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Fransız Hududul)a 
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1 ~ H~,~.tl~e~r~~~ 

/ta/yan 
Talebine 
Müzahir 

Parls, 29 (A.A.) - Hltlerin ya- 1 

rm Reichtag'da söyllyeceği nutkun 
arefesinde beynelmilel vaziyete İtal
yanın Akdenize mllteallik olan mu
talebatı ile Almıınyanın bu muta
lebata müzaheret etmek için vermiş 
olduğu karar hftltim bulunmaktadır. 

franııaya .ığuıan bir mülteci grupa hududu ge,tikten sonra 
• 

Meclisin Pariste ispanya Lehine Yeni 
ıy 1 

Ne Olacak? 
Yeni Mecliste inkılap nes· 
line fazla yer vererek, 
onların 9enç ve sağlam 
imanlarını destell yapa· 
rak inkılCibı sarsıntısız 
kuvvetlendirmek ve iler
letmek daha kolav olur 
sanırız. 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

V eni intihabat 1ıazırlıkla
n başlaıntŞ bulunuyor. 

Martiçinde intihabat ıanıanı-
lanacak ve iki ay son~ .A:I~
cı Büyük Millet Meclisı ıçti -
malarına başlayacaktır· . 

Yeni Büyük Millet Mecllsınin 
hüviyeti ne olacak? =~"ak e-

Memlekette intihabata w-
B .. tün va-

den bir parti vardır. u 
tandaşlan sinesiınde toplıyan, ~ 

rd. ~· güzel eser
şimdiye ka6ar ve ıgı . et et-
lerle, hakikaten halka hizm tiS'nin 
tiğini isbat eden Halk Par 

1 

prensipleri ve umdeleri de ınu~
yen ve maICımdur. İntihaba a 

H lk Part . . . azalarına rey ve
a ısının li . de 

- · · · · ıecek Mec 51 
recegımız ıçın, ge . le--
hiç şüphesiz bu Parti.nin prensıp 

.. ekkep 
rine sad1k kimselerden mur 

olacaktır. 1. · hil· 
· Mec ısın 

Bu bakımdan yenı ibti-
viyeti hakkında sual sormıya 
yaç yoktur. Atatür· 

Halk Partisi halkın ve 0 o•-
kün Partisidir. tnkıJabı ytapnadasla· 

üın va a ., 
dur. Prensipleri büt fazası için 

b 
. d... muha . 

rın enımse ıgı ve emin ettı-
Atatürkün arkasınd~n ~atı idare 
ği prensiplerdir. tntilı3 fTallt par
edrc-Pk ol~n hi"ıkiırnct .de Bina<.'1.,a· 
tis;nın m•'ınıC' s l'er·dır k veni 

1 -.,•(} 
IPv"ı v r ck1t clt' m.-ıh~ 1 lk par 

'b F ıı 
Mecliı- de es'dlerı ı{I . anan bir 
tisinin prensiplerine .iil 

Meclis olacaktır. M clisi· 

F akat Büyük !vlillettırdt~ı:t 
ih. · ıcarış ri 

nin tar ını 'sindenbe 
ve Birinci Millet ?Jeclı 8 sil· 4) 

(Sonıı: Sa.· , 

Frankistler, Pirene Cephesinde Mukavemet 
Erkek ve GayrimalQI Görüyorlar, Fransa, 

MültecHerin Kabulünü Menetti 
Londra, 29 (Hususı) - İspanyadan gelen haberlere gö

re, Frankist kıtaat ciddi bir mukavenıete maruz kalmadan sa
hil boyunca ileri hareketlerine devam ediyorlar. Bu kıtaat, 
Barselonanın 40 kilometreden fazla ilerisine kadar gitmişler
dir. Grannollers, kasabası, bugün Frankist1er tarafından zap
tedilmiştir. Barselonanın zaptı sırasında 5000 ~::ıir alındığı bil 

diriliyor. 
Frankist kıtalann Pire mıntakasındaki ileri hareketi, 

çok anudane bir mukavemetle karşılaşrnı~tır. 

\ 

Süt. Ekmek 
ve Et Derdi 
Hallediliyor 

'Vafi ve Belediye Reisi 
Lıitli KIRDAR 

(Yazısı 8 de) 

Katalony~ halkının Fransaya a
kını devsm edıyor. İki gün için
de on be, bin miilteci Fransız 

hududunu geçmi~tir. Fransu; bii
kum'2ti \/erdiği bir kararla er -
kek ve guyri malul biitün İspan
yol mültl'l'ilerinin Fransaya gir
melerini menetmistir. 

Gayri malul olan erkeklerin iaşe
leri, İspanyanın muayyen bir nokta
sında temim edilecektir. Bu ana ka
dar Fransaya girmiş olan erkekler, 
hususi merkezlerde toplu bir hale ge
tirileceklerdir. 

Pariste tevkifler yapıldı 
Paris, 29 (A.A.) - Sol cenah fır

kalarına mensup nümayişçiler, dün 
öğleden sonra bulvarlarda dolaşarak 
Fransız - İsparnyol hududunun ac;ıl
masını istemişlerdir. Büyük bir zabı
ta kuvvetiı nümayişçileri dağıtmış, 

ve 300 kişiyi tevkif etmiştir. 
Tevkif edilen bütün nümayişçi1er, 

hüviyetleri tahkik edildikten sonra 
serbest bırakılmışlardır. 

Mülteciler akın ediyorlar 
La Junquera, r Fransa l İspanya hu

dudu, 29 ıA.A.) - Havas muhabirın
den: 

Hakikt bir insan nehri denebilecek 
olan mülteciler, mütemadiyen hudu
da akın etmektcdiı 'er: Usulen saat 
21 de kapatılan gümrük daireleri, ev 
velki gece hemen hemen tamamen a· 
çık kalmıştır. (Sonu Sa. 8 Sü. 5) 

Roma hfikilmetinln yedne resmı , 
harekl."ti, Fransız - İtalyan itilrıtı- 1 

nın f~hlnden ibarettir, fakat Fran- ı 
s::ı hflkf\metine s::ırih tekliflerde bu
lunulınuş de~lldir. ftalyadan gelen . 
bütün haberler. Francn'nun muvaf- 1 
fakiyetlnln Roma hflkilmetinln fleri 
süreceği mutalebatt bildirm~inıden 

evvel temin Pdilmesi lbım olduğunu 
göstermektedir. 
Buranın iyi mal1lm11t almakta o

lnn mehafili, meselentn şimdi pek 
yakın olan blr lstıkb::ılde meV'Zllu
bah~ olacağını temin etmektedir. Bi
lftkiıı bu mt>hafil, Hitlerln yarınki 

nutkunda İtalyanın ne istediğini 
dünyaya bildirmek hu.~sunda Mus
soliniye takııddilm edeceğine ihtimal 

ı vermemektedirler. 

1 

Hitlerin kararnamui 
Bertin, 29 (A.A.) - Filhrer, bir 

1 ı emirname neşrederek nasyonal-sos- 1 

yalist fırka.cnnın motörlO. kuvvetinin 
' Alınan ordusunun motörHl cO.zütam-

lktuat ve Ma.aril Vekilleri Haydarpaşada 

Iktısat Vekili Hüsnü 
Çakır, Denizbankta 
Tetkikler Yapacak 

MAARiF .ve MALlYE VEKlLLERI DE 
ANKARADAN ŞEHRiMiZE GELDiLER 

1 

lannın bir lhUyat kolordusu teUkki 

1
. 

edilınesi lfız.ım olduğunu bfldinniş-
tir. Maarif Vekili Hasan Ali Yücel,\ pılmakta olan tdari tahkP...,.tı tekem--· ı Aıkerl bir ittifak mı? Maliye Vekili Fuat Ağralı, İktısat mül ettirilmiştir. Adli tahkikatın da 

Paris, 29 (A.A.) _ New-York Re- : Vekili Hü&nü Çakır ve İktısat Veka-1 bayram ertesi ikmal edileceğı anlaşıl· 
rald Tribün'ftn Avrupa nüshası, 1 leti Müsteşarı Halit Nazmi bayram maktadır. 
Tokyodan alınış olduğu bir telgrafı tatilini geçirmek üzere dün sabah Denızbank umum müdür vekili 
neşretmektedlr. Bu telgrafta knmin- ı Ankaradan şehrimize gelmişlerdir. Yusuf Ziya Erzın de b:ınkanın bütün 
tem aleyhindeki mlsala ta:rsin et- Vekiller bugu"n kendı' vekaletleri- b l · 1 ' i t tkik t e te-
mek ve bu ltilfıfı İtalya - Almanya 

1 
şu e erının ış erın e e m ~ 

ve Japonya ııraınnda asker! bir ıttı- ni alakalandıran işler üzerinde tet- dir. Kısım şefleri bugiın umum mü· 
faka kalbey1emek maksadile bit kik ve teftişlerde bulunacaklar. bay- '\üre kendi kısımlarına ait işler ir 
~...._. ea ereler ,...p - ram ertes An araya donecekJerdir. rlndekl muameleler hakkında birer 
makta o1du#tJ bfldlrl1mekted.lr. 

Bulgarlar 
Komşularından 
Arazi istiyorlar 

Bulgar mebuslanna tavsiyelerde 
bulunan Başvekil Köseivanol 

Buıgar medisindf' evvelki gün 
t utçe müzakı: ~elerı yapılırker. bir 
hsım Bulga mebustan Rumanya 
c.ı.ım ve Yuna!'.l~.tandan arazi ıstedik -
l»rini ~öylenıı~lerdır Başvekil Kö -
sı İvanof metJuslara siyasi hakikat -
l...re uymayaJ taleplerde buluntılma
masmı tavsife etmıştir. 

Bu husustcıki tafsilat üçüncü say
t: m1z1:!.adır. 

Şilideki Son 

Zelzelenin Tahribatı 
Santiago de Chili, 29 (A.A.) - Zel 

zele vukuatı yüzünden vukua gelmiş 
olan ha~ar bir buçuk milyar peso tah
mın edilmektedir. 

Öğrenildiğine göre Florida. Qual
qui ve Tome kasabaları tamamile ha
rap olmuştur. 

Cillaın belediye reisi, bu mıntaka
da uçan tayyareciler tarafından bile 
hissedilen kadavralar taaffünü sebe
bile gaz maskeleri istemiştir. 

(Arkası Sa. 3, sü. 5) 

Denizbanlı talılıikatı rapor vereceklerdir. 
Denizbankta yapılmakta olan tef- Bayram ertesı Denizbankta yeni-

tişleri takviye için Maliye ve lktısat den değişiklikler yapılacağı yazılmış
V:ekalet~ müfet:işlerin~en mürekkep j sa da bu değişikliğın ancak müfettı.r 
hır teftiş heyeti de dun Ankaradan lerin yapacaktar t tk'kl d 

1 
• t · ı e ı er en son l'"1 

ge mış ır. 

tktısat Vekili Hüsnü Çakır ve tk-
tısat Vekaleti müsteşarı Halit Nazmi 
bugün Deniz.banka giderek bazı işle
ri tetkik edeceklerdir. 
Denizbankın bugüne kadar ohm 

bütün muameleleriınin teftiş heyeti 
tarafından gözden geçirileceğl anla· 
şılmaktadır Müfettişler İktısat Ve
kaletinin verdiği direktifler dairesın 
de tetkikat yaparak netıceyi en kıs? 
bir zamanda vekalete bildirecekler
dir. Bu suretle şimdiye kadar mev 
zuubahis olan meselelerin idari tah· 
kikat safhası bitmiş olacaktır. 
İmpeks meselesinin İstanbulda ya-

mevzuubahis olabilecektir. Yalnız 

yenı umum müdür vekili bankarun 

maaş ve ücret bütçesinı çok kabarık 
bulmuş. gerek kadro ve gere.k teşki· 
J.atta yapacağı tetkıklerın sonı.ma ka-

dar maaş verilme ışını geri bıraktır· 
mıştır. 

Etrüsk vapuru hakkında tahkikat 
ve tetkikatta bulunan mütehassıs 

komısyon da mesaısinı yakında biti
recektir Alma·nyaya ısmarlananı fa
kat heniız memleketimize gelmiyen 
diğer vapurlar hakkında ne gibi bir 
muamele yaplıacağl bu tetkikat S<>

nunda anlaşılacaktır. 

Fener 
3-2 

Galatasaragı 
Mağliip Etti 

Diln muhteltf stadtarda canh spor 
hareketleri oldu. Fenerbahçe - Gala
tasaray maçında Fener rakibini 2-3 
mağltlp etti. Topkapı. istanbulsponı 

2. - O, Vefa Sfi!eymaniyeyi 6 _ O, Be
ŞJktaş 6eykozu ı -O yendiler. 

Dünkü maçların biitün tafsi1atın.ı 
spor sayfatnl·,da bulacaksınız. 



ENCEREMDEN 

Dayak 
Yazan: M. T vrhıın TAN 

G aetemizin ifbıkfl pftshasında 
dört be) fttmdllfl abmma Ja1r 

,-en aok11p .ı bhllj:iyle döldtlklerJa.. 
1liıea clolqı mahke11W7• ftrUmlt elaıl 

1air komı.erı. iki po.lls:ln muhakem• 
lerine baflandıiJ 7uılı IAU. Ne ;ralım 
aöyli)'971m ba haberi 1ih'elhn yana 
~ana okudum Çüııkil bir Tatandap ha 
:karet n;,a eziyet edenleri 7akalann· 
dan tutup adıılet ilvaama sötilnn• 
je memur elu pollalerin e suçu his
.at qJ.-.eleri hepl.mbi end.lpleodire
cek. içbı lçla tel&p d~Orec:u k~ • 
tahlıklardaodır. Bu tellkklye usıl 

kapılmayalım. ki CUm.huriyet !da • 
.nainde her vatandaşm hakkı n hay 
aiyetl birdir. Bu bakımdaa tek bi.r 
Tataıulap.a polia eliyle dövlllmesi bf1 
tüıı ntand~lara u fırnt el.verine 
ayni muamelen.in ren ıörfiloceif 
,zehabım ayandırır. OJJ,un için )"Ur • 

dumuZUD nere.inde böyle bir ıuç lt
lenine hepimizin dövülen ntanda~ 

kadar uap .,.. ıatırap d1qlllalD.IS ta

Mebus Seçimi 
22 Marffa 
Yapılacak 

Bir Tarla Yüzünden 
Bir Aile Y ık1ldı 

biidir. ... 
Dayafm cennetten ~!mı s~y • 

liyerek beşeriyet için gerekli ve bel
li şerefli bir ~ey olduğunu iddia e • 
denler görüldüğü gibi onun "iyi bir 
ıey olsa cennetten yer yüzüne atıl -
ınayacağını,, ileri sürenler de vardır. 
Fakat dayak (had) namiyle islim dl
ı>ine ve müessir bir ceza olarak bü -
tün insanlık tarihJoe karışmıştır. Zl
) a pa~a gibi hilr diişilnceli ve ince 
<1uygulu bir şnir bile~ " nnsh ile yola 
.:elmiyeni etmeli tekdir - tekdir ile 
~lanmayanın hakkı kötektir,, diye -
ı-ek dayağın makbul bir şey olduğu -
ııa fetva venyor. 

İttihat ve TeTakki liderleri de meş
rutiyetin ilk yıllarında ayni zihniye
te kapılmışla-r ve zabıtanın serseri ol 
mak üzere tesbit ettiği adamlara res
ınen dayak atılabileceğini kanun ha
linde ilandan geri kalmamışlardı. 

Yeni mebus lleÇhnl hazırlıkla.. 
n etrafında görüşmek üzere bu 
gC1n bütilıı kaza kaymakamlan 
vilAyette nl1 doktor Ltitfi Kır
darııı riyasetinde btr toplımta 

rapacaklardır. Bu tı?Plant:ıda • 
gim Jçin yapılacaldşler tesblt • 
dilecek ve kazalarda derhal fa. 
aliyete geçilerek nüfus dairele
rinden intihap sallhiyetlni haiz 
hemşerilerin isimleri Jısteınecek
tir. 

Diler taraftan pe.rt1 a::aıwıd '" 
dare heyetlndtm gelen emir 6-
zertne partide de ha%ırlıklar baş 
lamıştııır. Hazırlıklar martın ilk 
haftası içinde bltrnJJ olacak ve 
14 mart salı güııil ildncl mfinte
hipler ve 22 martta da memle
keÜn her tarafında mebus seçi
mi yapılacaktır. 

MOTEFERRIK ı 

Birçok Yerlerde 
Meyvalar 

Çiçeklenmiye Başladı 
Havaların lodoslu ve mutedil de

vam etmesi üzerine İstanbul, Koca

eliı Bursa, Trakya mıntakalarında bü 

tün meyva ağaçlarının çiçek tomur -
cuklan kabarmıya başlamıştır. Bur

sada kaysılar çiçeklenmiye bile baş

lamışlardır. Çilekler üzerinde mey -
valar inkişaf etmektedir. Diğer mın
takalarda badem ağaçlan tamamen 

çiçek açmışlardır. On gün içinde ha-

Çanakkaleı (TA.1') - Akpınar Jc&
yünde bir tarla meselesiı akraba ara
sında cinayet fşlenilınesine sebep ol-
muştur. 

Halil oğlu Mehmet Oztaş ne enişte 
ıd Ali Sezer ve ku: kardeşi Sabriye 
Evcil, :nıtra. kalan tarla yüzünden 
bir kavgaya tutuştuklan sırada, Meh 
met Ôztaşın 14 yaşındaki oğlu Cemil 
tabanca ile Ali Sezerl kasığından ya
ralamış, babası da bıçağını sol böğ
rüne sokmuştur. Ali Sezer, biraz son
ra Olmüştür. 

Bunlar, Sabriye Evctıı de eol gö~ 
sil altından ve kasığmdan çok tehli
keli surette yaralamışlardır. Kadın, 

Nazillide Kurt 
Bir Köylüyü 
Parçaladı 

Nazilli, (Taıı Muhabirlnden) -
Nazilliniın Bilave köyünde bir dişi 
kurt bir köylüyü parçalıyanık öldür
müştll.r. 

Bu köyün bekçisi Mustafa çocuğu 
ile beraber köy civarındaki palamut
lukta palamut toplarken bir kurdun 
kendisine doğru geldiğini görmüş, bu 
sırada orada bulunan çoban köpekle
ri kurdun etrafını sarmışlar, fakat 
kurt dişi olduğu için onunla oynaşmı
ya başlamışlardır. Bekçi Mustafa, bir 
müddet kurtla köpeklerin oynaşma
sını seyrettikten sonra kurdu öldür
mek akhna gelmiş, elinde bir sopa i
le kurda yaklaşarak sopasını kaldır
mış, fakat indirmcsiıne vakit kalma
mıştır. Köpeklerle oynaşan kurt bir· 
müddet mücadele etmiş, ikisi birden 
uçruma yuvarlanmıştır. Babasının 

~ kaldmlmıştır. Suçlular tu
tulmuştur. 

* Biganm Y enlçif'tlik köyilnde bir 
kaza olmuştur. Hacı İbrahim oğlu 
İbrahim av tüfeğini kurcalarken çı
kan kurşun, karısı Em.lneyi ağır su
rette yaralamıştır. Kadın, Çanakkale 
hastanesine kaldırılmıştır. 

Avlanırken Vuruldu 
İzmir, (TAN) - Ödemişin Yazılı 

köyünde bir .., esnaınnda bir kaza 
ohntıf, 14 yqında Mehmet Kaçar ı. 
tninde bir avcık~ muhtan Halll 
İbrahtmi çifte ne yarahyarak 5lümil-
11e sebebiyet vermiştir. 

Keşanda 
Orta Okul 
Açılıyor 
Kqan, (TAN) - Kasabamızda tnı, 

yoksa Uzunköprilde mi orta okul a
çılmak lhım geldiği hakkındaki tet
kikat bitmiştir. 

Buradan Edirneye giden bir heyet, 
Keşanda açılacak orta okulun binası 
ile ders levazımını tedarik etmeyi 
halkıırı taahhüt eylediğini umumi mü
fettişe ve valiye bildirmişlerdir. 

Edirne valisi Niyazi Mergen, maa
rif müdürü Şahap Akay, nafıa mü
dürü KAmil Ölçer de buraya gelerek 
1Azım gelen tetkikatta bulunmuşlar
dır. 

Orta okulun Keşanda açılacağı vi
Uyetten buraya tebliğ olunmuştur. 

Nafıa vekaletinden gelecek proje
ye göre, okulbinasmın inşasına başla
nılacaktır. Halkın taahhüt defteri vi
layete gör..c'erilmiştir. Me rutiyet dedim de hatırıma ha valar bozacak olursa çiçekler yana

dn bir nükte geldi. O devrin kurul· cağından bu sene kaysı, badem, erile 

ması ile berallet' sansünill yanlan 

ve harıl hanl satılan bir tarih kitabın 

da dayak vakalarma dahi bir sayfa 

mahsulü pek az olacaktır. 

lktısat Müfettiılerl 
Değişecek mi? 

feci akıbetini gören oğlu feryada baş
lamış, etraftaki obanlar yeti~şsa sv 
de k:urdun pençesınacın ancaJCMUS'ta · 
fanın cesedini kurtarabilmişlerdir. 

ı: ..... ;yeı.+ Umum 

Müdürü Şehrimizde 
tnhsis edilmiş ve orada şu liatular di· 

Iktısat Vekaletime merbut bütün 
ziluıişti: 

"(1075 ll} tan1ı\ne göz gezdirecek teşkilatta müstahdem müfettişler a
rasında bir tasfiye yapılması ihtima-

olursanız Avct Sultan l\lehmedin 

~anboluda avıanırken saray kahya -

ama gazap ederek bin değnek vurul

masını eınreylediğiııi görürsünüz. Yi

lle bu hükümdar Bostnncıbaşılardan 
birine d~ be~ yüz değnek vurdurmuş 

tu. Yeniçeriler devrir.ıde geceleri kol 

ıeun aseslecm, subaşıların ellerine 

düşenler kulıu.ldara tıkılır ve mü -
kemmel surette ıslatılırdı. Kulluklar 

d• muhtelif çapta aopalar, falakalar 
,.ardı, sadrazamlar suçlu gördükleri 

t-akkal, ek.ım~kçi gibi esnafı' ve her -
hangi oir inh,..-orduva. mensup olma
mak '.ırtiyle - sokak ortasında yatı -
np döverlerdi İkinci Sultan Hamit 

devrinde dilu sopanın, kamçının, iş-

1..encenin, tokadın her çeşidi vardı. 

~tiyazlı hafiyeler - işlerine gelme -

ren adamlara - birer bahane ile so -

l.aklarda dayak atarlardı, bu kepaze 
ft işte usturpa ucu kurşunlu baston 
•e çöp denilen sopa kullanılırdı'" 

Hazin olan ıu ki hu kitabın basıl
fbğı gilnterde İttihat ve Terakki zabı 
tası tarafından muhallf tanınmış me
~usların - Bekirağa bölüğünde - tır -
Daklannın ııökfildüğü dillerde dolaşı-
7or, ıazete sütunlarına geçiyor ve 
Mebusan Meclisinde de o ıökiilmfiş 
tırnaklardan bir kısmı te;hir olunu • 
7ord11. 

* Blr Fran~ız muharriri: nı\fedenl • 
yette olgunluğun miyan vatandaş 
haysiyetine gôstcrilen saygıdır.,, di • 
yor. Bız bu miyarın kendi hayatımız. 
ela biltiln rUzelliğiyle tecelli ettiğine 
ve rurttaı haysiyetinin aranuzda 
yurt haysiyeti kadar mukaddes tanıl 
&{ı!'Jna im.an edenlerdenb. Bundan do 
tayıdır ki fl~ yılda, beş yılda bir olsa 
clahi kıarakollıuda adam dövilldilğil • 
r;ii duymak •stemiyoruz. Dahiliye Ve 
kili şurada bmnda rastlanacak eli so.. 
palı nıemurlurın haddini - kanun va-
51tasiyle • bildirmekte ısrar ederse 
oıilli gururumuzu inciten bu hidiscle 
ıha de tablatiyle IODU gelmi8 olur.. 

Avrupadan Gelen 
Çiçekler Kız.laya Verildi 
Avrupadan getirilecek taze çiçek

lerin gümrük resmi yüzde beş yüz 

ntsbetinde artırılmıştır. Bu kararın 

gümrüklere tebliği gününe kadar yo

la çıkanlarak gümrüklere gelmiş bu
lunan çiçeklerin eski tarife üzerinden 

ithaline müsaade edilmemiştir. Sipa

riş verenler de bu kadar yüksek giım 

rük resmi veremiyeceklerini söyle • 

meleri üzerine gümrük idaresi gelen 
seksen kiloluk bir parti karanfil, mi
moza ve saireyi Kıztlaya hediye et

miştir. Kızılay bu çiçeklerin hepsini 

hastanelere göndererek hastalara ja-

ALttırmıştır. 

Şiıli Santralı 
Tamamlandı 

Şlşllde Osmanbeyde açılacak olan 
büyük telef()tl merkezi binasının bii· 
tün noksanları tamamlanmıştır. Kab 
lo tesisatı da ikmal edilmiş olduğun
dan santralın bu günlerde açılması 
için hazırlıklara başlanmıştır. YE. 
santral açıldıktaın sonra abone olmak 
isteyen yüzlerce müracaat ashabının 
abonelerine başlanacaktır. Yeni tele
fon makineleri de gelmektedir. 

Mahrukat ve Kereste 
Buhranı 

Kızılcahamam, (TAN) - Dört ta
rafı ormanlarla çevrilmiş olan bura
da ve köylerimizde odun buhranı de
vam ettiği gibi, büyük fedakarlıklar
la kurulmuş olan kereste fabriltası 

da işliyememektedir. 
Kalkınma hareketleri başladığı ve 

yeni binalar kurulduğu şu sıralarda 
~brikanın işliyememesl hem müş -
külata, hem de teessüre sebep olmak 
tadır. Kazamız orman idaresinin da
ı. iri cahsma't beklenilmektedir. 

Vatandaşların Türkçe 

(Türk Dili ve Duygusu Yayım 

tep müdürleri, muallimler, avukat -
1ar. doktorlar V'e daha bir çok davet

lilerin lştirakile bir toplantı yapmış

tır. Kurum reisi Yılmaz, söylediği 

nutukta, hakiki ve samimi bir Türk 

vatandaşlığı nasıl olabileceğini ve 

tam bir Türk vatandaşı kime denile
bileceğini izah etmiş ve gayri İslam 
Türk vatandaşlarına hitap ederek on
ları milli birlik ve milli duyguda iş
tirn.kc davet etmiştir. 

Bundan sonra söz alan Kemal Per
kün, Türk dili ve duygusu yayım me 
selelerinin milli mahiyetini izah et -
mi.ş ve türkçe bildikleri halde tlmU· 

mi yerlerde yabancı dillerle konuşan 
vatandaşlarlın bu hareketlerine asla 
müsamaha ile bakılamıyacağını kay

detmiştir. 

Sigorta Tarifeleri 
İktısat Vekaletinde teşkil edilen 

bir komisyon sigorta tarifelerini ye
ni baştan tetkik etmektedir. Komis
yon ayni zamanda tarüelerin indiril· 
mesi imkanlarını da araştırmakta

dır. 

Emniyet umum müdürü Şükrü 
Sökmen Süver, dlin akşamki trenle 
şehrimize gelmiştir. İstasyonda emni 
yet müdürü Sadrettin Aka, polis er
klnı, ve tanıdı.klan tarafından kar
şılanmıştır. Umum müdür İstanbul
da bir hafta kadar kalarak emniyet 
işleri ile meşgul olacaktır. 

23 Eğitmen 
Mektebi Açddı 

Blga, (TAN) - Muallim bulunaml
yan köylerden yirmi üçünde eğitmen 
mektepleri açılmış ve yılbaşından iti
baren tedrisata başlanılm1ştır. Geçen 
kısa zaman zarfıında, eğitmenlerin 
faydalan görülmüştür. Bu mekteple
re devam eden çocuklar okuma !lğ -
renmiye başlamışlar, kıyafetleri de 
daha derli toplu olmuştur. Bu ~ 
cuklar şehadetname alıncıya kadar. 
yani üç sene mekteplere yeni talebe 
almmıyacaktır. 

Bütün köylüler de vakitleri mü
sait oldukça eğitmenleriın yanında 
tnplanmakta ve bilmediklerim öğ
renerek çok istifade etmeh.1:edirler. 
Eğitmenlere onar lira maaş verilmek-
tedir. Köylüler de eğitmenler için bi
rer ev yaptıracaklar ve onlann he
sabıma otuzar kile buğday ekerek ia
şe ve istirahatlerini temin edecekler
dir. 

Türk Dm " Duygum Yayım Kurmnmnm dtlııkG toplantısında 
llahınaıılardan bir kısmi 

Serbest Mıntaka 
için Hataya 
Heyet Gidiyor 

BaremKanu unda 
Memurların 

Vaziyeti 

hkenderunda tesis edilecek lle!'

best gümrük mmtakasının yerini 
tesbit etmek il.zere Hatay mümessili
miz Cevat Açıkalmm reisliği altında 
alakadar Vekaletler mümessillerin
den mürekkep bir komisyon teşkili 
!kararlaşm:ıştı:r. Vekiller Heyetince 
bu komisyona eet1best mıntakanm bir 
an evvel tesL!1ni temin için hususi 
bazı nl~hlyetler verilmiştir. Komis
yon halan bayram ertesi Hataya 
hareket edeceklerdir. 

---0---

POLISTEı 

Bir Otomobi1, Bir 

Tramvay Kazası Oldu 
Vatman Alinin idaresindeki 145 

numaralı Ş~ll - Tünel tramvayı. Tü 
nel önünde manevra yaparken yol 
O.zerinde duran romorka çarparak yol 
dan çıkmıştır. Ayni zamanda 324 nu
maralı elektrik direğine de çarpan 
tramvay bu son sndeme ile hasara uğ
ramış, yolcularından kırk ikınci o
kul talebesi Mustafa da başından a
ğırca yaralanmıştır. Yaralı can kut
taranla çocuk hastanesine kaldırılmış 
vatman yakalanarak tahkikata baş
lanmıştır. * Asmalmıescitte Sofyah sokağın
da oturan Dursun ayni sokaktan ge
çerken Faruk tarafından idare edi
len 569 numaralı otomobilin çarpma 
sına maruz kalarak başından yara
lanmıştır. Yaralı tedavi altına alın
mış, şoför yakalanmıştır. 

Ne Olacak? 
S - Oı·tamektep mezuna 

bulunmıyan memurların ma
aşı ne olar.ak, müktesep lıak
lan ihlal edilecek mi? 
C - Barem Kanunu henüz çıkM 

manuşnr. Layiha halindedir. Bu lft.. 
yihada lise mezunlarının maaşı 20 
lıradan başlar. Kanunun neşrinden 
t:vvel ·nemuı ıyete girmiş ve maaşı 
yüksel!Iliş bulunan ~rtamektepten 
mezun olan veya olmıyanların W.yi
bda müktesr:p hakları tanınma.kta
d:r. 

* S - Bir radyo almak ttltı-
11orum. Bır çok markalar var. 
Bir memur kesesine elverişli 
ve işe yal'ar hangi markayı 
tavsiye edersiniz? 
C - Piyasada Avrupa ve Ameri

ı.a mamulAtından kudretleri ve fiat
lan biriblrine yakın bir çok iyi rad
yolar vardır Bunlar arasından şu 

veya bu markayı tavsiye etmiye im
kan yoktur. Rt-r radyo meraklısı ter
cıh ettiği bir markayı diğerlerine 

u~tün görür Umu.-ni olarak Ameri
ka mamulatından olan radyolar kua 
dalga neşriyatını iyi alır. Orta ve u
zun dalgalar pek kuvvetli değildir. 

Avrupa mıımuHi.tından olan rad
)Olar ise uzuı:ı ve orta dalgalan iyi 
alırlar Kısa dalgalan Amerika ma
kınelen kadar kuvvetli almazlar. 

* S - Sabiha Zekeriyanın 
matbu e1Jerleri var mıdır? 
C - Birka-; tercüme eseri basıl

mıştır. Telif olArak ÇHra Roy adında 
Dünkü Kazalar h:.r romanı ç~kmıştır. 

Heybeliadada çam amelesinden Be * 
kir çıktığı bir çam ağacındam böcek S - Ankarrmzn muhtelif 
toplarken muvazenesini kaybederek manzaralarını hal'i bir albüm 
dü~ü§, muhtelif yerlerinden ağırca var mıdır? 
yaı:alanmıştır. C - Bilmıyoruz. Fakat bunları 

'1( uazu~eşmeut: uc.uw~)'C1 --rcmı - ~ . ' . • .-·'"' 
kasında ambar memuru Dursun, kam ıstıyor~anız • Ankı:ı.rada foto film,, 
yondaın indirilen 400 kilo ağırlığın- odresiııt. mü.-~caat ediniz. 

daki bir demir parçasımn altında kal * 
m1şı sol bacağı kırılmıştır. S - Ortaokulun son sını-

Zenqin Bir Köylü 
Kızın Macerası 

fında11ım. Lise tahsilimi bir 
/ngiliz nıekt~binde yapmak 
istiyorum. /nyiliz mektebinde 
hangi sınıfa (Jirebüirim. Yıl-

Kızılcahamam, (TAN) - Çeltikçi lık tahsü ücreti nedir? 
C - İstan . .Jt·lda iiigh School adın-

nahiyesine bağlı Kuşçuveren köyün

den ve zenginlerden Hacı Alinin gü-

zel kızı Ayşe, kendisini kaçıran u
şakları Ank Hasan ile beraber tutul-

muştur. Yapılan muayene neticesin

de, kızın bi.krini muhafaza ettiği gö

rülmüş, Ayşenin 330, Arık Hasanm 
da 317 doğumlu ve binaenaleyh ev-
lenme ehliyetini haiz oldukları anla

şılmıştır. Evlenmeleri için ltendıleri-

da bir İngiliz mektebi vardır. Tahsili 
liseden aşağıdır. İ!ıgilizce okutulan 
hır mektepte lise tahsili yapmak is
tiyorsanız. bunu ancak Amerikan 
Kollejinde yapabilırsiniz. Bu kolleje 
girerseniz bir sene ihzari sınıfta İn
gilizce öğrenir, ertesı sene doğrudan 
doğruva lise sınıfına geçersini~ Bu 
suretle bir sene kaybedersiniz. Sene
lik ücreti dört yüz liradan fazladır. 

* ne kanuni mühlet verilerek iltisi de S _ Nafıa F'en Okulu ne-
serbest bırakılmıştır. dir "! 

Söylendiğine göre kız evine dön- c - Nafıa VekAletinin orman ve 
mek istememekte, babası da iuzını fen memuru yetiştirmek için açtığı 
Ank Hasana vermemek için çalış- cir m<;ıkteptir. 

* maktadır. 

Vtlsi arazi sahibi olan Had Alinin 

senelerdenberi mahkemede uzayan 
bir davası etrafında köylünün ikiye 
ayrılmış olduğu, kızının kaçırılmasın 

da da bu vaziyetin dahli bulunduğu 
rivayet edilmektedir. Bir çok köylü 
buraya gelerek meseleye daır ıstıda
lar vermişlerdir. 

iki Hırsrzhll 
Izmit, (TAN) - Pazar mahaUin

de portakal satmakta olan Menmet 
kızı Eminenin iki portakalını çalan 
Mustafa kı211 Gülsüm cürmil meşhut 
mahkemesbıde 25 gün hapse mah. 
ki'ım edilmiştir. 

Askert alayda aşçı İzzetin evtnı 1<>

yan Ali Kolaylı ismindeki sabıkaıı va 
kalanarak adliyeye teslim edilmiştir. 

( D) Grupu Serqlsl 
(D) gnıpunun gü~el sa.natler aka

demisinde açtığı yedinci sergiyı dün 
de bir çok ziyaretçiler gezmiştir. Ser
gide Abidin Dino. Arif Kaptan, Bed
ri Rahmi, Cemal Tullu, Elü Naci, Eş
ref Üren, Halil Dikmon, Nurullah 

1 

Berk, Salih Urallı, Zeki Faik İzer ve 
Zühtü Müritoğlunun muhtelif eser
leri teşhir edilmektedir.. 

S - Türkiyede •serbem 
Cümhuriyet,. adrnda bir go 

zete çıkmı~ "edır? 
C - Çıkmamıştır. 

jrAKVIM ve HAVAi 

30 lkincikanun 1939 
PAZARTESi 

hıci ay GQn: 31 Kasım 84 
Arabt: 135'7 flumt· ıo.w:: 

zmıtece: • İklnclkbtm 17 
Güneı: 7.14 - Öğle: 1%.21 
İkindi: 15.05 - Akşam: 17.n 
Yatın: 18.55 - imsAk: 5.32 

Yurtta Hava Vaziyeti 
Yewflk6" meteoroloji Dtsyonundan ah· 

nan malfunata göre, bava yurtta Egenin 
oımup kısmı Ue Akdeniz kıyılarında bu
lutlu, diler bölgele-de kapalı ve mevzll 
yağışlı geçınle, rüzgArlar certlll' bölgele
rinde şimalt, diğer yerlerde garbi istika
metten orta kuvvette, Karadenizde kUv
vetli olarak esmiştir. 

Dün İstanbulda hava bulutlu gec;miş, 
rüzgAr cenubu garbiden snniyede 1-3 m et 
re hızla esmiştir. Saat 14 te hnvn ttızyikı 

763,8 milimetre idi. Sühunet en yüksek 
11,9 Te en düşflk 7,0 santlgrat olarak kay
MdOmhıti•. 
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VEFAT 

Erat Yoklaması 
1 - !10 : 330 (dahil) doğumlu yerli ft 

ihtiyat eratın askerlik kanununa göre se
nelik yoklamaları aşağıdaki günlerde saat 
9 dan 12 ye kadar şubede yapılacağından 
bu erat nül'us kağıtlarile bl7.Zat şubeye ge
leceklerdir. 

2 - Bu defa yapılacak ihtiyat erat yok
lamasına geldlkforine dair ellerindeki nü
fus kiiğ1tl:ırınd::ı knyıt bulunmıyım 310 : 
330 (dııhil) doğumlu erat::ı memuriyet ve-

30 - 1 - 939 

, ,,_.t>_ . •I • 1 •'"' t "r'I. • ·.' 
.. ...,;,,. •.:4 " •. I A'I·· ,~·j' ' , ___ ,.e• • , 
{:~,~~'~y . 
t~l · &..1~:.-,E;j .f 
~ A 0 ~'t. • ," , • .' .\ 

1 
' ... '1,; ••, .. ~· 'ı~·'!,, •.' 

........ ' .. ~ . - .. ~ • .. - ~. .. . . . t· - ... ·, 

ANKARA RADYOSU 
Türkiye Radyodifüzyon Postalan 
Türkiye Radyosu Ankara Radyosu 

Dalga Uzunluğu 
1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 

T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T. A P. 31,70 m. 9456 Kes. 20 Kw. 

Pazartesi, 30. 1. 1939 

Bugün bir cehennem maru:ara.rı aruden Banelonrın aki güzel hali 

Dul Bayan Ester Perahya, Bay ve 
Bayan J ak Perahya ve çocuğu, Bay 
ve Bayan Salvator Perahya, Bay ve 
Bayan İzak Perahya, Bay ve Bayan 
Vitali Levi Kehribarcı, Dul Bayan 
Rober Aseo, Bay ve Bayan Hanri A
seo ve ailesi, Bay Alber Aseo ve ai
lesi, Bay ve Bayan J ak İzak Perah
ya ve ailesi, Dul Bayan Yesef Perah
ya ve ailesi ile Perahya Homatopulo 
Behar, Aseo, Levi Kehribarcı, Sevi, 
Yeruşalmi, Moel ve Veisi.t aileleri ko 
caları babaları, kayı.n babalan ve 
büyük babalan, kardeşleri, kayın b~
raderi ve amcaları 

ren veya hizmetine alnnlarla bunları gös- ı2.30 Program. 12·35 Terk mOziği - P1. 
terilen günlerde yoklamaya göndl'rmiyen 13.00 Memleket saat Ayan, ajans, meteo
makam, mües~ese, ve mal sahiplerinin ce- roloji haberleri. 13.10 - 14 Müzik (Kan-

k 
arselondan Artı 
çmıyor sokak ort 

Kimse 
ında 

ardı 

1 

Hayım Perahya 
nm ölümünü esefle ve matemle akra-
ba ve dostlarına bildirirler. Cenaze 
merasimi bugün saat 13 te Galatada 
Büyükhendek Keneset İzrael sinago
nunda icra roilecektir. 

7.aya çarptırılacakları. şık program Pl.). 
3 _ Yoklama günleri; 18.30 Program. 18.35 MQzik - Dans pt 
Kartal kasabmanın: 19 00 Konuşma (Doktorun saati). 19.15 
310 : 320 (dahil) doğınnlu ihtlvat era- Tilrk mü7jği (Şchnıız faslı). 20.00 Ajans, 

tının yoklaması: 6, 7, 14 şubat, 231 : 325 meteoroloji haberleri, ziraat borsası (fiat). 
(dahil) doğumlu ihtiyat eratının yokla- 20.15 Türk müzif,i (Klasik program). 
ması: 18, 24, 25 şubat, 326 : 330 (dahil) 1 - Tanburi Cemil, İsfahan peşrevi. 2 -
doğumlu ihtiyat eratının yoklaması: 4

1 
7, Zaharyn, İsfahan beste (Leyli zülfün dili-

10 mart. mecnun). 3 - Kadri efendi, Neva ağır se--

KutdoJmıuş, Emirli, Kurna, Ballıcanın: mai (Sevdi bu gönill seni). 4 - İsmail de-
310 : 320 (dahil) doğumlu ihtiyat era- de, Neva yürük semai (Ey gonca dihen). 

tının yoklaması: 8 şubat, 321 : 325 (d<ıhil} 5 - Basri Cner (Ney taksimi). 6 - İsmail 
dotı.ımlu ihtiyat eratmın yokhıması: 16 dede, Acem aşiran ağır ı;emai (Ey leblerl 
şubat, 326 : 330 (dahi}) doğumlu ihtiyat mill). 7 - İsmail dede, Acem aşiran ağır 
eratının yo'k1ııma!'!ı; 28 şubat. semai (Ne havayı bağı). Emin ağa, Acem 

ölümü bekliyo .. 
Ressamlara 

Gftzel San'aUar Birliği Resim Şu~l 
Umuınt Heyet toplanUsı 7 şubat salı saat 
15 te Alaykllşkünde aktedilecektir. Azanın 

Kurtköy, Samandra, Sangazi, Paşaköy, aşiran saz semaisi. 9 - Re~at Erer, Kemaa. 

Köpekler, Karınlarım insan Eti Yiyerek 

insan 

Doyuruyorlar, 

Kam l~iyorlardı 

teşrinert. .. 
Büy(ikbakkal'ın; taksimi. 10 Üç eski serhat türküsü. A -

310 : 320 (dahil) doğumlu ihtiyat era- Yabandan gelciim yabandan. B - Yine yol 
tının yoklamaııı: 9 şubat, 321 : 325 (dahil) vermedi acem dağlan. C - Yine de kay
doğumlu ihtiyat eratının yoklama~ı: 23 ŞU- nRdı coştu daı?lann ta~. 21.00 Memleket 
bat, 326 : 330 (dahil) doğumlu ihtiyat era- saat Ayan. 21.00 Konuşma. 21.15 Esham, Kediler Susadıkça Kana Kana BORSA 

Artık Barselon top ateşi altında. 
Toplar çepçevre bütün ufuklardan 
güınbürderkenı şehrin her tarafında, 
ucunda ateşler dillenen, siyah du

manlardan fıskiyeler fırlayıp, dökü
liiyor. Düne kadar tayyare taarruzla
n oldukça, herkes tramvay ve otomo 

bili eokaklarda meydanda bırakarak 
toprak altı mahzenlere sığınıyordu. 

Bugün 1se sığınacak bir yer kalmadır 

ğı için, hiç kimse kaçmıyor ve ölümü 
durduğu yerde bekliyor. 

Gece Mantjuch kalesinde donan

ma oluyor gıöi idi. Bütün kale renk 

renk ~larlle yanıyordu. Bu ölüm, 

donanmasına ise çenesi boşanan mit

ralyözlerlın kulak patlatıcı sesi kanşı

yordu. Uyumadan, dinlenmeden, 
günlerce ve gecelerce. çakmak çal

mış, benzi soluk askerler geçiyordu. 
Bunlar kanş karış gerilerken bütün 
eldeki cephaneyi tüketmişler ve baş-

Eski Belediye Heyeti 
Hakkında Yolsuzluk 

iddialan Var 
Adana - Burada çıkan (Yeni Ada

na) gazetesi, Adanaının eski bel-adiye 

heyetleri hakkında bazı dedikodular 
ve şikayetlerden bahsetmektedır. 

İddia edildiğine göre vaziyet şu
dur. 

A - 930 yılında müfett~ler tara
fından Belediye muamelat ve nesa
batının teftişi sonunda devlet şurası 
alakalılann mahkemesine karar ver
miş, fakat mesele yüz üstü kalmıştır. 

B - Üç yıl önce, bölge müfettiş
lerinden Hacı Hüsnü tarafından ay
larca Adaına belediyesi teftiş edılmi~. 
bir çok kanuna aykırı hareketler tcs-

kaca cephane gelİnediği iç:fın, silah o
larak yalnız cesaretlerini kullana 
kullana düşmana s_ırt döndürmeden 

ricat etmişlerdi. 

Şehirde iki gündenberi ekmek yok 

tu. Civar köylerden gelip tünellere 
sığınan halkın, yarısını çocuklar teş
kil ediyor, tünellerin ağzından nefes 
kokusu, kalabalık kokusile berabeı: 

"acu:, aman 8'11Ile! Aman baba! Ek

mek verin" diye ağlıyan çocukların 

sesleri geliyor. 

Tifoya karşı bir tedbir olmak üze

re bu çocukların hepsinin kafaları 

matruştur, İçlerinde dört yaşında o
lanlar varclır ki, bunlar bu yeryüzü

ne doğdu doğalı bu mahşerde yaşa
mışlardır. 

Sokaklar ölülerin cesetlerıle taşıyor. 
Çünkü bunlan toplıyaca.k vakıt yok
tur. Yine buna rağmen bir kaç kişi 
müstesna bütün Barselon şehri yine 

Müessif Bir Ölüm 

Barselonda kalıyor. Ne kaçıyo", ne 
de artık kendiaıi ölümden korumıya 
lüzum görüyor. Bombardımanla de
lik deşik edilen, sokakları dirilerden 
ziyade ölülerle dolan ve açılıkla ke
mirilen bu şehrin bu hali daha ne ka
dar devam edecek? 

Sokaklarda gezen köpekler şara?"' 

rıel infiliıklarile öteye beriye serilen 

insan çoluk ve çocuk etlerini yiyerek 

karınlarını doyurmaktadır. Dün ak
şam. bir kadının biraz evvel yarıl

mış olan kafatasmdan akan kanlan 

bir kedinin yaladığını gördüm. 

Sefarethanenin arşivlerini vapura 
güç bela nakledebildik. Dı.şarda bü

yük bir fırtına olmasına rağmen, dün 

yadan ziyade cehenneme benziyen bu 

yerden ayrıldığıma memnunum. Tam 

limandan ayrılırken bir tayyarenin 

attığı bomba az kalsm vanurun fuıtü
oo d~ecekti. ~ 

- --- - ·-
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tının yoklaması: ı mart. tahvil§.t, kambiyo - nukut borsası (Fiat). 
Pendik'ln: 21.30 M!i:ı:ik (Sonat). Cello: Mesut Cemil 
310 : 320 (<l:ıhn) do/nl.mlu lhtlyat era- - Piyano: Cemal Reşit. L. Van Beethoven 

tının yoklaması: 10 subat, 321 : 325 (dahil) - Cello sonatı (sol minör, opus 5, N. 2) 
doğumlu ihtlvat eratının yoklaması: 22 Adagio sostenfto ed espressivo. Allegro 
şubat, 326 : 330 (dahil) doğumlu ihtiyat molto piu tosta presto, Rondo (allegro). 
eratının yoklaması: 3

1 
13 mart. 21.55 Milzlk (O~ra aryaları - Pl.) 21.15 

Maltcpe'n!n: Müzik (Kiiı;ilk orkestra, Şef Necip Aşkın). 
310 : 320 (dahil) dol!tımlu Jhtiyrıt era- 1 - Llncke, Emine (Mısır serenadı). 2 -

tının Yoklaması: 13 şubııt, 321 : 325 (dahil). T~chalkowky, Melodi (opus 42; N.3) ! -
doğumlu ihtiyat eratmın yokfamaın: 20 Eineg, Bir ıamnnlar bir ı:Jgım vardı!.. (çi
şubat, 326 : 330 (dahil) doğumlu ihtiyat gan entcrmı>..zzoru). 4 - Schebek (İtalyan 
eratımn yoklAması: 2, 9 mart serenadı). 5 - Leopold, Rungarya (Macar 

Dolaybıı, Yayalar, $1hlı'nın: fantezisi). 6 - Lehar (Uiksenburg kontu 
310 : 320 (dahil) doğumlu ihtiyat era- operetinden potpuri). 23.15 Mü1Jk (Sen

tının yoklaması: 13 rubat, 321 : 326 (dahil) fonik pltıklar). 23.45 - 24 Son ajans ha
doğumlu ihtiyat eratının yoklaması: 21 berleri, yannki progrnm. 
şubat, 328 : :l30 (dahil) doğumlu ihtiyat e 
eratının yoklamaS1: 27 şubat. HAFiF KONSERLER: 

Yenlkarye, KOcükyalı, Başıbilyllk. Ya
kacık, So~anlık'ın: 

310 : 320 (dnhO) doğumlu fht!y:ıt en.
tının yoklam:ıı<ı: 1!5 ı;ubat. 321 : 325 (da
hil) doğumlu ihtiyat eratınm yokl:.ım:ısı: 

17 şubat, 326 : ıl30 (dahil) do,lhınılu ihti
yat eratının yoklaması: 6 mart ve ayrıca 
8 mart günü Yakacık lle Soğanlık. 

Fatih As'terlik Şubesi 
ihtiyat Yoklaması 

1 - Fatih, Eynp kazalannın Jıer 

lanna 6 şubat 939 da ba!!lanacak ve 15 
'T!art 939 da hitam bulmak üzere devam 
edecektir. 

2 - Yoklamalar her ,ırtın sabah 9 dan 
U ye kndar devnm t'd~eğinden bunun 

6.45 Bilkreş: Sabah neşrlyah. 7.10 Ber
lln kısa dalgası: Konser saati (8.15: De
vamı). (9,45: Bando mOzlka). 10.30 Berlin 
kısa dalgası: Orkestra konseri (13: Hafif 
musiki). 13.10 Bükreş: Sib!ceanu orkes
trası (14,30: Devamı). 14.30 Peşte: Askerl 
bando. 16,15 Prag: Mcızart'ın serenatıa

rından. 17.45 Moskova (1744 m.): Konser 
nakli. 17.45 Rerl!n kısa dalgası: İşsonu 
konseri (19.10: Devamı). 18.25 Ostrava: 
Ask:erl b(llldO (19.10: Keza). 18.30 Mosko-

Mülga Dahiliye nezareti, sabık ida- hnrlclnde müracaat edilmemelidir. Her 

ısa . ıltgaSi:' ltaJ musıKıS'i.l'!f 1\ı.osi<ova: 
(1210 m.): Kon«er nakli. HJ.10 Prag: Ban
do müzlka. 19.20 Bratisl~va: Slovak dans 
havalan. 20 Moskova (1744): Konser nak
li. 20.20 Peşte: Çigan ol"kestrası. 21 Brü
no: Stüdyo orkestrası. 21.20 Bilkreş: Mo
zart'ın eserlerinden orkestra konseri. 21.35 
Peşte: Opera orkestrMı. 22 10 Bratls1Ava: rei umumiyei vı1ayat müdürü ve ihtiyat çağında bulunan yoklama!!lnı 

yaptırmıya ve nOfu'.'ı clı:ulanma lsaret et-
Cumhuriyet gazetesi müdürü bulu- tirmeğe mecbur olduğundan aksi haldn 
nan eski mülkiye mezunlanndao LQ.t hareket edenler hakklnda askerlik kanu-
fi Moster, vefat etmiştJ:r. Cenazesi, nunun maddeJ mahsusuna göre eezalan-

dınlacaklardır. 

bugün 10,30 da Kızıltoprak, Bağdat Bac, Dic, Nezle, Grip, Romat·ızma·,,· 3 - Fatih ve Eyüp kazalımnm yokla-
caddesi, elektrik deposu civarında 3' 3' malan mıhlye nnhiye ve dotum do!tum 

147 numaralı evinden kaldtırılarak Nevralii, kırıkhk ve bütün ağrdarınızt derhal keser. muayyen günterdE' yarıııac:ı~ndan bu gün-

' 
b 

ler aşn~da sıra~ııe yazılıdır. 
Kalamış vapur iskelesinden romor- Ca tnda günde 3 kaşe alınabilir. - (A) - Fatih merkez nahiyesile Kara-

körle Sirkeciye getirilecek, namazı gümrilk, Şehremini ve Samatya nahiyele
rinin 31 O ile 320 doğumlulnıı 6 şubat 939 

og~leyı.n· Yenicamide kılındıktan son- ıfan ( t ... 1 b b 

İIF~ii~~~~· 1 Şubat Çat'Şamba gftntl AQamı TURAN4~!ii!!!!ii!!!!!l!!!i!!!!ii!!!~a ' Pa7.nr e~ı. '.'<a ı, çarsam a, perşern e, 
ra Bakırköyündeki ailesi makberesi- TiYATROSUNDA Çarşamba, Perşembe ve cuma g{inleri) 10 şut-st 939 a k:ıdar. 

M IYET YÜCESES ve arkadaşları bayram- ~ ner ve Rami nahlyelcrlnfn 310 ile 320 do-
Bu acı kayıptan dolayı. merhumU'n da lştlrflk edecektir. DÜMBÜLLÜ ISMAIL f.umluları 11 şubat 939 d;ın (cumartesi, 

kederli ailesine taziyetlerimizi bil- ve CEMAL SAHiR birlikte yeni Vodvil ; oazarte<'f, 5alı ve çarşamba günleri) 15 şu-

Stüdyo orkestrası. 23 15 B!lltreq: Asker! 
kaz.lnoıJan konser nakli. 23.20 Prag: Pl!ık 
musikisi. 

ODA MUSiKiSi: 
ı3 Peşte: Salon kuartet!.. 
RESiTALLER: 
12.30 Berlln kısa dalgası: Solist koruıeri. 

18.25 Prag: Şcırkt ve keman. 18.2a Bntlıı
lııva: iyolonsel solo. 18.30 Berlln kısa dal
~a"I: Piyano musikisi (Schmnarm, 
Brahms). 18.40 Bükreş: Şarkılan. 20: 
Berlin kısa dıılgnqı; Şarkılar. (20.15: Solist 
konseri). 20.15 BUkrcş: PlAkla m~hur pr
kılar. 20 25 Prag: Piyano - Kemen kon
~erl. 20.25 Brati~lava: Slovak halk hava
lan. 22.15 Bfikreş: Flüt musikisi .. 

Kayıp Evrak 

ne defnedilecektir. -Ye Cuma günil Akşamı Ses Kraltcem HA· nı (B) Eyüp kıızıım m!'rkez nııhlve~le Fe-

diririz. ve Komediler oynanacaktır. Varyete, Dü- I " . '. h:ıt 939 a kadıır. 
bit edilmiş ve bunun için yüzlerce sa- veto, Canbaz numaralan. (C) F:ıtlh merke?: nahly~e Kııra~m-

h ~~~~~~~• TatsilAt el ilAnlanndadtr. • r!ik. Rehreminf ve Samatvıı nahiyeleri 321 
Kadın intikamı isimli ve Umacı tnı 

zalı bir hikaye müsveddesi Beyoğlun
da Baylan pastanesiınde kaybolmut
tur. Bulanın (TAN) idarehanesine 

ifelik evrakı tahkildye ve fezleke ile 32fi rloğıımlul:ın 16 :ııbat 939 dan (per-
tanzt.m:fdilmiş, fakat bu da öyle kal- şembe, cuma, cumartesi ve pa7~'lrtesi gün-
mıştır. leri) 20 ~ıbııt 939 A bdar. 

1 1 (D) Ey{}p merkez nahlyesfie Fener -Ye 
D - ~ sonteşr:ln başmda top- Y A R l N Rııml nahiyelerinin 321 ve 325 doğumlu-
~ olan yeni şehir meclisinde, es- lıınn 21 şubat 939 dan (salı, çarşamba, 
ki belediyenin 937 hesaplarını tetkik B A Ş L 1 Y O R : pPrşembe, Mıma ve cumartesi günleri) 25 

için ayrılan encümen, bu işle günler- şuhııt 939 a kadıır. 

ce uğraştımış, bu hesabın içinden çı- MARKOPOLO' nun. Mu••th•ış Maceraları ' (E) Fatih merkez nahlyesile Karagüm-rük, Sehremini ve Samatya mıhiyel,..rinin 
kamamış, nihayet meclisin kapanma 326 flp 330 dolnJmlulnn 27 şubat 939 dan 
zamanı geldiğinden ve esasen bu he- (pazartesi, s:ı.lı, Ç11rşnmba, perşe'!Tlbe ve 

sabatm içinden çıkılamıyacağı da gö- GAR y C O O p E R T Ü R K Ç E c-umR günleri) ~ mart 939 a kadar. 
rüldüğünden, bu hmrusun tetkikine 1 (F) Eyüp merkez nahiyP';!le F<>ner ve 
müfettişlerin memur edilmesini iste- • - ı Rami n:ıhlyelcri 3:!6 ne 330 doğumluları 

A L E M D A R ve M ı L L ı . 4 m:ırt 939 d:ın (cum:ırtesi. pıızartesi. salı. 
ıniştir. Fakat 0 günden bugüne ka- ı"' 

1 
f!ll••••••••••llJ' ve ç:ırs:ımbn günleri) 8 m;ırt 939 a kadar. 

dar aylar geçtiği halde, bu muame- 11 den itibaren devamlı matineler ı 4 - Resmt ve hu!!ıı~t mae"~~eierle şir-lelerin teftişine başlanmamıştır. .. ....... •••••••••••••••••••••11- ketlerde ve Fabrikalarda çnlı~an ve nıu-
--------------------------------------- yatlık ça~nda bulunnn m(lkelleflerln mu

Kıymetli San'atkcirımız HAZ 1 M Diyor ki : 

BI DEVRiLDi 
BUBUNE KADAR MEMLEKETiMiZDE YAPTICIMIZ Fi LIMLERIN EN GUZELl VE 

EN ÇOK MUVAFFAK OLANIDIR 

BAYRAMIN iKiNCi ÇARŞAMBA GÜNÜ AKŞAMINDAN iTiBAREN 

s A R A y ve i p E K SİNEMALARINDA BİRDEN 
GÖS'rERİLECEKTtR 

1 BİR KAVUK ı·ZMl.RDEBayramın birinci ~LHAMRA s· d 1 DEVRiLDi gününden itibaren il'! memasm a 

ııyven gOnlerde yapılacaJıı: olıın yoklama-
lanı ıııelmelerln! bu mnesseseler lmlrlE>ri 
temin ed~ktlr. Aksi takdirde ıt'<kerllk 
kanununun mucibince haklarında muame
le yapıln~ıt r 

5 - İsbıTtbul hAr:kindPld dlı!er askerlik 
rubPlerl mmtııknlılrındıı bulunan mük.e1 
]l'fler buhı.,~ultlıır> ~ıb )t>Tr rr>Onıraııt.ı 

lıt1y t y kh"' ı rın v n•tı-aC" kl'lr ve 'Ill'\ 
:ıcn:ıı ett iti r ıh IPr ' s fü• esas şu 
"terini h " rd r t• r ltl rdlr. 
8 - Türkiyl' hnrfcindeld E'CnPbi menı

IPketlPrde bulunanların lstanbtıldaki aile 
ve akrabatıın tarafından şuheye mOracaaı 
edilerek yoklamıılannı yaptıracaklardır. 

'T - Bu sene askerlik çağına gfren 33!! 
doğumlulrınn da ilk yoklamnlan yapıla
caktır. Bunların yoklamaları ayni zııman
d 6 şubat 939 dan 15 mart 939 gününe ka
dar devam t'deceğlnden behemehal mü
racaat etmeleri l~zınıdır. 

8 - Fatih ve Eyüp kazalannın mahane 
mümessilleri mahallelerinde kayıtlı bulu-

haber vermesi rica olunur. 

nan mtıkellellerin yoklamalannm dnamı 
müddetince şubeye gelmeleri mecbw.idl:r. 
Gelmiyenler hakkında kanuni m~e 
yapılacall't flfın olunur 

ihtiyat Eratla 335 lilerin 
ilk Yoklamaları 

Beykoz Askerlik Şubesinden: 
1 - Beykoz As. Ş. ne mensup ihtiyat 

eratın mutat senC'lik yoklamaları ile 335 
doğumluların ilk yoklamaları aşağm 

yazılı günlerde yapılacaktır. 
A) 6 Şubattan 15 Şubata ıc.!ar Slo:320 

(dahlI) doğumluların. 
B) 16 Şubatt.-ı.n 26 Şubata kadar 321:325 

(dııhtl) doğıımlulann. 

C) 27 Şubattan 1~ Mırrl '3t a kadar 
32G·330 (dahil) doğumlulıınn. 

2 - Yoklam:ılar yukııntia )'1t1:lh ~ 

lerdf' öğleden evvel saat 9 ;ye la!dar' 
şube merkezlnd • pıl lrtı 

3 

y ı tırınıy m 

ve bir 
foto 

4 - Hangi hangi g{lnlf'...r-
de yoklamaları yapılncağı ayrıca mahal
lelere bildirllmişt!r. Mahalle milmessllle
ri bu günlerde behemehal şubede hazır 

bulunacaklardır. 

5 - Yokl:ımnya gelmlyenlerle, ihtiyat 
eratt:ın olup hlikt'lmet dairelerinde. resmi 
ve hususi mQesscselerde, fabrika ve şir

ketlerde müstahdem alanlan yoklamaya 
göndermlycn mOessese Amlrlerl hakkmd:ı 
Askerlik Kanununun 93 ilncil maddesi 
tatbik olunacaktır. 
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TAK 

laro idare Mecllsl azasından ve genç avukatlanmmdan Saat Hayri OrgOplO. Beyannameden 
Sonra •• gazetemize en yeni kananlar ve bilhassa adlt aktualiteler hakkında muntazam 

makaleler yazacaktır. Aıağıdakl ilk yazısında, Mecliste son defa kabul edilen Posta 

ile Adll Tebligat Kanunu hakkında flklrlerlnl ve miilahazalanm izab ediyor. 
F. R. J\TAY. 

B a§balt:an.ann aa;rm Refik Sa1'" 
dam, ıeçen cuma günii Kam• 

tarda hükfimet programmı okud• 
.,.. mDlet mtlmesalllerlnden ittifakla 
itimat re,.t aldı. 

a a a 

Adli Tebligatın Posta ile 
Yapılmasındaki Mahzurl~r 

Su ayın on altısında BüyiiK Yazan: ..................... 
eeınede kalmaması için süratle ifa
sı kaidei esasiyedir. Ayni zaman
da, battı daha ehemıniyetlı olarak 
bu ifte emniyet bir unsuru asıldır. 
Tebligatın dürüatı hakikati oldutu 
gibi ifade eder tekilde ifası prt -
ar. Tebligatın yapılacağı zatten 
gayrisine ifası, tebellüğ edecek kim 
IS1in malılmatını bertaraf edecek 
IUJ'ette olması, tebliğ tarihlerinin 
hatalı bulunması, meşruhatın ye
niden tebliğ yapmak zaruretini ih
du edecek surette yanlış ve kanu
ni hükümlere aykın olması emni
yeti selbeden hadiselerdir. 

Prosnmm en başrnda, yeni htlkt
metln gayesi de "şimdiye kadar ol
dup rfbl, mensup olduğumuz Cüm
burlyet Balk Partisi programını ta· 
bakkuk ettirmek,, olduğu :dkredll· 
dikten sonra "rejimimizin esas tet
Jdllt konunu ile tesbit ettlif umde
lerle mflesses içtimai nhamı kona
mak" en mühim lşimls olduğu Uive 
olunmaktadır. 

Millet Meclisi uıun za -
mandanberi hazırlandığını bil 
cliğinıiz (3560) numaralı ad
ll evrakın posta idaresi vasıta 
siyle teblilrıne mütedair kanu 
nu kabul ~tti. Kanuna verilen 
büyük ehemmiyeti anlamak i
çin meriyet tarihini nazara 
almak kafidir. Bu mühim ve 
tatbiki pek güç işin kanunu 
bir sene sonra wcri buluna -
caktır ve o zamana kadar mev 
cut mevzuat muteberdir. 

Suat Hayri Ürgüplü 
Gerek emniyet, gerek sürat bakımından bugünkn teb
ligat işleri memnuniyet verici bir vazıyettcdir. Mevcut 
te~kilatı ve tebliğ sistemini tebdile ihtiyaç yuktur. Islah 
yolu ile çok kuvvetli ve salim bir tebligat teşkilatı kuru 
labilir. Posta tebliğlerinde evrak mahkemeden müve-ı
zie ve müvezziden ikametgaha kadar daha ~ok el değiş
tirecek ve tabiatiyle kontrol güçleşecektir. 

Tebliğden sonra da müba~ tebliğ 
şerhine numarasını ve ismini yaz -
mak mecburiyetinde olduğundaın 

yaptığı tebliğin usulsüzl\if!ilnden de 
daima mesul edilebilir. 

Posta ile tebligat hakkındaki ka
nun 11 maddelik ufak bir kanun
dur ve §ekli tatbiki hakkında bize 
hiçbir şey ifade etmemektedir. 
Çünkü kanunun tatbiki hakkında 
redinci medde bir nizamnamenin 
~nziminden ve sekizinci madde de şu basit ve fakat çok sanm 
bu tebligatın husnü ifası ve ka.uu- usul tebliğe scnclerdenberi 
DU:n en iyi bir şekilde tatbiki için yapılan tecrübeler, tetkiklerle alı-
kul"Ulan bir heyetten bahsetmekte-- şan ve cıdden çok yorucu ve mü~-
dir. kül vazifelerinde iyi çalışan tebli-
Şu halde bu husustaki esbabı gat dairesi mübaşirleri ve daha doğ 

mucibeleri, tanzim olunacak ni- nısu memleket tarihinde (mübaşir) 
zamname ve talimatnameleri gör- diye mevcut olan bir tip tarihe mi 
dükten sonra bu ehemmiyetli mev- karışıyor? Buına ~phe yoktur. Mu-

ri pek sarih olarak posta idaresinin 
teblig&t icrasına tavassutu kabul 
ettiği mahaller için tebligatm pos
ta ile yapılabileceğini ve posta mü
vezziinm aynen bir adliye mübaşiri 
gibi tebliğ hakkındaki ahkama tev
fikan esasen mühürlü, kapalı bu
lunan mektubu - tebliğ olunacak 
evrak pmdilti gibi açık değildir, 

raflıdır ve kapalıdır - mürselimi
ley he tebliğ ederek tebliğ mazba
tasını tanzim edeceğini ve bu evra
kın da aynen çıktığı gibi posta ka-
11alile adliyeye döneceğini tesbit 
etmiştir. 

Bugünkü teşkilat bunu temin et
miyor muydu? 

Bizim kanaaıimizce gerek emıü
yet, gerek sürat bakımından bu -
günkü tebligat işleri memnuniyet 
bahştır. Bunları biraz daha tesri i
çin yapılacak işler fU suretle sayı
labilir: 

Motosikletli mübaşir servisi kur 
mak, kontrol kısmını ihdas ve bu
nu günü gününe tatbik etmek ve 
teahhur, yolsuzlukta hususi çok şe
dit ahkamı cezaiye tatbik etmek; 

Posta idaresi bunu temin ede
cek midir! 

zua tekrar ,rücu etmek arzusile bu ayyen istisnalarda mahkemeler tel:r 
gün kanU!lun tevlit ettiği insani ve ligatlan yine kendi mübaşirleri va· 
ilmi bir takım endişeleri yaı.mak sıtasile yapacaklardır. Fakat mü -
faydalıdır. başirlik kalkıyor. 

Bu noktada insani endişemizi a-

A r- Bugünkü tebliğ sistemi çıkça ifade etmek zarureti vardır: 
adliye dairesinde mevcut 

Mübaşirler ne olacaktır? Çok dar 
Te başında bir de müdür bulunan 
bir tebllJ;?nt datr~i tarafından ida- bir mal.Jet imklnile uğraşan ve aa-
re edil~dir.-~vrakı ~~-....::::\ı...ı.= .w..... .. o.ft\ ~ 

Şu halde aradan geçen uzun se
neler bu sistemin kabulüne müsait 
olmuş ve kanun çıkmıştır. Bu ka
nunun neşrinde İsviçreli mütehas
sıs profesör Lemaın'ın hassaten mü
essir olduğunu tahmin ediyoruz. 
Çünkü bundan bir ay evvel profesö 
rün neşredilen ve Adliye Vekfı.le-

Bizce bugünkü teşkfl~h ve teb
liğ sistemi tebdile ihtiyaç olmadığı 
ve mevcudu biraz ıslahla çok kuv· 
vetli ve salim bir tebligat teşki
latına nail olacağımız muhakkak
tır. 

IB osta tebliğlerinde şu mah
ar-"' zurları goruyoruz: 
Tebliğ evrakı mahkemeden mü

,..... ,,. ~ lkameür.Aha 
kadar daha ~ el deliftirecektir 
ve tablatile kontrol .rüçleşecektir. 
Bundan başka eğer mevcut hüküm 
lere göre teblig kapalı zarf içinde 
yapılacaksa zarf içine evrakın k~ 
nup konmadığı ve yahut alınıp a
lınmadığı nasıl kontrol edilecek -
tir? Postada zıya meselesi dah!l zi
yade vakidir, halbuki adliyede zıya 
meselesi bir hAdise ve mühLın bir 
suiistimal olarak aids bıralar ve 
hamdolsun buna tesadüf edilme • 
mektedir. 

kadar, pnlr mahkemeler teblipa bul-. Anadolmaun M~~ 
• ' 1ılra ""''Dl'~ 

dairesine tevdi etmekte ve 1.stan- dört kaııdni •fa' f191'Alt ~do-
lafAD mübafirler acaba bütün hak bulun muhtlif nnıntakalara ihtiyaç 
lan mahfuz tutularak posta idare· 

nisbetinde aynlmış postalara bu 
evrak zimmet mukabilinde verile- sine mi geçirilecek? Yoksa posta 
rek daimi bir kontrol altında aran- idaresi kendi kadrosunu dilediği gi

bi tanzim aallhiyetine istinatla bun 
maktadır. !ardan vazglfçebilecek mi? Her teY· 
Şu suretle ki, meseli: Btrlncf ti- den evvel sektztınct maddede bu-

caret mahkemesinden istihsal etU- gün tepll edilmlt bulundutu zlk-
ğiniı: bir ilAmı bütün harçlarını ve- rolunan heyet bu nokta üzerinde 
rerek tebliğ safiıasına getirdimiL tevakkuf ederek bu iyi vatanda,.. 
t1ammız tebligat dairesinde Beyot- lann haklar1nı gözetmelidir. Böy-
lu mmtakasına ve o geniş mahallin le bir karar çok yerinde olur ve J>Oll 
muayyen bir hududu içinde tebliğ ta idaresinin adli evrak teblilinde-
lşlerini ifaya memur (._) numaralı ki muvaHakıyetinl temin eder. 
mübepr Kenana verildi. Aradan 
on beş gün geçtikten sonra evrakı- B .- Posta ne tebltgat karan 
nızı ararsanız birinci ticaret- bu kanunla tatbik mevkiine 
ten tebligata verilen kayıttan iti- konmuı oluyor. Fakat bu sistem ye 
baren mübaşir Kenana teslimine ni bir sistem değildir. Bugün mev-
kadar olan bütün safahatı imzala- cut olan ve 12 senedir tatbik edi-
rile ve tarlhlertle on dakika içinde len hukuk usulü muhakemeleri ka-
bulursunuz ve bundan sonra mü- nunumuz posta ile tebligatı o Z&-

başirln kanun! vazifesini hüsnfi ifa man dilşünmü§tür. Şöyle ki: Ka-
edip etmediği de kolayca anlaşılır. nunun 134, 135, 136 ıncı maddele-

-""1fkkmdüt npaınmda pmta tebU
pt111dan lstJfade mühim bir 7f1r 
bulmaktadır. Yalnız bu ıdatemin a
çık ve samimi taraftan olan p~ 
fesör bugün yapılan tebligatı met
hü sena etmekte ve bir çok yerler
de tebliğe verildiği gün tebliğ mu
amelesinin ikmalini çok büyük bir 
memnuniyetle ıördüaünü de yaz • 
maktadır. 

Şu halde bug0nk11 adıt tebligat
ta bir eanebi mütehassıeı bile mem 
nun eden sürat mevcuttur. Milnf• 
rlt hldlaeler haricinde bizde tebli
gatın .Oratli yapıldığına ,,. teblil 
işlerinin gün geçtikçe düzeldiğine 
kanliz. Tebligatta aranan esu1ı 
şartlar nedir? 

Bunlar bizce ikidir: 1) Sürat, 2) 
emniyet. 

A dl1ye makinesinin temel ta
pnı tefldl eden tebligat iti

dir. Bir dava, her hangi adll bir h., 
reket bununla başlar. Bu ifin bir 
hakkın vaktinde alınması, sürün -

lngil~ luırilıatürii: Barselonamn ifgalinden 90nra Fransız 841Joelrili huduttan bakıyor oe 
Pirene dağlarının arkluuwla ltalyayı 6Örüyor 

Pa.taya teıvdi tebliğe karine 
addedllec:eji mütehusıs rapol'Ullda 
zikredfl~. Nizamname de bu • 
sası kabul edene if cidden tehlike
lidir. Bir ilam kaybolur ve yahut 
kasten bir yabancı tebliğ oluna
cak kimseye vereceğim diye mü -
-vezziden alır da vermezse düşünü
nil:r: ki, lllm kesbi katiyet eder. 

Bir taltnfı istimal ahvalde tebliğ 
posta marifetile yapıtınlmaya'IJ' -
lir. Bundan kanun nedense vazgeç
memiştir. Halbuki bu bir pren.oıip 1-
dir. 2 incl maddede de te'hirinde 
zarar umulan işlerin mahkeme riıe 
munı marifetile teblfği düşünQJ

miiştür. Bu halde süratle tebliği 

llzungelen bir işin postada teahbu 
ru iniklnı farz olmuyor, demektir. 
Halbuki sürat düşünnierek posta 
sistemi kabul edildi. Bugün yıldı
nm telgrafı 15-20 dakikada bütün 

muamelesi tamam olarak döner, fU 

halde bu vaziyette de müstacel pos 

ta tebligatı kabul edilerek teaahur 

mahzuru bertaraf ediUrdl. 
Kanunda bahsedilen nizamname 

~ tcmra tekrar bu. menua 
avdet etmek bere flmdilik :razı
mua nihayet 'ftriyoruz. 

.. lnebolu .. Faciası Davası 
bmir - lııebolu vapurunun bat. 

muından mesu1 tutulan kaptan 
Mehmet Alinın mahkümiyeü hak • 
kında atın:eza mahkemesince veril -
mit olan karar temyiz mahkemesi 
tarafından tasdik edilmiştir. Bu hük 
mün 7alnız, çocuğu boğulan polis 
Necmettine denizyollan idaresi~ce 
bin lira tazminat verilmesi hakkın
dati tımu nakzedilmiştir. Muhake_.•kimi& nn"'en 2Ör'Ülecektir. 

Başbakanımız bir giln önce Türk 
pzetecllerlnin toplantısında dahi 
''inkılip rejiminin maddi manevi un
ıurlannda hiçbir tadil, hiçbir inhiraf 
ve hiçbir kayma tasavvur edilemlye
eetfnl" ıöylemlfti. Bu sözler, MilU 
Şef ismet lnönü'niln muhtelif nutuk
lanndakl kati beyanatın yeni bir te
yididir. Gerçi bu bakımdan, dışarda 
ve içenle, herhangi bir tereddüt u
yanmasına hak verecek hiç hadise 
olmu~ değildir. Fakat, velev bazı sa
yılı hoşnutsu:ı:lnnn dedikodularından 

da ibaret olsa, hallnn göniil huzuru· 
nu bozan endişeleri önlemek yerin
dedir. 

İçtimai hürriyetler, tefekkür ser

bestliği ''e lflisizm, bu memlekette 

bir kiisur a!;ırhk bir mücadeleye, ve 

onun biitilo tehlikelerine nihayet 

vermiştir. Atatürk vatanı zaferleri 

ile, ve milleti inlalaplan ile kurtaniL 

Kbnsenin meçhulii olmıyan bir ha

kikat ta şudur ki Milli Şef ismet İ
nönü kurtulu eserinin her iki cep

hesinde, fikir, fiil ve icra bakımın· 

dan, en çetin vazife ve mcsuliyetler 

almı~tır. Bir başka fusatla da söyle

diğimiz üzere, onun sadece adı ve 

hiJ:Jnet hayatı, blltiin inkılap dava

cılnn için başlı başına bir teminat 

te kil eder. 

Fakat, Atntürk'ün ölilmünden son

ra, scnclerdenheri beklemiş oldnğu 

söküntü \ ' e şaşkınlık manzarası ,.eri
-. TOl'lr mfllednin onun etrofnıdald 

sıla Ye sarsılmaz sıif birliğini görerek 
Juıyal sukutuna uğrryan kötiicül ruh, 

eski fesatçrhk sanatını bir defa daha 

tecrübe etmek istemiştir. Muhterem 
B:>şbakanın gazetecilere beyanatı ve 
Kamutay'daki nutku, bu tecriibeyi 
de artık hiçbir yeni iimide kapılmı
yacak surette mas ettirmiştir. 

Bu memlekette mad hiltün kAbm
lan ile ölmüştür. Thrk milleti mfln
hasrran yeni devrin mesnt ve mu
kadder lstfkhallne hakıyor. l 9 mayıs 
1919 ~oklan, çoktan askerlik hi:r:
metlerlnf ve flnh•ers~Jcrini bitirmiş. 
lerdtr. Devlet ve serbest hayat kad
rolan, maziyi an('ak taTih sa' fala
nnda okuyan ncS'illcrle dolmu~tur. 

Değişmez ş;anınrz şudt/r: tlcrive 
doğru, daima! Geriye doi;rru, hi bir 
zaman! ç 

Her yeni hareket, rejimin devam 
ve lstikrnnnı kuv• ntl "· k •" cn<1 ırccc bu 
dcvnm ve jstikrar gaycs'ı il t' 

ki • e ttat 
tes l eden ciirum ve .. :ı.n .. . .... ar rnutema-
dıyen tasfiye edilccckiir B t fi 
1 · u as 1ye-
crde ancak kuvvet ve . • . enmıyet ifa-
desı aranabilir ve ancak bul 
bilir. 0 una-

Ruam Mücadelesi 
Devam Ediyor 

Izmit, (TAN) - Vilnyetimi 
takasında rünmla inücadela z rnın
etmektedir. Mücadeleyi taki de\ am 
- P~m~ 
uzere Geyv~c, Knndırnya, Tuzla 
Karasuya, Golcüğe bnytarlor . ya, 
d;1"'lişlerdlr. ızaıa e-

Çöp arabası bir 
P>Ccığu fiinedi 

İzmit, (TAN) - Beledıyen· 
zif • b ın tan-a. ara alarından Ralidin 
de bulunm kt ol .,1 ~ z 
önun lf' l v 
o~lıı T m 
davi altın alını t [' 

Sapancada bir dere 
temizlenecek 

İzmit (TAN) _ s 
' abancanın mes-

hur Kumboz deresi temizletı lcccktır. 
Yeni baro kuruldu 

İzmit, (TAN) - Yeni avukathk ka 
nununun maddelerine uygun olarak 
Kocaeli barosu te&ekküı etmlfm. 
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Neticesiz kalan, fakat Fenerbalu;e kalesi için 
,_ 

tehlikeli olan bir Galatasaray hiicumu Dünkü maçtan başka bir intıba: Galatasaray muhacimleri, Fener kalesini srkıştırıyorlar 

Fenerbahçe Dün 
Galatasarayı 

3 • 2 MaglUp Etti 
TOPKAPI, ISTANBULSPORU YENDi 

Q ün bir ılkbahP.r havası için 
de, Fener stadının yeşil ça

yırı üstünde Fenerbahçe _ Galata
saray maçı yapıldı. 

Müsabakan:n başlangıcı, dünkü 
yazımızda da işaret ettiğimiz şekil 
de, Fenerin ııieyhine bir cereyan al 
mıştı. 

Hemen mukabil hücuma geçen 
Galatasarayluar daha atak tarzla
riyle hakimı) eti almış bir halde a
kınlarma dt·vam ettiler. 

Oyunun tiçüncü dakikasmda Ga 
latas.traylıh,. sağdan indiler. N ec 
det ortaladı Kale önünün karışık 

bir zamanında bir kafa vuruşu ile 

Li9 Maçları Puvan Cetveli 
............................................................... 
J Takım Oyun Gal:p Beraber Mağlup Attığı Yediği Puvan 

Beşilttaş 

Fener 
Galatasaray 
Vefa 

Istanbu lspor 
Top kapı 
Süleymaniye 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 

12 
12 
10 
8 
(j 

4 
3 
4 
2 

3 
2 
3 
3 
3 
2 
2 

3 

1 
2 
4 
6 
9 

10 
11 
10 

58 
63 
41 
32 
42 
23 
21 
16 
13 

13 
12 
17 
23 
29 
46 
43 
55 
43 

42 
41 
38 
34 
30 
25 
23 
23 
22 

Beşiktaş, Dün Şeref 
Stadında Beykozu 
1 ·O MaglUp Etti 
VEFA DA SÜLEYMAN iYEYi MAGLÜP ETTi 

v efa - Süleymaniye ~eref sta
dında karşılaştılar. 

Biri milli kümeye girmek için di 
ğeri cte dahcı yukarı çıkmak için sa 
vaşan iki tı:ıkım. 

Sa.1aya çunldığı zaman Süley -
maniyeliler l O kişi idiler. 

Birinci dt!vre başladığı zaman Ve 

arasıra gelen san - Siyah akını Be
şikta~ kalesır.• tehlikeye diışürü -
yordu. 

B~<;?iktaşhlar 15.12 15,15 te. iki 
mühım gol hrsatı kaçırdılar. 

Buna karşılık 15,16 da Beykoz -
lu Şehabın ıkinci g-üzel bir sütu
nu, ~chmet Ali iyi vaziyetle kur -

Lebip giı,;_ daha ziyade müdafa
aya uygun, epeydir hücumda oy -
namamış, forvet hattındaki arka
daşları ile alışkanlığını tama -

Fener kale31 ilk olu y mi!J oldu. ~_,_;""""--"-"""'-~".,.....;'-'"- -~-

men değilse de, çok kaybet -
miş buluna?ı bir elemanın ileri a -
lırunası sarı lacivert müdafaasının 
muvazenesini bozmuştu. 

Bunun cezasını çok defalar çeke
cek vaziyetlere düşen Fenerliler 
sonradan akıllarını başlarına ala -
rak takımhrmda -yaptıkları tadi -
latla zararın yarısından dönmek im 
kanını buldı!~ar. Evvela sağ açıkta 
oynayan Lebi.bi geri aldılar. Fazılı 
sağ açığa koydular, Fazıl mesuliye 
ti müdafaadc.ır. daha az olan o yer
de ortalayışları ile takımına fayda 
lı oldu. 

Açıkça söylemek lazım gelirse 
dünku Fen~r takımı, umumi ahenk 
bakımından, taraftarlarını tatmin 
edecek gibi randımanlı oynayama
dı. B.tzı tecıc.düflerden, şanslar -
dan istifadeyi bildiğinden bir gol 
farkla galiı,ıyeti temin etti. 

Dünkü maçta Fenerin belkemiği 
ni yine muavin hattı teşkil ediyor 
du. Hücum hattının yukarıda söy
lediğimiz aksaklığı, bidayette Filt
retin içte oynatılması ile daha zi
yadeleştiriln.ışti. 

Forvetler top sürüşlerinde ekse
ri kademe kacieme ılerleyen ve her 
kademesinde duraklayan bir şekil 
de aktılar. Fikretin açığa geçme -
siyle hattın seyyalhği çok değişti. 
GalatasaraY'n müdafaası da rahat 
oyununu bırakmağ<ı, gayretini art
tırmağa mecbur kaldı. 

G:;;latasaraya gelince, tahmin ya 
zımızda işaret ettiğimiz veçhile, hü 
cum kabiliyt'ti rakıbinden daha par 
lak ve dahc. hareketli göründü. 

Muavin hattı vasattan yüksekde 
ğildi. Müd.:tt~ası ilk devrede, yani 
Fenerli Lehip hü~umda oynarken, 
rakibinden l~aha iv idi. Fener mü 
dafaasmı tacte ettikten sonra iki 
tarafın müdataa ayarı aşağı yukarı 
rı"İİSDVileı::h 

r." ın talsilatı ,~aç 

A ltı biııı geçen seyirci kala • 
balığının uğ•Jltusu, teşvikle

ri ar-1sında Ft'nerliler güneşe kar
şı başladılar. 

Fenerin Hk akını Galatasaraym 
1!!Ua .rin hatt.nda kesildi 

Fenerlilet bu golü telafi için bi -
raz ateşlendi1er. Fakat hücum hat
tında tam ar laşma tesis edileme
diğinden semereli akınlar yapıla -
mıyordu. Hardmiyet biraz sonra tel! 
rar Gala tas ıraya gE:çti. 

Fenerliler leraberlik fırsatını o
yunun on sd'.ızinci dakikasına doğ 
ru yakalad•1al'. 

Soldan aı.;ılan hücumun ilk tec
rübesi Galarnsaraylılar tarafından 
çelin1i. Fcnerbahçeliler tekrar dol 
durdular. Galatasaray müdafaası 

şaşırır gibi oı<lu, tereddüt içinde bu 
lundukları bir sırada Fener muha 
ciml~ıi istifade ederek beraberlik 
gollerini yaptılar. 

Birinci dr.vre böylece 1 -1 bera
bere neticelendi. 

ikinci devrede 

1 kinci el evreye Fenerliler ta
kımlarında yukarda anlat -

tığımız tadiıatı yapmış olarak çık 
tılar Feneruıer bu devreye birinci 
devreden daha düzgün başladılar 
Takımın u.-rı.umi manzarası ümitlJ 
görünüyordu. 

Yirmi daıti.ka kadar ahenkli de
vam eden FE:;ner hücum hattı yir -
mi altıncı J&.ikada ikinci golü Fik 
ret vssıtasiyfo yaptı. 

Goı. şu şeıülde oldu: 
Hakem, GHlatasaray müdafii Lut 

finin Fikret~ yaptığı faul yüzün -
den frikik verdi. 

Fikret kalenin tam ağzına çekti 
Galatasarııy kalecisine abandı -

lar. Osman bıoke edemedi, Fikrete 
geldi, Fikret de ikinci golü bu su
retle kaydetti. 

Sağ açık oynayan Fazılın uzun 
ortalctyışını }!;sat gayet güzel, fal
solu nir kafa vuruşu ile kalenin kö 
şesinden soktu. Bu golı"ı bilerek 
kimsenin ihraz ederniyeceği isa -
betli bir şekılde yapılmıştır. 

Oyunun neticesine on dakika kal 
dığı sırada Galatasarayın soldan 
hücumunu natalı Kesen Lebip yü
zünden Fener aleyhine verilen pe
naltıyı Galatasaraylılar gole çevir~ 
diler. 

Oyun Galatasarayın bu golün
den sonra müsavi ve cazibeli bir 
şekilde sonuna kadar golsüz de -
vam etti 

(Arkan 8 de) 

Fenerbahçe kaluisi Hüsamet tinin güzel bir kurtarışı 

Ankara Lig Maçları 
1 - 1 Berabere 

Ankaragücü .. Harbiyeliler Mac;ı da 

2 - 1 Harbiyelilerin Galibiyetile Neticelendi 

Demirspor - Gençlerbirliği Maçı 

Kaldı, 

Ankarada lig maçlanna devam 
olunmuş, ilk maçı Gençlerbirliği i
le ligin en Loşında giden Demirspor 
takımları y.tpmışlardır. 

Çok kah.balık bir seyirci küt -
lesi arşısm~a y.ıpılan bu oyun, 
başta.ı niha:, t te kadu heyecanlı bir 
çarpı~ma h.ıJınde geç-ti. Demirspor 
lular l:endiltıfoden çok zayıf gör -
dükleri rakııJerini istihfaf derece
sine ..)İr oyu::ı oynamağ abaşladılar. 
Fakat Gençıcı birli~i bilakis işi da
ba ciddi tutcı.rak çok şuurlu bir o
yunla muk.ttıeleye başladı. 

Esmekte olan rüzgarı da arka -
sına alan Gt:nçlerbirliği ilk devre
yi hakim b•':' oyun ~a fakat golsüz 
olarak geçiröi Fakat bu müddet 
zarfında da Demirspor muhacim -
leri gol imkaru bırakmadı. 

İkinci dev;·e: İlk haftayırnda kıs
men ıavaş E..smekte olan rüzgar bu 
devrede yağmurla birlikte şiddetle 
eser?K Demı· sporlulara iyi bir yar 
dımcı vazüt:~ mi gormekteydi. Fa -
kat, raziyetır, nezaketini idrak et
mekti:? gecikmeyen Gençlerbirliği 
iki insaydinl geriye alarak Demir
spor h.ücumlanna mukabeleye baş 
ladL Bu devrenin df' otuzuncu da
kikasına kadnr 0-0 a berabere va-

ziyetini muhafaza eden oyun sağ 

açığın kale üzerine yaptığı güzel 
bir sandelin~ sol açık ve merkez 
muavin aym zamanda yaptıklan 

bir sıçrayıştı. gole tahvil ettiklerin
den 1 - O DP.mirspor lehine dönmüş 
tü. F'ı.kat, Demirsporun yaptığı bu 
golden nevm•t olmayan Gençlerbir 
liği büyük o't enerji ve soğuk kan 
lılıkla oyun:1 devam ederek 9 da.ki 
ka kadar SO.ilra sol ic:leri vasıtasıy
la bir gol yc:1.parak yine beraberliği 
temin etti. 

Oyunun bvndan sonraki kısmın
da v.ıziyeti C:eğiştirecek yeni bir sa 
yı y.t,)ılamaa·ğı için maç 1-1 bera
berlikle sona erdi. 

İk:Uci karşılaşma. Ankara ikinci 
si vaziyetinde bulunan Ankaragü
cü ile Harbiye ekipleri arasında ya 
pıldı. Bu ma\' da 2 . 1 Harbiyelile
rin galibiyetıyle bitti 

Voleybol Maçları 
Dün Beyoğlu Halkevinde voley

bol müsabakalarına devam edildi. 
Yapıilan müsabakalarda Akm

spor Kabataş lisesine, Boğaziçi 

Kurtuluşa, İtalyan lisesi de Gazi 
Enstitüsüne galip geldi 

rınd.t hemen hemen tesbit ettikleri 
müdafaalar! ile iyi bir oyun gös -
terdi!er. Fav.at buna mukabil for
vet hattı, çoıt iyi vaziyetlere gir -
mesine rağ;ııen çok zamanlar gol 
çıkaramadılar. 

Süleyman:ye takımı da bir oyun 
cuları gelip (11) kişı oluncaya ka -
dar, müdafaaya son derece ehem
miyet verdi.ıer. 

Birinci devrenin ortalanna ka -
dar bu hal devam ederken Süley
maniye mücinfilerinin yaptığı bir 
hatayı ceza vuruşu ile tecziye e -
den hakemin düdü~ (Lfıtfi Vefa} 
nın çektiği trikikle Vefayı 1--0 ga-
lip vaziyete getirdi. 

Bundan sonra oyun Süleymani
ye yan sahr...c:ında oynanmakla be
raber Vefaıılar da çok tehlikeler 
geçir Jiler. 
BunJ.1la bei"eber mühim ve bolca 
gol fırsatlarını kaçıran Vefa mu • 
hacimleri dalıa faz16. sayı cıkara -
madılar. 

ikinci defJrede 

Y onılan Süleymaniye takımı 

karşısında, Vefalılar daha 
hakim, daha üstün bir oyun çıka -
rarak sol açık Sinanın hazırladığı 
güzel paslardan bir!siyle sağ iç Ab 
duş, birbiri :m:h sıra iki güzel gol 
yaptı. Bunu Mehmedin güzel bir 
sayısı takip etti. 

Şükrü, StiJeymaniye aleyhine ve 

rilen bir penaltıyı, kaçırdıktan son 

ra; '?ahsi b~r gayretle beşincisini 

Avni yaptı 

İkinci devre bitmek üzere, yine 
Mehmet tak mının yaptığı sayıyı 

altıyc:1. çıkaM~ Vefa takımı bu su -
retle c.yunu 'J-0 kazanmış oldu. 

Be1iktaf - Beykoz maçı 

B ir çeyr~k saat lisans yokla -
ması.o.aan sonra oyun baş -

ladı Saat 1:> ilk iefa Bevkoz topu 
aldı . Ik şu•· Mehırt:t Alinin elin
den ı:açtı. 

Mukabil ~Jtın; Beykoz kalesine 
kadar uzadı. kaleci kurtardı oyun
da beş buçuğa doğru Beykoz oyu -
nu açtı. Fakat idarPli Beşiktaş ta
kımı uyunu jcendi hesabına düzelt
ti. 

Bu akın beş dakika devam etti, 

lar s~rt bir c;kınla Beykoza korner. 
Kuvvetli ivı bir Beykoz akmı 15.20 
de Beşiktaşı 1-0 yenik vaziyete dü
şürüyordu. 

B~ndan sonraki dakikarlarda 
Beyk )Z sıkı~maya b;.şladı. Beşiktaş 

hücumcuları sayı kaçırdılar. 15,24, 
Beşiktaş üs~imlüğü devam etti, yi
ne gul kaçırmak devam ediyordu. 

Fakat oytuı bu sırada çok değiş 
ti. İki taraf müdafaası birbirini u
zaktan bombardıman ediyorlar. Mu 
hacimlere pa:; veren yoktu. 15.29 a 
kadat" devam eden bu vaziyetten 
sonra her iki takım tehlikeler ge
çirdiler; fak~t sayı olamadı. 

B.ı s(rad..ı. bir k"rner fırsatını 
kaçırmayan Beşiktaşlılar tam 15,35 
korneri attılar ve Hüsnü çok ya -
kından güz<?l bir şütle kale tavanı
na topu vurdu. Beşiktaş 1 - Bey -
koz O. 

Bı.J gole Heykozlular itiraz et • 
mek istcdilP.r. ha.kem müsaade et

medi. 
T -'P Beşikıı..ş sahasında 15,37 ye 

kadar lüzumsuz bir vaziyette gez 
di; 
Ani .Jil' Be:/ktaş akınını Eşref fa
vulle kesti. Atılan frikik yine ~y 
koz galesin'"' giderken birdenbire 
Beşiktaş kalesine Mehmet Alinin 
dine .kadar geldi durdu. 

Oyun canıı:ındı, b1, vaziyetten isti 
fade eden Beşiktaşlılar Beykozu sı 
kıştırrnaya !:'>aşladılar. Fakat kale
ci sayıya izt:r>. vermedi. 

Hayatinin çok iyı bir ortalayışı 
10 - 15 defa ayaklarda, başlarda do 
laştı. Kaleye favulstiz girmedi, ha
kem bunu ı:l~ kaçırmadı. 

l kinci devre 

16 da 9yuna çok güzel ,,e iyi 
bir ş0dlle bs.ı::landı. 

Besiktaş; :mincilığini tehlikeye 
sokacak oları bu macı kazanmak i
çin ~ >k çalı~tı Besıktaşlılar birbi
ri arı<usı sırı; sıkı~tırdıklar BE'y · 
koz ~alesi •ı• ıınrle K~ıan 1ık.aı kot 
nerl~rı kaçı ·c'ılar oiğer akınlarını 

da bugün ıy. çalışan Bevkoz kale
cisinin elle~ınden kaçıramadılar. 
İyi a.<ınlar "c pm :ı.f;a savaşan Beşik 
taş sağ içi P •• dvan mühim fırsatlar 
kaçırdı (Kene:~ eski klübüne baya
ğı gol yapamıyordu .) 

(Arkası 8 de) 



'r A N 

Cil 1 So{luktan ve 
Rü~arlardan Nasll 

K•rurnak Lazım? 

Ev Kadını 
için Faydalı 

Bilgiler S&<e @(Q)&~O 
' Mermerler nasıl temizlenir 1 

MALZEME· Ilık su, sünger, te
mizlik için kullanılan toz. .. 

Bu Üç Model, Ayni Başın Muhtelif Poz-
USLJL: Süngeri ılık suda ıslata

rak mebzul mıktarda temizlik to
ZU."la batırmalı ve mermerin kirli 
yerlerini ovmalı sonra da tekrar 
te~iz ılık su ile mermeri yıkama
lı. En sonds da temiz kuru bezle 
kurulamalı, mermere parlaklık ver 
mek :~in eşyıf veya muşamba cila
sı ile de parlatmalı 

larıdır. Saçlar Önden ve Arkadan Tepeye 
Taranmış ve BuklelerleNihayellf!nmiştir 

, d<frUdan doğruya hava ile t~mas etmesi dola!.1 .. ~ 

d ıcak ve soğuktan en ÇOK ve er. çabuk mute-
cu ıın, s .. h f k 

d 
Yazın sıcak ve guneştt•n mu a aza etme 

essir ola ısını ır. b ld w 'b· k ·ht' m göstermeğe mec ur o ug~ımuz gı ı ı-

için hus 
1 

1J118taJarla cildimizi muhafaza etmeliyiz. Cildimi-
şın da a vast 'k0 t d koruınak için başlıca ı ı vası a var ır: 
zi soğuk " 11 ___ ,--~ ..._..-••"*"" '"""I 1 - Yüzi..ımuze ve e erimıze yu-

1 n 1 muşatıcı losyon sürmek. 
Deniz artan arını t 2 - :ağ1ı krem su~~k. 

d Yapılan i Yuzun yr.glanması uç suretle 
ı Kabu an ı 01abnir· 

J Tablalar İ ı - Çok ~cğuk ve rüzgarlı gün-
I Vazo e ı ıerde kuru ciım oıa:ı kimseıer. gün 

düzün ve g~·t" yüziı yıkayıp yatar 
ken yüzlerınP. terltibinde lonoline 
bulunan krf'm sürmeli ve bu kre
mi cıldde lfJ dakikadan 30 dakika
ya k:ıdar bnakmalıdır. Bilhassa bu 
krem sürülmeden evvel, yüz bir 
havl:ı ile karanaro:ık bir kapta kay 
namakta olar. suyun buharına tu -
tulursa dah:ı faydall olur. Çi.ınkü 

bu suretle mesamat açılmış olaca
ğındaa krerr cildin bütün nescini 
beslc?r. 

ToztanmıH kadifeler: 
B':- par·;a göder• alıp ılık suda 

ıslattıktan :ıvnra iyice sıkmalı ve 
kadifenin wzlarını silmeli, götleri 
tozları aldıkl11 teknr temiz ılık su 
ya b:ıtırıp sııtarak vıne silmeli Bu 
suretle büti.ı·· tozları almalı 
Acı suyu atlılastırmak: 
Evlerind,, terk.)~ ve diğer tatlı 

su te:tibat. olmayanlar aşağıda gö 
terecağimiz •ısulü tatbik ederler -
se acı kuyu suyunu tatlılaştırarak 
çama1ır ve vemekte kullanabılir • 
ler b!lnun ı.;ın: 

Bır mıktaı gayet ince yulaf u -
nu aıarak ktkük torbalar dikip iç
lerin.:! yanya gelinceye kadar koy
malı ve ağn.larını sıkı sıkı bağla -
malı, kullaııılacak suyun mıktan
na göre içine iki ü~ torba atarak 
bir müddet bırakmalı sonra o su -
yu kullanmalı ... Su bittikten son -
ra ayni toronJar ~aşka bir suyun 
içinde de bırakılır Sonra içini bo
şaltıp başka yulaf ıınu koyarak kul 
lanmdlıdır. 2 - Yüz~ makya~ yapmadan ev

vel yüze cita için satılan yağlar • 
dan stirmeti Bilhassa bu yağ, ya- il 
zın ı!Üneşe çıkarken olduğu gibi 
rüzgara çıkcrken sürülürse yüzü 

çatlamaktaıı meneder. 

3 - Cildıniz kuru ise haftada 

veya "in be'i güne IJir defa olmak Ü· 

zere sıcak kompres yapmalı . 

UCUZ VE SIK BiR KIS KIY AFETi 1 Bebeklerin Çamaşır 
~ ve Elbiselerini asd 

1 ~annda topladığı -
ı D eniz vat> kabuklannı 

DiZ 
0ı8rak kullana -

evinizde va dağınık koy 
b·1· • . Bassa 
ı ırsınız . ekleri birleş -

mak isteııilj ç Bu suretle. 
. k k tur 
tırme oıa e süslediğimiz 

odalan çi renk deniz hay • 

1 

kadar bu re . de süsleye • 
vanı kabt'lkl ı~e bir fikirdir, 
b·ı· . H nı t ' ı ırız. em de ucuzdur. çı 

hem 'ıktır. resimde gördil-

u
çık olanlan tık ve tabla o

ğilnüz giH s~· ~. 
ril· 

arak kullan _........ -
................... r· 

- Uğurola 

mn böyle elind 
kurtaracaksın! 

Hoca - İsp 

Bunun içı~ her biri bir kaç kat

tan !baret o~mak üzere alnınızdan 

~enenize ve t>Oynunuzun bir' ucun 

dan1iijer~ yet~ O.... .. 
de asulllukt.'1 dart. parça ..- bnl 
alınız. bir ksı. içine biraz su koya
rak ~raberre ısıtmağa bırakınız. 

Diğer taraftan da yüzü besletici 

kremlerden birisinı alarak bir ka -
bın i.;ine bir mıktar koyup ısıtınız 

ve su içinde mnmış olan gaz bezler! 

ni sı ı:tıktan H>nra ~u erimi' kre -
mi üzerlerfıı,· sürerek birisini alnı

nıza birisir. çenenize ve boynunu 

za. ikisini d0 yanaklannıza koyu • 

nuz ·ıe soğumamalan için de Üzer

lerini ayrıc rı kaynar suda bırakıp 

sonra iyice :.ıktığınız bir havlu ile 

örtü!lüz.. V... gaz bezleri iyice so -

ğuyuncaya x:adar bu vaziyette du

runuz 

Hazırlamalısınız? 

Bir yardırr.cınız varsa gaz bezle

rini iki üç dt:ta sıcak suda bırakıp 

sıkarak ve •t"krar ayni yerlere ko

varak bu kumpres tedbirini uzata

bilirsiniz. 
Yağlı yüder için bu nevi sıcak 

komprese luzum voktur. Cildin 

kendi yağı ıcendini besler. Bunun 

içi ntizerine cilde sürülen yağlı 
kremlerden ~eya yağlardan sür -

mek kili gelır .. 

.~~---~eçen yazımızda bebekleri ne 
----~ .. -.. ~ mm aelcUlüü .,......, ... ~· 

Açık renk gllzDken tayy8r bımemen spordur. Erke'k yııkalı, caketln Onterf ı:a
vuşacak derecede dar ve üç dütmelfdir, Cbtten ceplidir. Etekte ön ve erka

dan lkişer tane plikaşe vardır. Uzerindekl spor palto tr kabarık omuzJudur. ltol 
ağızlan darlaşır ve üzerlerinde üçer düğme vardır. Yanlannda tayyörde oldutu 
gibi üstten ,.apılmış iki bQyilk cep vardır. İlik ve dilime birbirine kavuşacak dere
cede geniştir. İllkler yakadan itibaren baılar, beş dütmelldlr. Şapke, çanta, Ull ve 
eldivenler paltonun rengindedir. Tayyör bej ve manto da kahverengi olursa çok 
Ahenkli bir renk imtizacı yapılmıs olur. 

leri aramda da bqhca bel batın
dan bahsetmı,tfk. Bugfln de. iç 
göml~tinin tanilA ..teklitln üzeri
ne giydiril~'E:k elbisenin ve t~ bezi 
nin oasıl olacağı üzerinde duraca
ğız. 

ı - lr göwıll'ğl - Zıbın 

Zıo~. çocuğun doğrudan cildine 
temas ettiğı ıcin mümkün olduğu 

kadar ince bir kU!Daştan yapılma
hdır Kışın ince ve hafif ipek veya 
yün .reyahqt da orta kalınlıkta pa
muk!u kumaştan yazın da en ince 
pamuklu im.maştan yapılmalıdır. 

Dikilmiş şelt:inde çocuğUn vücu • 
duna dar olmayacağı gibi ~k kıv
nntı yapac11k' ve 4:0euğun cildini in 
citmıyecek ~kildi? bol olmamalıdır 
Çocuk hangı yaşta olursa olsun bu 
iç gömleğinın hiç bır zaman kalın 
ve kaba yünlerden yapılmaması li 
zımdır. 

J - Fanlr eteklik 

Yumupk fanilAdan yapılmış o
lan ve bugun eski kundağın yerini 
tutan bu etd'tiğin 55 santimetre u
zunlıığımd• vapıhp omuzlardctn i
liştir~ek fdJ'Olde ön ve arkası as • 
kılı >lınaJıdıT 

... Baksana şu menhus suratlı kor
kun~ sebellaya ... Kapuıuı intlnde fırsat 

kolbqor. 

Bir pin Jilrilnden koca bir yorsa
IWl tutU§tulwı• ıordtln mtl.-

... Fırsat itte it• fırsattır deyip dGn
J'1lYI bir l{Uzelce kebap ettithıba resmi
dir?.. 

l - Oatl' 11iutlirUeeelt lllbl# 
Buaan a ...,.._ tanUA etekllktıen 

bJru daha ıaun olup enJ 60 santim 
olmabc:lır ve cok qde olmahdır. 
Bilhassa boyuna ~elen yerlerine 
asla dantel '1C· saire konmamalıdır. 
Çünkü bunlar ek~ .. riyetle ~oculcta 
ekzama hasradığının baslamasına 

sebep olur &yun -ia sık1 olmama
h ve arkada" ince .,tr kurdele De 
bağlı olmaLJır Çur.uk oturacak a 
mana gelin'!• bunun üzerine btr to 
çük Yiin vev• pamuk ceket .ıydjr
melidtr Ku,o ma:-sı:s gayet ince 
ve yumuf&.lı yün corap da giydiri
lebilir .• 

ı - lr lx>zinde: 

YPnt doğsın bir eo<'Uk ıçln eni ve 
boyu 45 şer ~antim daha ouvük ~ 
cuk tçin de ~ . ., bov 75 şer santim ol 
malı:lır. List:k ört:.ıler asla k:.ılla
nılm 1malı. Çiınkü lazım ge.ldl~ ka 
dar temiz o).madı~ı gibi ~uğun 
cildini tahnş eder Bunlann vı.kan 
masına da b: lhassa 1htimam etme
lidir· Evve.a kirin· akıtıp ıslatma 
lı. Sa!>unla vıkayıo on beş dakika 
kayn"tmalı en aşsğ: beş su olmak 
üzer~ soğulı. suya vurmalı . Kulla • 
nılacık sabun kircoçsfz olmalı Bu 
bezi.eri sık ,.,Jr bilhassa süt verme
den .. vvel rı .. tistirmelidir. 
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Süt, Ekmek ve Et 
Derdi Hallediliyor 

daJd matavassıtlan kaldırıp müstah
sil ile müstehliki karşı karşıya ge
tirmekten ibaret olduğunu, halbuki 
İstanbul sebze halinin bu maksat ve 
gayeden uzaklaşarak toptancı ile pe
rakendecinin biribirile alış verişlerin
den alınması elzem vergiyi toplıya
rak bir müessese haline geldiği neti,. 
c:esiııe varmıştır. 

Kobzımaller kalkmalıdır I 
:Müşavere heyetinin noktai nazan

na göre, kabzımal diye halde çalışan 
bir sınıfın mevcudiyetine lüzum yok
tur. Müstahsil, elde ettiği mahsulü 
doğrudan doğruya getirip hal teşkili· 
tma teslhn etmelidir. Hal teşkilatı da 
bu mahsulü perakendeciye satmak 
suret.ile aradaki bir sınıf mutavassıtı 
kaldırmalıd!J'. Böyle bir hareketle 
hem mOstahsll mahsulünden bugün· 
küniin.0 lld misli para alacak, hem de 

edildiği şehir 

Beşiktaş Galip 
(Bap 1 mcı •Jfada) 

M 10 da Beyko.zlularm pddetle
nen. aıruılan...ıı Mehmet Ali ~ 
la d..ırdurdu. 

16,37 de .ıwkem, Aha kenarmdan 
geçen bir polıs memuru yiizündea 
oyunu kesti 

Bu dakikalardan sonra Beşiktaf 
lılar hakimiy~ti ele aldılar; çok i
yi bir baskı yapmağa savaştılar, ka 
leleriain bir iki mühim tehlike ge
\.İrm~sine ruemen rakip takımı bu 
kıya aldılar. 

Bir usul, dr sistem ile kendi sa
halarında kendi oyunlarım oyna
dılar. 

Bu suret!.P. gollere mani olall 
Beyk.>zlular, arasıra hücum yap -
tılar, fakat bir iki defa sahadan dı
farı ıttılan top, daha fazla kalele
re girmeden oyun bitti. 

tedir: 
•-Belediye, eler halka 11em 11e 

nlıhl ekmek yedirmek isti,.orsa her 
p!Yden evvel bir değirmen Ye İstan
bulun, hiç olmama kısmen, ekmek 
Dıttyacını ~lıyabflecek btr ekmek 
fabrikası ktırm.alıdır. Şehremhıi mer 
hu'Ql Haydarm zamanında böJ"le bir 
çareye başvunılma~ ve muvaffakıye
tt de görülmüutür. Tekrar •Jni çare
ye başvurulursa bu artık bir tecrübe 
olmaz, faydası tahakkuk etmiş bir 
hamle olnr~ 

Pa.törize .St İfİ 
tktısadt müşavere heyeti, stit me

selesini de bayram ertesinde yapaca
ğı ilk toplantıda ele alacak ve bu hu
susta da bir rapor hazırhyarak bele

Yeni Meclisin 
Hüviyeti 
Ne Olacak? 

(Baıı l lnefdeJ 
Meclls mihakerelerine göz attığı
mız zaman bazı hakikatlerle k~ 
J.apyoru.z ki, yeni intihabat müna
sebeüle b1111lan hatırlamak faydalı 
olur kanaatindeyiz. 

Birinci Mecliste muhafll%8.kArlar 
ekseriyeti teşkil ediyorlardı. Bu 
Mecliste muhafazak:Arlarm adedi 
l '10 1 buluyordu. İkinci Mecliste 
bu mJlrtar 140 a indt Meclis za
bıtlannda Atatfirkü.n Mecliste 
ba muhafazaklrlarla uzun müd
det milcadeleye mecbur kaldığını 

görürüz. 
Ancak ftçOıncQ Mecllste muha

fazakArlann ekalllyete düştükleri, 
w ondan soma Mec11s müzakere
lerinde bu unınmm. seslerini e9-

kist kadar yükseltemedikleri görü
lir. 

Halk Part1st dtlşfinilşleri btribtı

rtnden n çok farklı olsa da, bütün 
fllbmdaşlan bir ocak etrafında 
tıoplıymı bir partt olduğu için, si
nesinde yaşıyan azanın, partisinin 
ana prensiplerini anlayış ve tefsir
de. bhibirinden ufak nüanslarla 
ayrılmalarını tabi! görmek llzıın
dJr. Son Mecliste bile az çok mu
hafazaklrlar, liberaller, yanın in
kıllpçılar ve tam inkı1tıpcıl1lr mev
cuttu. Bunun böyle olması da ga
yet tabit idi. Yaş, tahsil, yaşayış, i
ri.yat gibi his ve düşünce üzerin
de m{\Mstr olan Amiller insanlan 
birlblrlnden u çok fasılalarla ayı-diye reisine verecektir. 

Müşavere heyeti azasından bir zat rırc. ilmhurtyeti ntm ettiğimiz 
süt meselesi hakkmda şöyle diyor. gündenberi on altı yıl geç-

.. _ Süt meselesi, her şehir. bi1has- miştir. Bu müddet içinde yeni bir 
sa !stanbul için en mühim dertlerden -~-ı.. . et li y""Han\iştir. Otuz 

b" eır··mlz 1 Çll,lllllurıy nes ---...-
biridir. Fakat tes ıt ıgı esasa- ya~a kadar olan nesil fikir ve 
ra göre süt işini, esaslı surette hal- his hayatına inkılabın çocuğu ola
lettiğimize kani bulunuyoruz. Bu &· rak doğmuş, inkılap içiınde büyü
saslara göre raporumuzu hazı:lı~rak milfı inkılap içinde yetişmiştir. On
doktor Lıltfi Kırdara vereceğiz. po 1ar cilmhuriyetten başka bir re
nımuzla inekçfleredokunul~asını tek jim görmemişlerdir. Ruhlan ve ka
lif edecek değiliz. Yalnız sut sağına falan lnkılAp his ve fikirleri ile 
usullerin!!e daha fazla sıhht kaide- ğunılmuştur. Onun için onlar 
lere riayet edilmesini fleri süreceğiz. ~ıllbm çocuklandırlar ·ve böyle 
Bundan başka belediyenin bir silt 

1 
in d jimin ve tnkılabm 

. . isti Süt olduğu ç e re 
fabrikam tesis etmes~ı yonız. ~ ~ en \nanlı mesnedidirler. 
ma.tahsilleri, bıeklerınden aldık.lan in • 
sütleri; kendi damga a 

Fransız Hududu11a 15 
Bin Mülteci Sığındı 

fBflJI ı wdde) 
B1r yığın halk, ellerinde muazzam 

paketler olduğu halde, k.ontroldan 
geçmeği bekliyordu. Yorgunluktan 
bitkin bir hale gelmiş olan, uykusuz 
ve aç çocuklar ağlıyorlardL Herkes, 
Fransaya girmek için bekledikleri a
nın gecikmemesi içtn yerini muhafa
za etmek maksadile mücadele ediyor 
du. 

Dün sabah saat 8 de gflmrilk dai
reler tekrar açıldığı ,aman 49 saatten 
beri yememi§, içmemiş, uyumamış o
lan kadın ve erkeklerde pek tabü o
lan bir asabiyet görülüyordu. Cuma
danberi müsellB.h asker grupları Fig 
yeras yolundan hududa doğru gitmek 
tedirler. Fakat İspanyol askeri ma
kamatı, hususi emrileri hamil oltnı
yaınlarm dolaşmalarını menetmek i-

. çin icap eden tedbirleri almışlardır. 
İspanya hükumeti, servisleri ya

vaş yavaş tanzim etmektedir: Dahili
ye nezareti, Gerone'da vazife gör
mektedir. Diğer nezaretler de Figu
earas'ta.. Fakat şimdiye kadar bun
lardan yalnız müdafaa, levazım ve 
hudut zabıtası servisleri normal su
rette işlemektedir. Taleplerin fazla
lığına binaen pasaport vermekten vaz 
geçilmiştir. Dai~~lerde muamelat 
son derecede sadeleştirilmiştir. Güm 
rük memurlan, posta kapetlerinin 
müfredatını tetkik etmemektedider. 
Yüzlerce otomobil ve araba yollan 
kapatımı olup her çeyrek saatte an
cak iki metre llerliyebilmektedirler. 

Biınlerce kadın, çocuk gayri malul 
erkek tavsifi kabil olmıyan bir kar
gaşalık içinde yaya olarak ilerlemek
te ve Tevratın bütün milletin muha
ceretine ait satırlarını hatırlatan bir 
manzara arzetmektedir. 

Dün öğleden sonra gayri malUI er
keklerin geri çevrilmesi hakkındaki 

emir gelmeden evvel hududu geçen 
1500 İspanyol askerl, bir fabrikaya 
yerleştirilmişlerdir. Bir çok mülteci
lerin imdatlarına gönderilecek kam
yonlara iıntizaren civar yollarda bit
kin bir vaziyette bekleştilderi haber 
verilınektedir. 

Yeniden akın ba,ladı 

Jd olmak için Altan eti Vayonun 
karabinyerlerdmı niıt~kil müfre
zeler göndermiş tduğu söylenmek
tedir. 

Bir çok mültecter, ld" yolu ile 
Fransa ya girıniye uğraşıPaktadırlar. 

Perpignan, 29 ~.A.) ,... İspanya 
konsol~, Frankitlerin rort - Bou'
da karaya çıkmış ıldukl,....a dair o
lan haberleri kati sure~ tekzip et
mektedir. 
Amerika, Fradıo ~etini 

tanı~k mi 
Vaşington. 29 (ı\A.) -'.Afassachua 

sets'in demokrat bümeJiU Maccor
mack, Amerika hikılme~en gene
ral Franko hüku~tinin ~asını 
istemiştir. 

Maccormack, Btt-gos ıPkılmetinin 
İsp":nya milletini? ekser~e~i tarafın
dan kabul edilınış \re haP~ başlan
gıcındanberi hakkı kaz~nı intizam 
ve adalet dairesinde icr ettiğini is
bat etmiş olduğıına işarel etmiştir. 

* Septe, 29 ( A.A.) - İkf'18.parla se-
kiz balıkçı gemisi, dün ~'.eden SO& 

ra buraya 750 tspanyol #ültecisi ge
tirmiştir. Bu vapur ve Jernilerdeki 
esliha ve mühiınIDat ınfld~ edil-
miştir. 

Fenerbah~ 
Galatasar4gı 

Yendi 
(B"' 6 ıncufcı) 

Neticede ı FenerlileHahadan 3-2 
galip vaziy .. tte çıktıl~ 

Topkapı - l•tanbul•>1r 

B üyük reaçtan ev-el P'enerbah 
çe stadında !sanbulspor -

Topltapı karyılaştılar. 

İstanbulsporlular iaje edilmeyen 
lisanslan yuzünden eÇ~ hafta 
oynattıklan oyunculaııııı oynata
madıiar. Buc.a mukabi!hakeın Ad
nan Akınla beraber lıkem Nuri 
B s t da İstanbuls~r\.lar arasın

göiük:lU. 
~ ll'lllJtpl 
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Konsolosane Kitibi Şüphelenmişti 
[{o~solos, 

"Bizim 

Sonra 
Dedi 

Beni Baştan Aşağı Süzdükten 
Muiikler Gibi Öküzün Biri 11 

. k ışliye - etler .Kadar uzun gelmiş hele kon-
Durum icabı ıstemıyere solosun ilk bakışları karşısında e-

l a a"ortıarı-c'-g nı sı.wun guıJa ıı P :. r- .. 'd" " · l>ovnu zilip hüzül;r.ekten, umı ım gibi 
nı ptıra ıle vermıyenlerın .; -
na oısun, dcdım, kararımı ver - dermanım da kesilmişti. Fakat, 

konsoıosun msanlar arasında gcr-

d i:.ostcncenin kenarından, i~i ya çekten hayv&n yaradılışlı adamlar 
b Uuk ve zengınlik dagıta da bulundui?ıınu ..:ok güzel ıspat e-

nınka h 0fif kıvrıntılarla naı:lı nazlı decek bir şe~·ilde ~o~terdiği keskin 
ra ' a d b . . k İ:>İr ihtıS'lS ile '°l;T bakı~ta bana ÖkiİZ· 
akan (Kara su) adın a ~ybu 

k vardır Ne yazık kı, u gu- lük tevcih t>rlince ürkmiye. titre-
ırma ğ ik. i vanına dizılen koy miye 'liç te mahaı kalmadığını an-
zel ırma ın • l · · lerin halkı, şundı bılmıyorum, fa- lamıştım. Kr. bi iy-.:tını pasaportla-
kat 

0 
zamanlar, bir yosma naz ve rımızııı vize edilmesini emretmek 

ed . 
1 

kırıla kırıla akan suları ile gôsterecı:;ğıne bayağı inanmış 
ku::~ı:yıp öpecekmiş g ibi eğilen ve çol< ta ferahlamıştım . Vizeli pa-

• 
1 

gölgeledıkleri sazlıklara, saportlarımı7Ja kon~olosaneden na-
agaç arın . .. t 1. k yeşilliklere gomülürle~_ı, c?me~ sıl sevinere" çı tığımızı artık siz 

tab
. t -rd ·g· ı· serptığı eşsız gu- takdir buy ı l'·unuz sayın okuyucu-
ıa ın ..-. • . . k 

zellikler karşısında kuşlar gıbı aş larım. 
lanm beSler, büyütürlerdL Irma - 1331 yılı J'\isanı-ım üçüncü günü 
ğın gür suyı.mdan iki yanlarında- idi. Rus bandıralı "Nikolayef,, va-
ki verimli toprağından da Bulga- puruırnn ı:?ın·ertesınde culumuzu, 
ristandan gelen bahçıvan gospo - kebemizi yapmıştık, kocuklarunıza 
dinler istifade ederlerdi. ~~c~t - sarınmış, koyun jerisi dağarcıkla-
larını besler, keselerini şışırırler rımıza baş woyup yatmıştık. Soluk 
dL ve fersiz Ni: an güneşinin ılıklığı 

k yüzümiizü oksuyordu Deniz sakin, 

R umenlerln gafletleri, zev_ -:_e 
l 

gök !:>ulutsu;: rüzgar durgun deni-
eğlenceye muhabbet erı yu-

zünden bayağı bir Bulgar sömü~ _ lecek kadar hafif esiyordu. Vapu-
. h gun rumuz gümüş gi!>ı parlıyan bir 

gesi halini alan bu cıvan .er 
k d ve buz diizlüğd üzerınde, tıpkı usta 

dolaşıyor, çehreleri en ıme 
arkadaşlarıma benzer Bulgar an- kayakçılar gıbi biraz sarsılarak fa-
yordum. Güç bir işe giriştiğime, kat emniyetle ve sessizce kayıp 
aradıklarımı bulamıyacağıma hük- ilerliyordu. 
mile sıkılmayınız sayın okuyu - Etrafımı sıııran tabii dekordaki 
culanm. Çünkü 0 zan\anın pasa - bu durgunluk ve sessizlik, neden 
portlarında bilhassa işçi, çiftçi gi- bilm~m. boynu bükük bir öksüzün 
bi insanlann pasaportlann..:!:ı, şim üzgün ve sıızgün hali gibi görün-
diki gibi fotoğraflan bulunmazdı. müştı.i bana Daima yakmasını, par 
Bunun için aradıklanmı bulmak- lamasını istediğim güneşi, bu ılık-
ta, kendileri ile anlaşmakta, hat - lığı -.,~ fersiz.iği ile ıstıraptan sara-
ti tahıniii ettttlm: ıtadar t>Ue~llO~r-~-r-an~ blr öu.la solgun yüzüne 

1 
k çeklOemişttm. Tevebbüaümün benzetml§tim. Rı.zglrın hafif ve 

_u .. Ü günü, ben Tırnovalı Todo- cansız esişi, mecalsız bir öksüzün 
u~n:lu Diınitrl.. Giritli Mustafa kesik ''e iç .ohıyuşuna ne kadar da 
n og oğ11l Anastaş, Hüseyin Ça- benziyordu Bilsenız. Ya, şen ve-

bir ölü sessizliği, hareketsizliği ile 
uzanıo kalmışlardı. 

Gemideki falının uygun çık
ması gayretımi arttırmıştı. ı.imitle

rimi kuvvetlendirmişti. İkide bir 

de ku•ağım <;ınhyor, gaipten gelen 

gür bir ses· 

- Durma yürü Sadık! .. Muvaf
fakıyPt seni beklivor!.. 

diyor göriiıımiyen kuvvetli bir el 

daima itiyoı dürtuyordu beni. 

Ar?.adaşl.:ııımı otel garsonunun 

tecrüoeli eline bıraktım , kendimi 
sokağa attım. Bır saat sonra Sofiça 
cadd~sinde, 'Aleksandr Samef) in 
kapısında ıdım. Bugünkü gibi ha
tırım:fadır, :ııılkasına deh gibi asıl 
dığım canın evin ıçinde kooardığı 
acı ve hırçın çıngırtıları daha bit
meden. açılıvPren k:-ıpının eşiğinde 
ince vapılı, tatlı lıakışlı, sadef diş
li, ku•nral ~üzeli oır kızcağız belir 
mişti Dost•.ımun va kardeşi ya da 
ailesi nlduğunu tahmin ettiğim bu 
madarr. vey;: matmazeli. verlere 
kadar eğilerek sela'Jllamıştım. Ve: 

- Sizi r~hatsız ettim efendim. 
Aleksandr Samefi görmek istiyo
rum. 

Diyerek H~eri girmiye hazırlan
mıştım ıki , "ızcağızın yüzünün ek
şimesıyle demir kapının hızla su
rabmıı kapanıvermesi bir olmuştu. 

Şaşırmıştım. Gerçı kıyafetimin bir 
Bulgar dilerıcisinden farkı yoktu. 

(Devamı var) 

Bilecikte Bir 
Köylü Karısını 
Öldürdü 

İIKI GÜNLÜK HiKAYE 

Bilecik, (TAN) - Bundan bir se
ne kadar evvel işlenilen bır cınayet 
şimdi meydana çıkarılmış, karısını 

öldürmüş olan bir köylü tevkif edil
miştir. Tafsilat şudur: 

Göl pazarının tlyük köyünden Os
man, karısı Hediyeyi kendi evinde 
başka erkeklerle beraber görm tiştur. 

Birkaç gün sonra beraberce panc!lr 
ekmeğe gitmişler. aralarında kavga 
çıkmış ve Osman, Hediyeyi boğup 
öldürmüş, Sakarya civarında bir yere 
gömmüştür. Ertesi günü de, kansını 
arayacağını söyliyerek köyden ayrıl
m,tır. 

Tavşanlıya giderek çobanlık eden 
Osmandan orada şüphelenilmiş. hü
viyet cüzdanında evli olduğu yazılı 
hulunmasına rağmen zabıtaya "be -
karım,. demesi büsbütün nazarı dik
kati celbetmiştir Nihayet Osman, 
Hediyeyi öldiirdüğünü itiraf etmiş, 

ve tevkif olunarak buraya gönderil
mi5tir. 

Karısının cesedi, gömdüğünü soy
lediği yth-de bulunmuştur Yakında 

muhakemesine başlanılacaktır. 

lzmirde incir, Borsada 
Satdabilecek 

İzmir - Önümüzdeki seneden iti
baren incirin borsada nümune üze
rinden satılmasında h iç bir mahzur 
olmadığı neticesine varılmıştır. 

Tütünün borsada satılması ıçin ya 
pılan tetkikat henüz bitmemiştir. 

lzmirde 15 Günlük 
ihracat 

İzmir, (TAN) - Tica":"et odası li
manımızdan on beş gün i~inde ecnebi 
memleketlere ihraç olunan mahsullP
rimiz hakkında bir istatistik hazırla
mıştır. Buna göre 15 günde 2.678.125 
lira kıymetinde 95.917 .2 tonluk mah
sul ihraç edilmiştir. Bunun 3~2 ,561 

liralığı üzüm, 142.058 li!'alığ1 incir, 
1,037,157 liralığı tütündür. 

K ôyde ı ı ıstasvona gid:n yol, 
eriyen karlardan dızboyu 

çamurdu. ti<: mızrak boyu yükse
len güneş henüz tarlaları örten kar 
lann üzerinde pırıltılarla ve göz 
kamaştırarak yanıyor, fakat yolda 
ki pis su nırikintılerine vurunca 
donuk san b!r renk alıp boğuluyor 
du. 

Kocaman ve altı civili kundura
ların1 çıplak ayaklarına geçirmiş 
olan ~üçük Hasan sağ koluna al
dığı ~.!'.ığümi • ara sıra dinlenerek 
sürüklemiyt:: çalışmakta idi. Ba
zan ı;Jl elindeki çınko maşrabayı 

yere 'nrakarak ağır yükünü vücu
düne daha e~ ağrı verecek bir şe
kilde kavramak tstiyordu. Ağzına 
kadar ayrarıla dolu olan güğümün 
alt k~!lan bPr adım atışında dizle
rine 1Urmakta ve dirseğine kadar 
geçirdiği sapı kolundan kurtulup 
önüne yuvrJanmstk ister gibi, ileri 
hamlc?ler yapmakta idi. Kundura
lann:n arka tarafı o kadar dışan 
doğru eğilm;şti kı çocuğun topuk
lan ayakkatıının ökçesine değil, 
doğrııdan rl{>ğruya çamura bası
yordu 

Yaz, her itin gitıniye mecbur 
oldutu bu lk. Natllk yoJ bu aefer 
daha uzamıı gibiydi Tam yan yol
da bulunan küçüa ve kuru söğüt 

ı:ğacı henüz ufukta ve sisler için
deydi. 

deki verde neybclcrinin üstüne o
turan iki koy!ü ile kaputunun için 
de buzülmiı'} gibi duvara dayanan 
bir i andarmddan başka kimse yok 
tu. Burası oyle tren zamanı çeşit 

çeşit kebap:·ılar, gazozcular, ye
mişçilerle dolan bı.iyük istasyonlar 
dan değildı. Ancak yazın civar köy 
lerd<!n kara uzüm kavun, karpuz 
getir-'!n beş on koylü burayı can
landırırdı. Kışın ıse küçük Hasan
la, üç dört günde oır küçük bir kü
fe kış armucJ getiren topal ve ih
tiyar hir köylüden başka kimse or
talıktsı. görunmezdı. Tren geldikçe 
rahaı:sız edilmiş bır suratla ortaya 
çıkan ıstasyon memuru işi biter 
bitm<>z derh"l odasına çekilir, bü
tün gtinünü on senelik akümülfı
torlü radyoı;lından bir ses çıkara
bilmek için ssla yeıs getirmeden 

uğraşmakla ~eçirirdi 
Bugün k•~ armııdu satan köylü 

de ortada yoktu. !<iıçük Hasan gü
ğümı.i yerin ıslak kumları üzerine 
bırakarak ra~ ları seyre daldı Her 
gün .-üzler.:·. adamı bilmediği bir 
yerd-!n alıp i •lmedı~ bir yere götü 
ren ~ Ll upuı ır ve sonu olmıyan de
mirlarin ar.:As.nda gE:lip geçen loko 
motiflerin h raktıtı siyah yağ leke
leri ., külüy-~•-du. 

Keskin •, • düı:tuk sesi ile irkil-

Yuvan ~anol oğlu Apostol olmu~ şakr.alt çocuklar ınbi daima sıçra-
vuş ta değişi)dik bize onar altın yıp Tı.,ladığını görmiye alıştığım 
tuk. Bll lbjselerimizi trampa et- denizin o günkü durgun hali, tıp-

Boğaz Hastahğınm Beyazı 
Küçük Hasan hiç bir şey düşün

meden ilerlıyordu Ne evde kendi
sinin dönmesini bekliyen iki kü
çük k:ardeşı. ne de dört saat uzak
taki nahiye merkezinde hizmetçi
lik yapan anası bu anda aklında de
ğildi. Ayranını satıp satamıyaca
ğını da düşünmüyordu. Kafasında 
yalnız bir şey vardı· Bu yolu tek
rar yürümek. geri dönmek mecbu
riyeti . . 

di. İstasyona gelen tren ken 
dini 1ıaber veriy..ırdu . Lokomotif 
tam vağ leke1erinin üstüne geldi 
ve durdu. 

"ermek, e çal' değersiz bir feda - kı bir öksfü.ün hüzünlü tavn gibi 
lrlek gibi 0}Jnuştu. etraf.ı yeis v~ gam saçıyordu. 
karlığa ıııal 

gütı J{östencedeki Rus Tabiatın bu halinde bir hafif-E rteSi oShanesindeydik. Vi- lik. bir yetsizlik sezinlemiş. 
konsol ııeden bilmem, bir içlen:niştim Hiç te uğur saymadı-

~ ltıemutUı - Bir iki defa gidip ğım ou yumuc:aklık bu uyuntuluk 
Yli dfıfÜlldU· ))eyin odasına so karşısında irade ve imanının bayağı 

geldiği 1'oıısoloS -ıurdü. Rusça bil- didiklenmi~. dişle"'lmiş gibi sarsıl-
11~da belli de ~ ıçın, konsolos dığını ürkmüş sinmiş gibi bir bez-
~lğirni -ıadıl ıçe görüşüyorlar- ginliğe ka!ııldığırı hissetmiştim. 
ile katibi ser~ip, bizim Bulgar Gönl-im. taıiatin ~azaplanıp şah-
ch yanımda. ibtunalinden bah- !anmasını, denizin kanayıp köpür-
tabiti olJılaııı1' beY de baştan a- mesini, rüz~11nn •,ertleşip delirme-
~iyor, )(.o~!°' r, katibe de 50 - sini, ıöğün karanp kapanmasını 
laiı beni ,uıu1° özlüyor, iradf' ve ımanımın da ta-
l'Uyordu: · orlar ını bunlar?· biate uyup ıı. ükremesine özeniyor-

- RU9ÇS bili~ söylediler. Hat dum. Bunu da, voluna düştüğüm 
- auınedilt1:. pek kaba görü - işte -nuvafftık olacağıma uğurlu, 

t4 Bulgarefldyıclatl· Onlann halle- yuml.ı bir i:ıs.ret ~yıyor. bekliyor-
şüyor arka a_-ı dell rençber olduk- dum. 
rinden dilletiJl F l ~ 1 ' • ed"l e b., a t' saat sonra dileğimi 
lan belli. ıde tereddüt ı e-

şo Jı• ek yerin~ getirmişti. 1 abiat kamçısı-
- E... it deill · 

cek bir şeY yo u bıraz şüpheli p.klatmıştır Deniz coşmuş, rüzgAr 
_ Yatnıı buJl kudurmuş, gök somurtmuştu. Gür-

gördüm de. yüsüme b~mak - lüyor çakıyor, yıidınmlar savuru-

KonsolOS be~zlerini katı~ _ _çe - yordu Karncfenizin ak köpüklü dal 
tan yorulan 1 . --'a ile gulum -

b 
bit ıı:u gaları arasıttda bır ceviz kabuğu 

virdi. AlaY 
i bit hal mbi sürüklenen "apurumuzda gü-

sedi ve: darnda b r za e.· 
_ sen bU • rum· Bizim mu- len, ;evinçteu kızaran tek yüz be-

.. rniY0 N" · "t h l "Ve tavrı gore _ -n biri! ıçm gı - nimdi. Bütiin çe re er sararmış, 
... ıcuzu d jikler gibı 0 ()desaya sor un .kararmıştı. Falım uygun çıkmıştı. 

mek ıstiyorıar Muvat!akıy<>t mukadderdi artık. 
mu?.. . bahçıvanlık ya- Ben rte denı~ gibi coşmuştum. Zıp-

- lten~bcrlık· yıınında çahşmı-
h•rının .. 1 r lıyor sıçrıyor avazım çıktığı ka-

pan 11sırn . i .;oyluyor a . 
a ın1eceklc'"ın r ki konsolos ta dar bağırarak zafer destanlan oku 

Y Tc.;;ekkür 01~:;ıı c;kmadı. Hat- yordum. Yüreğimdekilerini bilmi-

katibı gibi tV. d·A>ı halde benimle yenler hal ve tavnmdaki anormal-
bıl ıı:; • 

ta Bıılgarc.ı d<ışlarımı çagırtıp liği görerek hiç ~phesiz, çıldırdı-
- - ·ye ıırka ·· ed"ı Kati- · ı d' H tt• k gonı?Jllı • .. rn gorrn · · ğıma hükmetmış ~r ı. a a ar a-

b·ıo ıuıu ·1 di ırörm:ve 1 • ••• •le biraz eg en · daşlarım bıle. 
tJ 

0 

,,_ 

0 

/ }ıgı • "k •• 
bin t~crlibe•• 1 18~ışladığı o uz- Nisanın altıncı ~nü sabahı Ode-

B"na •·ı·raı cvved eşeklı"k ekledi M 1
• ) dd · d '·' ~ b ·r e saya ınmiş, • os"'ova ca esın e 

tük c;ıfatına 1 (Spilandid Palas) oteline yerle~ 
· · v~--di. 1 1 ve emrını · ·nı gitsin er. miştik Otuz ~ltı .aat süren sa ıntı, 

- Yap v11clet'l - ...ı • · b 1 t k sarsıntı, afft:<ıersınız u an ı ar a-
aı:arnetli huzurun-

K 
cnsolostın 

1 
azabı döktü- daşlarımı, içkili bir kına gecesi eğ-

d xtiğ rrı ' n lentisinden çıkmıt sarhoflar gibi 
a c;e .. rnde unutamam. u-

ğüm ıeri ömrtl daJtikalar bana,... aenıemletmı~ Yata.klan içinde 

ıüntü ile geÇell 

O da, kırmmmın ~I. en ziyade 
lnıt mevsiminde görüliir. Bu mev
simde olmHJnft göre soğuğa ve ril
tubete hamledilirse de, bn yıldaki 
gihi, soğ-uk olmıyan kııı mevsimle
rinde gene ~oku görüldiiğüne ba
kılırsa, bunda kııt mevııılmlnin so
ğuğundan ve riihıbetlnden ba$ka 
şıartlannın da tesiri olııa "erektir: 
Havalann sık sık detlşmeıdnde gö
rülen elektrik deği~melerl, yahut 
' anın henüz bilemediğimiz baş
ka halleri. 
Boğaz hastahkınm krrmrn!rl De 

beya7.1 araııında hüyiik hh- fuk var 
dır: fkiııi de ayni mevsimde ('ok JÖ
riiliir. ikisi de ehemmh·etmdir. An 
cak kırmr7.1 bnğaz h~stahl'J ~çlfl 
kuvvetli adamlarda olur. Beyazı da 
kendi buına atn'. vahim hlr

0

ha\llft•· 
hk sayılmaz. O da çabuk ge(er. Şu 
kadar ki hoğaz hastahğmın hu tilr
liiııiine tutulanlar --<"ocnklar müs
tesna- 7.aten hacıka bir haııhltktan 
yorITTtn olanlardır: Ateşli bir has
tahktan yeni kalkanlar. yiirek 
haııtalığrna, verem hastalığına, ka
radğerde yahut böbreklerde bir 
haııtfthğı buhınftnlar gfhf. Bu has
talıklann hen!'lfnden ~alim kalmı, 
adam bulmak güç olduğu tçfn ho
l'az hastalığının sadece kmnmhk
la get'en seklt az görii1iir, en ziyade 
görillt'n hotaz hastahğlnm beyaz 
renklisldlr. 

Df!mek oluyor ki ha hastalık hfr 
bakımdan favdah bir şey sanılahl
llr. Kendisi ~hPmmlvetsis olmakla 
beraber vücudiin bir t.al'afmda 
yorgunluğa. 7.avıflrğa bir ııebep bn
lundu!-unn hftber verir. Onun için 
vilt'udilnden haberi olmryanlara 
boğaz hastalığı ~eçtikten' sonn 
VÜ<'tıdiin her tnafrnda nmnmt bir 
voklama yaptrrmıva vesi1f' olur ... 
Kııtın hotaz haııtahlt ııadece kır
mrzılrkla geçerııe merak etmeğe 
hiç lüzum :voktur. beyaz olunca, 
J!f'ne merak etmeden vücudilnfirlin 
hiitUn uzuvlftnnı hfret' birer vok
lat'"antz ihtiyatlı bir iş gö~Ut 
olursunuz. 

Boğaz hastnhğmm bn tilrlUsft de 
birdenbire titreme ite hftıılar. Ateş 
te yflkııek olur. Otn7. dokuz dt"re
rPdlr. Daha zinde rrktıff vardır. 
hkin, dilin paslı ol naın. bulantı, 
baş dönmt'111. mide bozulduiuna 
hatnıa gethir. Fakat bfra'Z sOlbra 
yutkunmadft gfldflk. boğazda al· 
nnm ~ddetH olmall1 hntalıtra 
,._.,. .. ,. nldnhınn hOdfm. Rfrfnrl 

~nft akn yalnJS bir tarafta olur. 
O gün aynada boğa7.ını7.a hakmak 
İ!ltenenfz alnyftn taraftaki ba
demdifn Uzerfnde beyaz beya7. be
nekleri görürsiinüz. Roi?az ha!lta
hitnın yaln17. bir taraftaki badem
cltfn hastalanmasile geçm~i na
dirdi. Öteki de er veya .reç ayni 
hale tutulur. Bazılannda bit' taraf
taki biter de öteki t8t'af !lonra baş
lar. O zaman hastalık daha sıkın
tılı olur. 

Hastalık çabuk get'n. Yalnr.ı h1-
raktri1 yorgunluk daha nznn sfl
rer. f nııan ııekl7., on rfln derman
snı, bozuk sinirli kalır. Tekrar gel
dltf de toktur. Onun l~ln ateıı ~ec;
tfkten sonra birkal' l?fln dfthft lııtt
rahate devam etmek lbtmdır. 

Çot'uklni?ft vakın genderde bo
pz hastalığının hevadan hövle 
bademcikl"rfn ii7.erfnde nlmft7. da, 
anlftt'ında birle~fr. Onlarda bu tiir
lü hoğH ha,talrin bftııka bir urnv
da hastfthğa değil. bademdftn ken
cHsinde iltihap lstifhdma delalf"t 
eder. Ondan dolayı boğaz haııtahğr 
nk ınk ta gelir. 

O gençlerin banlannda. hadem
dklerin aralıklannda haıııl olan 
bayafl bofaz hastalıjmm hnaz
lığrna, sonradan difteri haııta"hğı
nm beyazlığı katılır. Onan lc:ln 
ÇOt'uklarda ve çorukluğa nkm 
renderde bademdklerfn arahkla
nnda beyazlık tröriililnt'e diftt"rl 
haııtahğı hemt'n hatn-a gelmelidir. 
Hekim ve lAboratnar bulunan 
yerde <'Ot'uğun hoJ'azmdakl beyaz
lıktan bir pana alın mnavene et
tfrm"k işi hRlleder. Uıhoratuar 
olmayıp ta yalnı7. hekim bulunur
sa o, ne yapar"~' hfllt'. 

İkfslnln de bulunmadıfl yerde 
bh- kt're, r~u~ın hoi"R7.rna ·• he; 
ne oln"a olııun - bi,. i1Ac ııflnnek
ten sakınm,.Jıdır. flk günil cocu
fun boğazında ıröriilf'n heVft~ be
nekler, kırk sekiz ııaat ııo~ra ,.,._ 
falmamış. avnl halde vahnt ~zal
mı~ olursa difteri olmadığın,. t"Ok 
ihtimal vardrr. Beyaz beneklerhı 
aralan hevnhklarla dolmuıısa o 
vakit tızftktan. yakmdan dfftert ıe
romu bulun çocuğa serom yaptır
mftk lhımdrr. 

Bir de etrafta zateo dffterl has
ta hif vana .. o zaman da kırk se
kiz saat beklemeğe tıthammOI edl· 
lemez. Be:vazlar görülünce ~ne 
maktan yahut yalandan helrhn .,.. 
11111 t'nc-ni?u röıdennelldlr. 

Küçük Hasan senelerdenberi 
gördüğü şeylere r.Jikasız gözlerle 
bakıyordu. Kuru sazların arasında 
çorax ovayı oyarak geçen ve ti ya 
nına gelmeden farkına varılmıyan 
dört :ıdım genişlığindeki küçük 
derenın yanyana uzatılmış üç ka
lasta.:ı ibar~t köprusü artık çöke
cek kadar sallanmıya başlamıştı. 

Biraz daha yukarda, küçük bir 
sırta dayannı ak ovaya bakan de
ğirmenin uğultusu duyulmuyordu. 
Bu kış günlerinde üç gün işlerse 
beş gün işlem;yen, kapısının önün
deki yapraklan dökülmüş üç sö
ğütle tamamen terkedilmiş bir vi
raneyi andırıyordu. 

Uzun bir ağlamanın sonunday
mış gı.,i içini çektı. Maşrapayı tut
tuğu sol elinın çatlaklarla örtülü 
üst tarafı ile burnunu sildi. Gözle
rini ileri çevirince istasyona yak
laştığını gördü. 

1 .ki tar.ılı çıplak dağlarla çev
rilen bu upuzun ovanın tam 

orta verinde yap.a yalnız duran ve 
ve etrafındaki yapraksız akasya
larla tfaha r.avallı görünen bu so
ğuk bina, orava tesadüfen atılmış 
bir taş parçA!lını ımdınyordu. Gün 
de ikı defa geçen posta treni bile, 
ne diye bu ırinasız yerde duruyor
rum diye h:ıyret eder gibıydi ve 
bir kaç daklKalık tevakkuftan son
ra kaıkarken çaldığı düdükte ke
yffii bır ıslık edas• vardı. 

Küçük Hasan ıstasyonun tahta 
parm:ıkhkb aynlan hududuna ge
lince oiraz ı:t!nlendi, sonra yine tah 
ta parmaklıklı kapıyı aralıyarak 
içeri ~züldü 

lıtuyon binasiyle raylar arasın
da k~lan dört bet adım ~entsliiUn-

Küçük Ha!'an kurulu bir maki
ne gibi güğı mü ve maşrabayı ya
kalıyı.rak ır~ııin '"ıoyunca koşmaya 

ve başını pen~erelere kaldırarak: 
"Avran. dVran. temiz ayran!,, 

diye ">ağırmıva biişladı. 
YRzın ''b: ... gib• diye bağırırdı, 

şimdi bu svguk hıtvada . sankı her 
ayran kelim~sınin başında hala o 
"buz gibi,, sıfatı vardı . Kimse ba
şını ;evirip .. akmıyordu bile. Tre
nin nemen nPmen bütün camlan 
kapalıydı, açık olan bir iki tanesin
de de boyalı saçlı · yün bluzlu ka
dınlar duru_y?rdu 

Kü··ük Het"anın uôzleri de ek
miş pibi kapalı camlara dıki ivor 
ve bunların ı:ırkasında teneke ~aş
rapadan ayra" içe..,ılecek insa 1 • 
h ). k . n ar. 

a ı v·• tı yrrınde köylüler, boyun 
bağsı.t. esnat1ar. izınıi giden asker
ler, hasılı s ·J~amış kimscle 
d 

r arıyor-
u. 
Bir baştan bir ı-:asa üç ker k 

t G ' ğ·· e oş
. u. ıJ umun kes'tın kenarlı dibi 
ınce oacakıarına çarpıp t 
f k 

acı ıyor 
a at o, azıcık yü1.unü b • 

rak: uruştura-

" Ayran. temiz avranı d 
ğe devam ediyordu. . ... ,, eme-

Dört bar<lck, hıç olmazsa dört 
bardak satabılseydi. Buna uk 
bil al~cağı !:'e~ kuruşla eve b7 ka-

'· k - r a-ra ~ ... me goturebtlirdi 0 . . b . nun gel-
mesını. aç ir uvusukluk .. 
d""rt ·· ı · · ıçınde o i'lZ e heklıyan iki kü ük 
deşin'n h ı ·· ·· ç kar
b" •. aysı • gozunden şimşek m-
ı geııp geçıvor ve o hep b " 
~: a6~~~ 

"Temi~ ayran ... 1 em iz .. ., 
Annesı hr!n-.ctçı bulundt... 

den haftada bir kere b" kgu Yer
için ~eliyor vanında 'b . ır aç saat 
bir kaç soğan, baan da ıyraz Y11f'ka 

k • arım desti 
pe me getmyordu Fakat bu 
üç tarıe aç mic!eye iki .. . nlar. 

i d gun bıle vet-
m yor u ... Ondan sonra ik" k 
beslemek v.uıfesi kü .. k ı ardeşl 
düşüyordu. Biri iki öt~~i b Fiasana 
da olan bu sıska rocukl eş yaşın 

' ann b-t·· 
işleri, basık tavanlı bir da u _un 
ret ı!i'hi Mi f mdan ıba n .. ,m,,,, "n"', 
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lnclsi Bugün Çıktı. 

Demokrasi Ne Demektir? 

Eserlntn ikinci kitabı, hürri

yet, matbuat hürriyeti, fırka. 

halk ve e!kan umumiye hakkın-. 
da zengin malllınat vermektedir. 
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Demokrasi 
Ne Demektir! 

Yazan: Jamea Bryce 
Türkçeye çeviren 

Sabiha Zekeriya 
Flatı 10 Kuruı 

CEP KiTAPLARININ 
Şimdiye kadar çıkardığı eserler : 

1 - Atatfl~kün hayatı. A 7 - Kaza1.t:de. 
2 - Rip Wan Winkle 8 - Nefse itimat 
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3 - Kabuğuna çekilmiş adam. 9 - Uykuıu kuytu menkıbesi. 
.f - Markopolonun sergüzeştleri. 10 - Nasl'l'ttin Hocanın hayatı 

5 - Aeemt bir .köylü kın. 
6 - İspan;..-ada engizisyon. 

ABONE ŞARTLARI : 

1 

ve hikayeleri. 
11 - Demokrasi ne d·emektir? 1 

w 1Z - Demokrasi ne demektir? ll 

Senelik aboneal 8 llra, altı aylık abone 4 nr~dır. Senelik abonelere kDçOk bir 
kOtüphane hediye edlllyor. 

Ad..r~: .Ant\.ara Caddesi, Reşit Efendi hanı, birinci kat. Posta kutusu 9'1 

İstanbul sa.tıf yeri 

Ankara caddesi Çığır Kütüphanesi 

istanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
20 - 2 - 939 Pazartesi günü saat 15 de 1stanbulda Nafıa Müdürlüğünde 

eksiltme komisyonu odasında (119999.22) lira keşif bedelli İstanbul 
Yüksek Mühendis Mektebi kalorifer tesisatı ve Kazan dairesi inşaatı ka
palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavf'le, Eksiltme, Bayınclırlık İşleri genel, hususi ve fenni şartna
meleri, proje, keşi! hulasasile buna müteferri diğer evrak t6) lira mu
ka:bilinde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat (7250) liradır. 
İstekfüerln teklü mektuplan ve en az bir taahhütte (50.000) liralık 

ba işe benzer iş yaptığına dair idarelerinden alınış olduğu vesika
lara istinaden İstanbul Vilayetinden eksiltme tarihinden (8) gün evvel 
alınmış, ehliyet ve 939 ytlına ait Ticaret Odası vesı1calartnı havi kapalı 
za.rflarnu 20 - 2 - 939 Pazartesi günü saat 14 e kadar İstanbul Nafıa Mü-
dürlüğü.ne vermelert (565) 

Kıymeti 

Lira Kr. 
Pey parası 

Lira Kr. 
5117 50 383 82 

X:umkapıda Kadirga limanı caddesinde yeni 53 ve eski 77 No. lu Per-
1ıevniyal va.kbndan 2047 metre murabbanı.da bulunan arsa ile bu arsa 

üzıerlnde mevcut kahvehane binası 15 gün müddetle ve kapalı zarf usu
lile arttırmaya çıkarılmıştır. 

İhalesi 6 - 2 - 939 pazartesi günü saat 14 de icra edileceğinden taliple
rin eksiltme Te arttırma kanunu ahkamı dairesinde % 7 ,5 nisbetinde 
pey akçelerile teklif mektuplarım muhtevi zarflan muayyen saatten 
evvel komisyona vermeleri ve başkaca izahat almak için de her gün 
öğleden .sonra Malılt:uat ka.lemine müracaatları. (412) 

lstnbul Sıhh1 Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan : 

Zonguldak hastahanesi lçtn bir taknn tAkim cihazı açık eksı1tmeye 
konulmuştur. 

1 - Eksiltme 8 - 2 - 939 çarşamba günü saat 14.30 da Cağaloğlunda 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet müdürlüğü binasmda kurulu komisyonda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen fJat 1400 llradır. 
3 Muvakkat garanti 105 liradır. 
4 ..:_ İstekliler şartnameyi her gün komisyondan alabntrler. 
~ - İstekliler cari seneye ait Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı 

kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya 
banlu?mektubu ile birlikte belli gün ve saatte komisyona melmeleri. (436) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı lstanbul 
Sahnalma Komisyonundan : 

1 - Üç çitte bir sandalın 7 - 2 - 939 salı günü saat 14 de pazarlığı ya
pılacaktır. 

2 - Tasmlanınış tutan 210 lira ve ilk teminatı da 16 liradır. Şartna
mesi. komisyondadır, görülebilir. 

3 - İsteklilerin ilk tem.inat makbuzlan1e Galata eski ithalat gümrü~ 
fündek:i komisyona gelmeleri (678) 

TAN ===-================================================== 30-1 -939 

1 Harici Askeri Kıtaat İlanları 1 -----
Çanak.kale Müstahkem Mevki ihtiyacl için kapalı zarfla aşağıda ya

zılı malzemeler alınacaktır. İhale.si 16 - 2 - 939 Perşembe günü saat 15 de 
Çanakkale Müstahkem Mevki Satına.Ima komisyonunda yapılacaktrı.r. 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya banka. m~ktuplarile birlikte ihale 
saatinden bir saat evvel iç ve dış zarfları kırmızı bal mumile mühürlen
miş olduğu halde komisyona verilmelidir. Taliplerin 2490 sayılı kanu
m.uı 2-3 cü maddelerinde yazılı vesikaları yanlarrnda bulundurmaları 
ve zarflar derunwıda komisyona vermeleri mecburidir. Aksi halde ek
siltmeye iştirak ettirlimezler. Malzemelere ait fenni ve hususi şartna
meler Ankara, İstanbul. İzmir Levazım Anı. Satınalma ko. da, Çanak
kale Müstahkem Mevki Sa. Al. Ko. da görülebilir. Talipler istenen mal
zemenin heyeti umumiycsine Iıat teklif etrneğe mecburdurlar. (805) (687) 

Cinci Miktarı Mu. Be. Mu. Te. Tutarı 

Kuruş Lira Lira Ku. 

Çubuk demiri 102 ton 15 15300 
,. ,, 15 • 15 2250 

Potrel "N orma.I,. 320 adet 14 11782 
,. .. 10 

" 
14 275 94 

Lama demiri 2500 kilo 1't 350 
1 Demir bağ teli ''K1zıl derecei 

hararetten geçirilmiş., .2250 • 

Hepsine tahmin edilen fiyatı 

20.000 lira olan :.!3 kalem ilaç ve 
malzeme kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltme 17 / 2/ 939 
cuma günü saat 15 de Ankarada 
M. M. V. satınalma komisyonun -
da yapılacaktır. Şartname ve lis -
tesi An.karada Ko. da görülebilir 
ilk teminat 1500 liradır. Eksiltme 
ye gireceklerin kanuni teminat ve 
2490 sayılı kanunun 2 - 3 cü mad
delerinde yazılı belgelerle birlik
te teklü mektuplarını ihale saatin
den behemehal bır saat evvel Anka 
rada M. M. V. satınalma komis -
yonuna vermelerL (800) (642) 

* Beher tanesine tahmin edilen 
fiyatı 25 kuruş olan yuz blıı adet 
aşkabı bakır sahan kapalı zarf u
sul.ile münakasaya konulmuştur. 

İhalesi 20/Şubat/939 pazartesi gü 
nü saat 11 dedir. tık teminat 1875 
liradır. Evsaf ve şartnamesi para
sız olarak M. M. V. Satınalma ko 
misyonundan alınabilir. Eksiltme
ye gireceklerin 2490 sayılı kanu -
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde gös 
terilen vesaikle teminat ve teklif 
mektuplarını ihale saatinden en 
az bir saat evvel Ankarada M .M . 

Vekaleti satınalma komisyonuna 
vermeleri (803) (685) 

* Çanakkale müstahkem mevki 
ihtiyacı için kapalı zarf usulile 
318,560 metre mikabı muhtelif 
kereste 1500 kilo muhtelif Çtvi sa
tın alınacaktır. İhalesi 16/2/ 939 
perşembe günü saat 11 de müs -
tahkem mevki satınalma Ko. da 
yapılacaktır. Kerestenin beher 
metre mi.kabı tahmin fiyatı 52 li
ra 50 kuruş çivinin kilosu 19 ku -
ruştur. Hepsinin ilk teminatı 1376 
liradır. Zarflar ihale saatinden bir 
saat evvel iç ve dış zarfları kırmı
zı balmumu ile mühürlenmiş ol -
duğu halde Ko. na verilmelidir. 
Taliplerin 2490 sayılı kanunun 
2, 3 maddelerinde yazılı vesi.kala
n yanlarında bulundurmaları ve 
zarflar denınunda Ko. na verme
leri mecburidir. Aksi halde eksilt 
meye iştirak etth"ilınez. Kerestele 
re ait fenni şartnameler Ankara 
İstanbul ve İzmir levazım Amir -
likleri satınalma Ko. larile Mst. 
Mevki satınalma Ko. lannda gö
rülebilir. 

Talipler istenen kereste çivinin 
heyeti umumiyesine fiyat teklif 
etmeğe mecburdurlar. (804) (686) 

* Beher metresine tahmin edilen 
fiyatı 102 kuruş olan 20,000 met
re arka çantalık bez kapalı zarl u
sulile eksiltmeye konulmuştur. 1-
halesl 17 /Şubat/939 cuma günü 
saat 11 dedir. D.k teminatı 1530 
liradır. Evsaf ve şartnamesi be -
de.isi% olarak M. M. V ek.ileti Sa • 
tınalma komisyonundan alınır. Ek
siltmeye gireceklerin 2490 laytlı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddele.rin
de gösterilen ves.wikle teminat ve 
tek.lif mektuplarını ihale saatin -
den en u bir saat evvel Ankarada 
M M Vekfilf't1 SatmalmA kom·a 
yonuna vermclen. (794) (561) 

* Beher kilosuna tahmin edilen tı-
yau 92 kw:uş olan 25000 kilo sa -
deyağı kapalı zarf usuliyle mü -
na.kasaya konulmuştur. Thalesi 14 
Şubat 939 salı günü saat 14 dedir. 
tık teminatı 1725 liradır. Evsaf ve 
şartnamesi bedelsiz olarak M. M. 
V. Satınalma komisyonundan ah
mr. Eksiltmeye eireceklerin 2490 

20 2281 450 ı 

!.0407 94 

sayın kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde gösterilen vesaikle te -
minat ve teklif mektup1annı i.ba
le saatinden en az bir saat evvel 
Ankarada M. M. V. Satın alma ko
misyonuna vermeleri. {795) (5ô2) 

• 7000 çift kundura kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. Tahmin 
bedeli 30450 lira, ilk teminatı 2283 
lira 75 kuruştur. Eksiltmesi 11/.;!/ 
939 cumartesi günü saat 10 ıladır. 
Teklü mektuplan belli saatten bir 
saat evvel Erzurumda Askeri Sa
tınalma komisyonuna verilmesi ve 
ya posta ile gönderilmiş buluna • 
caktır. Şartnamesi Er:ıurumda ko
misyonda görülebilir. (796) (587) 

* 
6 Adet Dizel motörlü yol silin-

diri yeniden kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Muhammen be
deli 43200 lira. ilk teminatı 3240 
liradır. İhalesi 13-2-939 pazartesi 
günü saat 15 de An.karada M. M. 
Vekaleti satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Şartnamesi 216 ku
ruşa Ankarada komisyondan alına
bilir. İsteklilerin kanunda yazılı 

vesaikle birlikte ilk teminat ve tek 
m upa en 

bir saat evvel Ankarada komis
yona vermeleri. (798) (615) 

Kütahyada iki garaj, Balıkesir
de iki garaj, Uşakta iki garaj yapı- · 
lan ayrı ayn kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Keşif bedelleri 
Kütahyanın 100200 lira 89 kuruş 
Balıkesirin 47836 lira 3 kuruştur. 
Uşalon 49115 lira 37 kuruştur. Ek 
siltmeleri Kütahyanın iki garaj ya
pısının eksiltmesi 7-2-939 salı gü
nü saat 15 de Balıkesirin ayni gün 
saat 15,30 da, Uşakın yine ayni gün 
saat 16 dadır. Teminatları Kütah
yanIJl 6260 lira, Balıkesirin 3588 
lira, Uşakm 3684 liradır. Şartna -
meleri Kütahyanın 501 kuruş, Ba
hkesirin 240 kuruş, Uşakın 246 
kuruştur ve Ankarada M. M. V. 

rı'T!isyonundan alma -
bilirler.Eksiltmeye gireceklerin ka
nunt teminat ve 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte şartlarııu 
behemehal ihale saatinden bir sa
at evveline kadar Ankarada M. M. 
V. Satmalma komisyonuna ver
meleri. (319) (774) 

* Beher adedine tahmin edilen fi-
yat 130 kuruş olan 14300 adet ya 
tak çarşafı kapalı zarf usulile mü
nakasaya konulmuştur. İhalesi 8-
2-939 çarşamba günü saat 11 de -
dir. İlk teminat 1394 lira 25 ku
ruştur. Evsaf ve şartnamesi be
delsiz olarak M. M. V. satınalma 

komisyonundan alınır. Eksiltmeye 
gireceklerin 2490 sayılı kanunun 
2-3 CÜ maddelerinde gösterilen ve-
18iltle teminat ve teklif mektuplan
m ihale saatinden en u bir saat 
evvel Ankarada M. !ıl. V. satın • 
alına komisyonuna vermeleri. (315) 

* Beher metresine tah.nıbı edilen 

r 

fiyatı 450 kuruş olan 15500 metre 
kurşuni kaputluk kumaş kapalı z.ıırf 
asulile münakasaya konulmuştur. 

İhalesi 9 şubat :139 perşembe günü 
saat 14 tedir. İlk teminatı 4737 U.. 
ra 50 kuruştur. Evsaf ve prtname
si 350 kuruş mukabilinde M. M. 
V. Satmalma komisyonundan alı -
nır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddele
rinde gösterilen vesaikle teminat 
w teklif mektuolarmı Dıale saatin-

t:!l .. !lllllDlmlll!llmı•• .. az:s~wa•!J!lll ........... m&ıı:mm ........ ll!lllllmBIM*l!ICamww.., 

T. C. Zi AAT BAN Si 
Kurulus Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat nımka!llmda kumbaralı ve fhbarsız tasal"ruf hesaplannda eın a 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plan 

göre ikramiye dnğ'ıtılnraktır. 
4 Adet J .OCO l.iralık 4,000 

z.ooo 
Lırıı 

" • 500 

" • 250 

40 • JOO 

100 .. 50 
120 • 40 

.. .. .. 
" .. 

ı.ooo 

4.0110 
5,000 
4.800 

• 
• 
• .. 
• 

160 • zo " 3.200 " 
DİKKAT: Hesaplannda'!d paralar bir sene kinde 50 li.radan a<;af!ı 

-füı;miverlere ikramive cıktı~ takdirde o/r 20 f<>zlasivl(' verileccktır 
Kuralar senede 4 defa. t Eylul, t Birindkanun, 1 Mart ve ı Hnzi 

ran tarihlerinde çckile-cektır. 

Em:E11m11Bi1iim':.il!l3anzmmııı•a.. .. mm1m2~ .. ammmmmmt1ııaa 

Muhammen bedel, muvakkat teminatile mikdarları aşağıda hizasında 
yazrlı çanı traversler he:- liste muhteviyatı ayn ayrı ihale edilmek üze
re 16- -2- -1939 Perşembe günü saat 15 de kapalı Z<frf usulü ile Ank.ara
da İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin listesi hizamıda yazılı muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün eksiltme sa
atinden bır saat evveline kadar Komisyon Reisliğine vermeleri laZI:m
dır. 

Şartnameler 360 kuruşa Ankara, Haydarpaşa, İzmir ve Eskişehir ve. 
nelerinde satılmaktadır. (650) 

Liste No. Cins ve miktarı Muhammen bedeli Muvakkat teminat 

1 
2 

Adet 

26000 çam traverr 
24000 .. 

Beheri 

300 kuruş 

300 .. 

Lira K. 

5150 00 
4850 00 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
13 - 2 - 939 Pazartesi günü saat 14 de İstanbulda Nafıa Müdürliiğii 

eksiltme komisyonu odasında (1000) lira keşif bedelli İstanbul Müzele
ri G~el Direktörlüğü binasındaki kalorifer kazanının tebdili açık ek
siltmeye konulmuştur. 

Mukawle, Eksiltme Bayındırlık İşleri genel, husust ve fennt ~ 
meleri, proje keşif hulasasile buna müteferri diğer evrak dairesinde 2ö
rü1ecektir. 

Muvakkat teminat (75) liradır. 
İsteklilerin en az (500 liralık bu işe benzer tş yaphğma dair Idal"el.e

rinden alnuş olduğu vesikalara istinaden İstanbul Vilayetinden eksiltme 
tarihinden (8) gün evvel alınmış ehliyet ve 939 yılına ait Ticaret Odası 
vesikalarile gelmeleri. (534) 

Samsun Belediyesinden : 
Şehrimizin 250 lira ücretli Elektrik mühendis ve işletme müdürlüğü. 

münhaldir. Taliplerin vesikalarile belediyemize müracaatlan. (638) 

den en az bir saat evvel Ankara
da M. M. V. satınalma komısyonu
na vermelerL (781) (393) 

* İzmir Komutanlığı Birlikleri 
hayvanatı için 300,000 kilo yulaf 
·kapalı zarfla eksiltmeye konulmu'j 
tur. Ilıalesi 10/ 2/939 cuma gi.ınü 
saat 16 da İzmirde Kışlada Izmir 
Levazım amirliği satınalma komis 
yonunda yapılacaktır. Tahmin be 
deli 16500 lira, ilk teminatı 1237 
lira 50 kuruştur. Şartnamesi her 
gün komisyonda görülebilir. 

lsteklllerin ticaret odasında ka

yıtlı olduklarına dair vesika göe

tereceklerdir. Eksiltmeye iştirak e
decekler 2490 Bnyılı kanunun 2-3 

CÜ maddelcnnde yazılı vesıkaJar~ 

la temınat ve tekli[ mektuplarını 

ihale saatınden en az bır saat ev

vel İmıirde Levazım Amirliği sa
tınalma komisyonuna vermeleri. 

(792) (540) 

* Beher kı1osuna tahmin edilen fi-
yatı 235 kunış olan 10,000 kilo 
yün çorap ipliği kapalı zarf usu
W. ebiltmeYe konulmuştur. lha-

lesi 16/2/939 Perşembe günü saat 
11 dedir. İlk teminat 1762 lira 50 
kuruştur. Evsaf ve şartnamesi be
delsiz olarak M. M. Vekaleti Satı· 
nalma konıisyonund an al mır. Ek
siltmeye gireceklerin 2490 sayılı 
kanunun 2, 3 cü maddelerinde güs 
terilen vesaikle temmat ve teklü 
mektuplarını ihale saatinden en 
az bir saat evvel Ankarnda M. M. 
Vekaleti Satınalma komisyonuıu 
venneleri. (791) (559) 

* 
Beher kilosuna tahmin edlleD 

fiyatı 150 kuruş olan 20,000 kilo 
paınuk çorap ipliği kapalı zarf u
sulile münakasaya konulmuştur 
İhalesı 15 Şuhnt 939 nr ıımba gü 
mi saat 11 dC"dir 11 
2250 l r ıdır Ev af \ 
150 kuruş muk b lmd 
kaletı Sutma!rna kom 
alınır. Eksiltmeye gıreceklerm 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 :incü 
maddelerinde gösterilen vesrıi.k1e 

teminat ve teklif mektuplarını i
hale saatinden en az bir saat evvel 
Ankarada M. M. Vekaleti Sannaı
ma komisyonuna vermeleri. 

(793) (560) 



'!AK =========~=,, 

Atesci Ustası Al nac endi • 
1 İns at .. 

en bedeli 
Mıktan :Muhaznıtl ri tutan?'O '7,5 Te. Teslim ır. Cinsi Eksiltmenin 1 ac 

saati şekli bebe L. K. Lr. K. mahalli 
J{r.S. Askeri Fabrikalal' umum mfidilrlDğilnden: 

kap:ılı 15.-
0 8320,- 624,- Kabataş A. 

Benzin 40000 kilo 2~,~ 6650,- 498,75 " ve Ciball 
Motorin 95000 kilo · l680.- 126,- İzmir Fab. 

kapalı 15,30 
Açık 16,-

· 24000 kilo '1.-
Motorın rnıktarı yazılı 40.000 kilo benzin, İstanbul 

Alınacak inşaat mühendisinin her türHl statik heaplarda betonar 
me ve mimaride mütehassıs olması şarttır İsteklilerin şimdiye kadar 
ne gibi işlerde çalıştıklannı gösterir vesikalarile Nafia Veklletinln 
ruhsatnamelerini birer istidaya bağlıyarak umum müdürlüğe müraca-

l - Yukarda cins ~ ve tzrnir fabrikamız için de 24.000 kilo mo
tcşkilatırnız için 95.000 \ .

0 
ce ayrı ayrı hizalarında yazılı usullerle sa

torin şartnameleri ınucı ın 

• atlan lüzumu ilan olunur. (173) 

tın alınacaktır. be<fellerile muvakkat teminatlan hizalarında gös 
ıı - Mırbarnınen 

terllıniştir. 
6 2 939 tarihine raslayan pazartesi günil hizalarm 

III - Eksiıtrnel{ab~taşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım 
da yazılı saatlerde 
komisyonunda yapılac~!:l% olarak her gün sözü geçen şubeden a

IV - Şartnameler r- -

lınabilir. nırneye girmek isteyenlerin mühürlü teklif mek-
v -Kapa? :ik ile yüzde 7,5 güvenme parası makbuzu veya ban 

tubunu kanunı v b ihtiva edecek olan kapalı zarfları ihale saatle-
1 t mektu unu . 

ka tern na line kadar yukarda adı geçen alım komısyonu 

lstanbul Telefon Müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için muhtelif eb'adda 16 kalem kwşmıhl -

kablosu ile 1 kalem denizaltı kablosu kapalı zarfla eksiltmeye çıkarıl
mıştır. 

2 - Muhammen bedeli (146794.20) muvakkat temtnat (8590) lira 
olup eksiltmesi 6.2.39 pazartesi günü saat (15) de müdürlük binasındaki 
Satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat makbuzu TeY& banlca mektuba 
ile kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarfiannı o gün saat (14) de kadar 
mezkftr komfsyona vereceklerdir. 

4 - Şartnamesi (367) kuruş mukabilinde her gQ.n levazım Amırll
ğimizden alınabilir. (9253) 

rinden b!rer sa~:';:ıukabilinde verilmesi açık eksiltmeye iştirak et
başkanlıgına ın du münakasa için tayin edilen gün ve saatte yüzde 
mek isteyenlerin 1 e. le birlikte komisyona gelmeleri ilnn olunur. (420) 
7 ,5 güvennıe para arıy * ,.IZMIR PAMUK MENSUCATI~ 

·b' 1500 kilo kazein kola açık eksiltme u-1 _ şartnamesi mucı ınce , 

Iiyle satın alınacaktır. kilosu sif 50 kurut hesabiyle 750 ll- 1 
IU ll - :Muhammen bedeli ~eher ~ 1 

uvakkat teminatı 56.25 lıra~ı~. 
ra :ınlII _ Eksiltme 9.2.939 tarıhıne rastlayan perşembe günü saat 14 

-bayaat şubesinde alım komisyonunda ya- • 
de Jtabataşta levazmı ve mu 

pılacaktır. - s..-ı ol.ırak sözü geçen şubeden alına- 1 IV - Şartnameler hergun para 

bilir. n i ·n tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 
V - İst~k lilerin eksı ttne çı da adı geçen komisyona ~elmeleri 

gavenme paralariyle birlikte yukar , 

ilan olunur. (442) 

* Miktarı Muhammen beden 
Beheri Tutan 
J{r. s. Lir Kr. 

Çul 10214 kilo 8.50 
Çuval 2700 • 10.50 
Kanaviçe 2921 " 12.-
Kola çuvalı 350 adet 9.-
f p 6531 Kg. 13.50 

663.91 
283.50 
350.52 

31.50 
881 .68 
651.78 

,, us 
teminat 
Lir. Kr. 

99.58 
42..53 
52.58 

4.73 
132.25 
9i.77 Kınnap 4828 Kg. 13.50 

1 _ Yukarda cins ve mık.tarı yazılı ıskarta 3argı ve ipler ayn ayn 

pazarlık usuliyle satılacaktır. . . 
II _ Muhammen bedellen ile muvakkat teminatları hizalarında 

gösterilmiştir. . 
III _ Arttırma, 8.2.939 tarihıne rastlayan ça'"şamba günü saat 14 

de başlamak üzere Kabataşta levazım ve mübayaat şubesinde müte
fekkil satış ltomiayonunda yapılacaktır. 

IV - Nümuneler hergün sözü geçen ~-ı:bede görülebilir. 
v - İstelt,nmn arthrma IÇln taytn edilen enn ve .. tte yi17.de 15 

ıeıninatları ile vukarda adı stecen komlsvoı:.a gelr.ıelerf llln olunur. 
(444) 

* l _ Şartnamelerinde ekli listede cins, eb'at ve miktarı yazılı muhte-

e-ı.te 2800 adet bobin sigara kağıdı açık eksiltme usuliyle satın a
Jif r 111' 

caktır. 
tına _ )f uha.mmen bedeli beher mili metresi 2.20 kuruı ve tutan 

I1 40 lira olup muvakkat teminatı 96.04 liradır. 
12SO· EJcsiltme 14/2/939 tarihine rastlıyan salı günii saat 14 de Kaba

Jil ~v-azıın ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapıla
taşt8 
c~tıt· şartnameler parasu: olarak her gün sözü geçen şubeden alına-

r/ - gibi nümuneler görülebilir. 
biltceği J$teklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte "1 7,5 gü-
- -~..:; ..ıll'alarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
yeııa-- r (516) 

oluJlut• .. 
)lıkta1'1 Muhammen B. 

'13eheri tutan 
Li. Kr. Li. K. 

10 000 kilo - 60 6000 -
l'onP tpf 40 adet 14 52 580 80 

" ·ı.5 
temi:ıdtı 

Ll. Kr. 
450 -

43 56 

Eksflttne 
Şekli saatı 

kapalı 15 
Pazarlık 16 

krisW Y.- srçalı) 
zı takJtlll (8 ~anıe ve nilmuneleri mucfbince satm alınacak (10.000) ki 

l - Ş. 11.e (.fO) adet (8 parçadan ibaret) kristal yazı takımı hizala
Jo tıoıı~! tJSUDerle ayn ayn eksiltmeye konulmuştur. 
ruıda r-- ?.fu}ıaDlillen bedelleriyle muvakkat teminatlan hlzalıırmda 

ıı-
pte~sntrne '1.2.939 tarihine raslayan salı günü htzalarmda ya-

Jll ~e J{abataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komis-

z:ıb sast1 pılacaktır. 
yonun~ 1' rtnaıneler paraSIZ olarak her giln sôzü geçen şubeden ah-

r'I - ŞS i nürnuneler de görülebilir. 
aabneeeli ~palı eksiltmeye girmek isteyenlerin mühilrlil teklif mek-

'V - ~vesaik ile yüzde 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka 
tabu ka!l~Jctılbunu ihtiva edecek olan kapalı zarfları ihale saatinden 
teınınat ıııe eline kadar yukarda adı geçen alım komisyon baş~anlığma 
bir saat e~abiltnde vermeleri ve pazarlığa iştirak edeceklerın de mu 
uıakbUS tıl tlaJ'I ile komisyona gelmeleri ilan olunur. (443) 
yakkat~---------------------------------

- """1'""" umum MüdürlüekğüT~~!: hatlan taka:r:lan lçtn mulr-
p. f. b~~a imal edilec 
1 

_fa 
39 

tarihinde kapalı zarfla eksiltmesi mukarrer 220 ton 

tazi ~ 8/1~1 j}ıale 10/Şubat/939 cuma ıünü saat (15) de yapılmak 
u. de!Jliti ltı~la mubayaa edilecektir. 
\jJete paıat' uııınmen bedel 26,400 muvakkat teminat 1980 Undır. 

J - ?d . une aıezkftr gün ve -.atte An}carada P.T.T. U. Md. lOk bi-
gJtStl . da icra k:ılınacağındn ~klllerln at. 

3 - alına komısyonun 

T. A. Ş. TARAFINDAN 
ôtedenberl sağlamlığı ile tanınmış ve halkımız.ın rağbetini 

kazanmış olan mamulatımız 
KABOT BEZLERiNiN 

istihlak vergisinin tenzili nlsbetinde ucu.zlattınlmış olan yeni satış 

4 No. 
4 .. 
5 • 
5 • 

8 " 
8 • 
9 • 
9 • 

• ı • 

flyatlan aşağıda gösterilmiştir. 
Tip Ath 85 S. En 36 Metrelik 655 Kr 
,. " 75 ,. • ,. • S95 .. 
• Değirmenli 90 • • • • '759 .. 
• • 85 • • .. • '726 .. 
• Geylkll 85 • • • • '131 , 
• .. 75 .. • • ,; 665 " 
• Tayyaretı 85 • • • ~ 675 .. 
• .. 75 • • • ;; 615 " 
,. Köpekli 85 ,. • • ~ 653 .. 

1 - Satışımız İzmlrde fabrikada teslim ve peşlndh. 2 - Yuka
rıdaki satış fiyatlarımız asgari bit' balya içindir. Ambaiaj masarifi 
müşteriye aittir. 3 - Yukandaki satış fiyatlarına ~ 2 zam edilmek 

suretile fabrikada teslim asgari olarak bir top satış yapılır. 4-- İs-
tanbul satış mahalU: Fincancılarda Mahmudiye hanında 12 numara-

dadır. - # 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı lstanbul 
Satınalma Komisyonundan : 

ı - 13 sayılı motör için satın alınacak Sterlinğ Petrel marka 9 ka
lem yedek makine parçalarının 10/2/ 939 Cuma günü saat 11 de açık 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Fenni ve hususi prlnamesi komisyondadır. Görüleblllr. 
3 - Tasınlannn tutan "502" Hfa ve ilk teminatı .. 38" liradır. 
"~ilerin~ ._ iıiiiadöct ~t iiiiilt~ .. IUUıımiıı 

YeSfkalartle birlikte Galata Mki İthalat GQmrilğil blnU1ndalrt lmml9-
yona gelmeleri. .. 552"9 

Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden : 
Malatya ve Trabzon elektrik şirketlerinde çalışmak üzere birer elek

trik mühendisine ihtiyaç gösterilmektedir. Maaşlan tecrübe ve llyakat..
lerine göre takdir ve tesbit edilecektir. Taliplerin yazı ile veya bizzat 
Süınerbank Umumt müdürlüğüne Personel fUbesine müracaatlan. 

(276) (578) 

Erzincan Tümkomutanhğından : 
Erzincan askeri hastahanesinin münhal bulunan rontken maktnfst. 

liğinde (3 lira yevmiye ile) kullanılmaya :istekli bulunan varsa Jld _. 
neden evvel vazifesini kendiliğinden terkcttiği. takdirde aylığuıuı üç 
mbli tazminat vermeğe taahhüt eylediğine dair noter aenedi ile tam te
şekküllü hastahanelerden alacağı muvafık heyeti sıhhiye raporlan ft 

makinisti~ ehliyetnamesinin incelemek: üzere Erzincanda tümene gön-
derilmesL (799) (641) 

Nafıa Vekaletinden: 
13 Mart 939 Pazartesi günü saat 15 de Ankarada Nafia VekAlett bi

nasında Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan Malzeme Eksiltme 
Komisyonunca cem'an 2600 lira muhammen bedelli Haydarpnşada tes
lim prtiyle 10000 adet telgraf fincan demirinin açık eksiltmesi yapıı

lacaktır. 

Muvakkat teminat 195 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferrilatı AnJtarada Nafia VekAleti Malze. 

me Müdürlüğünden parasız olarak alınabilir. 
İsteklilerin muvakkat teminat ve prtnamesinde yazıh 'ftSikalarla 

birlikte ayni gün saat 15 de Komisyonda ha.zır bulunmalan lA:mndır. 
(247) (497) 

i .. TURK HAVA KURUMl' 
Büyük Piyan9osu 

DörclDncl lleılde : 11 Şabat 939 dadır. 

Büyük ikramiye: 5 O. O O O Liradır_ 
Bundan bqb: 15.000. 12.000, 10.000 1lrahk ikramİye)•I~ 

(20.000 Te 10.000) liralık iki adet mükafat Tardır-

Das1nd~1 satın ~--'"•tı muvakkate mektup ve makbuzlarile birlikte 
esaik 'le~ 

nuni " -ıcVonda ba%U' bulunmalan. 1 

r 
1 

Askeri fabrikalar Umum MficlnrlDğftnclen: 
Xınkkalede f.abrlk;alarmm; yevmiye ne ıstnıdam edllmek ilzere 

tkf ntehasm ateşçi ustası alınacaktır. Emekli denlı makina subaylarmd: veya ticareti bılbrlye makine mektebinden neşet ve Türk donan 
asında ihtiyat ınıbaybğmı ifa ve ikmal e~ ve liman dairesinden eh 
~ pbadetnamesl almış olanlar tercih edilecektir. Talip olanlann is
tenilen ftSikalarla Umum Müdürlüğe müracaatlan (10) 

Levazım Amirliği Satınalma 

Komisyonu llanlan 

'O~ parçadan ibaret 10 adet ha
mam takımı alınacaktır. .Pazal' -
lık1a eksiltmesi 7 /2/939 sah günü 
1Ut H,45 de Tophanede İstanbul 
Levazım lmirliği satınalma komis
yonunda yapılacaktır. Hepsinin 
tahmin bedeli 60 lira, teminatı 9 
liradır. Nümunesi komisyonda gö
rillebllir. İsteklilerin belli saatte 
komisyona gelmeleri. (489) (584) 

* Yabk yGz6 n Netrestm ,.. -
pılma'lı:: üzere 3196 metre bez alı
nacaktır. Pazarlıkla ebiltmesi 8/ 
2/939 çarpmba günü saat 1',30 da 
Tophanede İstanbul 1eırazım imll'
lili •tınalma komisyonunda ya -
pılacaktır. Tahmin bedeli 910 lira 
88 1ı::unq teminatı 136 Hra 83 ku
ruştur. Şartnamesi ve nümunesi ko 
misyonda görülebilir. 

İsteklilerin kanun! ftSfka1arl1e 
beraber belli su.tte komisyona gel 
meleri.. (487) (~ .. 

500 metre yangın bot tama 20 a
det erkekli diflli rekor 20 adet a -
ğızlı1ı:: abnacaktır. Pazarlıkla ek -
siltmesi 8/2/939 çarşamba giint\ 
saat ış de Tophanede lst:mbul ı. 
vazım lmirliği aatınalma komisyo
nunda yapılacaktır. Hepsinin tah
min bedeli 885 lira teminatı 132 
lira 75 'lı::uruştur. Şartname "DÜ

munesi Ko. da görülebilir. İstek -
lilerin kanun! vesikalanle beraber 
belli saatte komisyona ıelınelerl. 

(490) (~85) 

* 1000 çift nalın almacaktır. Açık 
eksiltmesi 10/2/939 cuma günü sa 
at U de Tophanede lstanbul le -
,,.... Amiriiji .-hn•lme koml8,ro
nmHla ~· Tahmin ~ 
11 125 lfra teminatı 18 Ura 75 lr.a -
ruftm'. Şartname Ye nOmunesi ko
misyonda ~rfilebflfr. fatektnerln 
kanuni vesikarile beraber belli sa 
atte komisyona gelmeleri. 

~91) (S86) 

* Nevıesfm, yatak ~ w ,.... 
tık yüzü için 23872 metre bez alı
nacaktır. Kapalı zarfla eksiltmMi 
13-2-939 pazartesi günü aat 15 de 
Tophanede İstanbul levazım lm~ 
illi satınalma komisyonunda yapı
lacaktır. Tahmin bedeli 6803 lira 
52 kunıftur. tı1c tembıatı 510 lira 
26 kunıştur. Şartname ve nümu
nesi komisyonda göriUebilir. İstek 
lilerln kanuni vesikalarile beraber 
teklif mektuplannı ihale saatin-

den bir 1Ut evvel komisyona nr-
meleri (492) (616) 

* Tophanede Salı pa.zarmda Le-t. 
yollama Md. anbannda mevcut 30 
beygir kuvvetinde Bolinder mar -
kalı bir adet motör 7 /2/939 ah 
günü saat 15 de Tophanede lst.. 
Levazım Amirliği satınalma ko -
mtsyonunda pazarlıkla atatılaca'lı:: -
tır. isteklilerin belli saatte Komi9-
yon.a gelmeleri. (535) (484) 

* Anerl Prevanteryum için bir 
adet büfe alınacaktır. Pazat'bkla 
mntmesi ., /2/939 ah gibıil ...t 
14,.30 da Tophanede levazım l -
mirliği satınalma komisyonunda 
yaptlacakttr. Tahmin bedeli 1~ :U 
radır. Teminatı 18 l!radır. Şartna 
me ft eşklli Ko. da göıillebr.h'. 
tsteklilerln belli saatte Komf!51oDa 
gelmelerL (485) (G35) 

* eoo metre gömle'lı::Hk poplin Jm 
mapıı müteahhit nam'" hesabi• 
pazarlığı 8/2/939 çarpmba gtml 
saat 14 de Tophanede Lenzım t.
mirllli satınalrna Komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 4840 
lira teminatı 726 liradır. Şartna -
me ve nijınunesi Ko. da görülel:j. 
lir. lsteklllerln belli saatte Kom• 
yona gelmeleri. (486) (S3'f) 

* Gfuniipuy11 hastanesi ~ 1* 
adet elektrllize klor cihuı 1"-/J/ 
939 •lı günü saat 14 de Tophane
de İstanbul Levazım lmirllği •b
nalma komisyonunda açık eksm
me ile alınacaktır. Tahmtn bedeH 
1100 lira, ilk teniııatı aı lira 50 
kuruftur. ş.rtnameG .t~ 
86rill0r. lateJdilerln bmml 
vesikalarile beraber beDi ... u. 
komisyona gelmeleri (494) (683) 

* Dfldm evlerinde btrikmtf olllll 
(74,000 ili 79500) kilo yiiıılu ıc.ı
pıntıya mukabil battaniye yap -
tınlacaktır. Pazarlıkla ek.siltmea 
10/2/939 cuma günü saat 14.30 ela 
Tophanede İstanbul Levuım l -
mirliği satınalma komi8tonunda 
yapılacaktır. lmaliye ücretin.in 
tahmi nbedeli 1073 lira 25 ~ 
tur. Teminatı 161 liradır. ~ 
tılar defterdarda ve Taphanede 
dikim evlerinde ve battaniye nü
munesi de Komisyonda görüleı»
lir. İsteklilerin kanuni vesikala -
rile beraber belli saatte komisyo
na gelmeleri (493) (640) 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu llqnları 

1 - Tahmin bedeli 
""21330,, lira olan .. 3000,, adet bat 
taniye; 7 Şubat 939 tarihine rutlı
yan Sah günü saat 14 te kapalı 
zarfla alınmak üzere eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - nıı:: tıemhıatı 1599 nr. T5 

lrmuf olup prtnamesl hergiln Ko
misyondan parasız olarak a1mabi
llr. 

3 - !stetınertn 2490 sayılı ka
nanma tarifatı dahilinde tanzim 
edecekleri kapalı teklif mektupla
nnı en geç belli gün ve saatte Ka
nmpqada bulunan Komisyon bat
bnlılma makbm mukabilinde 

vermeleri. "377 
" 

* l - Keşif bedeli 3320 lira 50 
kuru.ı olan deniz sevk memurluğu 
devn çark anbarının tevsii açık 
eksiltm~ye konmuş olup 9/Şubat; 
939 tarihine rastlıyan no be 
gün- r--rşem 

u saat 14 de eksiltmesi 
lacaktır. yapı-

2 - nk teminatı (249) lira '04) 
kuruş olup şartnamesi ko . . 
d mısyon-

an parasız olarak alıfıabili 
3 - İsteklılerin 2490 sayırh ka

nunda yazılı vesiknlarla be b 
belll gün ve saatte Ka ra er 
bul k . sırnpasada 

unan omısyona nıüracaatlan. 
(533) 

Maliye Vekaletinden : 
Tabmhı edilen bedeli bin yedi ytb elli lira olan on bt • 

aç* ebiltme IUJ"etiyle alınacaktır. n lıtr? ben-z.in 

J!:biltme 7.2.939 sah günü aaat 15 te leva7..Ull ınudurı 
tepkldl komisyonda yapılacaktır. ıııdc nıu 

Şartnamesi her giiıı levamn mtidiirlüğünde ve 1sta b 
bahçede maliye evrakı matbua anban memurlıtğund ~ _ulda Dolba-

JtOıı>-" d P.T.T. Levazım. Istanbulda Kınacıyan 1 o saatte aıneler Ankara a -' - şart; T ayniyat ~be müdürlüklerinden gösterilecektir. 1 
HanıJlda p. · · (250) (500) 

Y eni tertipten bir bnet alarak lıtlrak etmeyi 111-
mal etmeyiniz. Siz de piyangonun .... ·ad va halltL 

yarlan arasına CJirmiı olursunuz. 1 
Ebiltmeye iftirak etmek isteyenleri~ mezkUr a_ gorulebilir. 

lira 2:5 kurufluk teminatlan Ye kanuni belgelenyle :n. ve saatte 131 
bulunmalan. (185) (391) rnısyonda hazır 

---Her Sabah Alacağınız Bir Tek KES Ki N . KAŞE ÜŞÜfme, (JfİPr nezleye Ve aardara bire birdir. S~IHh NkECATA 
a çe apı 



30 - 1 - 939 

ile SABAH · OGLE · AKSAM HER YEMEKTEN SONRA Muntazaman Dişlerinizi Fırçalayınız. 

~--VERESIYE---
Eve ait Elektrik ve Havagaıı 
aletleri, AViZELER , Elektrik 
Motörlerf, su tulumbaları, Elek· 
trlk saatleri, masa saatleri, 
Altın ve Metal kadın, erkek 
cep ve kol saatleri 

OSMAN ŞAKAR 
Milı1111ulncle 6 ar wadl Ilı tabler 

CALATA Bankalar cad. No. 47 
Voyvoda han Zemin kat 

BAYAZIT Ontveraıte cad. N. 28 
KADIKÖY iskele cad. No. 33/2 

Meşhur Alman HORNYPHON 
ve BRAUN Radyoları ve 8 Plak 
de~ı,tıren Elektrik gramofonları 

12 ay Veresiye 
5 - 40 mum garantili Ampuller 

_..__,._..,...,19 kuru$..-_....__,..~ 

Faruki KOLONYAsı 
ilk ve en eyi Türk Kolonyasıdll 

ANNELER 
Biliniz ki çocuk yalnız meıme 

içbı ağlamaz. Çok iyi bilirsiniz 

ki: Çocuğu hırçınlatan sebepler

den birisi de apış aralannın ter 

ve saireden pişerek, kızararak 

çocuğu rahatsız etmesidir. Bu 

itibarla günde iki defa çocuğu 

P&lTEY 
ÇOÇUIC PUDRASI 

ile pudralayınız. Ne adi tuvalet 

pudralan ve ne de çok itına ile 

hazırlanmış pahalı pudralar 

PERTEV 

ÇOCUK PUDRASI 
yerini tutwnaz. Bu pudra bilhas

sa yavruların cildleri ve ifra

zatı nazan ıtibara alınarak ya

pılmıştır. 

Emvali Gayrimenkule 
\TE 

lkrazat Bankası 
Türk Anonim Şirketinin 

Hıssedarlar Umumı heyetı Mar
.. ın 8 ncı çarşamba gunu saat 11 de 

Galatada Doyçe Oryetbank Dresd
ner Bank şubcsındekı Şırket Mer -
kezınde adi surette toplancağından 
hissedarların o giın gelmeleri rica 
olunur. 

Müzakerat Ruznamesi : 

1 - Şırketın 1938 yılındaki ıfle
.-ıne aıt ldare Meclisı raporunun o
kunması, 

2 - Bilanço ve murakıp raporu
nun okunması, 

3 - 1938 yılı hesapları ve bilim
çosunun kabulu ıle o yıl işlerınden 

ıcare mecl sınin ibra olunması, 
4 - İdare Meclısıne aza seçilme-

si. 
5 - 1939 hesap yılı için müra• 

kıp seçilmesi ve ücretinin tayini, 
6 - T caret kanununun 323 ncü 

maddesine göre Şirketle ticaret mu
amelelerinde bulunmak üzere idare 
9f?Clisi azasına salahiyet verilmesi. 

Vapurların Kalkış Gün ve Saatleri 
30 lkincikônundan 6 Şubata Kadara Kalkacak 
Vapurların isimleri, Kalkış Gün ve Saatleri 

ve Kalkacakları Rıhhmları. 

Karadeniz hattına - Salı 12 de (Tan), perşembe 12 de (Aksu), 
Pazar 16 da (Ege), Galata nhbmından. 

Uartın hattını - Çarşamba 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de 
(Ülgen). Sirkeci nhtımmdan. 

Iı.mit hattına - Pazar, salı ve perşemb~ 9.30 da (Uğur). Top-
hane rıhtımından. 

Mudanya hattına - Hergün 9 da (Marakaz'ı vapuru sistemi va· 
purlardan biri, cumartesi aynca 13.30 da 
(Trak) . Tophane rıhtım:ndan. 

Bandırma hattına - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de 
(Trak), ayrıca Çarşamba 20 de (Konya) ve 
Cumartesi 20 de (Anafarta). Tophane rıhtı
mından. 

Karabiga hattına - Salı ve cuma 19 da (Bursa). Tophane nhtı · 
mından. 

- Pazar 9 da (Tayyar). Tophane nhtımından İmroz hattına 
Ayvalık hattına - Çarşamba 15 de (Mersın), cumartesi 15 de 

(Bartın). Sirkeci rıhtımından. 
İzmir ııiirat hattına - Paza!' 11 de ı!zmir) Galata rıhtımından. 
l\fersiıı hattına _ Salı 10 da (Dumlupınar), Cuma 10 da (Er-

zuruJ"f'I Sirkeci nhtırrundan. 

Telefonlar : Merkez 
Acenteler 

Denizbank Binası 
Karaköy Köprübaıı 
Sirkeci Yolcu Salonu 

42497 
42362 
22740 

~ ................................... , , 
Kanıızlık, kemik haatalıklan, dimağ yorgunluklan ile 

vitaminıizlikten doğma bütün zayıflıklara kar,ı 

KUVVET $URUBU 

VITALIN 
Her annenin bilmesi İcap eden bir kuvvet furubudur. Ço

cuklarınıza Vitalin kuvvet ,urubu vermekle onlan 
ıağlam, gürbüz ve net'eli yetittirirainiz. 

VITALIN KUVVET SURU BU 
Mektep çağındaki gençlerle emzikli kadın veya ihtiyarların 

hayati kudret ve kuvvetlerini artırır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU • ISTANBUL 

IStanbul .· Bele~iyesi ·• llônları 
1 .:, 

:S ~ .;! 

1~ ııı • 5 • 1? .5 .... t' ..o s Jıd ::ı 
~ > ııı ccı ..... 
:s ~ .s ..... 

~ 5 
lr E ~ 5 ı:ı 

~ < 
Daire adı Işin cinsi ve mahiyeti Lira K. Lira K. Lira 

Eyüp - Çömlekçiler - Abdurrahman 
Şeref Qtakçılar - Fethi Çelebi - Edir- 1435 00 
nekapı caddesinin mühtacı tamir 

107 62 

yerlerinin yaptırılması 

K. 

Dairesi. adı, cinsiı mikdarr, keşif bedeli yukarda yazılı bulunan işler 
açık eksıltmeye konulmuştur. Eksiltme 9- -2- -939 Perşembe günü saat 
14,30 da Daimi encümende yapılacaktır. Keşif evrakı ve şartnameler 
Levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda ya
Zilı vesik.ldan başka bu ışe benzer iş yaptığına dair Fen İş Müdürlüğün
~ alacaklan fen ehliyet vesikasile hizasında gösterilen ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber yukanda yazılı günde saat 14,30 da 
Daimi encümende bulunmalıdırlar. (550) 

HER SABAH 
DAHA GENC 

GORONOYORUM 
Pariate: 

Bayan Grebert diyor ki: 

"Uyanır uyanmaz, hemen el 
aynama sanlıyor ve yüzüm
deki buruşuk-
luklanmla çl.z
giler.ımin gün
den güne kay
bolduğunu ke
mali hayretle 
görüyorum .. " 

..Bir hafta zarfında mıaebe 
.-~.· ,. · · denecek bir tarzda gen~lefip p 
.. :· • zelleşmeme cidden pştun. ~ 
• ,:: tün arkadaşlanm buna nual 
:--~~-~~~--~~~~~---!l~~-m!tt'O'lırmrr-maagmntrsoruyorıar 

NEZLE • GRiP • SOGUKALGINLIGI 
ve bunlardan hasıl olan bütün ağn ve uzdan derhal geçınr 

eşsiz bir ilaçtır. Ba.ş ve dit ağrılarında ~siri anidir. 
Her eczaneden ısrarla 

STASSFURTER RADYOLARI 
ALMANYANIN 

EN ESKi SOPERHET FABRIKASI 

MÜKEMMEL SESLi ANTIFADING TERTIBATI 

1 
LÜKS RADYOLAR 

MPERIAL 
RADYOLARIN KRALIDIR. 

UMUM ACENTALICI: 4cü VAKIFHAN 

ASMA KAT No. 19 

Tel: 22357 ISTANBUL 

Askeri Müze Müdürlüğünden : 
Askeri Müze Bayramın birinci günü kapalı diğer günleri açıktır. 

(801) (643) 

Sahibi ve Neşriyat Mfldflril BalD Lötfll DÖRDtlNC'() Gazetecilik •• 
Neıriyat T. L. Ş. Buıldıiı yer TAN Matbaası 

ve beni candan tebrik ediyo11-
lardL" 

Bu usulü tatbik etmiş olan 
binlerce kadınlar, bir hafta zar
fında b lrkaç yaş gençleşmiş bu
lunuyorlar. Yüzlerindeki buru
şukluklarla çizgileri tamamen 
kaybetmişlerdir. Alimler, buru
şukluklanmızın ancak ihtiyar
lamağa başladığımızda meydana 
çıktığını keşfetmişlerdir. Çün
kü, cild ihtiyarlayınca bazı ha
ya ti cevherlerini kaybeder, bu 
cildi besley'p kuvvetlendirinız, 

hemen tazeleyip gençleşir. lşte, 

Viyana Üniversitesi profesörle
rinden doktor Stejskal'ın şayanı 
hayret keşfi olan ve BİOCEL 
tabir edilen ve genç hayvanlar
dan istihsal edilen cild hüceyre
len hiiJAsP"lı bugün pembe ren
gindekı Tokalon kremi terkibin
de mevcuttur. Her akşam yat
mazdan evvel tatbik ediniz. Siz 
uyurken cildinizi besleyip ge!lç
leştirir Ve buruşukluklan gide
rir. Sır hafta nihayetinde on yaş 
daha gençlesmiş görüneceksiniz. 
Gündüzleri de beyaz rengındek1 
Tokalan kremini kullanınız Si
yah noktalan eritir. açık me!la
meleri sıkla~tınr ve birkaç gün 
zarfında en esmer ve sert bır cil 
di beyazlatıp yumuşatacaktır. 

ilkbahar mevıimine mah
auı yeni gelecek mallar için 
yerlere ihtiyacımız oldu
ğundan 

15 SON KANUNDAN 
15 ŞU B ATA KADAR 

Bir ay müddetle stoklanmızın 
büyük bir kısmını her yerd"I" 
müsait şartlar ve mutedıl f 

vatlarla elden cıkarıyoruz 

Bütün Dairelerde mevsim 
aonu f•rsatlarını bulacaksınız. 

Beyoalunda 
IAKER Mağaıalarnıd 

Bir 1r1evsim sonu fırsatı: İste

nen ~iyat için en mükemmel 
cinstir. 


