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Franklst Kuvvetleri 
Katalonya Üzerine 
Doğru Yürüyorlar 

lngiliz Nazırlarına 
1 

Parlak Bir istikbal 

'' l ikbaharda 
Avrupada Har 
Patlıgacak ,, 

Amerikanın 

Sefiri "Harbe Heme 
Haz1rlanmahyız .. Dlyo 

Vaşington• 11 (A.A.) - llavas 

Yaplldı Merasimi 
jansı Muhabiri ,.. Udirıyor: 

Dün Am 

Londra. 11 (Hususi) - İspanyada 
şiddetli muharebeler devam ediyor. 
İki tarafın tebliğlerine göre, Fran • 
kistler Katalonyada, Cümhuriyel 
müdafaasının anahtar mevkilerin • 
den olan Monblank üzerine yürü
mekte ve burasını almak üzeredir • 
ler. Estramadurada da hükumet kuv 
vetleri maden şehri diye anılan Bcn
royaya hlldm olan iki mevkii zaptet
mişler ve phri tehdide başlamışlar-

B. Chamberlain, Venezia Sarayında Sinyor 

Mussolini ile Görüştü, ltalyan Gazeteleri 

Müzakerelerden Ü m it 1 i Görünüyorlar 

nın Pans ve 
dra sefıderi Bu 
ve Kenedy tlı 

fından veri!en · 
batı dinlemiş ol 
ayan ve met> 
meclislerinin 

Roma 11 (Hususi) - Mister Chamberlain ile l..Grd Hali· 
Hükömet Katalonyada beş düşman f ax ve maiyetleri bugün akşama dotra Romaya muvasalat et-

Parti grupantlaki beyanatı nraında, Franaa laüktimetinin mücrimi 
teslim etmekte claha çok wecikmiyecefi ümidini i.zlun eden 

BQfvekilimiz Celal BAY AR 

tankını tahrip ve iki tank_ zaptettijl. tiler ve Roma istuyonunda Sinyor MussoHnl. Kont Ciano. f. 
FranJd~tlert_n kanlı bir. mu~~el~en talyan nazırları ve sair İtalyan büyükleri tarafından karsılan 
sonra uç k_0 Y iş~al ettiklenn~ bıl~i- dılar. B. Mussolini, saat 16 da istasyona gelmiş. ve Lord Perth 
rly.or, bu koyler Montblank bölgesın- ile görüşerek yirmi dakika kadar misafirlerin hususi trenini 
dedir. Frankistler Falsel şimalinde, beklemİ!dİr. 

Ebre k~yısında bir kaç köy aldıkları- istikbal merasimi son derece hararetli idi. İtalyamn fa. 
Ankara 11 (A. A.) - C. H. Partisi Meclis gurupu heyeti nı bildıriyorlar. şist milisleri her yerde mevki almııdar ve reAmi tazimi ifa et-

umumiyesinin 10.1.939 tarihli toplantısına ait olarak dün ver- FrtJ1Ma, an wönderiyor mişlerdir. Her tarafta duran askerler. en ünlü tabur ve alay-
diğimiz haberde Başvekil CelAI Bayarın ifadeleri hülhatan Paris, 11 CA.A.) _ Diln Reisicilm- lar.a mensuptular. Şehir baştan başa bayraklar ve çiçeklerle 
kaydedilmiş bulunuyordu. Bugün bu beyanatJarın tam metin- burun riyaseti altında toplanan nazır sfüdenmistl. 
lerini aynen nşrediyeoruz: lar meclisi, Fransa tarafından tspan- Mister Chamberlain ve arkadaşla-r-

Başvekil Celil Bayar (İzmir) - Arkadaşlar' geçen sene ya hük\ımetine 38 milyon frank kry- n karşılandıktan aonra. doğrudan 1 r-,--.-.---.--Y-e_ni _ _, ve etmi§tir. 
haziran ayı zarfında Hariciye vekilimiz size beynelmilel bir eti d 45 b' to un verilmesini doğruya ikametlerine tahsis olun:ın 1MJ teren n 
tayyare kaçakçılığından bahsetm.~şti. Bugün ayni mevzna av- m .n et işt· ın n villaya gitmişler, orada bir müddet 

Söylendiğine göre. Bullitt arkad 
nın beyanatını teyit etmiş ve tld 
fir de netice olarak şöyle demiş) 
dir: 

det mecburı·yetini duyuyoruz. Musaade buyurursanız bunun tasvıp e 
1
m ır. ril 

1 
d . üd istirahat ettikten sonra Kral Ema-

i • diğ Bu un arın ve mes a emı m a- . . 
konuntuıılannın ve müzakeres nın er işlere tercihan ruzna- . . • . nuelin sarayına gıderek teşrıfat def-y··- . ed' (Hay h l . ) hale ıtıJA.fı ahkamına tamamile teva- t . . . 1 1 d h Ve-meye alınmasını nca ıyorum. ay ses erı • erını ımza amış ar. a a sonra 
------------ Hariciye vekilimiz ve adliye vekl- fuk etmektedir. nezia sarayına giderek Sinyor Mus-

Roma 
MülCikatmdan 

limiz şimdiye kadar bu it hakkında e solinl tarafından kabuJ ediJmişlerdir. 
tebeyyün eden clddt ve hakikt safha- Vafington, 11 (A.A.) - İspanya M~U:r ?11amberlain ile ~~n.!or .~~fus-
yı size resmi bir tekilde arzedecek • cümhuriyetlne gönderilecek olan si- solını hır saat kadar goruşmuşJer, 
lerdir. Yine sizin vasıtanızla vuıl o- l.ihlara konan ambargonun kaldırıl· daha sonra resmi ziyafette hazır bu
lunan hakikl ve resmi safhayı mille- ması için teşekkül eden komitenin lunmuşlardır. Ziyafeti bir resmi ka-

N ki b•ı• 7 te bildirmek niyetindeyiz. Yakında erkim Chamberlain'e bir telgraf çe- bul takip etmiştir. e Be ene 1 ır. muhakemeye baılanacak ve tabtatile kerek Frankoya muharip hakları ve- Bugünkü ilk görüşmelerde, İngiliz 
mahkeme aleni olarak cereyan ede- rilmesine muteriz olduklarını bildir· ve İtalyan devlet adamlan yalnı7: u-

Y azan: M. Zekeriya SERTEL (Arkan Sa.. 10: Si1. 2 de) mitlerdir. mumi vaziyetten bahsetmışler ve hu-
R ••' sust meselelere henüz temas eyleme-

•ı ngiliı: BqvekıTı bugün o- -!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!l!!!i!!!!!!!!!!!!!!i!!!!l!!!!!!!l!!!!i!!!i!i!•••!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!ii!i!!iii!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!i!!!~• mişlerdir. Görüşmelere yann saat 
madadır. Münib tecrübe- 18,30 da devam olunacaktır. 

ıinden den alan bütün demokra· r:'.ransız r_JiikuAmetı• Cuma günü İngiliz nazırhln Papa 
ıiler Roma ziyaretini de endite r J I'-ı j tarafından merasimle kabul edile • 

ile k&11ılamaktan kendilerini • E ~ • Fı d ceklerdir. lamamıtlardır. e o••nığı•n ransa a Mister Chamberlatn ile arkadaşla-
} k ' İtalya n İtalyanlar tarafından çok iyi kar-

Romada ne konuşu aca · 
neler istiyor Chamberlain ne der: Ol d " B •ıd • d ı fllanmışlardır. 
ceye kadar yatışma zihniyeti ile mu- ma l O' ın l l ır. l Roma gazetelerinin hepsJ de hoş 
snadekar davranacak? tşt~ şimdi her- b Amediyl mutazammın yazılar yazı • 

d 1... 1 yorlar ve İngiliz nazırlarının tercil-
kesı·n merakla cevabını ara ıı;;• sua - •-'--- 11 (T•• m-Lab&...L. eı .. nuı.a...1..den matem-im taf-

1 · ı n.uaaaa, ... uu u- ~.-- ----- mel halini ve resimlerini dercediyor-
ler bunlardır. Bir Akdeniz dev etı 0 - Ebe Könls hAdlsell allatın plm..a de beldenDmek-
ınak ı·ıı·barile Roma mülakatı bizi den) - m tar. Gazetelerin hepsi de iki taraf a-

d h-'-'---dald "'-L'-ikat normal Af tedl:r. B• tafalllt aramda, Ka· --da vukubulacak müzakereler • 
Mu··nıh konferansından daha ziya e aA&&U uuaa &_ ... 

ed hadadır. Resmi evrak sahteklr- nadadald tanare fabıtkalarmuı den ümitli görünmektedirler. 
ve daha yakından alakadar er. Hariciye Veklletlne dparlfl te-

* 
bil mahiyetinde olan hidlae • p.-.:. göru"-.ı-: 

)it için ıöndermlf oldafu tel- ... - T··· ... • 
. b gu-n tstedi"'i -'- ıe-'• ve cereyan tara ,... -• ıtl 

M ussolininın u & nua 3
&& auıa n ve en cevabm amed Londra. 11 (A.A.) - Taymis ga-

yirmi sene evvele dönme~ ;e kın bir zamanda tamamen ay- de balanacak, bmanm tetktld· zetesi Chamberlain'in İtalya ile İn· 
Cihan Harbinde İtilaf Devletlen ile dmlanmış olacaktır. Esasen bu- ne lmkln hud olacaktır. giltere arasında iyi münasebetlerin 
b 0 rliktc harbetmiş olmanın geç kal- (Ün için karanlık kalmq hiçbir Ba nretle telsrafhanedeld Akdenizdl! statükonun muhafaza.sile 
tnıı;: miikfıfattnJ elde etme~tır. tarafı yoktur. ntlaha De bu •met karşılattJrd- kaim oldutnna kattven kani bulun-

19' 5 de lnı:tiltere ile Fransa İtnl- Hususi olarak 8rencllthne al mak ametlle bllen mevkuf bu- duğunu ve Daladier'v• Fnns1z . fn-
Yayı harpte beraberlerine alabilmek re, Fransa htlk6metl Ekrem lanan Bulclye memurlann4an giliz tesanüdü hakkında Massollntde 
için onunla bir muahede akdetmif' Könliln hilen Fransn hudutla- Ruhinin hidlse De alllı:an pk- şüphe bırakmıyacağını beyan ettilf-
lerdi. Bu muahedenin sekizind mad- n dahlllnde olmadıfını bildir • B tamamen taayyfln edecektir. ni yazıyor. Gazeteye göre, Daladier 
desinde şöyle bir kayıt vardır: . miftlr. Bag6nlerde Vaşlnıton (Sonu: Sa.. 10, Sü. 6 da.) de Fransız topraklan üzerinde her-

"Fransa ile lngiltere, Afril:ada ~~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!ii!!!!!!i!!!!!!!!!i!ii!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!l!!l!ll!!!!l!l!!!l!!!!~!!!!i!!!l!!!!•!!!!!!!!!!!!ll!!!!i!!!!!!!!!!!!!!rI!!ll Sonu: Sa.. 10, Sü. 4 de) 
(Sonu Sa. 10: Sü.. l de) • 

Ankara Elçisi 
Ankara, 1l (A.A.l - f n!!11t .... 

re hük6med tarafından Anka
ra bUyftk elçiliğine tayini istim
zaç edllml' olan Slr Hughl' 
Mont.romery Knatchbull-Ruges· 
sen, K. C. M. G.'nın tayinine hU 
kGmethnlzce aıreman veril • 
mlştlr. 

ZARARLI 

.. Bundan alacağımız den hanr 
mamız lüzumunu gösteriyor.,, 

Encümenlerin diğer aZ8$ı d~ 
terin Almanyanın halıhaıırda btn 
det ilk hat tavvaresine malik old 
ğunu ve Almanyada ayda vasati 
tavvare inşa edildiğini bildirdikle 
ilave etmişlerdir. 

SAN SOR 
Yazan: Reıat Nuri GONTEKIN 

Bir kitapçı dükkAnında yeni kitaptan kanştırıyordum. 
Kapıdan bir baba oilıll girdi. Baba pos bıyıklı. babacan b 

işçiydi. Kılık kıyafetine; kalın, kara ve catfak ellerine göre bl 
marangoz yahut demirci ustuı .. Oğul on ikı on üç yaşlannd 
kasketli bir mektep talebesiydL 

Baba emir verdi: 
- Haydi bakalım .. Ne istiyorsan söyle... 

1 Çocuk kalabalığı gönrünce şaşalamıştı. Gözlerini yum 
rak, başını sallıyarak: 

- Kitap var mı? diye sordu. 
Kitapçı ve bir kaç müıteri gülmeğe başladık. 

- Tü Allah cezanı versin, dedi, be oğlum kital>(1 dükk &ba: ~ 
nında kitap var mı diye sorulur mu? Sen bir ah, verişte doğ 
dürüıt lakırdı konuşaınazsan ne anladık bu tahsilden? Sonr 
kitaPCJY& döndü: 

- Kitap okumaya hevesleniyor. hikay~ roman gibi bi 
teYler istiyor- Hevesini kırmayalım dedik ... 

KltaPCJ ~ulun sınıfını yqını sorduktan ve hazır elbl 
se verecekml' .rlbi gözleriyle boyunu posunu ölçtükten som: 
oyalı boyalı bebek ma~allan (ıkarmaka ba~ladı. 

Fakat ~uk neredense büyük edebiyatının tadını alm ... t· 
Kitapların üstündeki renkli çocuk, tavşan, ku' resimlerine. bl 
büyük adam lstihf afiyle bakıyor: 
, - Bunlar değİL Roman istiyorum, diynrdu. 

(Sonu: Sa. 10, $Ü. 4) 





[eUDGlÖN 1 

iki Taraf 
4rasındaki Fark 

0,,..,. Rua ooaRUL 
D emokruiler ile totaliter devlet-

ler arasındaki banı dav._ının 
eheınnuyetini anlamak için iki taraf::1 Vttyeti içten aörmek ıerektir. 
h. taraf arasındaki fark ıu ıekildo 
ill4aa edilebilir: 
lngiltere ve Fransa hilr, ılvil ba

hta bağbdırlar. Banı devrinde. ba
~ fartlan içinde yapmaktadırlar. 
ı. akat Almanya ve ltalyada nziyet 
"ınerkezde delildir. 

Kral Karol ve Prens 
Pol Neler Görüstüler? 

Filistinde Tedhiş 
Hareketi Ciddileşti 

Bir Çok Arap idama 
MahkUm Edildi, Kanlı 
Müsademeler Oluyor 

Kafire, 11 (Hususi) - Mısırdaki Filistin arap liderleri bu
gün tayyare ile hareket ederek Beyruta varmışlar ve derhal 
baş !"üftü Emiı_ı~lmühıini'nin ikamet etmekte olduğu Cuniye
ye gıderek kendısıyle ve sair arkadaşları ile görüşmeğe başla
mışlardır. Görüşmelerin hedefi Londra yuvarlak masa konfe -
ra.~s}nda ~ip ol!lnacak hattı hareketi kararlaştırmaktır. Bu 
mulikatı muteakıp Mısırda bir arap kongresi toplanacaktır. 

Macar · Rutenya 
Hududunda Hadiseler 

:\fElEK 
Yalan! 

Yazan: B. FELEK 

Y
alanın kötillüiü do(ruya ben 
semesindedir. 

Eler yalan, yalana benzese, kim 
seye zaran olmaz ki! Zaten yalan 
tarif etmek istesek ·"Doğruya benzi 
yen, fakat doiru olmıyan sözdür, 

Londra, 11 (Husust) - Macar ve diyebiliriz. 
Çek kaynaklarından gelen haberlere Diln de yandım ya! Dünyada ya· 
göre, Macaristan ile Rütenya hududu lan o kadar çoialdı ki; doğruyu bul 
üzerinde dün de yeni bir hAdise vu- mak elmas arayıcılıtına benziyor. 
kubulmuştur. Bundan başka bir Slo· Vaktiyle - her halde yalanın kıi 

vak çetesi Esti Uzsag adlı Macar ga- olduğu bir devirde - bir padi'8• 
zetesinin idarehanesine taarruz et- kendisine bir yalan söylenmesini v. 
mişler, muharrirleri tehdit etmiş ve buna muvaffak olana 500 ke•e akçı 
eşyayı kırmışlar, 30 krunluk zarara vereceiini münadilerle memleketin• 
sebep olmuşlardır. Hudut hAdisesin- ilin etm:ş. 
de yaralanan Macarlann sekizincisi Bir taraftan 500 kese akçeyi b 
ölmüştür. Bu yaralıya dumdum kur- zanmak, diğer taraftan padi'8ha Y• 
şunu isabet ettiği iddia ediliyor. ranmak için binlerce adam ııaraya 

sökün etmiş ve sıra ile huzura ıar

ineie başlamışlar. Kimisi: 
- Bir manda uçarken ııördüms 

demiş. Pad:şah: 
- Olur a! cevabını vermiı, kimisi: 

Biitün halk ve ltiltiln milli ka)"Dak· 
lar, harp ve da:mt aeferberlik ıartJa
~ içinde yqamaktadır. Büttln mem
eeket itçileri, mecburi askerlik hiz
~tini yaparak çahpyor. Mesai saat
ıııı:ır 11Zun, ücretler difilktilr. Şahsi 

lletınayeyi devlet idare ediyor. işçi 
keııdfalne verilen ltf 7apmak mMbu
liJetindedir. Aksi takdirde ya açbk
laa ölür, ,-ahut tecrit kamplanna 
IÖladerilir. BillAaa ba memleketler, Kudüste bir arabın üzerine, kaç-
~ ancak UJ'p zamanında madığı halde e.teı eden dört polisin 

Belgratta 
Görüşülecek 

İşler 

- Bir adamı su üzerinde ydrUr-
ken gördüm, demiş. Padişah ona da: 

- Olur a! Mukabelesinde bulun
muş. Bir üçüncüsü: 

l.tbik ettikleri rejimi saUı zamanın· muhakemesi tamamlanmış bir polis 
,._ tatbik ediJorlar. üç sene, bir polis te bir sene hapis ce 

8-~ karpımda kalan lqll- Kral KAROL zasına mahkum olmuştur. 
fere De Frama ı.e, ındh içinde sulh Filistinde tethiş hareketi yeniden Belgrad 11 (A. A.) - Kont Ciano, 

bu ayın on dokuzunda Yugoslavya -
ya gelecek ve 3 gün kalacaktır. Kont 
ilk iki gün zarfında Macar hududu 
yakınında Beljemiri ormanlarında 

avlanacaktır. 

- Falan adam baı aşalı tavanda 
yürür, demiş. Padişah ona da: 

~ 711PdıJdan lcln bir tedbir Bükreş, 11 (Hususi) - Bükreşe ge ciddileşmiştir. 
alJllak ltlzlmıuna hlsaıHi.10rlar. Fa- len Yugoslavya kral naibi Prens Pol Hayfadan bildirildiğine göre ihti 
kat bu mesele ile 7h :rtbe ıelemi· Yugoslavyaya avdet etmiştir. Prens/ lalciler bir otobüse hücum ederek bir 
1•1ar. Ba ,..._ eski mesai bayatı Pol ile ile Kral Karol Rumanyada , kişiyi öldürmüşler bir çok kişiyi de 
ile.._ edber ft totaliter deYletlerin Transilvanya hududuna yakın Bau- 'I yaralamışlardır. 

- Mümkündür, cevabını vemılf 
ve böylece hakikat olmıyacak hl~ 
b:r söz bulunmadığı kanaatine var
mak üzere iken huzuruna omumndl 
bir küp oldutu halde bir dervi!} clr
miş: her biri ild ko1De " 'btlttln kaYTetile lek'de bir çiftlikte görüşmüşlerdir. Fahri Abdülhadi tarafından ku • 

lillıııandıjı halde ~ ınıJh içinde Burada her iki hükümdar arasında manda edilmekte olan bir çete ile 
)llfancfıiı için 7a1ım aol kolile silih· fikir mübadelesi olmuş ve Rumanya Abdurrah'nın kumandasındaki nas • 
t-nı1or " aermaJe7İ., harice çıkmak ile Yugoslavyanın totaliter devletle- yonalist asiler arasında bir çarpışma 
P111Saınmda mr'bat 1nralıı7or. re karşı gözetecekleri menfaatler ve olmuştur. Fahri, bu çarpışma esnasın 

811D11a man.. sallıtm. 78hm bir takmacaklan vaziyet müzakere edil- da yaralanmıştır. 

Mumaileyh 22 ikincikanunda Bel 
grada gelerek "'İtalyan kitap., sergi
sinin küşat resmini icra edecektir. 
Kont, bundan sonra naibi hükumet 
prens Paul tarafından kabul edile -
cektir. Kontun bu ziyareti esnasında 
Avrupanın siyasi ufku ve bilhassa Tu 
na havzasındaki vaziyet geniş mık -
yasta tetkik Pdilecektir. 

- Selamünaleyküm! diye !lelA.m
dan sonra, söze başlayıp: 

- Şevkethi sultanım! Ben tilke
nizin falanca kasabasından falan oj!· 
lu filanım. Beni\n babam hali hay• 
tında, şehzadel:k zamanınızda size 
şu küp dolusu altın ikraz etmittL 
Şimdi hamdolsun memleketin sulta
nısınız. Bu eski borcunuzu ödeıncnl
zl istirhama aeldlm, demiş. Padiph 
bu sözlere hiddetle: 

tar.ita ,......,_, makabil tarafta ise miftir. Kudüsten verilen haberlere göre, 
harp halinJn. harp prtlaruwı Ukim askeri mahkeme 6 asiyi idam cezası-
•bnaamr. y • B • na mahkum etmiştir Bir bomba infi-

Ba Jibden fnsDtende meelnat a- en 1 1 r lakı yüzünden Samarie'de bir çok İn 
Devlet Şürası Reis 

ve Azal:kları 
ker alına malttnln tatbild, bütün giliz askeri telef olmuştur. Lübnan -
bıemleket endilatrisini otoriter bir Den •

1 
z Filistin hududunda bir çok çarpış _ 

farzda idare edecek bir milblnunat malar olmuş ve 3 İngiliz askeri mak· - Ben kimseden on para almq 
değil'm! Yalan! cevabını verince, 

llezaretiuin tesisi, 1rir kelime ile ınalh tul düşmüştür. 
devrinde harp prtlanmn ihyası s • ı A h Uç arap hakkında geçenlerde ve-

Ankara, 11 (Tan muhabir.nden) derviş: 

lehinde cereyanlar .,., ~jtne 1 a 1 rilen bir idam ve iki müebbet hapis 
lahit oluyorm. Çtlnldl bunlara ıiire. cezası tasdik edilmiştir. İngili:z harp 

Arap liderlerinin dün kendisile 
gÖTÜfmİye muvallak olduktan 

Btumülti FJninülhüsqm 

- Şurayı Devlet reis ve azalıkları- - Oyleyse yalan söyliyene na
na dahiliye ve adliye encümenlerin- dettiğiniz, 500 kese akçeyi ihsan edi· 
çe ~österil~ otuz üç namzedin ad- niz! demiş. ~~b ...... ·--~-..r. + 1&6-- ..a..-.ı-..ı~ ııen~"Wi\>\!ı (A, A l--~t - Tniı- ~inoft• ~ai ... ,:ı:.r....., hi .. --•\.• ;~ .. - ,... 

.. • a eıe ve J1Stl mahafua mı- s u e Scott Paıne, dun Sout- zasına mahkum etmiştir. 
ka?1 hasıl olabilir. Yoksa, Yni7et hampton limanında icat ettiği torpi- Hayfada dün bir yahudi omlnbü-

lannı bildirmiştim. Bugün Meclis Tabii padi'8h bir kfip dolma altın 
muhitinde yaptıjım tahkikattan an- ödemedense, 5" "kese akçe venne,t 
Jadıtıma göre, Şdra reislilfne Tan· tercih edip 'şin içinden çıkm11-
zimat dairesi reisi İsmail Göresli Yalan hakikate benzedikçe ond .. 
ikinci daire reisliğine Şurayı Devlet bizzat hakikat ve hakikat ~verllk 
azasından Salahattin, azalıkl;na :;u- zarar eörür; yalancılar değil. 

clıurni tehlike içindedir. tonun tecrübelerini yapmıştır. ırtıne ateı açılmıftır. Bir kifl ölmüş 
Fakat ..na dHılnde ._. lıQab, Gemi, beheri bin beygir kuvvetin ve ild ld§i yaralanmıştır, 

ir reisicümhur Roosevelt'e gönderdi
ji notanın metnini nef1'9tmi§tfr. 

Notada "Filistin araplannı, ya -
hudilere ezdirmek teşebbüsünün 

müthi~ bir cinayet,, olduğu kaydedil
mekte ve yahudilerin Filistini her 
zaman orada oturmuş olan araplara 
nisbetle kısa bir zaman işgal etmiş 
olduklan tebarüz ettirilmektedir. 

._rp nizamı, harp merberUll ,..... de ilç motörle mücehhezdir. 8 saniye e 
~. demokrasilere çok alır ıelmek de 10 milden 40 mile geçebilmekte_ 
tedir. O halde sulh deninde, harp dir. Hareket ve faaliyet sahası takri
lartlan yaşamadan " ba prtlarm ben bin mildir. Silahlan 21 pusluk 
feclaurhklanna 'boyun etmeden mil- iki torpil kovam ve müteharrik ta _ 
il ka:FDaklan n bittin milU kanet· retler üzerinde üç hafif toptan iba _ 
lert lleferber etmek mlmldln mOdür? rettir. Bunlardan bir tanesi muhrip 

lnciltere De Prama hilktmetleri- ve denizalb gemilerinin :taburgalan 
illa aratfırdıklan .,.. lthHlen çıkmak m delebilecek :kuvvette mermiler at
lawıkıert en mahlm nokta bum. maktadır. 
SlWılan aaltmak için ulapna Söylendiğine g3re İsveç ve Hol-
~ hazırlamak .,.. an)apnak: to- landa bu tipte bir kaç torpito ısmar
t.bter d letJerl tatmin etmek' için lamış~ İngiliz amirallık makamı "'1.kab..: bitin tepbbflsleı, ba me- ::rubeleri dikkatle takip etmek-

lele,.ı harici anı..,.,aı.rla halletmek- • 
~ tohditer ••• ıet1er1 •• nlh dn- _H_a_r_ar--(Jcla~-1-1r-1tıad. sallı prtlan ıp4e ,...abnak 
ltba Yakaltaltl)"OI'. 

ı.n.ter Chamberl•'ln enell MU· Yahudi Kolonisi 
llilıe, Pmtli .. ......,. sıtm.mın Tesis Edilecek 
Sebebi budar. 

O halde Mister Clwnberlain'in Londra, 11 (A.A.) - Times gaze 
ltonıa seferi muvaffalayetslslilde ne· tesi Berlinden istihbar ediyor: 
ticelendifi takdirde demokrasilerin B. Rublee'nin ziyaretinin hedefi, 
.. e yeni prtlara aymak için 7en1 ted- evvelA Alman hüktimetine B. Scha
birler almak ihtiyacını hissedeeekle- cht'm mültecilerin nakline müteallik 
ti timdiden anlaplmaktadır. olarak geçen ay Lon<iraya gönder -

O takdirde totaliter devletle!' ken· miş olduğu projenin "Şimdiki 
•ilerine, tatbik ettikleri usulle mu- ,ekilde kabule şayan olmayıp ancak 
hbele edlldiifni ıHrecek ve o zaman müzakerat için bir esas telAkki edil 
belki de onlar, nziyeti deifıtinneyl mekte,, olduğunu bildirmektedir. 
latiyeceklerdir. Çtlnldl her pye rai- Times gazetesi, B. Rublee'nin Al 
bıea demokrat devletlerin k~ynak· manyadaki Yahudilerin şimdiki va
~ Ye nsıtalan difer tarafın kay- ziyetleri hakkmda tahkikat icrasına 
._aldanna ve vasıtalanna faiktir. memur olduğu şayiasını tekzip et-

mektedir. 

1
:------------., Y alılllliler luılılnntla Rmt>ellin 

KISA HABERLER ;yeni bir telılili 
Roma, 11 (A.A.) - İngiliz mat-

Ankara, 11 (Tan muhabirinden) - buatı, Yahudi meselesbıin halli için 
l>ahni1e VekAleti umumi mecU. intihap- bir "Mussolini planı,, ndan bahset
larının memleketin her tarafında ayni mişlerdi. Şimdi İtalyan mahfillerin 
ltlnde ve ayni pkilde ,.apılmuıru te- de dönen şayialara göre, B. Roose
Jnin maksadile umumi meclis intibaplc1-

d.MtJ.M velt Habeşistanda Harrar clvarmda 
1"l kanununun ikinci maddesini .,. ... -
~ bir proje hazırıamıı ve Meclise seY- bir Yahudi kolonisi tesisini B. Mus-

Londra, 11 (A. A.) _ Suudi ara _ 
bistan sefareti, İbnissuudun Filisti _ 
nin vaziyetine ve araplann kendi 
memleketlerine lahip olmalanna da 

Devlete Ait 
Matbaalar 

ra baş muavinlerinden Talat Bakır, Hele harpler, sıkıntılar, iftımal 
Ankara hukuk mahkemesi reisi .Na- sarsıntılar, ümitsizlikler, yeisler vel· 
ili Tezgören, Merkez bankası miıra- hasıl dünyaya musallat olan maddi 
kibi Naci Akbay, dahiliye teftış he- ve manevi ifetl~r ı.nsanlarda ahi~ 
yeti reisi Talat Hıtay, Bilecik vali- kaypını sıfıra md:rinee yalan bir 

iki Fındık si Ali Riza Oskay Milli EmlAk mü- seçen akçe olur. 
dürü Kbmı Sergbk, maliye teftiş imdi ita ytlsden eter &isim lfhl 

Fabrikası heyeti reJai Rüştil Koray orta ted- sıra adamlannın söyledifi sözlerin de 
risat umum müdürü Avni Yukanuç dotrulunda ıilphe. ediline kızmanaa-

Birlecf İrİIİyOr yaptırılıyor na.fia teftiş heyeti reisi Şefik Örük, hy.ız. Geçende b''I' ahpaba rast geldim. 
~ orman fen heyeti reisi Fahri B .. k , Dünyada, memlekette olan bitenden 

Ankara, 11 (A.A.) - B. M. Meclisi Giresun 11 (A. A.) - Fındık ta - Kenan Yılmazın isimleri üze~in~: aörllttilm. Şaıtım: Bidisattan tama-
bugu" n Faik öztrakm riyasetinde top lrııri sarış kooperetlfieri birlP1·i, -h- men bihaber Sord 

& ,.- fazla durulmaktadır. Seçim cuma giı , •• uın: 
lanmıştır. rimizdt! ve Orduda iki modem fındık nü yapılacaktır. - Yahu. Gazete okumaz mısın! 

Celsenin açılmasını müteakıp Bolu fabrikası yaptıracaktır. En son yeni- - Okumam! 
mebusluğuna seçilen Fethi Okyar i- ilklerle beherine altmış bin lira sar- • A •k - Neden? 

!edilecek olan bu iki fabrika, Kara - men an Harp Çünkü yala d d le İzmir mebusluğuna seçilen Ueşat - n yazar a on an! 
deniz fındık bölgesinin nümune fab- Gerçi bütün dünya matbuatı slbi 

Mimaroğlunun intihap mazbataları rikalan olacak ve ağustos ayında ça- Tayyar&lerinin biz de yüzde yüz dofru yazdıfımm 
okunmuş ve her ikisi de and içmif- lışmaya başlamış bulunacaktır. iddia edemeyiz. Zira ıazetelere ıe-
lerdir. Bundan sonra ruznameye ge- Fındık tanm satış kooperatifleri Bir Rekoru çen malumat ve haberler bir takım 
çilerek, devlete ait matbaaların bir- birliği, müstahsil köylünün yaşama San _ Diego (Kalifomiya) 11 (A.- vasıta ve aletlerle .relir. Bu va."1ta 
leştirilmesi hakkındaki kanunun i- ihtiyaçlarının ko1ay ve ucuz temini A.) _ Atlantik manevralarına işti _ ve lletlerin tam bir saffetle çahştıtı
kinci müzakeresi yapılarak kabul e- için teşkilAtına yeni bir servis daha rak etmek maksadiyle kırk sekizi nı hiç bir müessese tam bir kontrol 

llive etmiştir İlk planda bütün köy bo altında bulunduramaz. 
dilmiş, ordudan çıkarılacak 12 ya- mbardıman tayyaresi olmak üzere 

d lülere mısır tevzii kararlaştırılmış - 86 harp tayyaresi bugün buradan ha k Onun
1 

için olur ki, .ıazeteye haki-
ıın an yukarı hayvanların köylü ve tır. Birlik yakın günlerde on bin ton valan:nıştır. Bu filo merhalesiz ü at o mıyan bir haber, bir iddi1t ve
yetiştiriciye satılması hakkındaki ka mısır getirtecek ve bölgesi içinde or- bin mft k ted k p il k ç ya isabetli olmıyan bir fikir ıeçebi· 
nunun birinci m:~--'-eresı' yapılmı... tak 1 lm b"t" k'" 1··1 a ere an ma analına lir LWn buna b k ı 

...._ ır o an ve o ayan u un oy u ere kadar uçacaktır Amerika birle!!ik il. d ü 1 a ıp .ıazete erla 
tır. Meclisin yine bugünkü toplantı- dagrtacaktır. d 1 1 . · .,. Y z e Y z ya an yazdıtını idd' a et-
sında birinci müzakereleri yapılan Tuz, sabun, ıaz ile giyecek eşya- ev et E-n havacılık ~~~~inde, şimdi- mek te dofru defildir. ' 
maddeler arasında Türkiye - Alman- lar da bunu takip edecektir. ye kadar bu kad~r buyuk bir filo ile Bu yalan iddiasının tek bit" vaka 
ya arasındaki ticari mübadelelere ait bu kadar uzun bır uçuş yapılmamış - olmadığuıı ve bu fikrin maalesef bir 

anlaşma ile ticari mübadele ve tedi- lstanbul Maarif tır. kısım halk arasında yayılmış hulun-
yata müteallik protokolun Türkiye _ ---o- duğunu zannediyorum. 
Finlandiya ticaret anlaşmasına }>ağlı Müdürü Deg .. iciyor Keçiburnunda . Bir Onun için ilk işimiz razeteler hak-
listedeki pozisyonlarda tadilat yapıl- s kındakl bu yanlıı zannı düaeltnıek-
ması hakkındaki kanun llyihalan da Ankara, 11 (Tan muhabirınden) Motör Baffl tir. Bunun da Yerine yolu dojna 
bulunmakta idL - Maarif VekAleti eırkinı ve Talim yazmak ve yazdıtını sırasında 'spat 

B. M. Meclisi, cuma günü toplana- terbiye heyeti Azahklannda yeniden Giresun, 11 (A. A.) - Şehrimiz edebilmektir . 
caktır. bazı değişiklikler yapılması mevzu- inhisarlar ruüdürlüğüne ait 53 sandık Onun içindir ki; şu mahut tayya

Kont Csald · 
ubahistir. Bu arada İstanbul maa- tahminen on t>ın lira kıymetinde ma- re kaçaktılıtı bahsinde hilkUnıetin 
rif müdürü Tevfik Kutun orta ted- mul tütün, müteahhidi tarafından imalı yazılar yazan ve bu efe dair 
riaat müdürlüğüne, İzmir maarif bir motörle Kesaba götürülürken Ke malOmatlı gibi ıörünen razete~rdea 
müdürü Ali Rizanm da İstanbul ma- çiburnu açıklarında henüz anlaşıl _ bu malOmah tevsik etmelerini istl· 
arif müdürlüğüne tayin edilecekle- mayan bir sebepten motör alabura ol yeeeği haberini memnuniyetle kar-kedllzneıc üzere BqVekllete aöndennlı - eoliniye teklif etmiş ve B. M ussolini 

tir. de meseleyi halisane bir tetkike ti-
• İzmir, ıı (Tan muhabirinden) - bi tutacağı cevabını vermi$ir. 

llük(Unet İzmirde bir sun1 .Obre, Manl-

Berlin, 11 (A. A.) _ Macar harici rt söylenmektedir. muştur. Batan motörle beraber tütün tıladun. 
ye nazın Kont Csaky, Almanya harf Diler taraftan Talim terbiye he- ler ve evraklar da denize dökülerek Bu, bir taraftan razete nesri:va-
ciye nazın Von Ribbentropla Alman ~ lzalıklarma tayinleri takarrür kaybolmuştur. tının nazan itibara alındıtını Vf! ~at 

Macar münas betleri 'L-'-Lınd ed ··-' üf' ti buatın ehemmiyetini rösterir, dili.er - e .uaAA a gö- en umwıu m et 1 Reşat Nuri biyede ild Azalık münhal bulunmak " 
r_?şmelerde bulunmak üzere iki gün- Günteldn ve tabliye muallimlerin • tadır. Bugünlerde bazı maarif mü- taraftan da imab stizlerle ~una buna 
lük bir ziyaret için, &Jlll 16 llDda Ber elen Malik bugünkü vazifelerinde dürleri arasında da değişiklik tariz ve iftiranın ve kontrolsuz yazı 
line gelecektir. tpblannı fstedfklerlndeıı Talim ter pılmuı muhtemeldir. ya • Yazarak ınetelerln yalancı olduiu-

sannuun lntlne seçer. 

lad kurma"" kararlaı - * ~1,!°tas fabrikası "· Roma, 11 (A.A.) - Müzik işleri 
~.ır. e İzmlT, ıı (Tan muhabirinden) - tetkik komisyonu bütün Yahudi mü-

.\dli1ece hazırlanan ı.tatistile töre İzmir zilinin konser programlanndan ÇI

::. bir aenede ııos aa.Put auc lflenmil- karılmasmI emretmi§tlr. 
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Hapishane Firarisi 
Tevfik Tahliye Edildi 

Hatay Devleti Umumi Af ilan Ettiği 

için Hakkında Takibat Y apdml)'acak 
Dan •flr cna mahkemesi kompı 

Hatay devleU tebaumdan blrtsı hak
kında yine kOIDfU devletin son af ve 
teel1 bmmuna g6re bir hilldlm wr
di. 938 yılı kAnunusanlslnln Ddncl 
sOnil Antüyanm IW'bfye mahalle
sınde amcası Mehmet Saffeti lildUr -
dillil ldcUufle 93'7 senesi klııunusa
nfstnfn ikinci gQnG tevkif edilen A
mm ottu Tevfilln muhatemesin( ne
tlcelendfrdl. 

Mahkemede reli eneJA Hatay hil
Hmetl tarafından Adliye V eklletine 
eönderllm ve VekAlet tarafından da 
:mahkemeye JUl1an 9-1-839 taribll 
fJlr mfbekkerede ölen Mehmet Satt .. 
tin Jfat&7 ntand•p oldula w 1119-
lllnun da Batayh bulundup bildiri
.,_. ft Bata,U D-8-838 tarlhin:fe 
&!dürme RÇ1u1annm mahkUm, mn
lmf w mamanlarmm af " tecil e-

dilecüJerl hakkmda bir bmm Def" ~tay kanunu matıkilm ve maz
ndildlll ve ba kanunun Hatay Bat- nunlann derhal serbest bıralulmala
wıraı.u tarafından pderilen bir nnı ve takibatın tecilini emrediyor. 
llll9thlliı fllttirlldlll anlatılarat bu Onun için muhakemeye devam edile
bnuna gore muamele yapılmalUn mez, cevabını verdi. Suçlu tekrar söz 
~Uycırd& aldı: 

Reis, tezbre'lerf okuduktan eonra - Bay reis, söyliyeceklerlm var. 
11açluya e6z wrdl. O 8&Jllyeeek hiç- Geçenlerde oldürülen Bekir hakkın
bir fe1I 'bahmmad1lm1 bydetttkten da bir çok feyler biliyordum. Fakat 
IODl'a mtlddetumuml l'erldun Bap- tevkifhanede söylememe mini oldu
• iM'uım llSyledl ve suç"fnun eler- Jar, dedL 
hal ler'best bıralnlmaam ve taktba- Reis: 

tm tecil edilmesini tstedl. - Onu müddeiumumlltle sllyler-
Bundan IOma mglu qaJa kalktı. ıln. Blzlmle bir alakası yoktur, de-

Ylibek lesle: dl. Sonra dosyayı tetkik etti ve suç-
- B.,- reli ben btD delUlm Jd, su lu bakJnnda derhal serbest bırakıl

pm tecl1 ecfiltln. Ben muhakeme - ma karannı verdi. 
:mln pyrt mevkuf olarak yapalmeo- Tevfik, eevbıç içinde 
111 tMrlm, ... ... .. , .. ~ s#ı. 

TAK 

Antalya - Burdur D., ... I• M.,._ 
Yolunda Soygun Avam Chly .. 

Yapanlar tutuldu 

ORMALAR PERiSi 
iT U R AJ 

Tamamm NDkU ve l'ramaca .aztil ft1mi bafbJOI'. L6tfen )Wleıin 
trnelden aJdın1mm. tllveten :rox .JURNAL 

llr ProfeıirDIWll 
Mnaffa~ 

Tııt faldlltell prof~,... 
rettbl Kerim Go-U1, l'nnanm Dml 
~t1ei'tnclm ~ pdkolojl .... 
:ml,etlne wbt ~ aza Jntllmp 
edilmlftlr. Mezk6ı' eemfJ8lbı 11mwnt 
kltlpllll proffll&e a&ıderdill bir 
mektupla bu intihabı blldlrmlftlr. 

-------------------- ro,,.,,,.,.,. ı-..ıı .. ' 
TÜRKÇE 

ÖZLO 
gördüğü büyük 
Rağbet üzerine . 

Yeıllaycılann Toplaaflıı 
Yfllla)' Gtntl•r llrllll u .. umt Katip 

Hllnden: 
mı iMi Jllbk -..... 11.ı.- pa

- llDI" 911 ... ita Jı:ad"Bn« w 
p1onpDda '1Qlll"9Jdlr, BllUln GDda ar • 
b~ 9'h'llıı4nl .. ederi&. 

Sporc•lan Davet 
B9Joi111 baJkevindm: 

........ a... ,..ı ....... l1etll JbnMI 
tik yapa lpOl'eU uka•t.ıJ•ruama 
1s-1-1a1 ~ aon• ... t ıı c1e ev1-

K eAtllftlr. mla.,.n'pbe91Mmilncaateyıem.-
.. iliilll!I ......................................................... ı.rı....s_._. __ -o----

k d BOBDT TAYLOB M 
Halk•YI ........... " r a aş= =I.AVAN LE K Sinemasında 
Kuıkly Halktwtn,_ ~ keft • G 

Jlennlilan alnd :.: .. ~:. Büyük muvaffakıyetle österiliyor. 
.............................. li!iillm!!l!!ll .... l!lliııı ............... li!I!!! ....................... . 

Bu ak'8Jft 
laat (1) da 
~ ()per4t 

0~ YILDIZ 
Ya]çmda le'Mftln • 

(:t,~. 
ICllELAll 
Yaan: M Y, 
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-Y'AN 
GündeDk Ga1ete 
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T A N'ıa hedefi: H•ber· 
de, fikirde. herte)'dl 
temiz, dUrOat, aamlmt 
oımelt, karlln gazeteal 
olmı)'a çalıımaktır. 

ABONE BEDELİ 
Türkiye JA:nebi 

1400 Kr. 1 Sene 1800 l(r. 
750 ,, 6 Ay 1500 " 
400 ,, 3 Ay 800 " 
160 ,. 1 Ay 300 " 

iyi Bir Oyuncak 
Muallim 
Değerindedir I 

MilleUernrası posta lttlhadına dahil 
olnııyan mcmlckeUcr Jçln abone 
bedeli rnUddet sırasiyle 30, 16. 9, 
3,5 liradır. Abone bedcll peşindir: 

B u yazı lan erginlerin okuma
ıı için yazıyoruz. Ancak bu 

rada düşündüğümüz, erginlerden 
ziyade çocukların iııtlfadestdlt. Bu 
işin l~yikiyl~ yapılması 1çtn de ço
cukların ruhunu erglhlere iyice an 
tatmak ger~ktlr. Çoeuklara karşı 
gö!iterllen lhmtıl, ınuhaklt:akki 
cehaletten, onları iyice anlayam.!l
yışımııdıın tleri gelir. 

••••••••••••••••• Yazan: ........ ·-····· • 
Adres dt!{!lşUrm~k 25 kuruştur. 
Cevap tçtn mektut)lar l O kuruş

luk pul Utıvesl lll:ı:.ımdır. 1 Hilmi Malik EVRENOL 
i
~ .................... ~ !~ ............................................................ t 

GONON MESELELERi t • .......................... 
Gazetelerin 
t.ies 'uliyeti 
G azeted evvela ,·icdanına karşı 

sonra memleketine ka~ı. ni· 
lıayet kanuna karın mesuliyet doy· 
tu&Ue miicehhcı ~damdır. 
Yaptığı j~ amme iıi olduğu için, 

~llnunun elinden kendisini kurtar• 
!bağa muvaffak olsa bile, vkdoııtnın 
lesinden kurtaramaz. 
Me~hur hikayedir: 
Anıerikada modem gaııete«:ffif!I •~· 

&la eden ve dUnyA :matbuatında ismi 
leıygile anılan Puı:ıtzer, Nevyorktıı 

ilk gaaetesini tesis ettiği ıaman, o 

"akit halkı istismar eden büyiik şir• 

ketler aleyhine aman&lz bir mUcade• 
le açmı~tı. Bu şitketler, bilyiik ser· 
lllayelerine dayanarak her tUrlU lh· 

tltatı yapıyor, parayla hUktimet ınc· 
ftlurlannın a!ıılannı kapatıyor, ka-
1\unları i~lcıncz bir hale getiriyorlar
dı. 

Gazetenin Amme :menfaatine salt
t-n bir mUeıııeııe olduğuna inanan ve 
bu inan~• neır lçln ilk gueteclllk 
mektebini kuran Pul~ber, Ne,·york· 

1- ballwa boituından ıe inen bU~·Uk 
~-·--··--••• ~- -u-••..,••aaa .. aa .... .l l.llÇ LGllGll.1• 

ınüI edemedi. 

Bu kumpanyalarla mücadeleye l!I· 
l'işti. Kumpanyalar ODU aa paraylıı 
S.tın almağa çalıttılar, fakat b\uvaf • 
fak olamadılar. Onların bu teşclıhü
s(\ Amerikan ga~ctecisint daha tiya• 

de kızdırdı. Neşriyatına daha zjyade 

ltuvvet vcnneie sevkettl. 
Bu nepiyat, ortaya bir çok kirli 

itler fıkarclı. Şirketlerin ıoypn~u· 
l1lltı, dalavereleri, hileleri birer bi· 
~r tcşhlt edildl ve bu teıhlr borsada 
Paniklere 11ebebiyet verdi. Şlrketle
l'ill borsada tah\•illcri dUşmeğe baş
l,dı. Bir çok §irketler !fit.s ederek 
~pılannı kapamaia mecbur oldular. 

Bu bllyük mücadelenin devam et• 

tiği eünlerden birinde Pulitzer'e ile• 

tü batı periıaıı blr aclartı müracaat 
~tti: 

- Ben, dedi. Haksı• neırlyatınn: 
tGıUnden i{lfiı eden 3irketlerden bi· 

fıtin mUdUrU~·um. Dlltı yU• btn\eru 
llrabk adatndttn. Bugün çotuklatıbın 
eltmek parasını tetnindtn Aciz bir 
lllUOislnı. Altşahl "vlmln ekmeğini 
IÖtilnnek lçhı bir kaç pata verit mi• 
ılniıaT 

Pulitzer hassu Te dUrüst bir a· 
damdı. Sebep olduğu bu faciada hak· 
b olup olınadıtını at•!hrdı ve bu •· 
d1Unın ıöz ya!latı içinde anlattı~• a• 
tıktı hikayeyi dinlerken birdenbire 
teessürden ıöalerine perde indi. 
}{ör oldu ve o tarihten sonra biitün 
hayatını gazetesmden, hatta Sev· 
Yorktan uzak bir yat içinde deniz Ü· 

~erinde ve karanlıkta geçirdi. 
Çünkü vicdanının sesini ıusturn-

Bir ulusun, bir cemiyetin gele

ceği çocukları olduğunu kim bil -

mez. Binaenaleyh, bir uluıun, 

mukadderatı bu günün ve ya

rının çocuklarına bağlıdır. 

Her muvaffakıyetin sırrını yapıl • 

malt istenen şeyin veya mevzuun i

yice anlaşılmasında aramak gerek 

diğine göre, çocuktan anlamanın 

baııit yollarından biri de çocuktan 

oyun oynarken anlar bir gözle fley· 

rMmek ve tedbirler almaktır. 
KuşkulanmadRn diyebUiriz ki, 

çocuğun ilk terbiyesinde derin iz -
ler bırakan ilk dokunduğu ve oy

nadığı oyuncaklardır. Üçüne bas -
n11ş bizim Ülkünün oyuncakları ba 

na dıı bir merak ıarar. Akşamlaıı. 

eve dönünce ben de onun yuvar -

lak ve sağlam lA.stikten topuna, bü 

yükçe bebeğine, kedi, ayı ve sıça

nına, Ankarada yapılmış sağlam 

tahtadan ve boyanmış be1iğine, re 
simli kltaplarırıa bakar ve ktıımın 

oyunlarını seyrederim. Gece uy -

kusuM gid~n Ülkünün arada sıra

da a~fadığı olur. Bir gece ağlaya -

rak uykusundan uyandığını görün· 
{?~. uvanı ının <Uıoho'hinl ~~··"' 
Kedisini istediğini söyledi ve tek-

rar uykusuna daldı. Akşamlan an 
nesine ve bana anlaUıjı masallar
da kendi oyıancaklarının isimlerini 

söyler durur. "Kedi böyle yapmış, 

ayı suya ta§ atmış, cici babek ağla

mış .. ve daha neler neler .•• " 

. 
Demek ki oyuncak küçük ço

cuklaMn t~rbfyeslnde derin 
hıler yapar '/e bırakır. 

Oyuneılk1et çocuklara bir çok 
şeyler Öğretir. Oyun oynamasını, 
arkada~latlli! hoş geçinmesini, bir 
nesrıenirt sertliğini ve yumuşaklı -
ğını, diltenl dü~enslzlij!l ve konuş
mayı Öğretir. 

Oyuncaklarla çocuk davarın, 
kuşların, ve ba§ka ıeylerin adla _ 

rını öğrenir, onlan sevmiye baılar, 
onların ulusal kurumda yerlerini 

anlar. Okumaya yeni baflamıı bir 
çocuğun lokomotif ve vagonlarla 

oynaması bir kaç ıün içinde çocuk 
ta gözle görülür aaığlar dojunır, 

Çocuk maldne)'i t!llenıeltle gelecek 
te makinelet' ü:aerıne okuyaeağı 

bitikleri daha iyl kavtayacalttır. 

Dôrdilncü yılına girmiş genç ve 
kıvrak Erdeme bir elektrik tram
vayu11 armalan edlni1. Göreceksi
niz ki Erdem bu tramvayı parçala
mıya uğraşacı.k ve sonra da o par
çalan bir biriM ekleyecek ve tram 

etmek, bu hiyaneün ai&li luılmq 

tarafian varsa meydana çıkarmak 

bir hizmettir ve lüzumlu bir hlzıntıt• 

tir. 
Fakat ba vlJtadaD 'bah8ederkea biı 

* takım masum vatandaşlann hay!öi-

Pulihıertı btt feet AJal>ett mah1dlm yetlerlle oyııarnak blıl ltanano ıten
ecleıı hldise, yaphlt bUyUk hizmet• çesinden kurtarsa b:le, viedanınw:uı 
ltr arasında ufak bir hata yUzi1ndeı1 itabıııdan kurtaramaz. 
bir aileyi mahvttmlt otmaıun tee11U. Su itibarla Baıvekilin Parti Ora· 
ttlydU. punda ıazeteleri kuteclen aöalf'ri bi· 

t 1.. krth"- etrafıl\da tte!!i• ze hizmet ve meıuli1et hudutlarımı· 
ayyate lllft~it • ~· d .. d'ıı.ı • ı lh tl d"k 

rlyat yap:ırkcn daiına bu hazin ~nka• zı a goıter :5 ıdç n re •._ve • • 
11 h t 

1 
d katle okunmala eler. Hesaoını v• 

a ır a ım. • ;ı.. • • tt · , 
lt 

. . k ak ·~Uzel remıyece5ımız neırıya an ve 111pa 
akıkatı me,·dana ! 1 ann '" . .. · · • tl • L tt . ; b"" ·"k ve en edem yecegınnz rıvaye erı 11.ayı an 

!l~y. Gnzctecın ın t"D u~ u · · le h • d ·· · . b" ı de hudur. ıçtmap etme , em \'ıc anunu:ın, 
rnuhim ,.azıfelerJndcn ır behl de kanunun emteUiii bir mec• 
~Ahst mcnf aatJ t~1tt tttemleket men· • 
'-atini ayaklar aJtıH a1att1an te~hlJ' burlyettır. 

vayı f§letecektlr. Tramvayı ı>ArçA· 
layıp ekleyen çocuk bu konu üze
rinde yazılmıı bet bitlgl okumuş 
ve anlıınııt kadar olur. 

v-7 ............. , UUHıcılliU 1 Lly&trouır ve 
reelmll tablolar değerinde ve onla

nde &anıyı ''hayali,, kamçı
lar ve ıenlıletlr. 

Çocutu, kırıcıdan ziyade yapıcı, 

örücU yapar. Bir kukla, blr 'beflk, 

kUçillt blr iskemle kuı çoculuna 
yapmacık evl, ana babayı andırır. 
Yapma blr kurt, ayı, arılan, lnek, 
öküz erkek çocuğuna ormanlan, 
dağları, kırları, tarlaları, ovalan 
sezdirir ve sandırır. Bir kaç metre 
tahb, kalın kağıt, tunçla, taş ve de . 
mit çocuğun zihnini açar. Bu nes• 

rteler ona tancıyı, sıvacıyı, kiremit 

çiyi, bağ bekçisini, ırgatı hatırlatır 

ve bunlara dnir sorguları çoğalır 

Teomanı doğru ve öze yaklaştır& 
eak ve ısındıracak ell ile oynadığı 
kum, çamur, alçı, kalın mukavva -
lar ve dört köre tahtalardır. Ele ge 
çen alçı ile Teoman AtatUrkün bir 

heykelini yapabtllr. Inee kum ile 
TUrk yurdunu gösteren güzel bir 
harita hazırlar. 

Annfartn, İnönü n ın 1 rın.1 can 
nmaınr. antuarıa ev er urar, 
Bunlarla uğta§an AtatUrJtUn çocu
ju bir ,Un benteralz blr heykeltraı 
deterll bir general, evrenHl bir 
btlglç olabillr. 

Blru da çocuklara alınacak o
yuncaklardan konu§alım. Durgun 
oyuncaklar çocukları durgurı ya • 
par. Çok oynak oyuncaklar lse ço
cula yapacAk 1~ bırakmaz. Demek 
ki ne pek durgun ne de pek oy -
na'k oyunca.klar almalı. Seçetken 
ikilinih ortaıını bulup çocuklara 
vermeli. Burada ayırt edilecek lo
komotif ve otomobile benzer o)'Un 
caklar vardır. Bunlar kendi kendi• 
ne itleyen makinelerdir. Ancak bu 
makinelerin geçeceği yollaııı, tarla 
ları, bağlan, ormanları, dağlan, 

tünelleri çocuğun yapması gerek -
tir, Bu tütlU oyuncaklar çocuğun 

bilgisine, killtUrUne çok yarar. 
Çok ağır ve sert oyuncaklar da 

kbtildilr. Bu çeşit ayuncaldan yer 

Her lı&lüe ltar.,ınmla ayaltla Juran OJam 

den kaldıramayan küçült bit ~ 
annesine, bakıcılarına ko~ ve on 
lan evin bu ve §U !kö~lerine götü
rüp getirilmelerini ister. Terbiyede 
amaç bu değildir. 

5 

t)ç - dört, beş ve altı aylık çocuk 
ların kollan ile oynadıklarını bili
riz. Ağızlarından çı.kan seslerden 
hoşl.mırlar. Bu küçük çocukların el 
kol ve seslerini kuvvetlendirmek 
için bepklerine renkli toplar, kur 
deleler, çıngıraklar asılır ve bağ • 
lanır. 

Ya%tın: Sabiha Zekeriya Sertel 
- Nenize laum, yazmayın. Sl1Jn 

yazmanızla aanki dUnya deii§ccek 

mi? 
- Ne yapalım? 
- Susunuz. Söyl<'mck sizin mM· 

Kuzu kuıu gitmeğe başlayan ço 
cuğun yerde yuvarlanıp silrünmesl 
ve yürümesi için renkli lastik ve 
yünlO toplar, tırmanarnk Uıeritıe 
çıkıp oturabilmeııi için kUçilk ve 
sallam iskemleler bulundurulur. 

faat'nld baltalar. 

Bir yaıına basmış çocuna ip -
lerle !:ekllir oyuncaklar. de 

:rnirde!n bir tren, el arabası, sallA -
nan itkemleler, pamuk \'e bezle 
doldurulmu, kuklalar veriUr. 

- Her söziin, her i~in, her dii!?Ün· 
cenin kor ılığı nıcnlnat lııc, ne duru· 
) or unuı illh kaçakçılı(tı, eroin ka· 
çakçılığı,' beyaz kadın ticareti, thti· 
kar, murabaha, dUn3 ada ne kirlı I§· 
ler , ar, bunlnrdan blrlne l!R\ aıımıı. 

- Yok canım, o kadar detll, ln· 

İkl yıhndok1 çocuk davar ve kut 
l&rdan ho9lanır. Onların yUrUyüş
lerlnı. uçuıJanna ve seslerine öze 
nlr. Uçakların uçuşundan yüreği 
hoplar. Sıcak ve aoAuk, sert ve yu 
muıııktan anlamata baılar. Dili a
çılır. lt1ttllt sözleri ve deyimleri 
geneler. 

Uç, dört yılını dolduran çocuk -

lıtrda çtımek. yapmak lsteğl kuv

vetlenir. Bu t"ocuklara beyaz ve ka 

lm klt~ıtlar, Jı:8r makaslar, davar -

lat verilir, tbde ve realist hikaye

ler söylenir. 

Be§ine bıısmtş çocuğun ulusal ku 

rumıia kullanılması gerek alıikan
lıkla • (itiyatlar) belirmiştir. Bu ço 

cuğa verilecek oyuncaklarda özen 

h\eyi, temizliğ düı:cni, davranma

yı ve gerginliği, doğruluğu ve ço

cukta görülen lş yapma yeltenme

si ve bu yeltenmenin büyümesine 
ve belirmesine yarar songuları (ka 

biliyetleri) sı amak ulu.sal yönden 
ana babanın borcudur. 

Dört beş yaşındaki çocu~a 1nkı· 

Up pren!ipl~rini tı.şılamanan cm do~ 
ru yolu oyuncaklardır. Bunun için 
ana babanırt özenecekleri işten bi
:ri, Türk ulusunun geçirdi~i yuce 
de.\'.tiln-,prnnsipforitl~ \'Q düşı.incele 

rirte uygun oyuncaklar !eçmektir. 

Q yuncaklann Tiırk dü~üncesi• 
ni, Türk devrim prensipl~ 

rini canlandıracak ve bu canlılığı 
çocuğun dirımine aşılayacak vol -
da hıızıtlanmalarını göni.ıl çoktan 
isterdl. 

Bilirsiniz ki iyi ve beğenilmiş bir 
oyuncak güzel bir kitap iyi bir mu 
allim değerindedir. Çok geçmeden 
bu çeıit oyuncaklann yiıksek Türk 
işqis1ntn elinden çıkacagına inanı -
rız. İşte o zaman goJ}uslerimizi ge
re gere Türk işçisinin yarattığı, 

devrim ruhunu içine kattığı, dev
!"imin yurda yaptıklarını, ba~ardık 
larını andıran ve gosteran ovun -
caklan kıvançla arar, bulur ~e co 
cukforımıu rırmajan ederiz. • 

Ancak okuruna değin eli bağlı 
kalal!ağız. Çocuklarımmn dUşiln -
c~1etini açacak ve arttıracak oyun
caklan bulup çocuklarımıza ver
tnemiı gerektir. 

(/ngiliz Karikatürü) 

' . 
kat söıU 1Hı sizin men(111tln H do· 
kunmıya~ak ekildc kullananı&. 11

EY 
efendi, sen mi kaldın dehre ~crınck· 
çUn nlı.am?.,. 

Bu nnsraı, çerçc\'cletlp )'Ht ıtH\~a
nmn Uatllne 'ko) un, ılıe ha) alta 
puıla 'ulfcsl kUrsUn ... 

* Tl\k rlıgl ile hUvi~ efnl sakla1ıf!ım 
muhatabım çok bcjcndltlm Zl) a J'Al· 

şanın, hiç be~cnmcdlğlm bir mısraı 

He karşının !;ıktı. Ey efendi dchr'~ r.i

zaın 'erecek ola hen değilim. nen 
dchrln akı§ında gtl, geç b'r katrf'· 

~im. Su, Ut.erinden Aktığı tıışt \•ıknr. 
temizler; ha~'' nn, ölltrduğu topro,:;.'t 

cııclcr; insan fücrindc ) aşndığı top· 

rnt•a hiç hir şey ynpamazsa, bir nfnç 

diker ...• Ben bir ~ey iscın, giine:ıtrn 

enerji, \'artıktan hareket, toplıı hnl· 

de yaşı) an cemi) etten fikir, tabiat• 

ten h 11 alan btr mahlClk i&cm, aşın• 

dırdığım toı1rakn, 'erecek bir "e.} inı 
de \'ar demektir. Eğer yalnız kcndı
mlz, kendi ceplerlmizl d<>ldurmak i· 
çln hayat mllcadelcslne glrmişst:I< \C 

bu uğurda hlrb rlcrl111lzln bo~awuı 
satılııcaksnk, Robcnson Krli'r.co gihi 
yalnıt bir nda.} 11, tahin tın içine gırlş 
\ c saklanış, tısaıılığn karşı bir i~~ an· 
dllh 'l.İyadc, bir insan olu~u ifade c• 
der. nen kalabnhğın iı:indc yn,.-uytı· 

rum \ c bu knlnbahğm içinde insan 
olmak, insan gibi ~ aşamak ıstlyo
runı. Adada ~ alnı:ı ~ aşaınGlıı LtU~t>n 
bir ali vcıya mUnztwl değ lim. Sen, 
kalabalığın içinde lnzh aya çekil· 
mek. kendi kabuğunun lçhıdcı, nd· 
) etten nldığın ıı ile l'tt anıak, fakat 
ona hiç bir !JCY 'ermemek iıti~·or
sun. Vatanperverim diye ) iizüne bir 
maske, hnmiyctliyim diye eline hlr 
eldiven, milli;, etçiyim diye Uzerine 
ariyet bir frak gcı;'riyor, sonra bana 
her ıeydcn evel, "Men!aatibi dilşiın,, 
di)'e bir h11yat pushuu ı>eıkcı teki· 
yorsun. 

Bu sona söre belki realist bir fol
se!edir. Fakat realizmin manası hu 
dciildir. Rca11am ha) atin akışın• 

kendini uydurmak, bühin his, likir, 
dlisüoce, hareket, seyir ınftkanbnıa· 
sını ha;, atın içinden ı;ıkarnı•k de
mektir. Sen ha;>ahn üııttine çıkınak, 
ben ha~ otın i!)lne girmek istiyorum. 
Bu daha doğnı bir realizmdir. 

lhından belki urar eclir, bu daha 
maskesiz bir \•atanpct\'erlik, daha el· 
divcıııiz bir konuoma, daha b1tııit bir 
elbisedir. Ben bu kı ·afetinılc ınslln• 
benzcd"ğimi zannediyorum. Yıiziime 
bir \'atanper' erlik nıa ·kesi, ellerime 
bir hamiyet eldi\ eni geçirip, men· 
faat soygununa ~ıkma~ ı sana bırakı· 
yorum. Benim elimdeki kolenı, dilim• 
deki süz, kafamdaki fikir dchirde 
belki hir bir ey değiştirmiyecek. fa
kat bana bir cemiyet içinde insan ;ıi
hi yaşamak hakkını verecek, bana 
insan olduiumu duyuracaktır. Ecn 
'·atanper\'erliği bu tekilde anlıyo. 
rum. sağ elirnlc aldığımı snf: ct'bİ· 
lne. sol cllınlc aldığımı sol cebııue 
indirmek değil... Ziya Pa"'a bu mıs· 
rnıhı muhakknk bir yeis ananda ~ÖY· 

l lcmi5tlr. içinde ~ a!i:ndığım \ e hı!IJl 
tetakklye ko"an, hu c~mh·ettc hett 
~eise dllşmii değllimdir. lçİh'ldc •ınu 
daha ileriye götllrnıenin liıuidl ve 
neııesi 'ardır. 

O hald"• mnsaııdc et te blrn?. kı>-

• 
Ercnkih•oe Lı'\tfl Dnrıtna: Arda 

maddelerlnln ucu:ılatılmasu ver~n .. 
rln munslfane taksimi, odun kömilr, 
ov kiraları, hhlba ıehrln kalkt1'ma• 
sı hnkkınd11ki milt11lealarını:ı doğru

dur. Yeni 'ali henüt 1 e haslamtstır. 
İcraah hakkında hlikiim \"ermek ı. 
çln :ı•m•tı l'rk~ndir. Bcklen1t'k lıl· 
zım. 
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GUNUN HADİSELERİ 
••• Beşiktaş - Vefa, Maçı 

.. Ş?mpiyonanın En ' 
MuhımKarşılaşmasıdır ! a"-~~·= 

Amerika, Bizden On 
Milyon Kutu, Ton 

Balığı Satın Alacak 
Bu Mühim Maçın Vereceği Neticeyi 
Şimdiden Tahmin Etmek Çok Müşkürdür 

---~-

Talebelerin kulüplerde oynatılmamalan üzerine, en kuvvetli elemanla
rından mahrum kalan Beşiktaş birinci takunının tam kadrosu 

Şimdiki halde puvan cetvelinin başında, Galatasaray ve 
Fcnerbahçedan bir puvan farkla Beşik taşı görüyoruz. Beşik· 
taşlı1arın en kuvvetli rakipleri Fenerbahf$e ve Galatasaray ta
kımlarıdır. 

Halbuki Beşiktaşm bu takımlarla 
~imdilik maçı yoktur. Bu iki takım

dan birisinin Beşiktaşla baş başa ol
ması yani şampiyonluk için bir de -
fa daha karşılaşabilmeleri için siyah 
beyazlıların Vefa, Beykoz veya diğer 
takımlardan birsine takılması icap 
ediyor. 

Fakat şu de:. var ki birbirile iki 
maç yapacak olan iki ezeli rakip Fe
nerlıahçe, G~latasaraydan birisinin 
de her iki maçı da kazanması şart -
tır. Bu vaziyet karşısında Beşiktaşlı
ların yüzde yetmiş olarak şampiyon
luğunu kabul etmek mecburiyetinde 
yiz. 

Mekteplilerin kulüplerde oynaya
mamaları kararından sonra maçlar 
üzerinde tahmin yürütmek kabil ol
madığına göre siyah beyazlıların şam 
piyonluğunu daha henüz tehlikeli gö 
rüyoruz. Bugün için Beşiktaşla iki 
maçı olan Vefalıları daha tehlikeli 
bir rakip olarak kabul edemeyiz. 

Geçen hafta Vefalılar Galatasara
Ya karşı oldukça muvaffakıyetli bir 
oyun oynadılaı. Eğer hücum hatla -
rında iş görebilecek bir iki oyuncu 
bulunsaydı Galatasaray için bu maçı 
kazanmak şu muhakkak ki bir parça 
müşkül olurdu. 

O gün Vefa hücum hattının sıfır 
denecek vaziyette olması Vefa müda
faasını çok fena bir hale sokmasına 

rağmen sarı kırmızılılar bu maçı Ve
ra müdafünin oyunun neticesine bir 
iki dakika kala kendi kalesine yaptı
ğı bir golle kazandılar. Demek olu -
yor ki Ve.fa bugün için ihmal edile
rniyecek bir kuvvettir. 

Şampiyon olabilmek için Vefaya 
k:arşı iki maçı da kazanmak mecbu
riyetinde olan Beşiktaşlılar acaba bu 
iki karşılaşmayı da kazanabilecekler 
mi? 

Siyah Beyazlıları yeni karardan 
sonra yalnız Süleymaniye karşısın -
da seyrettik. Hakkı, Faruk, Rüat, 
Osman, Basri gibi en mühim beş o -
yuncudan mahrum Beşiktaş takımı 

bize kalırsa b:ı maçları kazanmak i
çin çoı{ çalışmak mecburiyetindedir. 

Önümüzdeki hafta Beşiktaş Vefa 
ile ilk maçını yapıyor. Fenerbahçe 
ve Galatasarayın şampiyonluk yolun 
daki bütün ümıtleri bu maçın netice
sine bağlıdır. 

Beşıktaş takımı üzerindeki düşün
celerimiz şudur: Beşiktaş takımı en 
ltuvı:etli zamanlarında bile ikinci de 
rece kuvvetteki takımlar karşısında 

çok defa sürprizlerle karşılaşmıştır. 
Netekim ilk devredeki Süleyma -

niye maçının beraberlikle bitmesi bu 
nun en bariz delilidir. 

muhakkak galibiyet umulacak bir 
kuvvet farkı yoktur. 

Beşiktaş müdafaası bugün için o 
kadar zayıf bir manzara arzetmekle 
beraber hücum hattının Vefa müda
faası karşısında da gol çıkarabilmek 
için çok müşkülata uğrayacağım ka
bul etmek lazımdır. 

Şunu ilave etmek mecburiyetin
deyiz ki Vefa müdafaası, bugün için 
birinci sınıf takımlar arasında he
men hemen hepsine faik den~bilecek 
bir kuvvet arzetmektedir. Muavin 
hattında, bilhassa merkez muavin -
lerinin canlı ve bilgili oyunu ile Be
şiktaş hücum hattına kolay kolay iş 
gördüremiyecek bir kuvvettedir. 

Eğer Vefalılar hücum hatlarını da 

biraz kuvvetlendirirler, bütün yükün 

müdafaaya binmesine bu suretle ma 

ni olurlarsa bu maç Beşiktaş için çok 

çetin bir karşılaşma olur. 

D~mek oluyor ki bu haftanın Be
şiktaş - Vefa karşılaşması şampiyon 
üzerinde en mühim rolü oynayacak
tır. Çünkü Beşiktaş için bir mağlu ·
biyet, ve bizce pek uzak bir ihtimal 
olmayan beraberlik şampiyonlukla

rını büyük bir tehlikeye düşürecek, 
Fenerbahçe ve Galatasaraya da bu 
yolda i:mitler verecektir. 

Kayak Birincliği 
İstanbul Bl:llgesi Kayak birinciliği 

müsabakaları Kurban bayramında 

Uludağda yapılacağım )azmıştık. Bu 
milsabakalan tertip eden İsbnbul 
Dağcılık Ajanlığının tebliğır-...ı aynen 
aşağıya koyuyoruz: 

Beden Terbiyesi İstanbul Böl 
gesl Dağcılık Ajjanlığından: 

1 - Bölgemiz kayak birinci
sini tayin etmek üzere, Kurban 
bayramı tatilinde Ulndağda mii
sabakalar yapılacaktır. 

2 - Bu müsabakalara gir • 
mek için Türk tabüyetinde ol
mak şarttır. 

3 - Müsabakaları bölge bi
rinciliği müsabakası olacağı i
çin her kayakçı ferden ve men 
sup bulunduğu klüp ve yahut 
mektep namına iştirak edebi

lir. 
4 - l\liisahaka mesafeler! 

mahallinde tesbit edilmel{ üze
re (iniş, slalom ve takımlar ara
sında bayrak) yarışları olacak

tır. 

5 - Kadınlar arasında da yal 
nız iniş müsabakası yapTlaca • 
ğrndan iştirakleri şayanı arzu
dur. 

Bu neti<:e neden doğmuştur? Se
bebi pek basit Hasmı istiskal, ne ol
sa y eneriz kafası!. Fakat siyah beyaz 
lıların böyle çok nazik bir veziyette, 
bilhassa Vefa gibi ihmal edilmiye -
cek bir takım karşısında böyle bir 
hataya düşeceklerini de hiç zannet
miyoruz. Çünkü beş en mühim oyun
~sunu bu yeni kararla kaybeden 
leşiktaş takımı ile Vefa arasında 

6 - Kar mmtakasında vaki o· 
lacak müracaatlar nazarı dikka
te alınmıyacaktır. Bu itibarla 
miisabakalara iştirak etmek Is -
tiyenlerin akşamlan saat 18 den 
sonra Taksimde Dağcılık klü -
bünde Bölge Dağcılık ajanma 
müracaat etmeleri. 

Balıkçılar, istenildiği Kadar Mal Hazırlanacağını 

Bildirdiler. Haber Piyasada iyi Karşılandı 
Amerika ile yapılan ticarıat anlaş- ' 

ması hakkında piyasamıza gelen ha- .. ı .......................... ııı-• .,.• ... • ... ~ ... ~ ......................... ııı-•.,•-~ ... ! ........................... , .... ~~ 
berlere göre, Amerikalıların Türk su G lj N L UK 
larında tutulan torik ve orkinos ba-

lıklarından yapılmakta olan ton kon- ı p~ T YA SA 
servası almak istedikleri anlaşılmak- ,ı 
tadır. Verilen malumata göre Ameri-
k · · T"" k. d ·ı k Dün piyasamıza 397 ton buğday 

a ıçın ur ıye en on mı yon utu getirilmiştir. Yumuşak buğdaylar 1 

Dalaılyenin son seyahati münasebetiyle Tunuita halk, 1•Biz Habe 
şistanın mukadderatına 6ahip olmak iatemiyoruz,, yazılı 

levhalarla nümayiş yapıyor ton balığı istenilmektedir. Yurtta 5,25 - 5,30, sertler 5 - 5,10, kızılca-
mevcut ve halen çalışmakta olan kon lar 5,15 - 5,30 kuruştan satılmıştır. 

serve fabrikalarımız sebze ve meyva Anadolu arpalarından 49 bin kilo 
konserva yapmakla beraber bahk g~~iş . ve 4,l5 - 4,l6 kuruştan ve-

. . . . rilmiştır. 
konservası ımalını de ıh::nal etme -
mektedir. Hele Marmara ve Gelibo
luda yalnız balık konservası yapan i
ki fabrikamız geceli gündüzlü çalış
maktadır. Fabrikalarımızın yaptık

ları balık konservalan, A vrupada ga
yet iyi bir mevki tutmuştur. Bilhas
sa Almanyada Türk balık konserva
lan İtalyan ve Yunan mallarından 
çok üstün görülmüş ve diğer memle
ket konservalarına tercih edılmiştir. 
Amerika için talep edilen on milyon 
kutunun tamamını bütün fabrikala
nmız ancak bir senede yetiştire!:>ile
ceklerdir. 

* Adapazan ve Bandırmadan geti
rilen 51 bin kilo miktarındaki mı -
sırlardan beyaz neviler 4,05 ve san 
neviler 4,29 kuruştan, Trakya kuş 
yemlerinden çuvallı olarak sekiz bin 
kilo 5,34 - 5,35 kuruştan ve kendir 
tohumları 13,20 kuruştan satılmıe-

tır. i 
Siyah Anadotı malı yapaklardan 

16 bin kilo 46 kuruştan, oğlak ti!tik
lerinin kilosu 137,5 kuruştan, Atala 
pamuklarından bir parti 49,20 kuruıı
tan ihracat için satılmı:ıtır. İç ceviz 
fiyatı cinslerine göre 47-57 kuruş 
arasında ve sağlamdır. 

Fransız ri<:ali, Tunusta, Şimali Afrikaya ait meıeleleri Tunuı 
erkiinı ile müzakere ediyorlar 

Gerçi balık ve yağ mevcut ve meb
zul ise de imalat ve kutu işlerinin tan 
zimi dikkate ve teşkilatın genişle -
tilrnesine muhtaçtır. 

Maamafih bugünkü vaziyette hile 
fabrikalarımız bir kaç milyon kutu i
maline kabiliyetli bir vaziyettedir -
ler. Toriklerirnizin cifti 12 - J 3 kuru
şa satıldığı ve hatta bu fiyatlarla mü 
bayaası için Yunan ve İtalyan alıcı
larına minnet edildiği bir sırada A

Taze balık halinde ihraç ettiğimiz 
torik ve orkinosların memleket i· 
çinde ton balığı haline getirilerek ih
racından temin edilecek istıfade çuk 
büyüktür. Bilhassa iş hacmini artır

mak ve imaliye bedelinin mer.ıleket-

te kalması bakımından bu işin önem

le ba§'arı1ması arzu edilmektedir. A~ 

lakadarlar İktısat Vekaletine müra· 

merikanın ton bAhğı talep e1tiği ha- caat ederek ton balığı talebi l_i:arşı.sı.n 

beri bütün balıkçıları, tuzlayıcı ve da istenildi ği kadar mal hazırlanabi-
, ..... .,....._.. • - • • ... ., .._,,. _.4,1..1."(rı..'"'•• ı.. ""'b :& .1. 1: ~~~ V-V.1..1..l.•'::J .... '-'& """'• 6. • 

ZiRAAT: 

Riyaset Divanı Daha Az,Fakat 
Azaları Dün Ne/ is Tütün 
intihap Edildi Yetiştirilecek 

Fil'r&tincf-e F a.Firi Bey N'Qşaşibü tarafından tertip edilen bir 
m~tingde lngiliz Generali nutuk söylüyor 

Ticaret ve sanayi odası umumi mec 
lisi dün toplanmıştır. 1939 senesi büt
çesinin müzakeresi yapılmış, divan 
riyaset azalan seçilmiştir. Odama ye 
ni reisliğine Mithat Nemli, ikinci re
isliğine Ziya Taner, birinci reis ve
killiğine ,hmet ve iYJnci reis vekilli
ğine Yusuf Ziya Öniş, azalıklara Zi
ya Kınacı ve Sabri Toner ile kongre 
murahhaslıklanna Hasan DanişJ Sa
it Ömer intihap edilmişlerdir. 

İnhisarlar idaresi, bu sene yetişen 
tütünlerin fazlalığını nazarı dikka
te alarak bundan böyle fazla tütün 
yetiştirileceğine daha az ve da
ha nefis tütün yetiştirilmesini muva
fık görmüş ve bu hususta ticaret, zi
raat odalarile birlikte köylü ve tü -
tüncüleri tenvir etmiye ve nefis tü
tün yetiştirilmesi için lazım gelen ted 
birlerin alınmasını teşvike karar ver
miştir. 

llJ/\UOKUYU c u wr I~ 
~ MEKTUPLARI ~ 

Kazanç Beyannameleri Ne Olacak 1 
Kazanç kanununu tadil eden 3470 

numaralı kanun ile ithalAt ticareti ya -
panlar kazanç beyannamesine t.Abi tutul
muştur. Bu suretle 

1 - Doğrudan doğruya ecnebi mem
leketlerden mal ithal edenler, 

2 - Doğrudan doğruya getirmiyerek 
bir komisyoncu veya bir fabrika mümes 
sili veya diğer bir ith<ılatçı vasıtasile 
yine ecnebi memlekelerden mal getiren
ler, 

3 - Bir komisyoncu veya ithaltıtçı ta
rahnd<ın getirilmiş olan malları kısmen 

veya tamamen ondan devralanlar. 
Kazanç beyamımesine tabi tutulmuş

tur. Ancak "Bir şahsın ithalatçı addedil
mesi için bu suretle tedarik ettiği malla
n ayni zamanda toptan olarak veya hem 
toptan hem perakende olarak satması 
da icap eder. İthal ettiği mallan doğru
dan doğruya ve yalnız müstehlike ve 
perakende olarak satanların ithaltıtçı ad
dine imkAn olmadığı gibi bir sınat mües 
sesenin imal edeceği eşyanın iptida! mad 
delerini veya sanatkArın işine ait alet ve 
edevatı veya bir tüccar terzinin münha
sıran elbise halinde dikerek satacağı ku
maşlan hariçten getirmesi bunların it -
halatçı addedilmesini icap ettirmez,, 
şeklinde maliye vekaletince bir tebliğ 

neşreidlerek kanunun tatbiki izah kılın
mıştır. Şu halde: 

Münhasıran karyola imal ederek kar
yola satan bir sınai müessese yapacağı 

karyolalı için muktezi mevaddı iptidaiye 
yl (bilhassa demir ve pirinç boruları) 

hariçten ithal ederse kazanç beyanname
sine tAbi olmaması ll'ı1Jm gelmektedir. 

Sınat müessese addedilmesi için mut
laka muamele vergisine tAbi büyük bir 
fabrika ve büyük imalAthane mi adde -
dilmesi lazımdır? Muamele vergisi kanu
nunun muamele vergisinden istisna etti
ği küçük sınat müesseseler mevaddı iptl
daiyelerini hariçten getirtmek isteseler 

kazanç kanununun beyannameden istis
na hususunda bahşettiği haktan istifade 
edem.iyecekler midir? 

Yarın bir maliye memuru münhasıran 
karyola imal ederek satan bir müessese
ye gelip "Sen hariçten mevaddı iptidaiye 
ni ithal ettin. Bunlardan karyola imal 
edip sattığını isbat et,. diye bir sual tev
cih edebilir mi? Ve bir imalathane bu 
suale cevap verebilmesi ıçın kanunun 
kendisine tahmil ettiği bir mecburiyet 
var mıdır? 

Şurası muhakkaktır ki ithal ettiği 
mevaddı iptidaiyeyi ahare olduğu gibi sa
tanlar kazanç beyannamesine tc"ıbidir. 

Eğer karyola imal eden bir müessese (bir 
imalAthıme) hakikaten ve münhasıran 

imal etmek suretile sattığı bir eşyanın 

mevaddı iptidaiyesini hiçbir zaman satma 
mışsa bunu nasıl fsbat edebilir? Kııbalıa

ti işlememiş bir adamın o kabahati işle

mediğini isbat etmesi mümkün müdür? 
Eğer mevaddı iptidaiyeı:inf olduğu p:ibi 
satmış ve bu keyfiyet sabit olmuşsa bit
tabi mesele yoktur. Böyle bir hali mev
cut olmadıkça kanun karşısında kazanç 
beyannamesi vermek mecburiyetini tah
mil etmiş olur mu? 

Emek anhan sahibi 
Hullısi El\ıEK 

* Zonguldak Amelesinin 
Şikayetleri 

Bir şikAyeti olan işçi iş dairesi ~m!r
Iiğine müracaat eder. İ:ıin kanuni yolu 
bu iken iş dairesi bu şikAyeti nazan dik
kate almazsa ne yapalım? Bunları nere
ye şikAyet etmek lAzımdır. 

Zonguldak maden işçileri tok fena 
muamelelere maruz kalmaktad1rlar. Bu
nun için bir müfettişin buray:ı gelme~! 

lA.zımdır. Halbuki üç senedir g<-lmiyor. 
Zonguldaktan Tllı-klfttn: 

(İmza!n biuledlr) 

Oda idare heyetine de: Murat Fur

tun, Şerafettin Alemdar, Muhlis Tü

zikoğlu, Ahmet Bican, Suat Karaos

man seçilmişlerdir. Odanın 181702 

lira olan bütçesi kabul edilmi~tir. Ti

caret ve Zahire borsasının 95'.222 lira 
olan bütçesi de kabul edilmış, uncak 
borsanın bu seneki varidattnda 16 
bin küsur lira bir fazlalık olduğu tah 
min edildiğinden borsaya kayıtlı a
bone ve mübayaacılarla, simsarların 
senelik olarak verdikleri kaydiye üc
retlerinin yüzde elli nisbetirde ten -
zili odaca kabul edilmiştir. Yeni sene 
dolayısile muhtelif komisyonlara da 
azalar seçilmiş ve bazı tüccarın U!';Ul
süz hareketlerinden dolayı par;:ıca ce
zalandırılmalarına karar verilmiştir. 

-----o-----
lHRACAT: 

ispanyaya Y apdah 
Yumurta ihracatı 

Kurutma Makineleri 
Getirilecek 

Bol üzüm yetiştiren mıntakalarda 
yaş ve taze olarak satılamıyan ve ya· 
hut hak.kile kıymetlendirilemiyen ü
zümlerin kuru üzüm haline getiril • 
mesi için Ziraat Vekaletince bazı tet
kikle~ yapılmıştır. Vekalet, bu kıy
metli mahsulün ziyaa uğramaması ve 
müstahsilinin de istifaddenmesi 
maksadile son sistem üzüm kurutma 
makineleri getirtilmesine karar ver
miştir. Bu makineler 'bu sene celbe
dilerek üzüm mıntakalarında kulla

nılacaktır. 

----oı---

HARiÇTE: 

Rumanyada Buğday 

ihracatı için Prim 
Rumanya hükumeti buğdny ihra

catında tatbik etmekte oldu!:.'u. 10 
tonluk buğcl.ay ihracatında şimdiye 

1938 senesi yumurta ihracatı geçen 1 kadar verilmekte olan 13 bin ley 
l 937 senesine nazaran hemen ayni prim ile Demiryolları nakliye tarife
miktara varmıştır. Daha evvelki se- sinde tatbik edilen yüzde 51) tenzilatı 
nelerde ihracat nisbeti yüksek görül- J O şubat 1939 tarihine kadar temdit 
müş olmakla beraber İspanyada har- etmiştir. 
bin devamı başlıca müşterilerimizden 1 ========:::<"'====== 
olan bu memlekete ihracat yapılması 

1 
mıştır. Mevsim itibarile yu • 

na imkan vermemiştir. 938 senesinin ; murta istihsali de azalmış oldn~u i

sonlarına doğru Avrupaya kesilmiş 'ı çin yumurta ihracatı ancak sonba
tavuk ihracı da yapıldığı için yumur- har yumurtalarından az rniktard:ı 
ta hasılatı bir miktat" azal - yapılmaktadır. 
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GÜNÜN ADAMLARI 
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lYISSOlünü 
B lr İngiliz devlet adamı 

mühim konuşmalar yap
lıak üzere memleket dışına hare
ket ettiği :ıaman, İngiltere harici
~ ona görüşeceği kimsenin vazi
)eti ve karakteri hakkmda alınan 
en yeni malumatı muhtevi bir dos
J'a gönderir. O da bu dosyadan is
tifade eder. Hariciyenin buna ben
ter bir dosyayı Mister Chamber
laJn•e sunduğu farzedllirse acaba 
bu dosya neleri ihtiva ederdi.'! 

İyi haber alan muhtelif mahfil
lerden aldığım haberlere dayana -
l'ak bu dosyanın Sinyor Mussolini 
hakkında neler söyliyeceğini tah
ibıin edebilirim. Bana kalırsa Mus
eollni hakkında söylenecek ilk söz, 
onun son iki üç sene zarfında bir 
hayli değiştiğidir. Çünkü MU5soli· 
z.I. daha fazla inzivayı sever bir ha
le gelmiştir. Daha önce Sinyor Mus
IOllni herkesle görüşür, ve iktidar 
Jnevkilnde geçirdiği ilk yedi sene 
larfmda 60 bin kişiyi kabul etmiı 
olmakla övünürdü. 

Bugün Mussolinl böyle değildir 
'ft çok az kimselerle görüşmekte
dir. 

Bunun sebebi ne olabilir~ 
Kazandığı muvaffakıyet mi? 

Dosyanın Chamberlain'e ya
pacağı tavsiyelerin biri ıu· 

dur. 
Mussollni ile konuşurken onun 

İtalyan halkı nazarmda kendine ha 
zırladığı mevkii de tanımak lazım
dır. Mussolini. ttalyanm biricik en 
bilyük, her şeyi bilen adamdır. 1-
talyada her ,ey ve her yer yalnız 
Mussoliniyi hatırlatır. Ve her yer
de fU levha ile karşılaşılır: "İtal
yaya itaat edin ve dövüşün!,, 

f talyada Mussoliniden başka i
simleri işitilen kims ~~r Ciano ile 

Strace'dir. Ciano, Mussolininin ai

lesi efradındandır. Starace tse her 
sözüne "hüldlmet şefinin talimatı 
ile ..... diye başlar. 

ttalyaya Habeş imparatorluğu -
nun fethinden çok fazlasJ?a mal o
lan İspanya harbi bile Musı~li:1\yi, 
İtalya halkının gözünden düşıırme 
mfştlr. Sebebi, bu haberlerin bal· 
b. verilmesinde gösterilen nüner-

•••••••••••••••• 
YAZAN: 

C.A.Lgon 
Sunday Expres Muharriri 

•••••••••••••••••••••••••• 

karpya geldikleri zaman Mister 
Chımherlain'in IOn derece vuzuh 
ile, azimle ve samimiyet ile hare
ket ederek Muuollni ilzerinde iyi 
tesir bırak:muı lAzımdır. Yoksa 
Düçe, eskisinden daha fazla lıakh 
olduğuna inanacaktır. Çilnltd pro
pagandası, geçmlı tnuvaffakıyetle

ri, flmdlkt yalnızlılı onu bu yola 
sevkedecektir. 

Sonra Chamberlatn'ln dikkat e
deceli btr nokta Mussolinln!n fev
kalbef8l' tezif kudreti, ve fevkal
beter Uma kuvvetidir. 

Muaolini deWU tartar ve ka· 
rannı verir. Onu görenlerin hepsi 
de kararlama karşı gelmenin ıon 
derece mütkül oldulunu söyler -
ler .. Gözleri, dülfinür, bekler, ka· 
ranr, öğrenir. beller, sonra bir f
pret1e şahıs flldr veya topluluk 
olan hasmının üzerine atılıyormuş 
gibi görünür, işte o zaman gözleri 
açılır ve parıl patıl parlar 

ŞUNDAN BUNDAN 
elairleri , olr palaalı ~I 

H erseldn, Kant admı tapyan 
çorak muMtbıdekl çift~• 

yeni bir geçim vasıtul hutm11t
}ardır. Bunlar buralardaki taıer
de ~ olan ve seblrterl lmvvet!J 
olMı ydanlan diri dht tutup aatmü 
t.dırJar. Yerlilerln Polkok atbm 
verdftderl bu )'llanlu, Wrlraç •· 
Jdka içinde imam öldilrecek dere
cede ıert sehlrllclhter. 

l'a yılanlaı:ı yakalamak "bir hay 
11 teht•ell ipe de çtft~ller itin hl· . 
lesbd atrenmlt bulunuyorlar. Ban 

lar, ucu çatallı hlr IOpa kallaaa
rak yıladl kafasını bir davara 
sıkqtmnakta, sonra )"ilam 'batlı· 

yam bir sandıia atmaktadırm. 
Zelılr pddeleıl bosul•mn'f 

diri Yılan bir buçuk, ld Ura mu. 
kabDlnd• satıbJor. Alınan)'Ha bir 
kimya mtteae11sl bwalur alank 
zeblrlerhd. çıkanyor ve ~ sok· 
mum• karp aerom 9P.-Jl'70r. 

lınd'-wlamatlaa ~ 

701•1 

A medbma IUallle .ı-u 
talebe11 tlnhenlte lmtlllaa 

tanaaa dlnmemek için dprta e
clea bir llsorta mtleuesed ._... 

m. Talehenla verdlil prim a'J• 
da alClalf lmrat ile ıze karat ara· 
andadır. lmdhand• m11\'affak el· 
nupa tale .. 7e 3IO llra ndlmek· 
tedlr. 

Slprta kmnp•)'MI tale'beJ'e, 
mahabere yollyle dertler ftl'lllH• 

te .... lmtlwıJara hanr ......... 
Slprta kmnpan)'Ullllla ita itte mu· 
..nalı: oldatu slrfllffltlHen .u. 
ter .......... tehlrleıtnde .. .,.. 
al hattahanıket. tülp e1•1Q'OI'• 
NeVJ'orlı ve Ş8Eaco bh'enılte ta
leltellnl ele ayni a11retle .tprta • 
•• kaipmaJ'8)ar da teırkkll ._ ..... 

OTOMATİK GÜZELLİK 
• • 

'al AK/~ 'A.Tr' C'1 ....................... . •••••••••••••••••••••••• .I,~~~ ~~ ~~. 

1 Kadınlar giizelliklerini arttırmaia ehem· sim kadıiıların vücutlerindekr fazla Yııi ve 
miyet verdikten sonra, fen de onlan bu mak
satlanna eriştirmek için vasıtalar arayın bul
mağa başladı. Bu ·sütunda gördüğünüz ile re-

eü gidermek için icat edilmiş otomatik ma

saj malrinelerini gastermektedir. 
•••••••••••••••••••••••• 
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Tayyare Piyangosu Çekildi 
• 

50 Bin Liralık ikramiye 
3441 No.lu Bilete Çıktı 

Tayyare piyangosunun yeni keşi
'4esine dün başlandı. 50 bin liralık 
büyük ikramiye,'·~ 3441 numaraya 
çıktı. Dün kazanan numaraları sıra
ya konulmuş olarak ve tam bir liste 
halinde aşağıda bulacaksınız: 

50,000 Lira Kazanan No. 
34441 

12,000 Lira Kazanan No. 
34889 

10,000 Lira Kazanan No. 
4810 

3,000 Lira Kazanan No. 
25501 

1,()00 Lira Kazanan No. lar 
23999 38012 

500 Lira Kazanan Numaralar 
1965 2673 3658 6059 12062 13960 

16827 19010 23884 26030 26400 2:>005 
35643 36341 
200 Lira Kazanan Numaralar 

613 2270 4983 8745 8865 10089 
10583 1076113322 17247 18998 21675 
22520 22738 25727 26469 29160 29184 
29522 31421 35238 35735 35926 39257 

100 Lira Kaz.anan Numaralar 
67 1613 2950 3433 4602 5473 

5594 5703 5715 9485 9797 10374 
10653 10978 11830 13892 14587 16043 
17064 17272 17404 17654 18745 19249 
20917 22132 22364 22397 22673 23314 
23694 24066 25487 26236 26427 27394 
28026 28259 28612 28624 28850 29226 
29735 30203 30997 31605 31823 31993 
36248 36392 37134 37545 

50 Lira Kazanan Numaralar 
314 447 507 595 644 702 
908 1001 1263 1302 1908 1982 

1990 2030 2070 2074 2559 2704 
2705 2710 2865 2994 3149 3218 
3325 3907 4465 4552 4946 5026 
5489 5857 5959 6554 6635 6866 
71~ 7310 7320 7388 7455 7605 
7627 7663 7983 9028 8322 8375 
8424 8800 8824 8982 9034 9443 
9529 9556 9751 9829 1035710336 

34313 34522 35047 35289 36615 36007 157011576116088 1687717092 17401 
36320 36259 36346 36728 37649 37833 17466 18020 18226 18188 18457 18462 

38225 38299 38483 38744 38472 39472 18960 18934 18942 19157 19294 19458 
39732 39771 39777 19547 19718 19740 19745 19765 20044 

30 Lira Kazanan Numaralar 20096 20137 20201 20219 20245 20381 

206 478 573 8211044 1089 20396 20843 20973 21038 21387 21495 

1145 1155 1194 1210 1295 1458 21556 21734 21948 22432 22600 22884 

1472 1587 1716 1863 2076 2136 22784 23039 23281 23299 23561 23638 

2165 2248 3517 2523 2826 2980 23635 23855 23926 24005 24192 24388 

3100 3665 3728 3927 3989 4046 24558 24567 24568 24794 24920 24998 

4055 4318 4397 4405 4653 4713 25170 25399 24415 25698 25752 26072 

4737 4782 4829 0545 5117 5165 26187 26297 26386 26482 26576 26730 

5244 5252 5282 5285 5291 5296 26772 26787 26906 27024 27205 27519 

5308 5794 5866 6164 6205 6272 27663 27678 27972 28119 28211 28212 .. 
6826 28245 28294 28449 28529 28741 29131 6276 6459 6431 6541 6645 

6959 6997 7274 7441 7468 '?585 29449 29549 29711 29813 29744 29804 

7620 7664 7804 7808 8141 8161 30076 30104 30190 30267 30353 30756 

8304 8369 8526 8609 8737 8761 30818 30923 31027 31391 31631 31745 

8884 8912 9023 9023 9030 9070 32015 32072 32291 32412 32593 32692 
9116 9238 9314 9508 9527 9536 32755 32846 32997 33085 33203 33247 
9683 9762 9929 10149 10178 10228 33400 33549 33622 33986 34342 34561 

10268 10917 10950 10984 11077 11105 34658 34700 34937 35175 35295 55303 
11132 11544 11536 1159111659 11685 35436 35651 35832 36098 36131 36135 
11750 11764 12072 12146 1217112262 36370 36471 36601 36966 37146 37153 
12307 12426 12647 12793 12970 13082 37269 38161 38172 28198 38240 38302 
13257 13620 13772 14179 1419114211 38358 38375 38502 38590 38601 38780 
142111430114318 14702 14778 14845 39094 39188 39345 39399 39517 39748 
14849 14907 14949 15238 15479 15624 39820 

Devlet Oemiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ılan ları 
Muhammen bedeli 816 lira olan 2400 kilo muhtelif ebatta kurşun 

levha 23.1.1939 pazartesi günü saat 10,30 da Haydarpaşada Gar bina -
sındaki satınalma komisyonu tarafmdan açık eksiltme usullyle satın ah -
nacaktır. 

. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 61 lira 20 
kuruşluk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar 
komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon ta 
rafından parasız olarak dağıtılmaktadır. (132) 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Tıp Fakültesi laboratuvarlarında çalışmak üzere laborant namzet· 

lerine ihtiyaç vardır. Asgari orta mektep tahsili görmek ve Garp dil
lerinden birini bilmek lazımdır. 

İstiyenlerin Tıp Fakültesi dekanlığına müracaatlan. (2lS6) 

lst anbul Emniyet Müdürlüğünden: 
Polis süvari hayvanlan için azı 45 bin çoğu 50 bin kilo yulaf açık 

eksiltme suretile alınacaktır. İsteklilerin 16/ 1/ 939 pazartesi günü saat 
14 de 206 lira 25 kuruşluk teminat makbuzu ile defterdarlık m uhasebe 
Müdürlüğü dairesinde kurulu komisyona müracaattan. (101) 

Arapkirde Bir 
Çok Büyük 
İşler Yapılıyor 
Arapkir, (TAN) -Kasabamız pek 

dağınık ve varidatı nisbeten az ol
duğu için belediye, yollan tamamile 
düzeltememektedir. Maamafih buna 
çalıştığı görülüyor. 
Kaymakamlık da yollann yaptl -

ması hususunda himmet sarf ediyor. 
Malatya - Arapkir şosesi üzerinde 
150 den fazla amele çalı§maktadır. 
Bu yolda.ki 3 köprü tamir edilmiştir. 
Çarşıda yeni ve güzel dükkanlar ya
pılmıştır. Kasabamızın müstakbel 
planı hazırlanmış ve tasdik edilmek 
üzere Ankaraya gönderilmiştir. Plan 
gelince, Meşeli köyünden içme suyu 
getirilmesine başlanacaktır. 

Hükumetin bulunduğu merkez ma 
hallesinin elektrikle tenviri takarrur 
etmiştir. Küçük bir dinamo resmi da
irelere, çarşıya ve çarşıya yakın ev
lere elektrik verilecek, Herde bu bü-
tün Arapkire teşmil olunacaktır. ! 

Yeni açılan Arapkir orta mektebi 

1 
2 

3 
4 

5 

BULMACA 

BUGUNKU BULMACA 
ı 2 3 4 5 6 1 8 9 10 

1 

2 1 T 
n• 

3 1 
4 il!..._ ...:...-.ı.-
5 -. 
6 1 I~.....__ 
7 1 

için halkın yaptırtmakta olduğu bi- 1 .__..._ 
na bitirilmek üzeredir. Kaymakam SOLDAN SAGA: 

Fuat Aksoy ve orta okul direktörü ı - Taş - Bahçe salınca!ı, ı - Bir 
Tahir Üstünalın bu hususta çok gay- ağaç - Fena değil, 3 - Bir içki - Şehir 
ret göstermişlerdir. harici yer, 4 - Anlatmaktan emir - Bir 

renk, 5 - Şu değil, bu değil - Bursada 
Mutmurda nahiye binası yapılmak bulunur, Sıhhl hamam _ Çok değil, e _ 

tadır. Bi rde beş sınıflı mektep yaptı- Aydınlık - Taraf 7 - Kurum, duman -
nlacaktır. Ahit yemin, 8 - Telefonda kullanılan bir 
Dağlan çok, düzlüğü az olan A- tabir - Bir yerde oturmak, 9 - Fayda

rapkirde ziraat hayatı geridir. Buna lar - Abide, 10 - Eklenti, 11Ave - Bir sor 
ma edatı - Tarihi bir isim. 

rağmen, ihtiyaca hemen hemen kafi Yukarıdan •taöı: 
gelecek miktarda buğday yetiştiril - ı - Kahve gibi içilir - Yardım, ı -
mcktedir. Akmaktan fail - Nemli, 3 - Doğru de-
Kaymakamlıktan, bir ziraat me - ğll. Sıkıldığımız zaman söyleriz, 4 - As-

. t ·1 ·sı· yada oturan - Ayının evi, 5 - Yatmış, 
muru ıs enı mı~ ır. _ .. . mail, 6 - Doğru, istihkak. - Bir erkek 
Kasabamızın .en buyuk gelır mem- ismi, 7 - Kayinvalde, 8 - Bir maden -

baı, Manusa denilen dokuma işleri- Blr adet, 9 - Ayırmaktan fail. Tarihte 
dir. Her evde bir tezgah vardır ve bu bir devlet, 10 - Bir meyva - Kasapta 
işte 1400 amele çalışmaktadır. Bun- b_u_ıu_n_u_r_. _____ _..,__ ___ _ 
dan sonra gelen varidat memba1, ha
zirana kadar tazeliğini muhafaza e- Memur AranıyoP 
den lezzetli üzümlerdir. Bunlar ma- Bir Bayan memur alınacak-
alesef uzaklara kadar gönderileme - tır. Mısıır Çarşısının yanında 
mektedir. Maakulyan hanında 2-3 No. 

müracaat. 
En ala şaraplık siyah üzümlerin- ·-----------.. 

kilosu iki kurm;tan faz1aya çıkma -
maktadır. Arapkirde bir saran fab
rikası kurulsa. bundan istifade edi
leceğine şüphe olunmuyor. 

İstanbul Asliye Mahkemf"cıi İkfn
el Tlcal'et Dairesinden: G~ la tada 
Voyvoda caddesinde Doyçe Or:vent 
Bank şubesinin İstanbulda merkez 
hal 47 No. da Hasan oğlu Bahri 

ZAYİ - Davutpaşa 25 inci ilk o
kulundan aldığım diplomamı kay -
bettim. Yenisini çıkaracağımdan es
kisinin hükmü olmadığını ilan ede-
rim. 

Mitat oğlu Osman Babur 

Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu llônları 

İdareleri İstanbul Levazım ir 
.mirliğine bağlı müessesat içiıı 
187800 adet limon 24-1-939 Sa
h günü saat 14 de Tophanede Le
vazrm Amirliği satı116lma komis
yonunda açık eksiltme ile alma: 
caktır. Hepsinin tahmin bedelt 
3756 lira ilk teminatı 281 lira 70 
kuruştur. Şartnamesi komisyorıd~ 
görülebilir. İsteklilerin kanunı 
vesikalarile beraber belli saatte 
komisyona gelmeleri. "467,, "145,, 

·* 10 adet yangın söndürme atatı 

18/ 1/ 939 çarşamba günün saat 14 
de Tophanede lstanbul Levazım 

amirliği satınalma komisyonunda 
pazarlıkla alınacaktır. isteklilerin 

nümunelerile ve % 15 teminatla· 
rile beni saatte komisyona gelme-
leri. ( 4 72) (250) 

* Askeri tıbbiye okulu için 50 a
det gardrop 18/ 1/ 939 çarşamba 

günü saat 14,30 da Tophanede İs
tanbul Levazım amirliği satınal· 

ma komisyonunda pazarlıkla alı· 

nacaktır. Tahmin bed~li 550 lira 
teminatı 82 lira 50 kuruştur. Gar· 

drop nümunesi Beyazıtta okul 
binasında görülebilir. Isteklilerin 
kanuni vesikalarilc beraber belli 

saatte komisyona gelmeleri. 
(473) (251) 

HALİ TASFİYEDE 

PAMUK SANAYii 
Türk Anonim Şirketi 

Hali tasfiyede Pamuk Sanayii 
Türk Anonim Sirkcti hissedarla
rının 6 Şubat 1939 Pazartesi gü
nü saat on dörtte Galatada Kara· 
mustafa sokağında 149 numaralı 
Ovakimyan hanında 4 cü katta 
Şirket Tasfiye bürosunda adi su
rette vukubulacak heyeti umumi· 
ye içtimamda hazır bulunmaları 

rica olunur. 
RUZNAME: 

1 - 1938 yılı bakkrndaki Tas· 
fiye memuru ve mürakip raporla· 
nnın okunması: 

10527 10595 1128111397 11487 18599 
18865 19070 19075 19175 1910619281 
194311958720002201812043620607 
20668 20809 20868 21046 21193 21241 
21460 21797 22223 23129 23140 23714 
23844 23880 23931 24054 24195 24178 
24352 24395 2468~24722 24781 25121 
25376 25446 25639 25667 26071 26281 
26993 27511 27825 27915 28083 28341 
28376 38478 28502 28628 28956 29377 
29465 29776 29901 30256 30327 30442 
30781 30804 31279 31381 31498 31533 
31672 31748 31762 31821 32033 32951 
320863234432529326173303733304 
33310 33547 33787 33820 34211 34887 

------ zimmetindeki 30.9.937 tarihli he
sabı cari kabul mektubu ve hüla
sasr mucibince 525,50 liranın %9 
faiz masarif ve ücreti vekaletle 
beraber tahsili için İstanbul 3 ün
cü icra dairesinin 938/ 404 sayılr 
dosyasile gönderdiği ödeme emri-

bul oldu_ğu mübaşirin mesruha -
tından anlaşılmış olduğundan hu
kuk usulü muhakemeleri kanu -
nunun 141 ve 183 üncü maddele
ri mucibince tebligatın ilanen ifa
sına karar verilerek 14.2.939 ta
rihine müsadif salı günü saat 14 
de tahkikat günü tavin edilmistir. 
Binaenaleyh işbu ilim tarihinden 
itibaren bir ay zarfında dava dos
yasrnr kalemde tetkik ederek ip
tidai itirazlarla bilciimle cevanla
nnızın hepsini birlikte bildirme
niz ve yukarda ı:?Österilen ,gün ve 
saatte mahkemeve gelmeniz lü -
zumu tebliğ makamına kalın ol
mak üzere keyfiyet ilan olunur. 

2 - 1938 yılı hesaplarının tas
diki ve tasfiye memurunu~ bu yı
la ait muamelattan dolaYl ibrası; 

3 - 1939 yılı için mürnkıp in
tihabı. 

, 

NEVR.OZiN .. : . . . . ;o/ . .. . . . . . . . ~~ 

' ~ .. . 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma:; 
Nevralii, kırıkhk ve bütün ağrılarınızt derhal keser. 
- icabında günde 3 kaıe ahnabillr. -

AKA GÜNDÜZ 

Yalnız şu ince nokta var ki bu mektuplan yazanıa
nn imzaları sahici olsun. Tezcanhk etme. Hepsini söy 
lıyeceğim. Bu iki mektuptan birinin sahibi sözüm o
na bana aşık olmuş. Ötekisi de beni bilmem hangi ge
ce Karpiç'te görmüş, yanıma gelip eserlerim hakkın-
da malumat istiyecekmiş de yaşının on sekizliği ve 
utancının çokluğu engel olmuş. Dediğin gibi, masal, 
hepsi masal ama ne yaparsın ki başta romancılık var. 
Her tipi içyüzünden görüp anlamalL Bunun kısası 
mektupları okumaktır. Al birinci mektubu oku, oku 
da rafa mı koyarsın, cevap mı verirsin, ne yaparsan 
yaparsın. 

- Bu ne kargacık, burgacık yaZl! Dostum sana 
bir şey söyliyeyim mi? Bunu yazan kimse, yirmi se
kizinden yukarı! Bilmiyecek ne var? On sekizinden 
~şağıların eski harfleri bilmemeleri limm. Baksana 
çarşaf kadar mektubu eski harflerle yazmış, hem da
ha başında terkipler filan da uydurmuş. 

- Şunu yüksek sesle oku, ben de dinliyeyim tle 
koltuldarun kabarsın. 

Birinci mektup: 
Pek muhterem Bay Vurgun. 
Bu mektubumu yazmak için müptela olduğum 

endişıH tefekküratımı tarif ve tasvir edemem. (A kız! 

Sunu türkçe yazsan olmaz mı? Böyle saçma sapan .. 
Peki, peki okuyorum işte) .. Siz pek büyük zathrd::m-
sınız. Ben isem henüz on sekizini bitirmemiş güzel 
bir kızım. Etrafımdakiler. ablalarım., halalarım., ha-

TEFRiKA No. 10 

minnem, iki eniştem, bir amcam hepsi benim güzel
li ğimde ittirafkı ara ittihaz etmişlerdir. Annem sizle
re ömür öldüğünden naşi bütün işlerimi haminneme 
danışırım. Sizin hussuatınız için de kendisine müra
caat ettim. Sizi sevdiğimi, gıyabı alinizde aşık oldu
ğwnu (dostum! Hani ya koltukların kabarmıyor, laf 
karıştırmıyorum canım, darılma devam ediyorum, 
işte) .. Size mutlaka bir mektup yazacağımı nıinevel, 
minahar arzettim. Bidayeti emirde hiddetlendiı senin 
gibi henüz dünya evine girmemiş, yüzü gözü açılma
mış bir güzel kıza bu gibi şeyler yakışmaz! Utanmı
yor musun? dedl Bendeniz de kendisine şu cevabı 

takdim ettim: Haminneciğim! dedim, Marlen Ditri
bin (Yanık Kalpler) filmini seyretmedin mi? Sevgi
lilerin peşlerinde giden gidene, en sonunda Marlen 
de onbaşının arkasından çöllere düşüyor da güzelim 
iskarpinlerini yollarda bırakıyor, bir gazeteye sarıp, 
koltuğuna almasını bile akıl edemiyor. 

A kızım! dedi haminnem bendenize, ona diyenler 
film demişler. Filmde her şey olur, eni sonu 4 met-
relik patiska perde üstünde değil mi, ne haltederler
se etsinler. Malın gözümü, Marika mı, Mallen mi ne 
aşifteyse bir erkeğin paçasına çamur gibi yapJ.fml§, 
çöllere düşmüş diye sen de mi elin yaşlı başl:ısma mu
flallat ·olacaksın? (Bakalım musallat mı desil mi? 
Ne kızıyorsun? Ben kendi kendime söylen iyorum. 
Kesmedim, okuyacağım, dinle.) .. Bir defa yaşınız bi
ribirlne uymuyor. Bildiğime 2öre Bay Vurgun Hay-

ne itiraz edilmediği $!ibi borçta tc
djye edilmemiş olduğundan mah
kemenin 938/ 417 sayılı dosyasi1~ 
ikame edilen iflas davasına ait ar
zuhal sureti borçluya gönderi!miş 
ise de halihazır ikametgahı meç-

damak senin yaşının üç misli. Evlcnseymiş senden 
büyük torunu olurmuş. Haminnemin maruzat1 anif~
sine göz yaşlarımla cevap verirken izahatı kafiyede 
bulundum, şöyle ki dedim. (Kahkaha atmıyorum ca
nım, genzime tütün çöpü kaçtı da aksırıyor'.ım, din
le, bak ne demiş Şöyle ki) ... Bir takım benim gibi 
güzel, gençz kızlar, genç kadınlar meşhur Fransız 

muharriri Mösyö Danonçiyo varmış, hepsi ona aşık 
olurlarmış da peşini bırakmazlarmış. 

Onlar Avrupalı ise biz de Avrupalıyız, biz neye 
meşhurlarımızla tanışıp konuşıruyalım? Utancımdan 

niçin sevişmiyelim diyemedim. Haminnem tekrar iti
razatı şedaidesini serdetmiye başladı. O gibiler, de
di, büyük adamlardır. Kibirli olurlar, olur olmaz kız
lara dönüp de bakmazlar bile. Bu sözlerden mütees
sirane mahzun oldum. Hemen feryat ettim, iki defa 
(Güzellik kraliçesi) müsabakasına girmek istedim. 
Bırakmadınız. Hoş ikincisinde gizlice girdim ya. Her 
şeyimi beğendiler de kilomu beğenmediler. Beğenme

diler değil de müsabaka nizamnamesindeki kilodan 
ağır basmışım, nizama aykırı hareket edemeyiz de
diler. Eğer girseydim mutlaka kazanırdım. O zaman 
başını çevirip yüzüme bakarlar mıydı, bakmazlar 
mıydı görürdün. Elimde komisyonu alinin kocaman 
bir güzellik şehadetnamesi olduktan sonra yalnız B. 
Vurgun Haydamak değilı meşhur üstat Bay Hüseyin 
Rahmi -Oürpınar bile seve seve bakardı. 

Kızım! dedi haminnem omuzlarını kaldırarak. Ben 
karışmam, cevap alamazsan mahcup olursun. 

Sen yanlış biliyorsun haminne, dedim haminne
me, meşhur adamlar nazik de olurlar nazenin de, 
Paspal şirketinde küçük bir katip olduğumu haber 
alsa bile yine nezaketliliğine halel tari edilmez de 
bana cevap verir. Hele soyca esaletimizi bılse her 
mektubuma müstakil karşılık verir. Ben bir kere 
yazarım, hissiyatı kalbanem.i ifşaatta bulunurum, gör 
bak nasıl cevap verecektir. 

Hem muhterem beyefendi, bana iki satır cevap 
yeter, sonra isterseniz size muhtelif pozlarda çekil
miş resimlerimi takdim ederim. Resimlerimden ala-

(13B43) 

En az yirmi beş hissesi olup 
bu toplantıda bulunmayı istiyen
lerin hisse senetlerini toplantı gii 
nünden en az bir hafta evvel :l:r
ketin tasfiye bürosuna tevdi etme 
leri lanmdır. 

Mali müesseseler tarafından 

verilen hisse senetlerinin tevdiini 
natık vesikalar hisse senetleri ma 
kamında kabul olunur. 

Tasfiye Memunı 

cağınız intıba duygularınızı sonra açıkça bendenize 
arzedersiniz. (Hay diline kurban olduğum kraliçe 
namzedi hay! Kızma, şaka ediyorum, daha da var, 
kulak ver; ... Sizden cevap almak bahtiyarltğına nail 
olursam yazacak daha çok ibarelerim mevcuttur. Hiç 
olmazsa haminneme, ablalarıma, yengeme mahcup 
kalmamak için bir cevabınızın vürUt etmenizi çok ri-
ca ederim. • 

1stanbulda Salmatomrukta Mollaçıkmazında Ba
yan Habibe vasıtasile Bayan Perihan diye yazarsanız 
ben oradan alırım. İlle yazmazsanız bu mektubumu 
bir başka zarfa koyup, kapatıp, pullatıp tarafıma 
göndermenizi insaniyetliğini.zden mercudur. SSizi bü 
tün kalbı vicdanile iştiyak eden muhibbeniz. lmza: 
Perihan Soydangel. 

- Ne dersin bu mektuba? 
- Hayatı bilmlyen saf bir kızın hazin bir buh-

ranıdır, derim. 
- Öyle midir, yoksa böyle birisi yoktur da mu

zibin biri oyun mu ediyor? 
- Sanmam. Adını adresini verdikten sonra. 

Muziplik edip ne yapacak? Sen dünkü toy değilsin 
ki, aldanasın. O kadar ince eliyorsan cevap vermez
sin? Yazar yazar bıkar. 

- Fakat gerçekse 
- O zaman senin için enteresan bir şey olur. 

Yarım imlali, yarım beyinli, tiplerden bir tanesini 
yakından tetkik etmek fırsatını bulursun. 

- Yaz öyleyse, büyük ablamın ilk kocası Bay 
Tevfik! Geç masaya! Yeni harflerle yazacaksın. Ya
zını mümkün olduğu kadar bozuk yaz ki. büyük ab
lamın el yazısına benzesin. Malum ya abla kadından 
olur, erkekten olursa dayı derler, demezler mi ?Ağa 
bey mi? Ne olursa işte o. Kadının el yazısı da bura
da daı Amerikada da bozuktur. Ne· tuhaftır değil mi? 
Kadın eli dünyanın en güzel işini işler, oyasını örer 
de, yazıya geldi mi mutlaka karkac1klaşır burgactk· 
1aşır. 

- Her şey hazır! Söyle bakalım 
Dcnamı t•ad 

h 
tı 



Çakırcalı ile Boy Ölçüşecektim 

•• 

Bu Yeni Vazife Beni Bir Çocuk Gibi Sevindirmişti, 
O Gün İşlerimi Bitirdim Ertesi Günü Yola Çıktım 

Omürler gidiyor, zaman bir 
ekspres hızıyla geçiyot"du. 

Ben de, sıla dertlisi zavallılar gi
bi günden güne inceliyor, inceldik 
Çe de titizleniyordum. Geceleri yine 
dedeın Ince Kaptan rüyalarıma 
giriyor, kimi zaman sarp dağların 
tet>elerinde, kimi zaman da yeşil 
0rınanların derinliklerinde gezdi
liyordu beni. Gündüzleri de hli1-
Yalara dalıyor, saatlerce düşünü
Yor, düşünüyordum. 

Yine böyle çok düşünceli, gam· 
lı kasavetli bir günümdü. Saray1n 
l'ıhtımmda oturmuş, güneşin deniz 
iiıermdeki pırıltılarını seyre dal
?nıştım. 

Polis arkadaşlardan birinin ba
§l?nın ucunda birdenbire haykıl'lr 
gibi yükselen sesi ile sıçrıyarak 
kalktım. Muhatabım telaşla: 

- Polis müdürü Azmi Bey, de
di Hemen şimdi dahiliye neı:are
thıe gidip Nazır Talat Beyi gör
'ttlenizi emretti 

Yanın saat sonra Talat Beyin 
karşısında, pek te tabii ola

?'ak merak içindeydim. Vereceği 
etnri unutmuş gibi bir kaç saniye 
~e baktıktan sonra güldü ve: 

- Sadık, ded.L Seni Çakırcalı
lltn takibi için Izmir valisi Mah
ınut Muhtar Paşa istiyor. Gidersin 
değil mi?_ 

- Siz de münasip görüyorsa
~ giderim. 

- Çok iyi olur. Kara Sait Pa
~ da Odemişte. Tabii onun em
rinde çalışacaksın. Göreyim seni 
Sadık. Şu çalı kakan herifi tuta
bilirsen ihya ederim seni. Şimdi 
rol Paranı al, yarınki vapurla çık 
Yola. 

Ahmcdin suçlarını bağışlamakla 

beraber rahat durmıyacağını bil
diği için, diğer aman dilemiş eş
kıyalar arasında, onu da el altın
dan, "Boşnak Hasan,, adında bir 
jandarma çavuşuna öldürtüyor. 

B enim karşılaşmağa gittiğim 

Çakırcalı Mehmet işte bu a
damın oğludur. Babası vurulduğu 

zaman Mehmet henüz yedi yaşın
da ve "Ayasuluk,, köyündedir. A
nasının yanında bulunmakta, köy 
hocasından ders okumaktadır. ip
tidai tahsilini bitirdikten sonra, 
Mehmet, hoca olmak hevesiyle 0-
demişe geliyor, bir medreseye çer 
me:ı: oluyor. 

diriyor ve intikam almağa teşvik 
edici haberler gönderiyor. Vaktıle 
babasını vurduğu, kendisini tuttu
ğu için, zaten hakkında kln besle
diği jandarma çavuşunun anasına 
karşı yaptığı bu uygunsuz hare
keti bir türlü hazmedemiyen, aile 
namusuna bir taarruz telakki eden 
Çakırcalı Mehmet, köyüne git
mekten, aile yuvasına dönmekten 
vaz geçiyor, yolunu değiştiriyor, 
ve Bozdağına çıkıyor. Yalnız has
mı olan Boşnak Hasan çavuşa de
ğil, zamanın hükıimetine de çok 
ağır hakaretlerle meydan okuyor. 

(Devamı var) 
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Yazan: 
~!!!!i!~~!!!!!!!!!!!i!~!!!!!!!!!!i!~~~ 

Haliliarnas Bahl<çısl 
·~~~~~~~~ 

Gün doğdu. Toplar atıldı. Kur 
ban bayramı idi. Yeni doğaıı 

günün başı bin üçyüz küsur sene
lik adete kurban gidiyordu. 

Demirci Selimin yedi çocuğu vaı 
dı. Fakat yedi parası yoktu. Karısı 

bir parayı mendilde yedi düğümle 

bağlardı. Fukara olduğu için değil 

Huriye hanımın doğuştan eli sıkı 
idi. En çok kurban kesen, en zen
ginlerin evlerine birer çocuğunu 

gönderdi. Böylece en yağlılardan, 

en iri kıyım kurban eti sadakası ve 
rebilecek olanlardan, et gelmesi i
şi sağlama bağlandı. Et hele bir 
gelsin, Huriye hanım çocuklarına 

kıymığını bile koklatmadan onu 
hemen kavurup küpe teperdi. Üç 
dört günde bir aşlara tuz biber e -
kercesine yemeklere kaşık ucu ile 
küçücük parça katardı. Mukaddes 
et olduğu için kavurmamn ertesi 
bayrama kadar dayanması sevap -
tı. Bazan yar.ı baslarında kimc;e bu 
lunmadığını:ı. emin olursa Huriye 

hanım yemeğe koyduğu kavurma

nın dört beş mislini ağzına atıştı
nverirdi. 

Demirci Selim tuhaf bir adam -
dı. Yazın eşeğine biner köy köy ge 
zer kalburculuk, kalaycılık, tene -
kecilik eder, ve kışın açtığı demir
ci dükkanında yaptığı çapaları, 

baltalan, sapan demirlerini satar
dı. Para verirlerse ne ala, vermez
lerse buğday, dan, tarhana, yumur 
ta, torba yoğurdu alırdı. Köylerde 
gezerken az buçuk katıkla biraz ek 

mck yer, ona başka bir şey ikram 
ettikleri zaman, çocuklar evde o 
yemekten yemiyorlar diye boğa -
zından geçmez, "teşekkür ederim 
tokum!,, derdi. "Demirci Selim ne 
biçim adamdır?,, diye sorarsanız, 

herkes Demircinin şu veya bu va
ziyette yardımlarına koşmuş oldu 
ğunu söylerler, fakat dindar mıdır. 
Çapkın mıdır, delimidir, akıllı mı
dır bilmezlerdi. 

1 ş döne dolaşa Demirci Seli -
min kıtca akıllı, hoş bir a -

dam olduğu kanaatine daynırdı. 

kat bir sevap yerine katmerli bir 
sevabın kredıto defterine geçiril • 
mesi ihtimali varken, o kadar ena
yi mıydi ki, kurbanları ba!kas~a 
kestirsin de kendi paracagzı ıle 
satın aldığı kurbanlık koyunlar 
dolayisiyle kendi hesabına yapaca
ğı bir karı başkasına kaptırsın? 

Kurbanlarını kesecek olan adam 
ama, kurbanları kesmemek dola -
yısiyle seva;:ı kıtlığında. kalarak, 
cehennemedek gidecekmış de, ebe
diyen tepesine zebanilerin topuzu
nu yiye yiye avaz avaz haykıra -
cakmış; cehennemin finarına ~a. • 
dar gidip bağırmazsa hacı Kadırın 
hatırı kalırdı. Ta o kadar omurun
daydı! Hele tir kedisi cennet bah
çesinde kurulup ebediyen "leylek 
bacağını salıadı,, diyerek fehrişte 

yanağı okşasın ve ebediyen gulman 
larla halvet olup kevser şerbetin
den dem çeksin! Bütün insanlar, 
dünyada kendi yağları ile kavrul -
dukları gibi, ahrette de ruhları ile 
kebap olsalardı bile vız gelirdi o -
na. O cancağızım bilirdi. İşte dün 
yasını da ahretini de mamur eyle
mişti. 

Bittabi Hacı Kadirin de inan
dığı Allah kendisi gibiy

di. Gökte oturmuş, Başına davul 
kadar bir sarık sarmış. Kainatı 
kinden kan çanağına dönmüş göz
lerle yıldırıyor, öfkeyle dişlerini gı 
cırdatıyor. v~ neredeyse yer yüzü 
nü kıtlık kıranlık, veba ve kolera
ya boğmağa hazırlanıyordu. İşte 
bu kurbanların sıcak sıcak kanla· 
rı onun gönlünü edecek; ve bir 
yaranın ufuneti, kırmızı tentür
diyotla temizlendiği gibi, bu kan
lar 1a Allaht öfkesinden dezenfek 
te edecekti. 

N azrr Talat Beyin yanından bir 
~ sevinç ve çılgınlığı ile çık
tırn. O gün işleri.mi bitirdim. Er
tesi günü de vapura bindim. 

Bir taraftan okurken, diğer ta
raftan da geceleri tütün kaçakçı
lığı yapıyor. Beş on kuruş edini
yor ve bir gün evleniyor. Aradan 
bir kaç seneler geçtikten sonra, 
Çakırcalı Mehmet, kaynanasınm es 
ki kocası Hacı eşkıya denilen ihti
yar bir kurdun teşvikine kapılı
yor, vaadettiği bir kaç dönüm tar
la ile yüz altına tamah ediyor. Tıp
kı babasının yaptığı gibi, o da bir 
gece arkadaşlarından Hacı Musta
fa ile Çoban Mehmedi yanına ala
rak kaynanasile üvey kaynatası
nı evlerinde kıtır kıtır kesiyor. Fa 
kat bu cinayetin Çakırcalı tarafın
dan yapıldığına kimse şüphe et
miyor. Faili bir türlü bulunamı

yan bu cinayetin tahkikatına hü
kumet, tesadüfün çok garip bir 
cilvesi olarak, vaktiyle Çakırcalı 
Mehmedin babasını öldüren jan
darma çavuşu Boşnak Basanı me
mur ediyor. 

ZATÜRREE 

Ne var ki hazan işi ile meşgul o
lurken Demirci Selim birden du -
ruverir, elinden çekici düşer, ve si 
garası parmağını yakıncaya kadar 
başı eyik dala kalırdı. Ona " Ne o 
Selim? Binin yarısı beş yüz, o da 
ne sende var ne bende! Düşünme 
be!,, derlerdi. Selim " sinir -
lenir, "Yahu ne tuhafsınız, kafayı 
düşünmek için değil de ne için o
muzlarımızın üstüne koydular? 
Kaldı kaldı da. binin yarısı beşyüz, 
o da bende yok diye düşüneceğim! 
Tam buldunuz adamı!,, der, yine 
çekicini alır, saatlerce örs üzerine 
çekici duyulurdu. 

Altı çocuğun ellerinde küçük et 
parçalan olduğu halde yedinci ço
cuğun Kadir ağadan alacağı eti bek 
liyorlardı. Kadir ağa ''Tanrı ulu -
dur!,, diye 5ümbürdiyerek bir hay 
vanın boğazına kendi eliyle bıça -
ğını bastı. Ve ondan sonra hayva -
nın üzerine çöktü. Koyun tepindi 
tepindi. kanı gırtlağında gargarlan 
dı, hırıldadı. Git gide tekmeler ara 
lığı fasılaları uzadı. Tiril tiril tit -
redi. Yavaş yavaş gerildi. Son bir 
tekme attı. Tüten kanlı gırtlağın -
dan derin bir "Hah!,, duyuldu. 

Boy ölçüşmek için kaderin be· 
ili ayağına gönderdiği Çakırcalı 

efeyi okuyucularımın pek çoğu, he
le gençleri biç tanımaz. Bundan 

Sonra bir ipte karşılıklı oynıyaca-
ğımız bu marifetli canbazın da 

kim ve nenin nesi olduğu hakkın
da okuyucularıma biraz malfı.mat 
'\7ermek her halde faydalı olacak
tır. 

Ça1a.rcalı Mhmedin de~~s~? Is
parta civarında Burhan koyu hal
kından Kara Mahmut adında biri
dir. Bir cinayet işlediği için kö· 
yünden kaçıyor, izini kaybeder~k 
Ödemişte (Ayasuluk) köyüne gelıp 
yerleşiyor. Uslanıyor, çalışıyor, ev 
bark ediniyor ve evlenerek Ah • 
met adında da bir oğlu oluyor. 

Çakırcalı Ahmet te b~~üyo.~, 
babası Kara Ahmet gibi tıtız, g~
EÜ pek bir genç oluyor. On sekız 

rd - bir kızla ev yaşında iken kaçı ıgı 
leniyor. Bu kadından Çakır adıı:ı
da bir kızı, Mehmet adında da b~~ 
oğlu oluyor. O sırada (93) har 1 

için asker toplanmaktadır. Başı 
boş yaşamağa alışmış olan Çakır
calı Ahmet yurd müdafaasından 

d - k Az bir za-kaçınıyor, aga çı ıyor. . ... k 
man sonra Tire kasabasının buyu 
lerinden "Hacı Ali Paşa,, nın teş
kil ettiği gönüllü taburuna katıla
rak harbe gidiyor. 

Felaketle, mağlubiyetle neti
celenen harpten köyüne 

döndüğü zaman, kızının köy deli
kanlılarından biri tarafından kaçı
nldığını öğreniyor. Vaktiyle kend~
si de kaçırdığı bir kızla evl~ndı
ği halde, kızının kaçıran dehkan
lıyla yaşamasma tahammül ede
rniyor. Bir gece damadile kızı~~: 
evlerinde koyun boğazlar gı 1 

kesmek vahşetini gösteriyor ve 
dağa çıkıyor. Bir aralık yap~kla
!'lna pişman oluyor, aman ~ıley~ 
rek hükumete sığmıyor .. Elı .. e~lat 
kan;yle kızıllac;an bu. şerır koyune 

'd . "Bir<r"i cıvarında ycr-Jl:! emıyor, b.,, 
leşiyor. . 

0 zamanın bükdınctı, Çaktrcalı 

B u becerikrı çavuş üç ay uğ
raşıyor, cinayetin Çakırcalı 

Mehmetle arkadaşları tarafından 

yapıldığını meydana çıkartarak u
çünü de tutuyor, adliyeye teslim 
ediyor. Fakat muhakemede, cina
yetin bunlar tarafından yapıldığı 

kanunun tarifi üzere ispat edile
mediği için, Çakırcah Mehmetlc 
arkadaşları birer sene hapse mah
kum oluyorlar. 

Çakırcalı Mehmedin müddetini 
bitirip hapishaneden çıktığı gün
lerde, vaktiyle yaptığı bir koyun 
hırsızlığından dolayı tutulup mu
hakeme edilmesi icap ediyor. Meh
medin Izmir hapıshanesinden çı
kıp Odemişe geldiğini öğrenen hü
kumet, tutulmasını yine Boşnak 
'Hasan çavuşa havale ediyor. Fa
K.at hükumetin aldığı bu haber 
yanlıştır. Çakırca:ı :vıehmet henüz 
Odemişe gelmemıştır. Yolda bu-

lunmaktadır. 
Hasan çavuş Mchmcdin evini 

r bulamayınca titizleniyor, 
arıyo , ~ . k 
Mehmede, ailesine agır hır ha a-

t apınak kasdiyle anasına: re Y 
1 

. . 
_ 0 oynak berge eyı sen mı 

doğurdun? .. 
Di or ve tüfeğinin ucuyla kadı-

~çıkça söylenmesi ayıp olan, 
nın, .. t·· 
bir yerini dur uyor. 

ehmedin anası, tabii pek M haklı olarak, jandarma~ın 
bu terbiyesiz, yakışıksız ha:eketın-

d acı duyuyor. Hemen hır yakı
en k · ~1 b·ı niyle bu kötü hare etı og una ı 

Grip hastalığı kadar değilse de, 
onun da adı her yıl bu mevsim
de biraz fazlaca işitilir ve l$itildi· 
ği vakit insanı a7. çok meraklan- , 
dırrr. 

Zartiirrt'e, şiiplıesİ7., pek ciddi 
bir hastalık · olmakla beraber ne
ticesi mutlaka koTkulu olmaz. 
Simdiye kl'ldar toplanıla111 istatis
tiklere göre, toptan hesap, ona 
tutulımJann yii7.de yetmis hesi 
kurhılur. Bir insan övle ciddi bir 
hastahğa tutulunca, kurtulmak 1-
cin, dörtte ü~ şansı bulunmak da 
büyük bir umut demektir. 

·Hele insan hu bastalri?a tutul
mazdan öne<' dinç ve sa~lam o • 
}ursa ondan korkmab hl~ lüzum 
yoktur. AğTr şeki11eri en zivade 
~ok alkol kullanan kimselerde o
lur. Alkol keyfinin acısı za
tiirree hasıtahğnda meydana cı -
kar. Cok alkol kullanmış. adam 
zntii!'l'eeye tutuldulhı vakit, has
tahıtrn ;onu mutlaka fena olma
sa da hastahk çok ağır geçer. 

Bir de zatürree gelmezden ön· 
ce, zaten" yüreklerinden yahut 
böbreklerinden miizmin hasta olan 
lar kin hastalık tehlikeli olur. 
Şekerli hastalar için de zatürree
ye tutulmak hiç de iyi bir şey sa
yılmaz. 

F.rkPklerdc kadmlardakinden da 
ha :r.ivadcdir. Sehebi, hir kere er
keklerin soğuk almağa daha ziya
de maruz olmalandtt. Çünkü 7'.a
tiirreenin asıl sebebi mahsus mik
robu olmakla beraber soğuk al • 
mak o mikrobun vücutte çob1a
rak hac;tahk yapmasını kolaylaştı
rır. E"keklerln, kadmlardan 7.IVa· 
de, alkol kullanmalan da zatür • 
reenin erkeklPTde daha <'Ok görül 
mt'sine bir sebeptir. Alkol hasta
lık ı?eldil!i vakit onu daha ağrrlaş
ttrdığı gibi, hastalığın gelmesine 
de yol açar. 

Zatürree hastalğnnn kendJne 
mahsus bir milo-obu olmakla be
raber hulac;ık olduğu isbat edile
memistlr. Yalnız grin hastahğınm 
;ı~aptığı zatürree bulaşıktır, onun 
da şekJJ ve yiirüyüşü asıl zatürre
eden başka tiirlü olur. 

Bu ha"lfalığın. hekimlerin ba· 
Jmnından. bir 1yilfitt vardır: T~
hisi pek kolaydır. İnsanın sapasağ 
bım gezerken, birdenbire uzunca 
bir titremeyle ve 39 hatta 40 de
rece atesle yatmağa mecbur ol -
ması derhal onn batıra getirir. Bu 
kada... ates. tabii, bas ainsı da ~ . 

rir. Dudaklann yanık gibi olma
sı ve etrafındaki kabarıklar bu -
lunması da hastalığın teşhisini 
kolaylaştırır. - Zatürreeli hasta • 
nm nefesi STklaşrr, nabız normal 
halinden daha acele atar, fakat a
tesin yüksekliği nishetinde değil
dir. Teneffüsiin gfü;·Hiğiinden ya
takta yatmak güclesi.r. 

Göğüs hastahi'bnda öksiiriik ol
ması da tahiidi1'. Fakat bu hnstn-
1ıkta öksiirilk derinden crktığT ht'l
li ve kesik kec;ik p,elir: Sidcfot1i ol
masmıfan 7.İyade insanı sinirlendi
rir. Öksürükten sonra, aradasrra
da balgam da <:ıkar: Bu da zatür
ree hastalığına mahsus bir renk
te olur: Teşbihte hata olmaz de -
dikleri kin, eski zaman hekimle
ri onu kayr~ ren~e benzetmi~· 
lerdi. Şimdiki hekimler daha zi. 
yade zevk sahfbi olduktan idn 
buna sadece kanla bulaşmt'i der
ler. 

Hekim hastayı muayene etti
ii nklt, şiiphesiz. onun ~öc;si\ni.i 
d.- ıUnler "'e hnstanm daha yH7iine 
haktıih vakit siinhelendiğt alamet
leri göğii'ite bulur. Orılarm ne ol
duğunu lıOmenin, tabii, size Iü -
zumu yoktur. 

Zatürrt>e hastabihnm bir ivili
ii de ne vakit hiteceei önce<IPn hcl
li olmasıdır: Çok defa başladı~n
dan bir hl'fta sonra. ateş heniiz 
yüksekte iiken vP hasta ağ'rrlao;T
yor dive zannedilirken, gayet bol 
ter gellT, idrar artar ve ate'.?. ıre1-
diği gibi, birdenbire normal dere
ceye düşer. 

Su halde sıkıntısı bir hafta de· 
mektir. Ru da, mesela, kara hnm
mı. hastaltqmm yanında pek ha
fif kalır. Hem de zatürree gecfik
ten sonra. aikasmdan bir şev bı
rakmaz: İnsan ondan tertemiz çı
kar. 

O, hfr hafta lclnde de hastanm 
iyi beslenmesine dikkat etmE"k Ja
znndJT: fakat dalma sulu ındalarla: 
Giinde iki üc Ilh'E" süt yahut onun 
v~rini tutacak kadar ayran. ~iite 
İı:ahvf', cav. hatta biraz kakao ka
tilahilfr.· Cokça limonata, poTtakal 
serhetl. Hasta isterse sebze suyu 
da içebilir. 

Haııtayı beıılemekle beraber ağ 
zmr dalına temiz tutmak laztındrr. 
Arndas1rada maden suyiyle ai!zı 
ı;;alkalatmak ividir. Ağzım temiz
Ietfrken dudaklarının etrafında ka 
barcı:klar görürseniz, memnun ol
malmnız. Bunlar iyi alim.et sayı~ 
hr_ 

Selim ağa yine mübarek gün gel 
di. diye tasalandı. Çünkü o gün 
mutlaka ka!'1ı;ı ile kendisi arasın -
da bir hır gür olurdu. Evvelemir
de Selim ağa. çocukların şundan. 
bundan et sadırkası toplamağa gön 
derilmelerini hiç istemezdi, sonra 
et gelse bile onun kavrulmasına i
tiraz ederdi. Huriye hanım kom -
şusuna şikayet ederken "Kaçık 

efendim kaçık! et gelince, hiç ka
vurmamalıyffiısız, topunu külbas -
tı yapıp çocuklara tıkmalıymışız. 
Şu ne günlere kaldık bakındı bir! 
Bu kesatlıkta ''insan elini pek tut 
malı ... pek! ,, derdi. Selim ağa pek 
iyi biliyordu. Yine etler kavrula -
caktı, yine çocuklar "açız!,, diye 
tutturacaklardı. O da oklava mı, 
maşa mı eline ne geçerse, bando 
muzika, şefdorkestri gibi çocukla
rın. irıce kalın seslerini idare ede
cek, çocuklar katılarak gülecek -
ler, ve o da "Galiba dünyaya yal -
ruz bakkalla kasaba borç ödemeğe 
geldik. bakalım kimi yere vuraca
ğız!., diyerel(, çocuklara et almak 
için kapıdan fırlayacaktı. 

Q gün çocukların her biri öteki 
nin hangi eve gittiğini bili

yordu. Et parçalarını erkence ele 
geçirenler ötekilerin yanına koştu 
lar. Nihayet yedisi de en çok kur
ban kesen, büyük Patlıcanoğlu ti
carethanesi sahibi hacı Kadirin 
bahçesinde toplandılar Hacı yedi 
kere hacca gitmişti. Doğru sözlü 
bir adamdı. Sözü sözdü laf değil! 
Her sözü mutlaka işine gücüne ait 
olurdu. Ömründe ağzından yalan 
çıkmamıştı. Şu kadar para veririm 
dedimiydi mutlaka verirdi. Bu ka
d8.r faiz alırım dcdimiydi, alır mı 
alırdı. Hiç harama gözü kaymamış, 
ağzından kötü kelam çıkmamıştı. 

Kurban kestirmenin bizatihi bir 
sevaeı vardı. Adanılan kurbanla -
nn kendisi tarafından kesilmesinin 
de ayrıca bir sevabı daha vardı. 
Dünyada hayat sigortasına yatırı -
lan taksitler kabilinden, Haci Ka
dir ahretteki sevap bankasına se
vap taksiti yatırırken, ve yalın -

Ve Kadir ağanın altında bir et 
kemik kümesi olarak yığıldı kaldı 

Kadir ağa başında duran bahçe
vanına ''Bu Akçalanlı Mahmuttan 
on !iraya aıdığımız koyun değil 
mi?,, diye sordu. Öteki "He!,, diye 
cevap verdi. Hacı Kadir ''Yirmi ok 
ka var yok, herif bizi aldattı,, de
di. 

Kadir ağanın önünde Demirci 
Selimin yedi çocuğundan başka, o
tuz kadar kız erkek çocuk vardı. 
Kan çukurunun etrafına dizilmiş 
hayvanların bazılannın kesildiği • 
ni, bazılarının derileri yüzülmek ü
zere tulum gibi şişirildiğini, 
ciğerlerinin söküldüğünü, iş -
kembelerinin patladığını, şaş -
kın gözlerle seyrediyorlar; iç -
lerine alıyorlar, ve yapılan her 
binanın temelnide kesilen kurban
lar gibi, varlıklarının iç temeline 
gördükleri t,u vaziyeti nakşediyor 
lardı. Bunlardan onunun rengi uç
tu. İki tanesi az kaldı bayılacaktı. 

Hacı Kadir boğazladığı iki ko-
yun arasında fırsat bularak 

şehadet parmağını sıcak kana sok
tu ve bütün çocukların alınlarına 
birer kan lekesi sürdü. "Artık bun 
lan kan tutmaz,, dedi. Bir başka 
koyunu önüne yatırdılar. Kesme 
sevabını kendisine temin edecek ilk 
bıçak çekişinden sonra, Hacı benzi 
atan çocuğun birine bıçağı vererek 
''alış bakalım. :kabadayı acar ol 
dedi. Ve koyunun boğazının mü'~ 
tebaki sinir damar ve etlerini bir 
kaç çocuğa kestirdi. 

D~nıirci Selimin yedinci çocuğu 
da etleri alınca, çocukların hepsi 
evin yolunu tuttular. Yaklaşan ye
di çocuğunun sokaktan gülüşleri 
Selimin kulağında hoş bir çıngırak 
gibi çınladı. Kapı gürültüyle açıl-

f!.(ttfen sayfayı çeviriniz) 





'lucudünüz bir tehlikenin yaklaştıianı haber veriyor~ 

rip! 
LI • so,çukaf"ınlılı ve ağrıların emniyetli 
11ernen ASPiRiN; grap, • • 
ilAcı ASPiRiN ahmz ! Asptrin'in iyi tesirini pek az sonra 

g6receksin1L 

ısrarla 

PASTiL KATRAN HAKKI 

Müsabaka 
Muavini 

ile Müfettiş 
Alınacak 

P. T. T. Umumi Müdiirlüğünden: 
İdaremizde münhal (35) lira maqlı müfettiı muavinlllderf için 10.

~.939 tarihinde Ankara ve lstanbulda bir müsabaka imtihanı yapıla· 
Caktır. İsteklilerin aşağıdaki şartlan haiz bulunmalan lazımdır. 

1 - Türk olmak ve ecnebi kadınla evli bulunmamak, 

2 - Hukuku siyasiyesine sahip olmak, 
3 - Hukuk, mülkiye, yüksek İktısat ve Ticaret mekteplerinden ve 

hunlara tekabül eden ecnebi yüksek bir mektepten mezun bulunmak. 

4 - Hizmeti f iliyesini yapmış, veya sınıfı ihtiyata nakledilmiş ve
Y• askerliğe elverişli olmadığı sabit olmuş bulunmak veya tecil edil· 
tnek, 

5 - Otuz yaşından yukan olmam.ak ''Halen devlet memuriyetin· 
de bulunanlar bu kayıttan müstesnadır.,, 

6 - Hümühal esbabnwlen bulunmak '99 haklarında 79pılmlf tah
kikat netıeeaJnde herhangi bir suçtan dola)'l mahk1l.m olmadığı sabit ol 
inak. 

7 - Daire doktoru veya İdarenin 1ilzum göstereceği hastanede sıh 
hat heyetince yapılacak muayene neticesinde, sıhhi vaziyeti bu vazife
Yi ifaya müsait ve memleketin her tarafına daimi surette seyahate mü 
tehammn olduğu anlaşılmıf bulunmak. 

İsteklilerin nüfus hüviyet cüzdanı, askerlik vaziyeti, iyi bil, adli.
Ye vesikalariyle qı kağıdı ve mektep diplomalannın asıl veya noter
likten tasdikli suretlerini ve hilen bl.r dairede memur olarak müstah
dem iseler zati sicil cüzdanlariyle dilekçelerini 4 kıta vesika fotoğraf
lan ile An.karada P. T. T. Umumi müdürlüğü Muamelit müdürlüğüne, 
İstanbulda P. T. T. müdürlüğüne 30.1.939 tarihine kadar tevdi etmeleri 
\?e imtihanın yapılacağı 10.2.939 tarihinde aaat 10 da mezkftr müdür
lüklerde hazır bulunmalan lazımdır. İmtihan tahriridir. Muvaffak ~lan 
lar aldıktan numara derecesine ve münhal adec:lme göre müfettiş mu
avinliğine tayin olunurlar. Muvaffak olanlar münhal adedinden fazla 
olursa muvafakat ettikleri takdirde İdarenin diğer münhal hl.zmeUerl
:ııe tayin olunabilirler. Kazananlardan müsavi numara alanlar arasın
da Ecnebi lisana vakıf olanlar tercih olunurlar. 

tptidaen memuriyete intisap edecekler (30) lira asli maaşla müfet 
t1t muavinliğine namzet olarak ve hilen devlet memuriyetinde (35) 

lira alanlar veya (30) lirada kanuni müddetini doldurmuş olanlar (35) 

lira maaşla tayin olunurlar. 
Müfettlf muavbılerine tefttt maksadtyle . ~atlerfnde harcırah 

kanun ve kararnamesinde yazılı nisbetler daıresınde seyahat ve ika • 

ınet yevmiyesi verilir. 
tMTiBAN PROGRAMI 

1 _ Tilrkfyenln 0ttısadt ve tab~ coğrafyası, 
2 _Hesap: Faiz- Iskonto, tenasup, 

3 _Mali usulü defteri, muhasebei umumiyi!' kanunu. 
4 _ Memurin kanunu - Memurin Muhakemat kanunu, ceza m~ 

L-- teri l" k u 1609 No. lu kanun, kefalet kanunu - ve Türk 
ııu:me usu u anun , al1ik hüküml . 
ceza kanununun memur suçlanna müte en. 

5 Tü ki edeki Posta Telgraf ve Tel~fon te§kilitına ait umum! ma 
11bııat ile P.r T.1 

T. idareSine ait 2822 No. lu teıkillt kanunu .(65) (181) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü tlcinları 

Miktan 

440 adet 15.840 M. 3 
135 ,, 3.921 .. 
135 ,, 3.510 .. 

Ölçiilü 

400X30X30 
400X28X0,028 
400X25X0,028 • 

710 23.271 .. 

d b' d ve miktan yazılı 23.271 metre mlk'abı tahta 
I - Yukar a e a 

. ne satın alınacaktır. 
açık eksıltme usu ı li beh etre mlklbı 39 Ura hesabile 907.80 

Il-Muhammen bede er.m 
1' akkat teminatı 68.70 lnadır. 
ıra ve muv . 13 1 939 tarihine rastlayan cuma günü saat 15.45 de 

III - Eksııtme · · . · k · e mübayaat fllbesındekı alım omısyonunda yapı-
Kabata§ta Levazım ~ . ilen ıün ve saatte adı ncen komiSYona 

TAN ==================================================== ıı 
Harici Askeri 
Kıtaat llanıar1 

Türkiye Cümhuriyet.1 Merkez Bankası 
7 - ikincikllnun - 1939 Vaziyeti 

4/ 1/ 939 günü ilin edilmiş olan 

Ankarada M. M. V. sat.nalına ko- KASA: 

AKTiF. PASiF • \ Lira 

misyonunca alınacak 36 çeşit tıbbi 

ilacın tahmin bedeli 67,000 lira ilk 

teminatı 4600 lira ve §artname be

delinin de 335 kuru§ olarak tashih 
edildiği ilin olunur. (767) (252) 

Albn: Snfi kılogram 17.J:>U.BJ:> 
BANKNOT 
UFAKLIK 

DahUdeld Muhabirler: 
Türk 1lra11 

Rariçteld Muhabirler: 
Altın: Safi kilogram 9 .054.61• 
Altına tahvili itabı) Serbeat 
dövızler 

Diler dövizler •o 8nrd11 ldi
rinc bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri: 

24.138.680.71 
H.463.118.-

1.188.649.83 

1 

665.781.37 i l 

\2.736.038.33 

12.832.70 

7.321.916.17 ı 

1 

Lira Sennaye 

ihtiyat Ak~I 
39.788.446.54 Adi •• tevkalldo 

Hususi 

685.781.37 Tedavtlldekl Banknotlar: 

Deruhde edilea eYrakı nakdiye 

Kanunun 6 - 8 ind maddeleri
ne tevfılıtan bazını tarafmıbn 

dltı tedıyac 

20.070.587 .20 Deruhde edilen cvTato naıtdtye 
bakiyesi 

Karı11ıtı tamamen altm olarak 
iliveten tedaviile vazedileıı 

J 15.000.(100 -

2.712.234.l 1 
6.000.000.- 8.712 234.1 l 

158.748 563.-

16.004.121.-

142 744 442.-

19.000 000.-

İstanbul Asliye İkinci Hukuk 
Mahkemesi Relslltlnden: Davacı 

Mehmet Emin tarafından müddei
aleyh Büyük Çekmecede Fatih 
mahallesinde Mitata bey hanesin
de yarbaylıktan mütekait Hüse
yin Hüsnü Dalyancı ve Sait Alan 
aleyhlerine açılan fekki haciz da
vasında müddeialeyhlerden Hüse
yin Hüsnü Dalyancınm vaki teb
ligata ra~en mahkemeye gel • 
mediA'l.nden hakkmdaki tahkikatın 
mahen devamına ve işbu gıyap 
kararının vine bersabık usulün 
141 ci maddesine tevfikan 2(} gün 
müddetle muamileyh Hüseyin Hiis 
nüye tebliğine ve tahkikatın 14.2. 
939 salı günü saat 9.30 bırakılma
sına tahkikat hakimliğince karar 
verilmiş oldujtundan müdde~leyb 
Hüseyin Hüsnü Dalyancmm ta -
:vin edilen işbu .'!{in ve saatta mah 
kemeye ıelmediği veva bil." kanu
ni vekil göndermediği takdirde 
hıtkktndald muhakemenin maben 

Deruhde edilen evrakı nakdiye 
lcaraılıtı 1s;A 74R 563.-

Reeskont mukabıll U!veten teda. 
vazed. 43.000 000.- 204.744442-

Kanunun 8 - 8 tnd maddele
rıne tevfikan buıne tarafmdan 
d.ti tediyat 16.004.121.- 142.'144.442.- Türk Uruı Mevduatı: 20.740.191.88 

Döviz taahhüdab: 

3.730.7P 

Senedat Cilı:danı~ 
HAZiNE BONOLARI 

TICARl SENEDAT 88.07'7 .569.35 

Altma tahvili kabi1 dövizler 
88.077.569.36 Diğer dövizler ve alacaklı kll

nnı bakiyeleri 21.'79S.76U4 
FAbam ve TahvlW OlbclaaJ 

21.705.033 "5 

Muhtellfı 93.421.165 '11 (Deruhde edilea noralcı nü 
A - ( diyenıa lıtarıılıtı ltabam n 

(Tahvılit(itibarf kıymetle) 

B - Serbest esham •• tabvillı 
41.545.965 331 
7.S42. 7 42.03 411.088. 707 .38 

A. vaıısJar: 
• 

rüyet ve inta~ edileeeitinden bir 
nüshan mahkeme divanh;mesine 
asılan gıyap kararının tebliğ ma
kamına kahn olmak üzere ilim 
olunur. 

Hazineye kısa vAde fie 
AJtm ve Dovız uzerıne 
Tabvilit iizenno 

l
0

6U26.2s 
7.897 .836.44 8.062.162.69 

m8Sedarlar' 
Muhtelif: 

4.500.000.
ll.419.10U2 

364.418.798.04 384.416.798.oı l'ekb -----Oksürükleri kökünden 
keser, tecrübelidir 

Kirahk Kapah 
Pisin ve 

Yüzme Havuzu 
Gazino 

Ankarada Çocuk sarayı caddesinde Sus sineması altında Çocuk E
sirgeme kurumu tarafından inşa ettirilmiş olan kapalı yüzme havuzu, 

gazino ve müştemilatlannın inşaatı ikmal edilerek tecrübesi yapılmış • 
tır. 20 ikincikanun 939 cuma günü saat 15 de Çocuk Esirgeme kurumu 
genel merkezinde yapılacak açık arttırma ile kiraya verilecektir. Gör
mek ve şeraiti öğrenmek isteyenlerin kurum hesap işleri direktörlüğü· 

ne müracaat etmeleri. (172)) 

Gayrimenkul Satış ilanı 
lstanbul Emnivet Sandığı Direktörlüğünden: 

Bay Tabirin san ..... ğımzdan 21906 hesap No. sile aldığı 100 liraya 
karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu ödemediğinden 
haklrı'"'• yapılala takip llaerine 3202 No. lu kanunun 46 mcı maddesl
nhı matufu 40 ıncı maddesine göre satılması icabeden Boğozlçinde Sa
rıyerde eski Atabey yeni Türbe sokağında eski 6 yeni 48 No. lu ahşap 

blr evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. 
Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek iste
yen 60 lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat 
mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri 
ve vakıf icaresl ve taviz bedeli ve telliliye rusumu borçluya aittir. Art
tırma şartnamesi 10.1. 939 tarihinden itibaren tetkik etmek isteyenlere 
sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı 
ve sair lüzumlu izahat ta şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttır 
maya girmiş olanlar, bunlan tetkik ederek satılığa çıkanlan gayri men
kul hakkında her pyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 

2.3.939 perşembe günü Cağaloğlunda .kain sandığımızda saat 14 ten 16 
ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için tekili edilecek 
bedelin tercihan alınması icabeden gayri menkul mukellefiyeti ile san
dık alacağını tamamen geçmif olması şarttır. Aksı takdirde son arttıra

nın taahhüdü baki kalmak şartiye 20.3.939 tarihine müsadif pazartesi 
günü ayni mahalde ve ayni saatta son artırması yapılacaktır Bu artırma 
da gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu si 
cillerile sabit olmayan alakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hak· 
lannı ve hususile faiz ve masarife dair iddialarını ilan tarihinden itiba
ren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri 
lizımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olan1arla haklan tapu sicille 
rile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Da
ha fazla malumat almak isteyenlerin 938 803 dosya numarasile sandığı
mız hukuk işleri servisine muracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

* DİKKAT: 
Emniyet sandıfı; Sandıktan alınan gayri menkulü ipotek göstermek 

lste,.enlere tahmin edilen kıymetin yansına kadu ikraz yaparak usulü-
ne sin kolaylık ~östennektedir. (218) 

Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünden: 
Tamir Atölyesl ve Garai Yapt1rdacaktır. 

1 - Devlet hava yollan Ankara tayyare meydanında yaptırılacak 
tamir atölyesi ve garaj inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltemeye çıka
nlm~. 

2 - Ke§if bedeli (26.431) lira 66 kuruştur. 
3 - Eksiltme 26/ 1/ 939 perşembe günü saat 11 de Umum Müdürlük 

binasında yapılacaktır. 
4 - Eksiltme şartname ve buna müteferri evrak (132) kuruş muka

bilinde Ankarada devlet hava yollan acentasından alınabilir. 
S - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin (1983) liralık muvakkat 

teminat vermeleri Nafia Vekaletinden alınmış ehliyet vesikası coster
meleri lizımdır. Bu vesikanın istihsali için eksiltmenin yapılacağı gün
den en az sekiz gün evvel bir istida ile isteklilerin Nafia Vekiletlne 
müracaatlan ve iatidalanna buna benzer yaptıklan i§lere alt işi yap
tıklarından aldıktan, vesikalan ibraz etmeleri lizımdır. Bu müddet 
aarfında vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye giremezler. 

6 - İstekliler teklif mektuplannı ihale günü saat (10) a kadar ek
siltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul olunmaz. (88) (229) 

Sahibi ve Neıriyat Müdürü Halil LGHi DÖRDÜNCÜ 
Gazetecilik ve Neırlyat T. L. Ş. 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: Iskonto 
haddi % 4, altın üzerine avam % 3. 

Gayrimenkul Satış llCinı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Ölü bayan Ayşe Sıdıkanın 21297 hesap No. sile sandığımızdan al· 
dığı 750 liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcun ö
denmemesinden dolayı hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lu ka
nunun 46 ıncı maddesinin matufu 40 ıncı maddesine göre satılması ica 
beden Beşiktaşta eski Sinanpaşayıcedit yeni Kılıcali mahallesinin Mes
cit sokağında eski 15 yeni 23, 25, 27 No. lu bahçeli ahşap bir evin tama 
mı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil 
kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek isteyen 240 lira pey 
akçası verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat 
mektubu da kabul olunur. Birikmiş butun vergilerle belediye resimleri 
ve vakıf lcaresi ve taviz bedeli ve tellaliye rusumu borçluya aittir. '>Ih
tırma şartnamesi 16.1.939 tarihinden itıbaren tetkik etmek isteyenlere 
sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı 
ve sair lüzumlu izahat ta prtnamede ve takip dosyasında vardır. Arttır 
maya glrmJf olanlar, bunlan tetkik ederek satılığa çıkarılan gayri men
kul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Blrlnci 
arttırma 10.3.939 tarihine müsadif cuma günü Cağaloğlunda 

kain sandığımızda saat on dörtten on altıya kadar yapıla -
caktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi içın teklif edilecek 
bedelin tercihan alınması icabeden gayri menkul mükellefiyeti ile san
dık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıra

nın taahhudü baki kalmak şartiyle 28.3.939 tarihine müsadif salı 

giınu ayni mahalde ve ayni saatta son artırması yapılacaktır Bu artırma 
da gayrimenkul en çok arttıranın ustunde bırakılacaktır. Haklan tapu sı 
cıllerile sabit olmayan alakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hak
lannı ve hususile faiz ve masarife dair iddialarını ilan tarihinden itiba
l'en 20 gün içinde evrakı miısbitelerile beraber dairemize bildirmelerı 

lizımdır. Bu suretle haklannı bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicille 
rile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Da· 
ha fazla malumat almak isteyenlerin 937 362 dosya numarasile sandığı
mız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

* DİKKAT: 
Emniyet sandığı; Sandıktan alınan gayri menkulii ipotek göstermek 

isteyenlere tahmin edilen kıymetin yarısına kadar ikraz yaparak usulü-
ne göre kolaylık göstermektedir. (214) 

Atesci u·stası Alınacaktır , 
Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 
Kırıkkalede fabtjkalanmızda yevmiye ile istihdam edilmek üzere 

iki mütehassıs ateşçi ustası alınacaktır. Emekli deniz makina subayla-
nndan veya ticareti bahriye makine mektebinden neşet ve Türk donar. 
masında ihtiyat subaylıgını ifa ve ikmal etmiş ve liman dairesinden eh 
liyet şahadetnamesi almış olanlar tercih edilecektir. Talip olanlann is
tenilen vesikalarla Umum Müdürlüğe müracaatları (10) 

Türk Gemi Kurtarma 
Anonim Şirketinden: 

Türk Gemi :Kurtarma Anonim Şirketi hissedarlar umumi heyeti 
a'8bda yazılı ruznameyi muzakere etmek üzere 16 Şubat 1939 per 
şembe günü saat on beşte Tophanede Deniz Hanuıın üciıncü katınd -
ki İdare merkezinde adiyen topla nacaktır. · a· 

RUZNAME 
1 - İdare Meclisi raporunun okunması ve tasdıkt 

' 2 - Mfirakıp raporunun okunması. 
3 - 1938 senesi bilançosunun, kir ve zarar hesaplannın tetkik 

ve tasdiki, idare meclisi halannın ve mürakibin ibrası 
4 - l~are meclisi izalarırun 1938 - 1939 seneleri h~ huzurla

nnm tesbitı. 

5 - 19~nesi için mürakip intılıabı ve ücretinin takdiri. 
. 

İstanbul Belediyesi ilanları 
Keşif bedeli 839 lira 80 kuruş olan Uskudar lhsaniyede alt sokakta 

yaptınlacak istinat ~u~~ w~azarlı~~ ~onulmuştur. Keşif evrakiyle şart
namesi Levazım . Mudurlugunde gorulebilir. İstekliler 2490 sayılı ka
nunda yazı~ı v~sıkadan başka Fen İşleri Mudürluğunden alacakları fen 
ehliyet vesıka.sile 62 lira 99 kunıtluk ilk teminat makbuz veya mek 
tubile beraber 19/ 1/939 perşembe günü saat 14 buçukta Da'mi Encu 

lar. R 
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1 

HAVALARA ALDANMAYINIZ 1 
Sabah, öğle ve akşam her 

• 
• 

• 
• 

Modasında yemekten sonra 
Büyük Bir Tebeddül 

• 
• 
• 
• 

G R i P Havanın saatten saate 

değişmesinden ileri gelir 
• Mübatağaı~,.,, kalmadı ~Daima Radyolin 
• --<>- ·ı d. 1 • • • f 1 CİLDE SÜRULECEK GAYET İN- 1 e iŞ erınızı ırça ayınız 
• CE BİR PUDRA, TAB!t BİR GÜ. _______________ ! _____ ... 

• ZELLİK VERiR. R a d y 0 li n 

• • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Kendinizi korumak 

• 1 
Alınız • 

Hem gripten korur • Hem de ihtilatın önüne 

• 
• 

• = • 
• = Parisin şık ve kibar kadınlan, ye-
• ni bir moda meydana atmışlardır . = Onlar, bütün gün zarfında hiç par -
• laklık izi vermeksizin şeftali çiçeği = bir ten temin eden yeni bir pudra 
• keşfetmişlerdir . 

geçmiş Olursunuz, • Bu da; yeni veı hususi bir usul ile 
• = en ince bir pudnıyı ipekli elekten üç 
_ • defa geçirilmi~ ve hakikaten krem • = köpüğü ile kanştırılınış pudradır. 

1 • • Fransız kimyagerleri tarafından u-

• smıne , ~ 1 :{•] ~,~ .. , 11 ~ H ~ ~.. Mideyi bozmaz, z~knl a:abştırmalar netic
1
esindke

1
elde et-

d ikkat • • kalbe k t•• en • tı erı u en son usu ·To a on mü-
- a 1YY = essesesi tarafından imtiyazı alınmış· 
• edini:ı-- dokunmaz. • tır. Tokalon pudrası parlak bir bu -• = runa ve yağlı manzaralı bir cilde ni-

lll' il l •il l l • lll l il il il il l l l l • l lll il l l l l il il l l • l l il• l il l 81111111111•11118111J • l l l l • l l il• l il l • l l il• lll l • l l l I • • ::~:~::~:c~~:t ~;: t::f~;~n 8~:~ 
cektir. "Fini Mat., Tokalon pudrasını 

Müstesna bir formülle ve azami 
itina ile yapıldıj'{ı ve rekabet kabul 
etmez bir fiatla satıldığı için yurd
da ecnebi mamulatının htıkimiyeti
ni ortadan kaldırmıştır. Kazandığı 
bu rağbet sebebile elde hiç stok bu
lunmadığından da mütemadiyen 
taze ihzar olunarak piyasaya çı
kanlır . 

Radyolin kullanınız; sade diş
lerinizi temizlemek, korumak ve 
güzelleştirmekle kalmazsınız, ver
diğiniz para da kendi cebinizde 
kalmıs olur • 

Sabah, öğle ve akşam 

yemekten sonra 

·- - ~ . . . . •. 

M. M. Vekaleti Hava Müsteıarhğından : 

her 

~•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ııııaıı •ıııı ıııı•ıııı•ıı 
- 1 1 5 • 

~1~•1111•1~ 1 1111•1111•111.• kullandığınızda ne rüzgar, ne yağ
,. mur, ne de ter cildinizin gürelliğini 

1 m e 1 • bozmaz. Sehhar güzelliğinizi artıran = bir tazelik ve bir cazibe verir. 8 ca
• zip ve yeni rengt olan Tokalon pud-

• Grip, nezle, enfloenza, artma gibi hastalıklara tutulmamak için sağlığınızı BIOGENINE • rasını isteyiniz ve }:ullanınız. 

Diyarbakır Tayyare alayı depo subaylığında rütbesi maaşne ıstnı

dam edilmek üzere tahdidi sin hududunun aşmamış bir subay emekli 

olarak hizmete alınacaktır. İsteklilerin Hava mtistesarlıi!ına istida ile 
müracaatları. (31) (109) 

kan ve derman haplarile ıigortalayınız. 

• B10GEN1NE; en birinci kan, kuvvet, ittiha yaratan ve tesirini derhal göa.teren bulunmaz • 

• bir devadır. 

BIOGEN1NE; daima kanı tazeleyip kuvvetlendirir, halsizliği giderir ve hariçten gelecek • 

• her türlü mikropları öldürür. Tatlı bir ittiha temin eder. Sinir ve adaleleri a.ağlamlattırtt, ze-
• kayı yükseltir. Bel gevşekliği ve ademi iktidann en birinci clevasıdrr. • = BlOGENlNE; kullananlar kat'iyyen kardan, kı,tan, soğuktan ve havaların değişmesin- • 

• den müteessir olmazlar. Çünkü vücudü her zaman genç ve dinç bulundurarak hariçten ge-

lecek her milaoba galebe çaldırır. Ve bu sayede müthit akıbetlerle neticelenen GRiP, nezle, 

• enfloenza, ııtma gibi hastalıklardan korur. Bu hastalıklardan korunmak için büyükler ıabah, 
• öğle, aktam birer, sekiz y~ından üstün çocuklar ya1nız ıabah, aktam birer BIOGENINE 

=almalıdır. Hasta olanlann kurtulması için de bu miktar bir misli arttırılmalıdır. Her eczanede 

bulunur. 1939 
il ııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı ıııımıııı•ıııı•ıııımıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ll Modelini dinlemeden baıka 

bir radyo almayınız. 

1 "• Dr. Suphi Şenses 4, 

11 draryolları hastalıkları mDtehapıaı 1 
Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Lek

IPr ıı .. ., ,.+ , ııııın. Fakiri,.,.., ... ,, .. ,.,,,. 

6 Lambah Süper 
Fiatı : Bakalit kutulu 

Gri~. Nezleyi, Baş, Diş ve Romatizma 
ağrılarını derhal geçiren en iyi ila~tır. 

1 Kase 6, Altıhk Kutu 30 Kuruştur 
o# 

Anonim Şirketinden: 
Türk Gemi Kurtarma Anonim kiliıtiyle idare ve müra."kabclerI 

.Şirketi hissedarlar umumi heyeti 
"3460,, sayılı mürakabe kanunu
nun hükümlerine ,göre hareket e
dilmek ve aşağıda yazılı ruzna -
meyi müzakere etm.ek üzere 16 şu
bat 1939 perşembe ı.rünü saat 16 
da Tophanede Deniz Hanının iı-

çüncü katındaki İdare merkezinde 
fevkalade olıarak toplanacaktır. 

RUZNAME: 
1 - Sermayesinin tamamı Dev

let tarnfından verilmek suretıylc 
kurulan iktisadi teşekküllerin teş-

hakkındald 3460 No. lu kanunun 
hükümlerine göre 'l'i.irk ·.~cmi Kur 
tarma Anonim Şirketinin 17 Şu
bat 1939 tarihinden itibarel mü
essese haline ifrag ve nakdi ve 
ayni sermaye ve bilumum hukuk 
ve vccaip, mamelek ve kadrosile 
devri hakkında karar ittihazı. 

2 - Türk Gemi Kurtarma A
nonim Şirketinin yukarıdaki mad 
dede yazılı şekilde müesscseheve 
devri dolayıslyle hasıl olacak va
ziyet hakkında bir karar ittıhazı. 

Nafıa Vekaleti lstanbul Elektrik işleri Umum Mü· 
dürlüğünden: 

1 - Muhammen bedeli 13400 lira tutan 200 ton mazut kapalı zarf 
usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 28/ 1/ 939 cumartesi günü snat 10 da İdarenin tünel 
başında Metro Han binasının altıncı katında toplanacak arttırma ek
s.ltme komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait şartnameler İdarenin Levazım Müdürlüğünden pa
rasız olarak tevzi edilmektedir • 

4 - Muvakkat teminat 1005 liradır. 
5 - Tcklü mektuplarının 2490 numaralı kanun ahkamına uygun 

olarak ve eksiltmeden en az bir saat evvel komisyon reisliğine veril-
mış bulunması lazımdır. (253) 

T. L. 133. 
Tel. 43924 

Ceviz kutulu 
IWIB!!!l!!!!!!ll SAT 1 LI K 

Müfrez Arsalar T. L. 140 ... 
Kalamış deniz kıyısında, Mü

racaat: Kızıltoprak, Rüştiye so· 
kak 47 No. da 

Mico delaletile 
Satış Salonu; Galata Karaköypalas Nu. 16 

İstanbul Üçüncü İcra Memur
luğu 938/ 3622 sayılı dosyası 

Şişli Bulgar çarşısı fzzet Paş:ı il Saç bakımı __ ., 
sokak 67. de AbcHilvehap I Güzelliğin en birinci şartı. 

La Baluaz Si~orta şirketine o
l~n 3 kıta sigorta poliçesile 50,10 
Iıra borcl\nuzdan dolayı size gön
derilen ödeme emri ikamete?iıhtnı
zrn meçhuliveti hasehile bila teb
li.i'! iade edildiği mübasirin meş
rtıhatından anlaşılmış olduğundan 
tebliı.?atm bir av müddetle ilanen 
ifasına icra hakhnliğince karar ve
rilm.istir. 

Binaenaleyh i bu ilan ne"rin
den itibaren bir ay zarfında bor
~l!nuzu tediYe eylemeniz veya bir 
ıtirazrnız varsn bu müddet zar
fında icrava hiidirmeniz. ve iti -
raz etmediitiniz ve borcunuzu te
dive etmediğiniz takdirde avni 
müddet zarfında mal beyanınd1i 
bulunmanız liız1mdır. Aksi halde 
icra ve iflas kanununun 76 ve 337 
inci m~ddelerinr tP.vfikan muame
le yanıhıcıı ~ı tehliğ makamı!'la ka
im olmak üzere ilan olunur. 

Petrol Nizam ı 
Kepekleri ve saç dökülmesini 

tedavi eden tesiri :nücerrep bir 
Haçtır. 1 

(13844> Bayanlara 14 ayar 
------------ altın Ayda 5 lira 

Satıhk Dükkan taksitle memurin ve 
Kapahcarşrda Marpuççular cad- zabitana Sirkeci Nakliyat anbarları 

desinde Beşyol ağzında 4 numa- sırasında Liman hanı ittisalinde Yel-, 
ralı dükkan satılıktır. Defterdar kenci han No. 8 saat 9 _ 14 arasında 
Alacaçeşme mütekait askeri 3 No. 
hanede Bayan Soypake müracaat. müracaat. 

' . . ... '.., . ~ 

~. • ', I ~"'~~; _• 1 -..~.: • ·~ ,, , ~· 

PASTiL 

Soğuk algınhğı, nezle ve teneffüs yol· ~~ .. ---·1.P-~~ 
larile geçen hastahklardan korur, ~~-..,,.....ı;ıın 
grip ve boğaz rahatsızhklarında, ses 
kısıkhğında pek faydahdir. 

JNGILIZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - latanhul 

Yavrunun gürbüz, tombul, sağlam, neşeli olmasını istersen Fos~atin Necati yedir. Bahçekapı Salih Necati 


