t 1 inci aabıfeden devam) 

YCGOSLAV NAİBİ 
BUKREŞE GELİYOR 

Roma 12 (Rldyo1- Yugoslav 
SaltMat N;ıici Prens Polün ya • , 
kında Bu.kreşe gideçeği ve Kral · 
Karo! ile Balkan ınc;elesi hak -
kında görüşeceği Belgrattan bildi
rilmcktectir. Prense. Hariciye Na
zırı refakat edecektir. 
HARİCİYE VEKİLİMİZ AY 

SONUNDA GİDİYOR 

(1 i.nc1 ı.ıhifrd<'n den.m) 

!ar her gün çamaşır ve elbise dik
mektcdi rler. 

VaL ve Belediye Reısı B. Lütfi ı 
Kırdarın refikası da dün akşıım 
atclv<?ve gelerek uzıın müddet fe
laketzede va !~nda;;ların1ıza çama
şır dikmiştir. Bevol(lu halkevin -
deki yardıırrı komi~si de mühim 
miktarda esya ve ç:masır topla
mıstır. Beyoğlunda otu:an bireok 
yüksek ec~ bil erin aileri de ça -
mlsır ve elbiseler teberrü etmekte
dirler. 

Dorya, Osmanh hükumetine v•r· 
diği taahhütıuııne lıilfıf.ına olarak 
müslümanlardan başka milıellere 
tuz satıyor. Ay~I zannında ehli 
isllima zulüm ve taaddi ediyordu. 

Bu şikô:;ct (Fatih) i ı!•rhcl ha
rekete getirmiye kiıfi geldi .. Der
hal Yunus P.ışayı ça ırarak, 10 
parça kad'.rgadan ınünkkep bir 
filo ile (Enez) kalesini denizden 
nıuhas'1ra etmeyi cııırcttl. JCendisi 
de kar~dan bir kuvvetle, o tarafa 
dol:ru ilerledi. 

Dorya, ale~ hindeki hareketi ha· 
her alır almaz, derhal (Seınadi • 
rek) adasına ka(lı. Orada saklan
dı. Ayni zamanda, ölüm feliıketin
dcn kurtuhn•k idn, birçok kıy -
ınctlar hedi~clerle - emsalsiz de· 
derecede diıber olan • kızını, Pa
dışaha ricacı yolladı. 

f>r nscs, buba~ını nf{cttirnıcnin 
kolayını bulmakta gecikınedi. 

1.<'okat şu şartla ki: Prens Dorya 
Padiş::.h tarafından kendisine hl· 
tuf ve ihsan edilen ha~ka bir mem
lekette ikamet edecekti. 

Dorya, kızından aldığı teıninat 
üzerine, Rnıneıi sahiline geçti. Fa
tih tarafından kl'ııdisini menfası-
n~ götürerek olan meınurl::ı.nn re
fakat:nde, dahil ntcmleketlere 
doğru hareket etti. 

l"" kat aradan birkaç gün geçer 
geçmez, bu mağrur Prens, dü~tü· 
i;ü ,·aziyeti bir türlü gururuna ye· 
diren1cdi. Kendi adanılarına e;z • 
lice cınir vc-rcrl'k b:r gece refa • 
k2tinde buiunan Türk memurlan 
k::.ınılen han(crlc!ti. Ve maiyetin
deki ad•'mkrile, evvela Arnavut· 
lui:a, oradan da Avrııpaya firar 
etti. 

l'atih, bu kanlı hadisenin, kanla 
ödenmesini istedi. Enez kaiesine 
cebren girdi. Ve azsmi sür'atle bil
tün adafarın derhal zaptedilınesi
icin Amiral Yunus Paşaya kat'l 
emirler verdi. 

onlarla cenge giri mek ve zakr te
ınin etmek, kola~ bir is dci;ıldi. 

DcniLcJik ilmini tahsil edecek 
hi,.lıir muessc:te yoktu. Onun için 
gerek gcıı.lltri \ e gr rel, bu fe· 
milcrdcn nıürckkep donrınmayı İ• 
dare edebilmek için, ancak ,.e an
cak korsan gcmilninde, çckir lek
ten yctişml•k icap {'di, ordu. 

Fakat Fal ·lı, s:ıhır"1.lık ı:'-'•ttri· 
yor, gerni h ı·pieıilc de 11\.iyiik ınu
vaffokiyctler kczanınnk l(in hali· 
Jh.:lcrini dökıuektcn (l'kinıni ·ur • 
dıı .. Bu aziınki\r hüktinıdar bir ta· 
raftan Akdeniz {j[,,suuu h.u\ \'et ... 
lendircrck yeı i ılcniz fıituhatuıa 
(alı~ırken, bii~ iik nehirlerde de 
(hafif donanma) lar vücude ge
tiriyor, buıılud~n d~ istifadeyi ih-
mal etmiyordu. · 

l\teoela.. (yeni kaptanı derya 
İsıruıü Pasa) büyük bir Akdeniz 
se(erinc hazırlanırken Fatih de 
(Bclgrat) kalesi önünde ordusu• 
nu kurmuş. hu muhkem kaleyi al
mıya ~alışıyordu. 

Buradaki vaziyet, chemnıi~·et 
kcsbetnıi~ti. Tiirklerin, Avrupnııın 
merkezine doğru il~rlemcleri lırm 
(Papa! ya ve hem de bütün Avru
pa hüküındarıarma dch•et ver • 
mi~ti. (Papa) nın teşvik ve gay
retilc 60 bin kisilik bir ordu top
lanmış .. (Jon Honyad) ın kuman• 
da" altında, Türklerin kar~ısına 
gönderilmişti. 

!\Iaco.r nrd4lannın baı;kuman • 
danı olan (Honyad) o devrin en 
namdar kumandanlarından sayılı
yordu ve Türkleri mutlaka ınağ • 
lüp edeceğ;ne inanılıyordu. 

Fatih, girişeceği büyük harbin 
ehemmiyetini takdir etti. Büyük 
karıı ordusuna yardım etmek Ü• 

zrrc, Tuna nehrinde (200 parçaı) 
tan mürekkep büyük bir (ince 
cionanma) vücude getirdi. 

Diyarb;J..ır~rsada 2, Malatyada 5, 
kenderu d a 9, Adanada 12, Is -

n a 15 derecedir KAR . 
ırAJJ~ENİZDEK.1 FIRTINA VE 

..,.:~AZEoı,; VAPURLAR 

Bursa 12 (Hususi muhabirimiz· 
den) - Orhangazi ve Yalova ara
sında yağan kann kalınlığı yarım 
metreyi gecmistir. Bu yüzden, dün 
Bursadan Yalovaya hareket eden 
POSta ve yolcu otobüsleri ıreri 
dönmüslerdir. Bir taraftan yolun 
acı.bnasına devam olunmakta di
ller taraftan da tioi bütün şiddetile 

G.resund'1 iki vüz yataklı ~ır 
hastane ve bin ki<il.k bir aşhane 
vücude getırilmiştir. Kazalardaki 
yaralılar Giresuna ıı.clir.lmekt' • 
dir. Bu mıntakada ölülerin adedi 
kat'i surc:te tesb'.t edilememi~tir. 

Ankara 12 (Husıı.>i Muhabiri • 
m:zdrn)- Balkan antantı kor.se
yin'.n şutatın ! s'.nde Belı;ra:ta top
lar..acağı kor .. 'l'Y re.sı sıfaii:e Ro
manya Harıtiye Nazır .. tataf r.dan 
resmen hükümct~mi>e bild.rilmiı;
tir. Hariciye Vekili Şükrü Sarsç-

Şehrimizde toplanan paranın 

)'ekünu dün akşam 720 bin 847 liral 
36 kurusa b•IB! olmustur. --

Yunus Pasa, filosunu takviye 
etti. Fütuh~ta girişti.. Sırasile 
(Taşoz • Semadirek - imroz) ada
larını zaptettL Liıkin (Fatih l in 
istediği sür'atie bu fütuhatı ik • 
mal c=lemediği icln, efendisini 
hoşnut orl<"n.tedi. Bıt~un üzerine 
o da azledilerek (kaptanı derya) 
!ık makamına, (kaptan İsmail Pa

1 

Türklerin harp pliınl.ıırını öğ • 
renmekte gecikmiyen Honyad, Fa• 
tihin bu mühim muharebe kuv • 
vetinj derhal ayni kun·etle kar • 
şıladı. O da ayni miktarda gemi-
t'.en milrekkep olır;>k üzere bi!' 
hafit donanma yaptı. 

~~adenizde d 
etıınektedir e. fırtına devam devam etmektedir. 

İkinci sıhhi irr.dat heyeti de Ka· 
rahisara varmış ve ise başlamış -
tır. Buraya yüz çadır ve bir çok 

"" ÇE-ÇEVE: şa) geçirildi. 

oğlu •Y S• , ..Jl a BL ,:rada hareket 1 

edecektir. ) • Il '"' 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI &ıuru hiıla .ABu vuzden Ülııen va
tedir Cumh masrada beklemek • 
cak; . ıoıece B urıvet vapuru da an
l:ıkabilınistir~ğ:t!"-e~ Karadenize 
&abah saat 9 b k · 

1
vapuru bu 

Sümeruank umum eşya .ııönderilmiştir. 
Orduda on b:r bin evin y,k:ldığı 

mÜdÜrÜ değişti an!aşılmaktadır. Burada vüz ya - alk ve ... 
ÜÇÜNCÜ AKDEN1Z SEFERİ 

Evvela Ham:.ı.a J>ıışaum, sonra da 
Yunus Paşanın uğrad.ıgı bu mu • 
vafiııkiyel'1zliklcr, Türk donan
masının kfili derecede kuvvetlen
meıniş olmasından ziyade, donan~ 
mayı idare eden antirsllerin liya
kat>izlıi\iııe atfediliyordu. 

.Meyva Usareleri, süt Ye bı:nzer
lerinin evsafını ıslah ve bunların 
muhafaza usulü. hcl<kındaki ih
tira için alunuş olan 31/1/936 ta
rih ve 2163 No. lu ihtira benıtının 
ihtiva ettiği hukuk bu kerre ha -
kasına devir vcvahut icadı TCr;:ı
vede mevkii ı fi kormak i~in k.: a 
dahi ve-rilebilcc. ı teklif "dılmiş 
olmakla bu hususa fazla malü • 
mat edinmek istiyenl rin Galat1da, 
Aslan Han 5 inci kat 1 - 3 numa
ralara mü..-acaat eylemeJ .. ri ilan 
olunur. 

uçu ta zın· d 
~an.ımıza gelmiştir y ır en li
Wdi:kleri büvük f . olcuları ge
canla bahsetmek~lınadan heye-

Dün Eged ır !er. 
inekte olan Rn Canakkaleye ıı.eı • 
kerst vapuru ~men ba.ndıralı Bu • 
raya oturmu tırtına YUZıinden ka-

s· sur 
ıroz tahlisi · · 

lııarava düse {esı Çanakkalede 
l>U.:"Undan n talvan Pesata va -
taracaktır sonra bu 11.erniyi kur -

y . 
ırıe fırtına ·· .. 

leee Canakk :v:ıızunden nvelki 
inde İtalya aknın Kepez mevki -
tninde bı'r n bandıralı Orkova is-

l!az ııem· · otunnustur G . ısı daha karaya 
den kendi ~as emı_ bulunduğu yer
calısınaktad ıtasıle kurtulmağa 

Diıter ta~ia . • 
de demirli bul n Besıkt.as onlerin
ldaresindek· Sunan Latıf kaptanın 
tini !.arıva ı eb~t şilebi demirle
aindeki z··rhk R~ıf ~aptan idare -
düsınu·· 1• u al sıleoınin üzerine 
Se 'ur Mü d bat vap. sa eme esnasında 
lin karıtanu~nu~ ~a.st~_nu Züha -
erandı d" .?0 rusu onundeki arka 

ıregıne "ıL d. 
.Oarcalanarak k :"Omı~ v~ .. ırek 
Üzerine d" _ aı:tan koprusunün 

usmuştur. 

Sümer Bank umum müdü:ii taklı b:r hastane ile 500 kişilik bir 
Nurullah Esat Sumer. yüksek ~u-' aslıcne acılmı•!ır. 
rakabe heyeti azalığına naklolun- işEHİR TIYl\TROSUNUN YARDIM 
mustur. Sümer Bank umum mü- GECESİ TEHİR OLUNDU 
dürlüğüne Ticaret Vekaleti dış Şehir tiyatrosunda hasılat_ı ta -
ticaret reisi B. Bürhan Zihninin mamen felaketzedelere. verılmek 
tayini yüksek tasdika arzedilıniş- üzere bri yard m gecesı tertıp o
tir. Junmuşt .. r. Fakat; ayın 15 ınde ya-
Diğer taraftan Sümer Bank u- pılacağı ilan oluna;ı bu yardım 

mum müdür muavini Osman Nu- ııecesi 5 şubata tehır olunmuştur. 
rinin de istifa edip Qekileceği an• ı 

!aşılmaktadır. sı~vaset ibresinin 
ETİ BANK VE KARABÜK oT 

FABRİKASINDA ı"şar.otleri 
Bundan Laska Eti Bank umum -

:nüdür mua~,nlerindcn Bedri ki>- (l tııcı •ahifed•n deYam' 
mür havzası müdürlü/Züne ve or- riilürk•n müttefikler bemeıı be • 
man koruma idaresi sabık umum men bütün dünya millctlerin:n de 
müdürü mütekait General Sevfi· sempatilerini veya ittifaklarını 
nin Karabük fabrikası müdürlü • kazanmak ve Almanyayı tekbaşı· 
;tüne tayinleri kararlaşmıstır. na bırakmak yolunda muvaffaki· 

··etle yürüyorlar. Herhaide !l~ba
harda ve en son yaz ayları ıçınde 
b:riııci saflıada ro\li olan millet • 
!erin harp sahnesinde de yer~ ld~
larını gördükçe şaşmamıya şını~ı
den kendimizi hazırlamamız la • 

VEFAT 
~!et Demiryolları üçüncü iş

letme cer müfet~işi Bay Sabrinin 
11/1/940 tarihinde ani olarak ve
fat ettiiU haber alınmışt.r. Keder
d!de ailesine s;:b•r, kendisine de 
Allah tan mağr .fet dileriz. 

zımdtt. i ı:TE:\f İZZET BEN CE 

Yazan : Rahmi y A GiZ No: 12 

boğrzına kadar gelmiş; buğazın 
müdafaasiie mc ·gul bul_u':'an k.uv
vct!crden içeri girmek ıçın musa
adc istemişti. Donanın; Geliyor 

Amiral te~ k~rtul~ş çaresini, ancak boğazdan 
ıçerı gırmekte bulmuştu 

~ını iltizam edermiş gibi davranan 
~!•·a Kralı.na yaptığı başv~ru~ da 
ınusbet .~•etıce vermemiı;; ltalya • 
dan veruen cevapta : 
•- İtalyanın ınevsimsiz olarak 

Avrupa kavgasına karışmasına 
meydan verecek hiıdiseler zuhuru
na sebep olac•k gibi telakki edi _ 
l~n ::eınilerin Adriyatikte, itatyan 
lınlanlarındn himayeicrine imkan 
bulunmadığı!. Alman Am"r 1. 
b·ıd· .1 . . ı a ıne 

ı ırı mıştı. 

Aıniral Su~on, biitün (arelere 
başvurduktan sunra, her gün bi· 
raz doha sıkı~an vaziyet karsı • 
ıında ne yaııacağını bir tiirlü k<s
tirenıiyo~. 1911 yılında imal edi
len ve o zan1anki d<"nİz tekniğinin 
tah er bir _ııümunesi sayılan Go-

~eni İngilizleı·e esir düşürmeme· 
ı;e çah~ıyor, son çare olarak baş
vuracağı Gobeni batırmak keyfi· 
yeti de Amirale çok ağır geliyor
du. 

Harbin ilk ayı Su~onu hayli gçü
lükler içinde bocalatmış, Berlinle 
yoptığı son muhaberesinde veri -
len direktif: 
•- Çaresiz kaldığınız takdirde 

Türk sularına, Çanakkale boğa -
zına iltica ediniz!• 

Mahiyetini göstcrmiı;ti. 
l~te 1331 eyıülünde . 1914. Su

şon, uğnıdıf:ı takiplerin en sıkısı 
karşısında kahnıştı. Goben; peşi· 
sıra sürüklediÇ'i dört bacalı Bres
la• la birlikte lngiliz donanması . 
nın önilnden kaça kaca Çanakkale 

Amiral; tek kurtuluş (arcsini 
ancak Jıoğazdan i(cri geçmekte, 
U>mnnlı ic denizlerine kapağı at
makla görüyordu. 
Peşinden ing!liz donanmasmuı 

takip etlıği Alınan deniz harp ban
dıralı iki z•rbıının Çaııakkale bo
j;aıından gc~mc~ için _verdıği işa· 
ret ynptıj:t tekhf boı:az kuman· 
da~lığınca ilk hamlede kabul ~ • 
d.Imemi,,ti. Ortadaki harp \'azı -
yelinin nezaketi, ?,snıanlı ın~pa • 
ralorJuuunun henuz bu badıredc 

~ - k bitaraf buluııuşu bogaz uman · 
danıı~ıııı bu meselede çok hassas 
davranma[Ja se\'k.ediyor, ~orlu • 
yordu. 

su ... nun boğaz ağ-zına gelip de 
geçmelf. tekl<fıni yapışına müsbet 
cevap vcrmiycn boğaz kun1andan· 
Jıll-ı kcvfiycti derhal İslanbula; 
Uarbiye ve Bahriye Neznrellerile 
Sedarete bildirmi~ti. 
Suşon; kcnıfüine (bckll!mek) 

cevabı \.'erUdiği z:unan Gobenin 
kumanda mevl.ii.ııde çılgına dön· 
Dl~ 

(l inci aııhll-.d ... ı d~·v ... m) 

cdcnıiyor. Hunlara :ııt ve düşınan 
karakter.er tru;ıyan, hatta bunla
rın muhasebeye vurulma~ını isti
··en bır nıütcickkir, halk scvg:sine 
nosıl ehliyet kazanır? Netice .ti
bar.!c (Çcr(evç, mubarriri, hadi
seleri J\fü;tisizruanın kütlü ve paslı 
süzgecinden geçi~ok~e1:1 '1:1zg~· 
çer. vakıaları 01dugu gıbı akscılı· 
rir ve hassatan irt.caa karşı cep
he 'alırsa büyiik blr muharrir o1ur, 
baslar üzerinde siper •lınak huk
kı~ı kazanır. Zira fılin filin san'at 
ve fikir kıymetlerinden dolayı o
nun bu irtifaa çıkmak hakkıdır. 
Bütün buniarı temenni etmek de, 
Suat DeTViş için bir memleket ve 
sıın'at borcu. 

Beni Atatürk inkılibıııa zıt bir 
dünya ııörıişü taşımak, bu dünya 
görüşünün kibir ve nalıvct dolu 
ifadesini halka ve umana rağmen 
temsil etmekle suçlendıran Suat 
Dervişe, doğrudan doj\TUya geniş 
dava sahasında söyliycbilet:eğim 
hiçbir şey yok. Cünkü da ·aları üç 
kelim" icinde maskara etmekten 
çekinirim. 

Gelmiş \'O ıı:-eler«'k eserlerim, te
z~tsız bir seyir içinde etrafını do
Janmıya gayret ettiğ.m geniş dava 
•abasını belki b.r gün a)dınlatır. 
Yalnız, Suat Dervişın orfaya attığı 
teşhist~. bütüne hiıl.;iın bir parça 
halinde çok milhiıu bir ~:zgi gös
tttmek islerim: 

Fe,·kalü.de edip, olgun ve diirüst 
bir makyaj aıtında polis rapçru 
yazınak \e ona görıJ metinlerdeki 
ruhu tahrıf etmek ıııeharetini Su
at Derviş ne zaman kıızandı?. Ben, 
hıma ve Türk rcj.ru:ne yüzde )·üz 
zıt birkac Tiirk komünisti üzerin
de, bir kerecik olsun, böyle bir o
yuna tenezzül eltim mi?. 

Beni ha!kta bulanuyan Suat Der
vişe gelince, ona hakik•tleri ziıhir 
planında de~il, biıtın planında a
ramasını tavsiye cder:m. Suat Del"'-' 
vişin küflü ve paslı buldugu bil -
yük Mistiklerden birj vaktile ,öy
le bir laf söylcm'.s: 
•Hakkın zahiri haik, halkın bil· 

tını h•k!• 
İleri adam hakkın biılınındadır. 

NECİB F. 7.TL KISAKÜREK 

lliç şüphesiz ki bıı, bir haki -
katti. Çünkü bu ikl Pasa, kendi
lerine (kaptanı derya ı mansıbı 
verilinciye kadar, denizcilikle iş
tigal elınek şn tımıfa dur.un, he
nüz bir deniz yolculu~u bile et - l·------------
memi:ılcrdi. 
Akdeııizde yapılan bu iki sefer, 

henüz bir baı;langı(lan ibaretti. 
(Fatih l in maksadı, Akdeniz ada
larını kendi hakinıi)·di altına al
dıktan sonra, Akdenizde hükilm
ra.n olan diğer denizci milletlerle 
harbe girisınek, büyük ve kat'i bir 
zaferle, bütiin Ak.denize hiikınet
nıekti. 

Halbuki, Akdcnizde koca do • 
nanmalnı doia•an öteki milletler, 
denizcilikte ve bilhassa deniz harp
lerinde bü~ük tecriibeler ;:örmüş· 
ler, meharct ve ındeke kesbetm iş
Icr.di. Bunların kar füna dikilip te 

lSSI Bı..t 

1 
1315 llıınıi 

Zilhicce 1 inci Ki.a.un 

2 30 
1940, Ay 1, Gün 12, Kasım tiG 

12 İkincikİlnun CUMA -· ~ 

Vakitler \;üA • t;, • 
Sa. Jla. k. n~. -- --

Güneı 7 25 "J. 25 
Öile 12 21 7 '.21 
İkindi 14 47 9·6 
~anı 17 Ol :. 01) 

Yatsı lö 37 1 7 

im••k 5 39 • ·w r 
• , 

- Bn beklemek çok fena bir
scy ... Öııiimüz Turk toplarıle 
k• palı .. Arkamızda l.ngiliz ıloııan
masının ölüm ve dehşet saçan si· 
!ahları var. Tam, iki ucu kırli b.r 
ci<i;nck. çıkmaz bir yoı diye bizim 

b .. ıunduf.umuz 'azıycıe derler! .~:~~~;~~~~~.=:~...:.~~S~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~5~::1x~fi Diyor; sonra tchd,lkfır ıır ta· 
vırla parmağını sallıyarak ~iıve 
ediyordu: 

_ Eğer, buradaq_ geçmemize 
müsaade etmezlerse yapacağinu 
ben bilirim! 

_ Ne yapacaksınız Amiral? 
- Ne mi yapacağım? Toplarım& 
başvurup zor'a içeri gireceı;:im! 

Amiral Su~onuıı kendi kendi -
sine in~nışına gülünç bir örnek 
teşkil eden şu cümle; daha sonra 
General ,·apurunda verilen çayda 
ortaya attığı •faha şahaııe bir fi -
k:r!c. Odesada karaya çıkarılacak 
bir tabur Alman bahriye silİliıen
ılazının. tekmil Rusyayı baştan 
başa Cctih ve i tila edeceğini ileri 
süriişile taçlanmıştı. 

Amjral Suşon, bir gün bir gece 
korku ile boğaz dışında bekledik· 
ten sonra nihayet islediği enıri 
aldı: 

( Vevaım var J 

Fakat o gene susmadı! 

* Bir an, bir saniye, saniyenin 
binde biri ıı.eldi. 

- Sus artık! Sen papaz mısın, 
•• nesın .. 

Diye haykırdım ve ilave ettiın: 
- Rakı kalmadı mı? 
- Şiı;cnin dibinde bir içimlik 

var. 
Dedi. uzattı. içmemi beklemeden 

bana cevap verdi: 1 
- Hayır. Ben ne papaz. ne hoca, 

ne de bir din a::lamıvım. Bir san'at
kiırım. Bir ressam. bir artist!. San-\ 
atkarlar, kendilerinin ddil cemi-. 
velin adamlarıdır. Sözleri cemı - 1 
yet içindir. Yani kcndiJ.erinden 
başkalarının adamları. Onlann ya-ı 
şayışlarına, ııörünüsle·ine. söyle -
vislcrine. hususiyetlerine bakma
mllı. Belki.>. Türkccde bir darbı -

:m<0sel vardır: Kencti yutar salkı • 
mı, aleme verir talkını. Derler. İş
te bu söz san'atkiırın ifadesi ol • 
muştur. Sen aslında fazilet olan bir 
kadınsın. Gene o olmalısın. 

O söv !erken kafamın içınde yer 1 
yer çıbanların dcşılip cerahatlerini 
akıttıklarını ve her sızının arka -
sından hafıza ve zekamda ıı.eriyi, 

col< geriyi, Emirganlı Belkisin ze
xa ve düşünü !erini onun his ve 
benliğini ifade eden bir hüceyre 
kapısının acılıp zihnimi altüst. et
tiğini hissediyordum. Göğsümde 

de bir mücadele vardı. Beynimde 
sökülüo kopan her parça ile bera
ber kalbimde bir sarsıntı duyuyor. 
damarlarımdaki kanın dolasışında 
ba•ka bir canlılık ve dei!isiklik 
buluvordum. Bütlın sinirlerimde, 
düsünüşlerimde. his Ye irademde 
de~tli blr panik ve de/füme mıi-

cadelesi vardı!. 

* Bir an bir sani ve daha geldi. 
- Zaaf sanıvesi!. 
- Reaksiyon saniyesi!. 
Ve .. Asıl Belkisin hiivıyetini bul 

dul!u saniye. 
- Yeni Belkıs, 
- Prenses Belkis. 
- Şehvet iliıhı B<!lkis, 
- Gündoğdu Eminenin Belkisi. 
Hersev ve hepsi beni bu sani • 

yede terke\mis. iradem. hissim, ha. 
fızam. hatıralarım durmus. Emir
ıriinlı &-lkise. to·ı. idealıst Belkisa 
ona, onun varlıi!ına b~lıamış. onur 
hüvivetine pe-rçinlemiş\I. 

O. Papaz. hoca. Ş('ytan. manva
tizör, artist. hatip. ressam l;epsi ve 
her sev olan muhatabım ııene dur
madan sövlivor: Gözlerimin ir ne 

( Devamı Vaz l 
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70.000 Ki§i gördü, gilldü, ağladı ve alkı,ladı 

İstanbul Ziraat l'Aüdüriüğünden: 

!~ çocuk Hekimi ~r Dr. Ahmed Akkoyun!u 
Taksim • Talimhane Palas No. 4 ' 
Pazardan maada her gün saat 1 

15 den sonra. Tel: <l0127 

GÖZ IlEK1'11 
Dr. Murad Hami Aydıu 
BJ'otla • Paruuıkbpı, imanı" 1ebk 

N. ı Tel. 41551 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

·Bina iskeletlerinde madeni ka
feı işlerinde ve bunlara alt ısla -
hat hakkındaki ;htira iç!'n alın -
mış olan 3 sankiınun 1928 tarih 
ve 1908 No. lu ihtira beratının ih
tiva ettiği hukuk bu kerre başka
sına-devir veyahut icadı Türkiye
de mevk'i fiile kovmak için icara 
dahi verilebilece~ teklü edilmek
te olmakla bu hususta fazla ma -
h'.ımat edinmek istivenlerin Ga -
)atada. Aslan Han 5 inci kat 1 - 3 
numaralara müracaat eylemeleri 

.6 ilan olunur. 

250 tenekesi Adanada ve 250 tenekesi de İ:ı:mirde teslim edilmek ü
nre bes yüz teneke benzin açık eksiltmeye konulımıstur. Adana tes
lmi bir tenekesınin muhammen bedeli 290 İzmir teslimi olanın da 280 
lı:urus 50 santimdir. 

Eksiltme 23/1/940 salı ııünü s:ıat 14 de yapılaeaktır. !steklile.rin " " " 1
1 

muvakkat teminatları ile vilayet \:ınasında mütesekkil ziraat mubay ... 1 Ş4RKI SES u"MMU GULSUM 
;,,..,; .vrrııın. müracaatlan. .fi'<• KRALiÇESi 

-lstanbul komutanujı l lstanbul Dö~düncü icra ' 1 ürkçe Sözlü - Arapça Şarkılı &I 

_ ı Lira Crn•i Ar!edi D J D • il f J U 
Sabaal•a Komlıyo:t• 111~l•n 1 Memurlugundan: ... --.-.-.-.-.-.-.-;-•• -.-.-.-.-,.-.-.. -.-.-.-.-.-.-.~~ .. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.---1- ı 
Müaakaaa sünü talibi çıkmıyaıı 10 Halı seccade 2. l,l/2 ev et enızyo arı Ş etme IDUID 

lı:omutanlıia bağlı birl!klcı: ihli • ı 2 Kırmızı iıdi masa 2 tahta Müdürlüaü İlanları 
JUı için dokun altı hın kilo yn· 5 Dört ııözlü eski tertip 1 ~------------6 _________ , __ _ 
lafıo telmır kapalı zarfla müoa • konsol 
lı:asası 20/1/940 cumartesi sünü 12 Eski usul ııardrop 
aut on buçukta yapılacaktır. Zari- 3 Elektrik ütüsü 

l 
1 
1 
1 
2 
1 

Jar komisyona meıkiu saatten bir 5 Eski dökme soba 
aaat evveline kadar verilmiş ola· 5 Yemek masası 
uktır. Beher kilosunun muham - 4' Hasır koltuk 
aıen fiatı yedi kııru tur. İlk temi- 2 Üscü ır.crmi'I' küçük 
aah be yüz dört liradır. istekli - 1 ma33 
}erin belli pn ve saatte Fıodıklıda 4 Yuvariıık abajür 
lı:omutaolık satın alma komisyo- 1 100 Hoffl>lt marka Alman 
aona teklif mektuplarını verme- ı pivano 

2 
1 

leri. •2• 152 Yekün 
* MAllCUZ 

lünakasa .Unü talibi çılunıyau 5 Siyah renkte dolap 1 
İstanbul komutanlığıl'a bağlı bir· 10 Üzeri sarı ve sair renkli 1 
likler ihtiyacı için iki yüz bin kilo halı 
bulırorun tekrar kapalı zarfla mi.· Galatada büvük Tünel hanında 
aakasası 20/1/940 cuınartesi &tini! Jl • 32 numıorada avukat Fevzi 
aaat onbirde yapılacaktır. Zarfiar vükseli B<!voı>lunda Asmalunescit 
lı:om:syona mezkür saatkn bir saat Gönül sokal!ında 21 numaralı Kıs
evveline kadar verilmi• olacakhr. ,rr.et apartımanının ikinci dairesin
Beber kilosunun muhammen fiaıı de Nikol Popof Kottaman'ın vu -
on b"1 kuru tur. İlk trminah iki karıda miktan. cinsi ve kıvmetl 
bin iki yüz elli liradır. İsteklilerin yazılı mahcuz ve merhun eşvası
belli ıün ve saatte Fındıklıda ko- j nın satışına karar verilmiş oldu -
mutanlık satın alma komisyonuna J:undan 15/1/940 t<Jrih.ne rast! van 
teklif mf'ktuplarını vermeleri. •3• pazartesi ııünü saat 9 dan itibaren * 1 mezkür esvaııın haltn bulundul!u 

llfüuakaaa günü talibi çıkmıyao Bevoğlunda lstikliı~ caddes·nde 
Maltepe piyade ah okulunun ke- Suri\e apartımanında açık arttır
tif ve şartnameı;ine göre elektrik ma suretile satılacaktır. Verilecek 
iamiratıoın açık eksiltmesi 25/1/ bedel, kıvmeti muhammeneleri -
940 Perşembe giinü aat on bir 1 nin yüzde vetmis beşini bulduiiu 
buçukta yapılnıafa ba~lanaeak ve takdirde alıcılarına satılacak ve 
ayni etinde intoç erilccektir. Mu· aks; halde arttırma temdit edile -
hammen bedeli b~ yüz yirmi se- rek 17/1/940 tarihine rasthyan çar
lı:iz liradır. İlk teminat para ı otuz samba ııüııü ayni saatten itibaren 
4okuz lira altmış kuru tıır. İstek· yapılacak olan arttırmada en fazla 
lilcrin belli gün ve saatte Fındık- bedelle taliplerine ihale edilece -
Jıda komutanlık satıoalma komis- linden talipler'n mezklır l(iin ve 
1onona müracaatlarL •148. saatte mahallinde hazır bulunma-

• ları i!an olunur. (23<l58) 
Komisyonumuzda ke,if ve şart

aamesi mevcut Kuleli askeri li•e
ainio tamiratı açık eksiltme ile 
24/1/910 çar anıba günü saat on 
bir buçokta bo lanııtak ve ayni 
pnde intaç edilecektir. Muham
men bedeli dört bin altı yüz sek
ııen yedi lira elli kunıştur. İlk te
minat parası üç yüz elli bir lira elli 
be. kuruştur. İsteklilerin belli güıı 
ve saatte Fıodıklıda komutanlık sa
tınaL .. 1 koınisyonuna miiracaat-
lıırı. •149• ... 

Rami lu la..ıoda yapılacak tami
nt için ke ·if ve şartnamesine &ö
re dö..,melik kere ·tenin açık ek· 
ıiltmesi 2.i/1/940 Perşembe günü 
saat onda yapılmağa ba~lanacak 
ve ayni giinde intaç edilecektir. 
Kerestenin muhammen bedeli dört 
~Ü7 doksan beş lira be~ kuru~tnr. 
llk teminat parası otuz altı lira alt
u11' seki.: kuru tur. İsteklilerin 
belli gün ve saatte Fındıklıd~ Ko
ınutıınlık atınalma konıis onuna 
aniiracaatları. (150) ,,,. 

ANKARA RADYOSU 
Saat 18.00 Pro!!Tam ve memleket 
saat ayan, la.05 Tür~ müz~i(i: Tür· 
küler ve oyun havaları. Sacü Ya· 
ver Ataman. ıa.20 Türk milzıği, 

1 - Sultanyegah pe:;,-evı, 2 -
Dede - Sultanyeııiı.h at?ır semai 
(Nihan ettun seni), 3 - Lemı -
Sutlaniveiah şarkı: (Andıkça 
geçen ~ünleri), 4 - J\rif Bey 
- Scııah şarkı : (niilbül ydiı;:r 
bal!nmı hl!ll etti fil!:ıtıın). 5 -
Arif Bey - Muhayyer sarkı : tJ::y 
ateşi gam baj!rımı vak•. 

1 - Sel Pmar - Kürd. llkaz
Jcar şarkı: (Ne gelen V3r ne ha
h r), 2 - Musa Süreyya - Kı.ini 
Hicazkar şarkı: (Gün d·ıı\mıy~
cak), 3 - Arif Bey - Karcı~ar 
şa1·kı: (Yıkma sakın hurci P•'na· 
hım felek), 4 - Lemi - Karci
j!ar rarkı : (B'r gölge ol beni 
peşinden koştur), 

18.- Serbest ı;ant, 19.10 M~m
leket saa• avarı. Aians ve meteo
roloji haberleri, 19.25 Türk mü-
ziiti: Fasıl he,·etl. 20.- Konuş-
ma (Milli Kahramanlık menki· 
bcleril, 20.15 TEMSİL: Köyün 
bavku. u, Yazan: Tahir Ol~aç. 

21.15 Serbest saat, 21.25 Müzik: 

İdaremizde münhal bulUJ1an 1~0 lira maaşlı gemi tabipliklerine :fok
tor alınacaktır. 

Şera.·ti öil'renmek üzere evrakı :resmiyelerile birlikte umumi mü
diirlü~ümüz zat işleri müdürlüğüne müracaat etmeleri lüzumu ilan 
olunur. (324) 1 

1 

BATERlE İLE 
EDENLERiN 

RADYOLARI 1 İ TlMAL 
NAZARI DiKKATiNE: 

~larkalı yas ı pilleri radyolar için en mükemmel pillerdir. 
Dünyanın en dayanıklı pilleridir. 

Z Pilleri Avrupada çok rağbet görmektedir. 
Pilleri her çeıit fenerlere uyar. 
Pilleri her keııeye elverişlidir. 
Pillerini her yerde arayınız. 

Toptan satış yeri: Jak Dıkalo va Şur. Tahtakale No. 51 

inhisarlar u. Müdürlüğünden: 

Ciaal Miktarı Muhanı- Yüıde 7,S Eksiltme 
men 8. temiııat ıekli SaaU 
Lira Kr. Lira Kt. 

1 

N;şasta kola 20.000 Kst. 3330 .- 249 .75 açık ek. 
Anidrit sülfürü 1.000 382 .50 28 .68 pazarlık 

14.30 
15 

I - Şartnamesi mucibince 1000KI(. asit sülfürü müteahhit namına 
vı; yine şartnamesi mucibince m.ktarı yukarıda yazılı nişasta kola hi-

1 zalarında ı;österilen usullerle satın alınacaktır. 
ı il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri 
hizalarında yazllıdır. 

111 Eksiltme 16/1/940 cuma ııünü Kabataşta levazım ve mübayaat 
şul.>Esindek~ alım nomisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden -,ıarasız alınabilir. 
V - İstekli:erin pazar !ık için tayin ed:len gün ve saatte % 7,5 gü-

veıune paralarile birlikte mezkür l:omisyona gelmeleri. •64• .. . 
1- Şartııamesl mucibince (1) adet mantarlama malzomesl pazarlıkla oatıo 

ah nacaktır. 
II- Mul•3mnıen bedeli aif ?lltl lira, muvakkat teminatı (52.50) liradır. 

III- Pazarlık 19/1/940 Cumn ı:ınü saat 14 de Kab<\taşta Levazım ve Mu
bayaat şubesind<'kl alım komisyonunda ,.apılacaktır. 

IV- Şartnameler her gün SÖLÜ reı;en ıubeden parası.ı; alınabilir. 
V- Pazarlığa MarmonJer, Phtipps, Hl, Keaper Seitz ve Sehaffler flrınal:ı

rından maada firmalar ie:tirak eune& isterse İnhisarlar Umum Mildürliljü nn)s .. 
ldrat fabrikalar ıubesi mildürlüğGnc!en \•esika almaları JAzundır. 

VI- Münakasaya iştirak ecfece!t::ler '% 7,5 lf{lverune paralarile birlikte pnzaroao 
lık için tayin edilen Clln ve santte n.ezkllr komisyona ıelmeleri. (1~05~} Ltaobol Komutaohli'ına bağlı 

birlikler ihtiyac• için evsaf ve se
raitine uygun sekiz adet ~·angın 
söndürm<? tulumba ının pazarlıkla 
miiııokasası 25/1/9t0 Pet"<;cmbe 
,;inü . aat on buçukta yapılınuğa 
baslanarak ve a\·ııi ,;inde intaç e
dilecektir. İsteklilerin belli giin ve 
•ııattı- Fındıklıda Komutadık . a
tınulrua komisyonuna ı.ıüracaat· 

Radvo ork('straSl (Scf: Dr. P!'ae- 1 
torius). 

1arL •l5h 22.15 Memleket saat ayarı. A
jans haberleri; ziraat esham -

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI tahvilat, kaınbivo - nukut bor· İç ve dış BASUR MEMELERİNDE, Basur memele~nin her türlü 
iltihaplarında, cerahatlenmiş fis:üllerde, kanayan basur memele -

rlnln tedavl•inde MKTA patı !iİfayı temin eder. 
Ta:nareler 'e balonlar için si· sası (fiyat). 2:1.35 Müzik: Solist

llh yerleştirme veri• hakkındaki l lcr (pl.), 23. _ Müzik: Cazband 
ihti a ici,ı aJınmıs olan 7 !lktesr·n (pi.), 23.25/23.30 Yarınki prog-
1936 tarih ve 2367 N. lu ihtira be- ram ve kapanı•. rat nın ihtiva ettil(i hukuk bu ker- ..:..:=...:."--'==:-..------- ~--•••••••m••••m•m••••••••• 
re b3$ka ına devir veyahut icadı '---·DOKTOH • 
Tiı•kived" mevkii fille kovmak f • Ah t Q 
l•ı ıcara dalı• ver>lebilecekı; tek- eyzı me naran r .. . 
uı edilmekte olmakla bu hususa Cildiye ve zühreviye mütehassısı A ÇJK G Q Z GAZETE S J 
fazb mal\ımat P.dinmek istiven • PWlr hıırlç her elin oabaht:uı 
Jerin Galatada Aslan Han a inci aı..ıanıa kııdar 1 Cumartesi ııünü çıkacak, en t;ü,·ük halk mizah ııazetesidir 
bt 1 - 3 nınnııralara müracaat ey- Adres: BabıAli Caploj)u 70- Muhakkak bir ACIK GÖZ alınız, bütün hafta şenlikle yasarsınız 
J.mneJer1 ilan olWlur. ' ı::.,.lı.iiıuıuiiiiioikiiıı6'es-•in•d•e•N•o•.•4•3•. •T•el•. •23•8•9•9-'f,j -

Türk Okutma Kurumu Esas Nizamnanıes' 
Cemiyetin adı: TUrk Okutma Kurumu • Cemiyetin •. erkezl: 

Nuruosmanlyede mahalli mahsus 

İdare Hey'eti iızalannın öz ve soyndlan ile memuriyet, san'at ve ikametgahları: 
Ös ve ıoyadlıırı: Memuriyet ve san'atlıırı: İkamct;ahlar• 

Reis • Sezai Selek 
Au. : Fuad Aral 

Milli saraylar müdürü Beyazıt 
R. Hisarı Mülga Posta Telgraf Nezareti 

Tel.ııraf umuru müdürü 
" : Hasan Saka Trabzon mebusu Ankara 
• : Hasan Tahsin Ayni Sabık Darülfünun müdvrisle • 

rinden 
Çenberlitaş Piyerloti C" 

" : Hafid Hantuğ 
" : Kimi Akyüz 

Avukat 
İstanbul mebusu, 

Maçka Acısu sokak 
Ankara 

., : Kadri Bayman 
n : Münür Çağıl 

Hayvan borsası komiseı1t 
Çorum mebusu 

Arnavutköy Sarrafburnu ,J 
Ankara 

" : Mustafa Aşk;n 
" : Osman Ergin 
" : .S.lim Tunakan 

1st. Umum Meclisi azasından 
İst. Vi!ayeti mektupçusu 
R.yaziye profesörü 

Teşv.Ja:ye karakolu İkt SJI 
Karagümrük tramvay du 
Eyüp Paşa arsası Kızılto Ci 
Kadıkö\• Yo~ur.çuçc•mc " : Tevfik CihanoğlQ Ticaret ve 1.ahire borsası mua • 

melat Md. 

&ladde 

Madde 

Madde 

Madd<> 

!Madde 

.. 
1-T ü r k O k u t m a K urum u 1865 

(1281) senesinde .Cemiyetı tedrisiyei 
İs!am ıye• p;ııniy le tesı3 edilmiş ve bu 
unvaıı 1935 la:rıhınd~ cTürk Okutma 
Kurun,u • adına çevrllın.ştir. 

2- cTürk Okutma Kurumu• Yetim ve 
v~k>ul cTürk - islanı• çocuÖ(forınııı 
tansı! ve terbiyeleri icin 1873 (128ıl) ta
rıhi'lıl~ knrduil;u Darüs~afaka ıııbi mü
essese:eri vücud.? get rerek, Türkıye 
Cumhuriyeti Maarif Veka!etinin talim 
ve terbiyede k.abul ettiği '?>nslara ı;ıör~ 
idare etmek gayesini güder. 

3 -Türk Okutma Kurumuııun müessisleri: 
Eshak Maliye Nazııı merhum Yusuf 
Ziya, Gazi Ahmet Muhtar. Vidiııli Tev
fik ve Sadrı Esbak Esat paşalru-dır. 

4-Türk Okutma Kurumu, De\'lct Şüra-
sının 27 B.rinciU.srin 1930 ve İcta VP:
killc;·inin tarihli karar ve 
tasdiki üzerine umumi menfaatler için 
ça:ı'1r Kurumlar meyanına konulmuş- 1 
tur. 

5-'I'iil'k Okumıa Kurumu, Tüı-kive Cum
huriveti Hükiuneti Ba<;Vekilinin reisli
l!i al.tındadn'. 

Madrie 6 -İdare Meclisi reisi. Kurum reisiııin ta· 
bii V<'klJid r. 

Madde 7-Kurumun m<>rkezi İstanbulda Nuru o~ 
maniyede mahalli mahsusundadır. 

Madde 8-Kurum idare Meclisinin teklifi ve U
mumi Hey'etin tasvibi ile İstanbulda 
ve di~er v·layetlerde şube tesis edıl r. 
Ve vine o yoldan gidilmek suretile ka-
patılabilir. 

A. Şubeler Kurumun yüksek ga
yesinin talıakkukuna hizmet e
deceklerinden Kw·um m rkezi
ııe baJ!lıdırlar. 

B: Şubeler Kurum medrezine za
ruri masrafları karşılıklarını 
çıkardıktan sonra mütebaki va
ridat;annı ve her altı ayda bir 
blanço!arını göndermeye mec
burdurlar. 

C: Şubelerin İdare Hey'eti mesai
sini tanzim yolunda bir reis, 
bir muhasip ve bir veznedarla 
iki azadan mürekkep olacaktır. 

D: Şubelerde seçim usulleri esas 
nızamnamede yazılı hükümlere 
,Röre yapılır. 

BİRİNCİ FASIL 

Madde 9-Türk Okutma Kurumu, Kurum ile Da
rü.ssafakanın ve şubelerinin idamei 
mevcudiyetleri için ikLza eden pa
ravı tedarik ve bunun iyi bir surette 
kullanıhnasını takip ve mürakabe e
der. -

Madde ıO-Türk Okutma Kurumu, müessis Aza ile 
üç yı!danberi fah:r ve amil aza sıra
ıında kayıtlı kimseler arasında Umu
mi Hey'etçe giz1i reyle ve üç yıl müd- 1 
detle seçilecek on iki kişilik bir Meclis 
tarafından idare olunur. 

t K t N C 1 F A S I L (Kurumun Hukuku) 
Madde 11-Türk Okutma Kurumu, hükmi şahsi

yeti haizdir. 

Uadd.e 12-Türk Okutma Kurumu, gerek Kurum, 
Darüsş:ıfaka ve sair müesseselerine 
teberrü olunan ve ,Rerekse tarafından 
iştira ve tıeferrüit edilen menkul ve 
ııavriınenkul emva·le temellük ve ta
sarruf ve bunları idare eder, 

tl'Ctl'NCÜ FASIL 

(Tllrlr. Okutma Kurumu azası ve hukuku) 

M&dde 13-Medeni haklarına sahip ve 18 yaşını 
ikmal eden her Türk, cTürk Okutma 
Kurumuna• aza Glabil'r. 

Madde H-Kurum azaları: 

1 - Müessis aza 
2 - Fahir aza 
3 - Amil aza 

olmak üzere üçe ayrılırlar. 

A: Müessis aza; Kurum ve Darüs
ıafakanın bani w müessisleri 
olan ve adları mektepte asılı 

levhada yazılı bulunan kim
selerdir. Kuruma ve müesse
selerine fevkalade hizmetleri 
dokunan k'mseierin dahi U. 
Hey'etin ekseriyet kararile ad
lan müessb aza arasına J(eçiri-

lir. Ve ilk müessisler l(ibi sayılı 
ııünlerde adları hayırla anılır. 

S: Fahir rıza: Kuruma en az virmı 
beş sene hizmette bulunaıı veya 
zamanla mukayyet olmaksızın 
fevkalade yararlıkları doku
nar. veyahut mali ve nakdi en 
az beş bin lira tebe!Tilde bulu
nupta İdare Meclisinin teklifi 
ile Kongrrn!n tasdikına uzedi
lenlerdir. 

C: Amil iıza: yılda Kuruma 
dört lira aidat ödemeyi 
hüt edenlerdir. 

Madde 15- Umumi Hey'etçe gizli r~yle w il 
müddetle altı kişilik bir haysiY 
vanı seç.lir. 

Madde 16- Azadan Kurumun maks:ıdına 
Jıiden veya Kurumun şerci v h 
tini bozacak hareketlerde bu..'1V 
anlas1lan olursa, İd4re M• c'ısi 
üzerine keyfiyet l>avsivet ,il\ 
tetkik ed !ip müdafaası dinlcnJ 
sonra üçte iki eksı·riyet revi ile 
lecek karar üzcrıo,• k vdı siiir. r. 

D Ö R D Ü N C Ü r' 11. S I I, 

(TürkOkutmaKurunıunıınİdare Teşki:fıu) 
Madde 17 - Türk Okutma Kurumu ·,a··c • 

1 - Unıumi lJcy'et 
2 - İda=e Mrclisi 
3 - Kurum Merkezi 

BEŞİNCİ 

Madde 18- Umumi Hey'et: 
En az iki scnedcnl>ni Kurum fızıt1 

da bulunan iımil azalarla fahir 
lardan teşekkül eder. 

Madde 19- Umumi Hey'et yılda bir defa D 
fakada pazar gi\nti iıdi topl•nttS 
par. Fevk.'.!15.de h, lerde ıse ıu .. re 
fü1 veya Kurum fı. ' ın En nı 
hır nin ta.eh! ile :ı; ,ı yerde to 
Her iki toplantıda bulunmaL:ın 
ı;clen azalar ça;tn..ır v topL;Jl 
l(Ünü. s:ıati, yeri ve ruzna."llesı 
üç l(iin evvel ııünlük iki gazetcı·e 
ve hükümete hah •r verilır. 

Madde 20 - Toplantı Her ne sebeple olursa 0 

ı;eriye bıı·akıldıitı takd;r-Je az~ ,.e~ 
çaf(mlır ve geri bırakı.ma scbePl 
toplantı günü; tarin ve yeri ve rll 
mesi iki ııazete ile iliın edl.ir. A:8~ 
hükılmcte de bildir lir. Umumı " 
toplantısı hır defadan ziyade J(eri 
rakılmaz. 

Madde 21- Heyeti umurnıvede yalnız ruzn 
alman m:ıddeler milzaK,,rc edilir 
mevcut azanın yirırunl biı i tara 
müzakeresi isleni:en hususattıı rı:ı< 
ren ruznameye konur. \'e ka~3rl 
:ıayı mevcudenin ekscri~-etiyle 
Her azanın yalnız bir reyi vardı!,, 
timada hazır bulunmıyanlardan il" 
rey vermey~ tevkil edı>n•ez. 

Madde 22 -Aşağıdaki hususlara yalnız 
heyet tarafından karar verilir: 

· A: Ana nizamnamenin tadiJ.i. 
B: Hesapların tetkik ve tasdiııJ. 
C: Bütçenin tetkik ve tasdiJd. 

D: Kurumun feshi. 
Madde 23-Umumi Heyet toplantısında Jllı4' 

kere; Reis veva veki.i bulunan 
meclisi reisi tarafından açılır ve u 
heyet arasından celseyi idare e ,,ı 
üzere bir reis ile müzakere me\111"'.. 
zabıt ve tahriri için iki kAtip ı;eçl 

Madde 24'- Umumi heyetin müzakere zabıtlaı1 
kararlan reis ve katipler taraf 
imzalanarak muhafaza edilir. 

Madde 25- Umumi heyet toplantısında idaıe 
tine seçilecek azanın hüviyetleri i:t 
nizamnamede yapılacak def(isikli O: 
ıen az bir hafta içinde o yerin en b 
mülkiye fımirinc bildirilmesi meC 
dir. . • 

Madde 26-Türk Okutma Kurumunun kcııc!i 
dini feshe karar verebilmesi içıJ\ 
nizamnameye göre toplan, cak ol 
mumi hey'et azalarının en az ü~l;';. 
sinin huzuru ve bizzat Başvekılw 
toplantıva riyaset evlcınc5i ş.ırttıl' 
6uretle ekseriyet hasıl olmadıf(ı 
de ikinci defa içtima için 20 ci mııd 
,göre aza davet edilir. Bu dı:vet 
:rine toplanacak azanın SJYISI n O 

olsun kurumun feshi keyfiyetinl~f 
zakeresi caizdir. Ancak b\, suret 
ııılacak içtima ve müzakeı"<' sorW 
fesih hakkında verilecek kararın 
eut azanın üçte iki reyi ile ittilı 
tunması şarttır. Kurumun fl'shl 1 

kında müzakere etmek ve karıır 
mek üzere toplanacak umumi lı 
lerde hükiımct komiserinin hat~ 
lunması şarttır. Fesih hakkında '1)1 
mi hey'etce verilecek karann ~ 
makamında tasdik olunması ıazıJ!l" 

l!dadde 27 - Umumi Hey' et Ati.ven toplıınJie' 
22/23 cü maddede ııöstcrllen ~ 
ba•ka idare raPOrunu dinler ve jP' 
lan°m<'lsı ııerekli Meclisi İdnre ııza ~~ 
me ııelecek v1la kadar Kurumu~ci~ 
ıınelat ve hesaplarını mürakabC, 
ıınüfettis secer ve mnvakka ~ı 
memuriyetlerini tasdik edcı JiS1 

A L 'l' 1 N C I F A S 1 L (2-İdare ~eC J 

Madde 28-İdare :Meclisini rcmı! v hu'~ 
;erde reis temsil eder 1d re ;P 
her yıl o yılın mu:ımele \' h t' 
ve ııelecek yıla i'tit büt ~ 
Hey'etin tasdikin~ arz L'<i: • f J~} 

(Arkan 5 inci sa;J a 



• 
l 

1 -

5 - S O N T E L G R A F - 12 DONctKANux 1Mt 

Piyango bayileri arasında ciddiyeti ve doğru sözlülüğü ile şöhret bulan 

e zama olduğu gibi daima birinci • • • Daima en önde • • il 

Bu keşidenin en biiyük ikramiyelerini yine 
Eirinci büyük 

ikramiye 150.000 L A 
TEK K OL L U C EM A L verdi: 

1 Birinci keşideden itibaren devanı eden Osmanbeyde 
Afitap sokağında 

İkinci keşidede biletini almaktan 

58 No. d:ı Bayan Nebahat 

vazgeçerek işbu bilet Piyango Direktörlüğüne iade olundu. 

BAYAN 
DİKKAT: 

NEBAHAT 
Birinci keşidede 

BÜYÜK İKRAMİYEDEN MAHRUM 
başladığınız bilete sonuna kadar • 

ınat edercesine 
KALDI. 

devam ediniz. 

2 • 
ikinci büyük 

ikramiye 50.000 LİRA [(ad1köyünd~ Çiftehavuzlarda 238 No.da ŞirketiHayriyeFalr 
r.ikası usta baş1larından Vehbi usta 4369 No. bEetlc kazandı 

3 - Üçüncü büyük 
ikramiye. 25.000 L 1 R A Adres:nin teşhir:ni arzu etmeye:ı Bay Leon 

27256 No. lu biletle kazandı 

4 - Dördüncü büyük 
ikramiye 

n:--~~ .... ,-
12.00 LI A F ;üpte Orman Koruma Talimgahında 

Hüs~y.in 6025 No. lu biletle 
Baş 

kazandı 
• 

TERTiP BİLETLER ••• YENİ 
• GELD 

Acele ediniz, son günlere kalmayınız. 

ÇOK DİKKAT. • • 
Bundan sonra Pi ar.go çekiliş g n erj he. ayın 7 si:-dedir. 

Taşra siparişleri vaktinde s .. r'atle gönderilir. Kısa Adres: 
( i S T A N B U L T E K K O L L U C E M A L ) kafidir. 

Çavuş 

se.ooo Ura hzanaa 

~taııar.ı~~~:;:.~c::!ı~ Hiç bir yerde şu be si ,yo k tur 
Adres: Eminönü Tramvay Caddesi: 27No. TEK KOLLU CEMAL GiŞESi 

1%,0 llra banan Bqı;av"'I Ba;r 
Wiııe)'iD .... alarmı Tek 

<ANW..n al.ı;ror. 

Sahibi W.alUI Gazi Emekli Subaylardan 
• ı .. ~· .. . ' 

Cemal Güven 

İst Lv A.. · ı·.... d 

1 

• • mır ıgın en: 
~ac! No. lu dikiınevı te , 
tır İs tır. ,Bu ekip on be rzı., ve çadır kısımlarına gece ekibi için işçi alı· 
ınÜ:d"t~~lerin aşağıda ş gunde bir gündüz ekibi ile tebdilen çalıı;acak-

Dr. Ihsan Sami 

Öksürük Şurubu 
İstanbul Levalım Amir.ij:,>iııdeA leriıeo Hariei 1 ' Dev et Demiryolları ve Limanları 

Aak~ri Kııaaıı iLinları 
•----~;::..-;;..-____ ._____ işletme u. idaresi ilanları 

~r uJl:,üne nıüracaaıiazılı vesaikle Tophanede iki nwnara4 dikimevi 
- lstida ıırı. 

2 - Po!isce 
3 - Ti! musaddak h" ., o ~ı kar. d usnuhal varakası 

"
1 ı. .1074. •119. - r·· k ur Okutma Kurumu Esas 

Öksürük ve nefes darlığı boğ· 
maca ve kızamı" öksürükleri 

için pek tesir!; ilaçtır. 

- Herkes kullanabilir. -

• 
Nizamnamesı 

~de29-t (B~tarafı 4 üncü sayfada) 

bdare Meclısi azalarının her vıl ücte 

Müfettiş namile arasından, sece,ceği b.!1' 
zat marifetile yapabilece)l:ı gıbı lıu lu· 
zuımuıda 31 ci maddede acLan ııeı;eıı 
encümenlere yaptıniabılir. 

ırı değ , , , • 
etce , ışır ve Yerlerıne Umumı Hey'-
~ıst ' ~ızlı .revle başkaları seçilir. De
izd. ırı en azanın vcniden seçilmesi ca
za ır. Kurum müdürü bu mec.'i.sin a-

l~dde 30 -t vı tabiiyesinden sayılır. 
dare, Meclisi azala:< hizmetlerini üc· 

'1.a.icte 31 İ retsız olarıık (fahriyen) ifa eder. 
- dare M l' · · t 1 ec ısı azası, her vıl ilk toplan-

; ı iannda ıclerınden ııizli rev:e bir sene 
c n bır rrıs ve bırı (Okutma islerinn) 

Ved'" ' ' ıııeTı de (Muamele ve he53p işleri) 
ne bakmak ü:ze:e üç kişilik iiti enıcümaı 

liadde secer!er, 32 - İdare Meclisi reisi, İdare Meclisine ri
Yas~t ed~r. Ve Kurumla müessesel-ri
:~~~~et.~ ~unlara ait emlak ve akan 
eyler. ı :Jı~~~mler dairesin~e tasarruf 
ve müessese! e~eler t·e saıc meclisler 
fıer verde ve "bu e. ve:hasıl lüzumunda 
satımda Kurum hassa .~er nevi af1m ve 
ttat veva bilvek·r• t"ıue~seselerini biz
ıefaka üzerinden be. emsıl ede,r. Darüs
{elerinl de kanun :"ın':,n, tevliyet vazi
ilerine ııöre ifa M:c'f, ~veler hüküm
infaz ettirir Ku' rumuınsıı~ın ~ararl·rını lfad · cra amı 'd' 

de33-1dare Meclisi, Kurum ve m :ı ır. 
v 'd t u.ssesatı an a ının co~~ma ve mülk 
ka ta , ve a-

r rının verimli bir hale getirilmesi-
ne gavret ve okul ve müessesa ını U
~uı;ıı H~v·~•çe musaddak bütceleri da
ıresın~e ihtım-la idare ve mübavaası 
J!"rek!ı emval ve esyanın usulüno tev
fıkan alınmssını temin ve okul v~e ku-
rumun b"t" ,, . b u un memur ve ol!retmenlcri-
bı ı:a• ve azil evler. Mektepleri Cum
urıyet Kanunlan hu"k" . . r iht' um,enne ve as-

Madde 35 - İdare Mecl 'Sİ, mürettep adedinin İstan-
. bulda bulunan azanın yarısından bır 

farfasHe müzakereye başlar ve mev• 
cut azanın ekserivet rev !erile karar ve-
rir. 

Madde 36 -İdare Meclisi, en az on beş ~ünde b,~r 
defa toıi.anır, Sıras.ile üç toplantıda er 
zürsüz olarak bulunmıvan aza ıstifa 
etmiş sayılır ve yerine Umumi He/e
t n son topllıntısında hazır olan aza
ııın ekserivet reylerini: kazaıı;an ltimse 
get'rilir, Ekseriyet reylerini kazanm~ 
lıriıme buluıunusa İdare Hay'eli Ku· 
rum azasından noksanını tamamlavıp 
Umumi Hey'elin ilk toplallllsında tas
vibini ister, Bu aza verine ııeldiği za
tın müddetini tamamlar. 

Madde 37 -İdare Meclisi. Umumi Hev'etçe Teri· 
len k9J'arl.arın ne surdle tatb k ve icra 
edildif{ini ve tatbiki mümkün olmıy,a~ 
veya ııcciken mes'clelerın sebeplennı 
Umumi Hey'et.e bildirir. 

Madde 38 -Kurum m<'rkez'Je müesseselerin ida
resi tarzı ve memur ve müstahdemle
rin vazife ve sa'.ahiyetleri İdare Mec
lisince yapılan bir talimatnameye ta
bidir. 

YED İNCİ FASIL (3-Kurum merkezi) 

Madde39-Kurum merkezi. bir müdür. bir mu
hasibi mesul, bir katip ve bir vezne
darla lüzumu kadar memurdan terek
küp ede:, bunların vazifeleri talimat
namede musarrahtır. 

Madde 40- Kurum Müdürlülfü. Kurum ve mües-ın ıvaclanna uvııun halde "d 
eder. Umumi Hey'ette k 1 are seselerinin bütçelerini tatbik eder v~ 
ıeylerin ruznamesi ve he f·~~~ulac~k sartiv.atın ita amiridir. İdare M~clisl 
matnamevi tertip evlerr vur Ü ta ı: mukarreratını infaz eder ve Kurumı'.a 
Hoy'ete veril<'cek ranor '! e 1 ~um; müesseseleTini daima mürakabc eder 
b~tccsini hazırlar velhaı 1 l!~ ece vı velhasıl bunların idaresi hususunda 
butün işlerini ka~unlarısı, h"k~'rumu,n tcıare Meclis' reisinin talimatnamede 
rı; ~öre idared(' tam sal~ ut~~~= musarrah oldui!u üzere icra vasıtasıdır. 
dır. ye sa 1 ı Madde 41- Vmumi Hey'etin içtimaa davetine ait 

Lladde 34- İdare M<'Cli'i Ku .. tı ifa eder "" Kurumla Da-
r:ndeki d .~ rum ve muessPscJe- rüşsafakanın sene hesaplarını ve bütçe-

"' kontrolunun Uıruımi lerıni ıanzlzn ile İdare Mec'.is:nc verir. 

Aşağıda yazılı maddelu kapalı zarfla hizalarında yozılı eiln ve -M~--...::.... __ ...,...;;;_..;.;;;;,:;;;.:..:;,;;~;,.;~;;.;,;~;.;.,;,_ ___ .I 
sa:ıtlercle Edinıede M"ıi iriyet clail'e.inde satcu.lnıa komisyonun.ıa ya· uhamınen bedeli 850 lira olan 17000 tabaJoa renkli kaplık kaı?ıt 

· k k 29/1/l!MO ııanrtesi ıiinü sut (11) on i>Tde Haydaroaşada Gar bina-pıiacaktır. Taliplerio kanuni vesika!aı'ile temınat ve te lif me tuplarmı sı dahilindeki komisyon tarafından ar•Jt eksiltme usulile satın alına-
ilıale saatın.ı- birer saat ev eline kadar komisycına vermeleri. caktır. .., 

C,osi Tominatı !lıa:e günü ve nalı 
(l07S) (l&.;<J Bu işe ııirmek istivenlcrin 63 lira 75 kurusluk muvakkat tem nd 

V( kanunun tayin etti.iii vcsaikle birlikte eksiltme günü saatin k:ı· 
Wır komısyona müracaatları lazımdır. 

Mıktuı Tutarı 

L"a 

1 ıturu ot Ton 495 21,750 
Sadeyağ • 20 26,000 
Sabun • 15 5,700 
Saman • 648 10,368 
S,ığır eti • 15 48,l"..O 

.... 
790 adet Bakraç 
%27 • Küçük kazan 
Ul • Büyük bzan 

Lira 

1851 
1950 
428 
778 

3624 • 17,733 
1,500 

29/1/940 
• • 
• • 

30/1/940 
• • 

adet Aş kabı 
• Çal'danlık 

11 
15 
15.30 
15 
14,30 

Bu ise al: sartnamcicr ~yondaıı parasız ol:rııak da/ııtı!makta-
chr. (32li) 

y··ksek Mühendis Mektebi Satınalma 
Komisyonundan : 

A'fcktcblmfz için cl400> l!no kı,.,..~ nd"' bir baskill a:macokhr. ilk temınab 
el05> liradır, Eksiltmesi 15/1/940 tarihinde illat clt,45• de mektepte yaptlocağı 
tin olunur cl0773> 

Yukarıda yazııı malzemeler pazarlıkla 15/1/940 Pııznrtesi günü , ant 
15 de Afyonda Kor. satmdma kom',syonunda ulınacaki;r. Hep <uin tah
min bedeli 37,547 lira ilk teminatı 2816 liradır. Niinıunc \'e şartnamesi 
her &ii• ıt.naisyonda görüliir. İstckiller:n Afyoıula Kor. ıatınalına ko-
aılsyeıuma plmeleri. •1184• c3U. 

DEVREDİLECEK İHTİRA BEHA Tl 

1 

D . 
nız Levazım satı;,:ıl· 

•Köpükte s, bh caıLlmek su - , 
retile oksitli filizlcdn teksifi ame- ma Komlısy\)r.U lUı:tı:aı 

Hepsiae tahmiıı edilen fiat 
21 000 lira olan 20 ton kışlık m:ı
klıı., yaj;ı, ıs ton yazlık makine 
yPğı, 10 tun nlvalin, 4 ton gazya
f!ı pazarukl:ı alınacaktır. İbalesı 
15/1/940 Pazartesi günü saat 11 
dedir. Kat'i teminatı 3150 ı:radır. 
Şrrtnamesi her gün komisyonda 
gürülür. Taliplerin muayyen Ya• 

kitte Ankaracla M. M. V. satıaalnıa 
komisyonunda bulıı' malarL 

• ıosıı. •243• ,,. 
Kor. ihtiyacı için 186 : 195 adet 

çift atlı askeri tip nakliye arabası 
pazarlıkla satın alına~~k,tır. Pa -
zarhfı 16/1/940 Salı P'llnu saat ıs 
de Eskişehir Kor. sahnaima ko -
ınis7onunda yapiliıeoktır. Tahmin 
bedeli 24,375 lira ilk teminatı 1828 
l:Xa 13 Jrunıştnr. Şartnamesi ko • 
nıis)·onda görülebilir. İsteklilerin 
mezkiır gün ve saatte kanuni ve
sikafaril ve teminatlarile komis 
yonda bulunmaları. •1105• •319• 

• 
18,DlO kilo sı~r eti açılr eksilt· 

me suretile alınacaktır. İhalesi 
24/1/910 Çar~amba günü saat 10 
da Çorluda Kor. satınalma komis· 
yonunda yapılacaktır. Muhommen 
bedeli 4860 lira ilk teminatı 3G4 
lira 50 kuruştur. Şartname \'e ev 
safı ltomisy11nda lt'iiTiilür İstekli 
!erin kanunun 2 ve 3 cü madde! .. 
rindekl veııalkle bcili gün ve saat-

... • liyes;. hakkındaki ıhtira ıçin alın- l 1- Tahı . edilen bedeli (91.542) 
mış olan 25 şubat 1936 tar.h ve ı l' 1 . , • 

le komisyonda bulunııralan. 213:! No., lu ibllra beratının ihti- ıra o ~n (963.GUO), t;ıio e gıo 
, . Z3/2.Kaıı./194C tar.lııne rn yan 

va et1ılli. hnknk ba, kerr .... ba ka· aiı günü saat ıı de kapah zarfla 
sına devır veyahut ıcadı Turkıye- münakasası yapılacaktır 

c321, •ll 7• 

* ~eı. ir garnizonnnılakl kıtı" 
attan birinde bir pnyon inşası 
pazarlıkla y•pfırılacııktır. İhalesi 
16/1/940 Salı günii saat 11 de Es
ki clıiT Kor. Sa. Al. komisyonunda 
yapliacak:tır. J[ il hedeİi :W,037 
lira 2 kuruştur. Muvakkat t mi • 
nah %2:i2 lira 78 kuruştur. art • 
name ve keşif projesi Ankara, İs • 

de mevk,i fiile k_ovmak icin icara 2- İlk tenıin•tı (5827). lira (10) 
dahi verılebılcceı,rı teklıf edılmek· kuru 1 t , h ,, 
te olmakla btt husasa fula malıi- o up şar namesı <T gun 

Kasnnpa~a bulunan kom!svon
dan (458) kuruş bedel mul, :!in
de alınabilir. 

mat edinmek istivenlerin Gala -
tada, Aslan Han 5 ine' kat l - 3 
numar.ı:Ja:ra - racaat ey lemclari 
il.in oiunur. 

tanbal Lv-, i , rlikleri v~ Eik~e- !DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 
hır Kor. •atınalına konıısyunlu •

1 

•B" 1 k--''fler _,,. __ 
d ,, "l" 1, ~"'- • .__ ı assa o .,,...,.ı e mo.== 

nn a ıoru u:ı. S""'-1uerm .... nun- "n..._._z hakk d k. , t · · 
d l ·kı , " '"'u" • ın a ı ıca ıcın aa yazı ı \'esaı e ve tcmuuıt m:ık- ı "- la ın '·'- 1938 ta-
b 1 ·ı b il' .. ı.m .. ış n J sonıuuıun 
~z aı'• e e ı gun _ve sııatto ko • rih ve 2460 No. ihtira beratının 

mısyenda bulunmaıan. lhtıva ettiPi h kuk b k bcı 
•1108• .322. u u ere ,_ 

:Jf kasına devir ve vahut icadı Tür
kivede mevkii fiile koY'IIlllk h;in 
icara d:ılti verileb !ec~ teklif e
dilmekte olmakfa bu hasusa !az
la rnalünıat edınmek ist!venerın 
Gal:ttada Aslan Han 5 inci kat 1·3 
nı maralara müracaat eylemeleri 
iliın olunur . 

Be .. er kilosuna tahmin edilen 
fialı 13 lira olan 1000 kilo Cıırbe· 
nale de bisauthe ile beher klleau
na 12 lira fiat tahmin edilen 1000 
kilo sons nitrata bismuthe 27 /2/ 
910 Salı günii saat il de kapalı 
zarfla satın alınacağından istekli
lerin 1875 liraiık ilk teminatlarilc 
birlikte teklif mektuplarını eksilt· 
m.c saatinden hiT saat evveline ka
dar Ankarada l\L 1\1. V. salınalına 
komisyDnuna vermeleri. 

• 1 •••• , ••••••••••• 

3- İstelüilttia U90 unlı ka
nunan tarib tı dah "liıacle td 112im e· 
dl'Cekleri kapalı te'Jif n1ekhıpla· 
rını en g~, belli gün \'e saatU. b'.r 
saat en,eline kmlar Juıımis~·on ba~· 
kanlıj:,'Dla makbuz makP hlndr 
\'ermeleri. • 1. 

1- Talımin edilen bedeli (&760) 
lil'a olan (87,600) kiio ekme in 23/ 
lkinr~nun/940 tarihine nslı • 
yan S:ılı ı:ünü saat 14,30 du kıralı 
U6fla münakasrsı yapılP•al:tır. 

2- İlk teminatı (657) !in olup 
şartnamesi her gün komis nda.ı 
parasxz olarak ahnPl ;iir. 

3- İsteklilerin 2490 sa~·ılı tan'.I· 
nun tarifatı dahilinde tan1im t·de
cckleri knııalı teklif mektuplarını 
en geç belli gün \'e s.atten ir saat 
C\'\'Cıine kadar Kasımpa~ada bu
lunan komisyon başkanlığına \'er-
meleri. •48• 

.ıo93. ·~48• • 

lira kat'i teminatı 6375 liradıT. Pn
zarlıf:ı 19/1/910 C:uma günü saat 
10 da Ankıırada !il, :il. V. h•va 
satıııalnıa kcnnisyonunda yapıla • 
caktır. Şartname ve evs.fı 213 ku· l==============

511.0 -!:re hna ~ııı:ı. ya:alılı. 
elbiselik lnımq panr 
caktır. Muhammen bedeli 42.500 

nı~a komisyond ın alınır. İsteklile
rin muayyen vakitte \'C»ik.alıu:ile 
km;;!5:.wra gelmelai. 

·1106. 

Sahibi 'Ce neşrıyatı idarP eden 
Baş mulı•rriri 

ETnl İZZET BE:l'fO: 
:on Tekral Ahl~ 
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1 MET ABLA 
HER AY OLDUGU GİBİ 

Bu son keşidede dahi; yine en büyük 
ikramiyelerin hepsini 

NüM~T A~~A 
nın 
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S•ııimli O• aprla elli Piyonwo Kraliçeai 
NlMET ABLA 

-
•• VEREREK REKORLARIN REKORUNU KAZANDI 

Oll Un Jınuın Çenrelkö7 
Bam•m •rkaSI 1 numu•d• 

8Qaa ieref Gürer 

50.000 
25.000 
15.000 
12.000 

Lira 
Lira 
Lira 
Lira 

Nimet Ahlum nfurla elinden hlJet •lıp en büyük 
ilu:amiyeyi kazanan Fenerde Kiremit mahallesinde 

4 numanda Bayan Vesile 

4369 numaralı biletle izdihamdan dolayı isim ve adresini 
bildiremiyen bir zata 

Nimet Ahlıuma Qfuria ellndeo 
Jıilet alıp hllyük ikramiyeyi 
luHan EyUp 31 ncı okul 

iiretmeıal Jı.yım Lemu 

• 

27256 numaralı biletle Çengelköyünde Hamam arkasında 
No. 1 de Bayan Şeref Gürel 

14562 numaralı biletle Kadıköyünde Bay Ahmet'e 

6025 numaralı biletle Sarıyerde Bayan Mükerreme 

KAZANDIRDI VE PARALARINI TAMAMEN VERDi 
···········~ .................................. ~ •.......... ..._.. ..... ~~-·-·-·-·-·-·-·-·-----·-·--...... ----..... .. 

NiMET ABLA, kazandırdığı büyük ikramiyeleri hiç bir namla on para kesmeden paralarını derhal veriyor 
İ Sayın müşterilerim bizzat gelip paralarını almalarını rica ederim. 
······~···············~·····.-.·~······················· .... ······················· 

Milli Piyangonun yeni biletleri geldi Birinci Pn~ı~o; ~e;~~~~~ s;;u~::;1:;:::~m:ı~:1:biletıerini 
Nazan D•kk t \ ~illt Piyangonun keşide günleri değişmiştir. Birinci keşide 7 Şubat, ikinci keşide 7 Mart ve 

. 1 a e 1 Üçüncü keşide 7 Nisandadır • . ~~~~~~~~~--
Birinci keşidenin en büyük ikinci keşiden in en büyük OçüncU keşiden in en büyük 
ikramiyesi 80.000 Liradır ikramiyesi 100.000 Liradır ikramiyesi 150.000 Liradır -··· ---~ Biletin bedeli 1 Liradır Biletin bedeli 1 Liradır Biletin bedeli 2 Liradır • 

• 

Taşra siparişleri muntazam ve seri gönderilir. Hiç bir yerde şubesi yoktur. 
ADRES: Eminönü Tramvay Caddesi No. 29-31 Telefon: 22082 

Nimet Gişesi Sahibi N 1 M ET A B LA 


