
·"· ~-

ı:t;;~ ~v ı P' 

SAL 1 ~bul. Alı~....,, dde:d 102 . 

31 
n;ı,Gruu: crAN. İSTANBUL 
TJ;LEFON: !4310. %4318. %4319 

ttctNCfKANUN 
DÖBD'O:NC.tl YIL- No: 1259 -

1939 5 KURUŞ • . GÜNLÜK HALK GAZETESi SiY ASI 
-

E=--N; izam 
Ne ihmal 

,_ ~ ;; 
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Hitler ''Müstemlekelerin 
Yeniden, Adalet Dairesin 

T evziini istiyoruz,, Dedi 
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intihap Hakkı Olan 

Vatandaşlarm Listesi 

Hazırlanıyor 

budur. 
yasan: ~hmet ;ACAOCLU 

5 on zamanlarda vaki olan 
suiistimallerin matbu -

ta aksini hoş gönniyen ve bun 
~rahatsız olanlar, bu müna 

betle yapılan temizlik mü -
:delesini durdurmak hevesi 
ile yazdık.lan yazılarda bu mü 
cadeleyi "demagoji,, diye ta -
_.:.t ediyorlar. .. 
ru ~· · Demagoji nedir? 

Halla kuru ve boş nadlerle o-
ynlnyıp veyahut halkın güya hu
ktık ve menfaatlerini müdafaa e
der gibi gözükerek tam aksini yap
mak: değil mit. 

Türk matbuatı aramıda böyle 
bh vaziyet almış tek bir gazete 

bilmiyoruz. 
Gerek Ekrem König, gerek İm. 

peks ve gerek son meydana atılan 
gemiler meselelerinde Türk matbu
atı büyük bir vakar ve temkinle 

}ıareket etti. HükWnetin bu yolda
ki taaliyetini mümkün olduğu ka
dar teshil etmiy• çalıştı. O biliyor
du ki bu gibi hadiseler her yerde 
ye her zaman insan ve insanlar

dan müteşekkil cemiyeiler yaşa
dıkça viıki olur ve olacaktır. Bina
enaleyh onlan şişirtmek., fazla kly-

Tünel Şirke 
de 175 Bin 

Liraya A ındı 

• 
1 

---0-

Havagazı Şirketinin 

.uıeı. v~.u.. D...nı-"--1-~a-T'in 
.. .. .. 
onumu 

tiroslanna knpılarak bu gibi cü
rüınleri irtikap edenler yakalanıp 
cezalannn çnrptırılsmlar. Bizd~ iM 
matbuattan evvel bükUmet bı.z:zat 
kendisi onlarla mücadele açtı ve 
nıeseleleri birer birer meydana 

kendisi attı. 

M esell Ekrem Könik ış_ıne Dl&t--

buat resm1 dairelerın tebli
_ 1 ... :t.. bu 

gntl ile v8kıf oldu. Filhcı.A.AA~ 
imi bır .ni-jşte bazı arkadaşlar sam .. 

yet ve kast ile ve i~ tetkik eı: ı:: 
talAa etmedcı:ı bazı iŞattt~ 
unduJarsa da hatayı taınır e~-

1 ikmediler ve o zaman b.ile 
~ ~bir hareketin matbuatın cıd
l>?Y . ile mütenasip olmadığını 
diyeti k ağabey sıfatiyle arka-
:taytled~Ue etmekten geri dur
daşlart 

ına<fık.. kıl ıneselesfne gelince; ha--
tınpe adU' ki bu ıneseleyi ortaya 

tırı.ard anki muhterem B~ 
çııcaraıı o znın 
vekil eeIAl Bayardır· 

ıneseleden bah!9ederken 
ParliY9 p mealde 9C3zler 

BeşVekil aytıen (D~ 3 nci&) 

Devam Ediyor 
Ankara 30 (Tan mnhablrtnden) -

Tnnel firketinJn mübayaası hakkın -
da. Nafia vekili Ali Çetinkayanın ri -
yasetinde başlamı~ olan müukere -
ler, bugün neticelenmiştir. 

Şirketin bilcümle imtiyaz hakla -
nnm, Tünel ve tesisatının, mağaza -
1artnda mevcut malzemenin, büyük 
metro ham ve diğer gayri menkulle
rinin "yüz yetmi~ beş bin,, Türk lira
sı bedelle mübayaasında iki tara! mu 
tabık kalmışlardır. 

Tünel işletmesi memurlan lehine 
tesh edilmiş olan teavün sandıklan 

mahfuz tutulmuştur. 
İstanbul ve Kadı.köy hava gazı F 

ketlerinin satın alınması müzakere -
terine yann başlanacak ve bayram 
dolayısıyle müzakereler geri bırakıl
mayacaktır. Bu iki şirketin de birin

ci müzakerelerde istenilen bir fiyat

la satın alınacağı tahmin edilmekte -

dlr. Bütiln mukaveleler bundan son

ra imza edilecektir. 

Eğer ltalya H rbe 
Girerse· Almanya 

Onunla Bera e dir 
"Ya iptidai Madde Bulacağız, Ya 

Fakat Almanya Ölmez, Müstemleke 
Öleceğiz. 

istiyoruz .. 

Berlin, 30 (Hususi) - Almanya, bugün Nazi rciiminin 
işbaşına gelmesinin altıncı yıl döniimünü kutluladı. Memle
ket baştan başa donanmıştı. Dr. Göbels, bu münasebetle Al
manya çocuklarına hitaben bir nutuk söyledi ve nutkunda Al 
manyanın geçen sene içinde en büyük zaferlerini kazanarak 
büyük Almanyayı kurduğunu anlattı. Her Hitler ise Rayiştag 
da iki buçuk saatten fazla devam eden bir nutuk söyledi. Nut 
kun en mühim noktası su idi: 

"ltalya, bjr harbe~ girecek olursa, Almanya mutlak 

S 
surette kendisiyle beraberdir ... - Jkbsat Vekili, a tie Her Hitler· nutkunda bilhassa müstemlekerer meselesi 
ve Almanyanın iktısadiyatı ile meşgul oldu. Alman iktısadiya 

1 • E f d tından bahsederken dedi ki: 

Bı•nasJ ŞJ tra Jfl a "Demokrasiler Alman iktısadiyatının zaafından bahsedi -
yorlar. Sebebi aşikardır. Demokrasiler harpten sonra Alman 

1 h t Al d yadan tamirat bedeli almağa koyulmuşlar, ve Almanyanın 

D Ün Z a a ) müsternlekclerini de elinden almışlardır. Daha sonra muzaf-
fer devletler Almanyayı, dünya piyasalarından atmak için 

kk uğraştılar. Dünya servetinin tevzii, ya kuvvet istimal ile, ya-
lktlsa+ Müfettişlerinden Müre ep hut adalet dairesinde yapılabilir. Sulhu ise ancak adalet te -

Maliye 't/e t ıu··tu-n MuamelCih Tetkik Ediyor min eder. Bir kaç milletin bütün dünya kaynaklarını inhisar 

ı- • 
cı 

Arasında 

as alık 

Yüzlerce Muhacir 

Y ollarcla Aç, Sefil 
Vaziyette Sürünüyor 

Ankara, 30 (Tan muhabirlnden)
Cümhuriyet halk partisi umumi kA -
tipliği, mebus seçimi için vilayetlere 
lazım gelen emirleri vermiştir. Bu 
emre göre, 21 marta kadar müntehibl 
saniler seçilmiş bulunacak ve mebus 
intihabatına bu tarihten sonra baş • 
!anacaktır. Seçim, 53 günde ikmale
dilecektir. 

Vilayetteki toplanh 
Yeni mebus seçimi hakkındaki 

hazırlıklar üzerinde dün sabah viliı
yette vali ve belediye reisinin riya • 
setinde bir toplantı yapılmıştır. 

Bu toplantıya vali muavini Hüdai 
Karatabanla İstanbul vilayetine bağ 
Iı on bir kaza kaymakamı da iştirak 
etmişti.Verilen karara göre 10 şubat 
tan itibaren birinci müntehiplerin 
listeleri tanzim edilmeğe başlanacak 
tır. Bu listeler. bir ay zarfında ikmal 
edilerek her mahalleye ve belediye 
dairelerine asılncaktır. İntihap hak • 
kını haiz olan vatandaşlar bu liste -
lerde isimlerini arayacaklardır. Lis • 
tcde ismi olmayan vntandaş. eğer in
tihap hakkını kendisinden nez eden 
bir cürüm işlememişse mensup oldu
ğu nüfus dairesine uğrayarak itiraz. 
da bulunacak ve ismini yazdıracak• 

tır. 
(Devamı B ncide) 

Şa. Se en •• un 
Londradan Gef di 

ve Ankaraya Gitti 
Londra, 30 CH\ISUsi) - İspanya • 

Fransa hududundan gelen en son "İrnpclcs" şirketi müe.ssislerlndcb 
telgrafta vaziyet şu şekilde hulasa e- Kemal Sedenin Londrada bulunan 
diliyor: Hudut üzerinde göze çar.pan kardeşi Şakir Seden, dün sabahki 
facia, tasvire sığrnıyacak derecede ekspresle şehrimize gelmiş ve doğru
fecidir ve tüyler ürperticidir. Kar, dan doğruya İstanbul müddeiumu
yağmur, altında, yersiz, yurtsuz, yi- misi Hikmet Onata müracant e~ 
yecekslz kalan insanlar, malül. ihti- tir. Şakir Seden, son hadise münsse
yar erkek ve kadınlar, biçare çocuk- betile kendisine bir sual tevcih edlllp 
lar, miller imtidadınca yollan kap- edilmiyeceğini Hil.."lllet Onattan so~ 
lamıştır. muş ve Ankn.raya gideceğini söyle-

Bir taraftan açlık, diğer taraftan miştir. 
hastnlık, nihayet tnbintin yaman sav Hilonet Onnt, kendisi hakkında 
leti bu insan kn!ilesini kasıp kavur- İstanbul müddeiumumiliğince yapı
makta ve mahvetmektedir. Muhacir- l.acak bir şey olmadığını. Ankaraya 
ler arasında tifo ve cilt bastalıklan gitmekte tamamile serbest bUılundu-
başgöstermiştir. ğunu söylemiştir. 

Dahiliye Nazırı Saro üe Sıhhiye Şakir Seden, iddia olunan işlerle 
Nazırı yardım ve muhaceret işini tan hiç?ir suretle alakadar olrnachğuu, 
zim için hududa geçmişlerdir. Bütün İngiltereye, gelecek mevsimin film
yardun işlerini Salibiah.mer deruhte lerlni tedarik etmek içlıı gittiğini tas. 
ve nezaret edecektir. rlh etmiştir. Şakir Seden, Ankara 

Perpiçnandan bildirildiğine göre, müddeiumumiliğine bu hususta iza.. 
şiddetle yağan yağmurlar burasını hat vermek üzere dün öğle trenile 

(Sonu 10 uncu şcıyfcıd4) ıAnkaraya hareket etmiştir. 

Bütçe Encüme 
BaremLayıh 

• 
1 

Esaslarını Hazır a 
Son Şekle Göre Maaş Hadleri Azami 6 o. 

B
• Heye altına almalanna imkan yoktur. Halbuki bugün vaziyet bu 
ır gnsnü Çakır, dün 

1 

fından Denizba~ yapılan teftişleri merkezdedir ve takip olunan gaye, Almanya ile İtalyayı bu Ankara, 30 (Tan Muhabirinden)-, Maaşlı devlet memurlarının ChA-

t "\'eltili . ._ __ ,,. aelerek + .. t.-...;...e maksadile Ankaradan gelen kaynaklardan mahrum etmektir.,, Devlet memurlarının maaşlarının kimler ve muallimler dah·ı 
1 tıctısa 1 l)enızoau~ • ~,,.:r · ·· ;.,.{ d d- · b H Hitl -zı · kild d h"t te d-1·· dair 1 • subay ar _ e.n f!'/Ve . 1 yu,suf Ziya Er- üç Malıye mu!ett""l' e un ışe a~ er er, so enne şu şe e e- ı • • tev ı ve a u_ une kanun layi- ve askeri memurlar hariç) dereceleri 

Asgari 40 Lira Olarak Tesbit Ed.ldi 

oğled ..... -udiir vekil n..nı"zbankta bir lamu:lardır. Denizbankta balen bet vam etti: K ı hasile devlet muesseseleri memurla,, ve her dereceye ait 
1 um ••• ve JJ'- ..... urban Bayramı · - - manş asıııarı e u:n -ru~üş 1 uştur· Vekil, müfett~ meşgul olmakta. Satie bi- .. Almanya, müstmnlekelerden as- aylıklannm tevhıt ve teadulu hak- tutarı aşağıdaki cetvelde .. "-ı 

.... nıe go , gul 0 ın be be b"" t"" k k · · l k ist L--d-L.l k ı.ıı. •• n ... ~ göster~Ş - d"r ıncŞ trnpeks me- nası ve lmpcks işlerile ra r u un er çr annak ıçın müstem e e e- - ıuıı wu anun n;r~-... Büyük Mıl- tir: 
saat ka .. . binası ve .. . kted" . k Tan, nkuyucu1ırnna kurban 

d 58 tıe fındnki son sal- muamelfıtı da gozden geçınne ır. mıyor. Çünkü muhtaç olduğu as er- Jet Meclisine vkolunmnk üzere büt- Derece "'fnnc: ~tı .. - Tutn-
b a n ıra hayramını tebrik edeT. Gazete- u "' _,, ~.. ... 

u ar 11 ikııtı c 1 rdao izahat Tetkiklerin kısa bir zamanda tekem- leri kendi yurdundan çıt<:annağa çe encümenince hazırlanmırlır. Mec- ı 
1 

ı;.0 ,._
00 1 'crı uı ı · kadar a tilin" mlz, bayram münaııebctlle, dJ. "" .. " 

ze c. . de n •1 ac: ve kadro mülü için müfettişler, bayram ta - muktedirdir. Müstemlekeleri gıda ve lis bıtihabın yenilenmesine karar ver z 
125 500 h ·· ;ıcrın n}cın 01a ,. ier refikleri glbt çarşamba, per-

8 u venizbtı . et .... ic:tir. H~ü de de meşgul olacak_ lar~ır... iptidai maddeler t~nrlki için istiy<>- diği için layihalar yeni teşekkül ede- 3 
100 400 lmıs •1·ik ..... ,. - -- --• şcmbe ve cuma günleri çtkmı-

a ~· Uıi te~ . t müdürlüğü- Bayram dolnyısıle, butun ~mı ve ruz. Alınan iktasadiyatı, çalışmak cek mecliste miizakere edilecektir. ' 
90 aziyetıcr ·ı 'J'icare 1 d b t 

1 
yacak, cumartesinden ttfbaren 300 

v .. venı . rde bulunmuş- yan resmi müessese er e şu a maaş- ve istihsal etmek esaslarma daya- Bütçe encümeninin kabul ettiği esas-
5 80 260 Çakır, du;crelt teftı.şle lan cumartesi günü verildiği halde, rur. Almanya intihsalatmı ihraç et- neşir vazifesine devam edecek- lara göre azami ve asgari maaşlar ı 

70 210 
ne de ge ilci ınüfcttiş tara : ' · -.. (Devamı 3 ncide) (Devamı ı 1'Cide) •tir~·~~~~~~~~~~~·· ~tardır: (Devamı 

8 
ncidc) 

tur. gftatl• -
Diğer tD.1' .... .. r.• 

~~. 
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PENCEREMDEN 

Kurban 
Yazan: M. Tıırlaan T AJf 

T-hlkl.-.ca..aım.. Vali Konağı 
baıı. - aralarında pa.7........ c dd • 

iıklan &fizel bir im bnlqlednl Al- a esı 

~~~~~~~~~~~~~.~ks~~rb~e B~amda 
Maarif vekilinin Dün y; l T. . Gazeteler Niçin 

lahua kime üyık prdüfltntı aıı1rya- G . l t .l. 
bDmek ttmWlle - BabD.,.. KahB ta- enzş e f lYOT 
ralnHlan röklere arzohmmıqta. TeT- Harbiyeden Nişantap caddestnbı 
rat b• hika)'eyf bir ~ masalma d5nemeç noktaruıa kndar devam e
mevn teşkil edeeek n ~ y(irek- den Vali konağı caddesinin genlşletil 
lerlni heyecanlandıracak ,ekllde mesine karar verilmiştir. ~bu 
kaydeder: Ademle Bana cennetten. caddenin genişletilmesine şehir imar 
reryüzüne aürilldüktea " mua bir plinında lüzum gösterilmiştlr. Bu

l Edo ·ıu· anzım Çıkmaz ? y aptıgıw Tetkikler i l ıgor s - Bayramda nlçln -
Vali " belediyerefsi Ldtn Kırda- teler rıkmaz da onun yerine 

Dün, Maarif Vekilinin Riyaseti Altında Bütün 

Mektep Müdürlerinin lştirakile Toplantı Yapıldı 
ayn:lık denesi reçhettık bulllŞ'tuk- nun için belediye, Yedek Subay mek İki gilndenbert şehrimizde 
bm IOnra her Jıl lkis çocllk 7etlş- tebinin yemekhanesine ait duvarm ta bulunmakta olan Maarif Veld-
tiımefe başlarlar. B11 çocuJdarnı da- mir edilmek istenilmesinden istifade li Hasan An Yilcel diin öğleden. 
ima biri ka. h'lrt oifan olmakta ve ederek kumandanlıkla tema.s etmiş, sonra saat 14.30 da Maarif Mil-
ba sene doğan kız, reçen 7d doğan ve bu duvarların kafi miktarda geri dürlüğüne relerek İstanbul ilk 
erkek kardqfle evlenmekte imi§. çekılmesi hususunda kumandanlıkla tedrisat müfettişlerllli bir toı>-
Kabil, kendisi.le birlikte doğmtq olaıı mutabık kalmıştır. Cadde bu mekte- Jantıya davet etmiştir. Maarif 
laza cönül •erd.iğbadea oma almak be ait duvarm bittiği noktadan ttl- Veldll bu toplantıda, Ank81'ada 
lı.teT. Adem baba be Habil adlı oi· baren matlup derecede geniştir. An- olduğu gibi tstanbulda da ilk 
lunun eşi olmalı: icap eden o km: Ka- cak eaddenin müntehasmda bir ah- tedrisat müfettişlerinin Maarif 
bHe nikahlıyamu.. Nihayet it büyür, pp bina lle bir Ermeni mekteblne a- Miidüriinün riyasetinde topla-
ılle ocaimda tatsızlık yih rösterir, it bahçe vardır. Bu her iki bina da : ı narak, tedrisatın en yeni peda-
bvgalar 'Vllkua ı:ellr ve Jşhı içinden istimlak: edilerek yıktırılacak ve bu gojl usullerine aygun olarak 
~ıkamryacağını anlıyaıı Adem, her caddeye, Nişantaşı film stüdyosuna yaprlması, nndnnanm arttml-
lkf oğlunun Allaha birer kurban ar- kadar devam etmek fizere 25 metre- masr, köylere varmcaya kadar 
setmelerinl, gökçe kabul olunacak ilk bir genl~lik verilecektir. bütün vatan çocuklarmm oku-
kurban ıahlbinln de payla~yan tulmuı hususunda icap eden 
bzı almasını teklü ed •· Rakip kar- lzmirde Tütün Ekiminin teclhirlerln tesblt edilerek Ve-
deşler bu tekille uyarlar, birer kur- kalete bfldirilmesi lüzumunu 
ban alıp kıra giderler, beklemeie Tahdidi isteniyor , tebliğ etmiştir. 

manm arttmlma51 etufmda ça
reler aramlırken bu mektep
lerdeki 18boratuvar llıtiyaçlan, , 
ders iletleri, mektep blnalan 

1

! 

n yeni mektep lhtJyacınrn da 
gö:ı:önilnde bulnndurulmamıı ve 
bütün bu Dıtiyaçlara dair tan
zim edDeeek raporun Vekllete 
bildirilmesini söylemiştir. 

VekfJln rösterdiği hu IO:ı:mn 

ftzerine lise, ortamektep, mual
lim mektepleri ve sanat mek-ı 1 

tepleri mftdOrlerl Ok lçtlmala
nnı dOn akşam maarf mOdOril 1 

Tevfik Kut'un riyasetinde yap-
nnşlardrr. ı 

Maarff Vekflt bu toplantılar-
• ıı dan <'fktıktan sonn "Cniversfte- 1 

ye giderek Rektör Cemil Bil!!el , J 

De bfr müddet Cnfversfte fhff. , 

nn son günlerde §clıirde yapbğı tet- ~~;zılay,r gazetesi neşredi • 
k.ikler sırasında Taksim ile Nişant~ 
arasında, şehrin bedii manzalar.ını bo C - İngılterede yevmt gazeteler 
zan bazı bina ve tahtaperdclerin de pazar günleri tatil yapar, onların yer 

' mevcut olduğunu görmüş, bunların lerlne pazar günlerine mahsus gaı:e -
bu çirkinliklerinin izalesi için ted- teler neşredilir. Çünkü gazetelerde 
birler alınmasını alakadarlara tavsi-- çalışanların da istirahate ihtiyaçlnn 

ye etmiştir. Alakadar belediye mü- vardır. 
dürlerinin vali ile beraber bu sa.ha- Bizde de bayramlarda gazeteler 
larda yaptıkları tetkikler neticesinde de çalışanların istirahat edebilmeleri 
Taksimden Harbiyeye kadar giden için, bayram günleri :r.arfında gaze -
cadde üzerindeki modern apartman- telerin tatil yapması teamül olmuı -
lar arasında kalmış bulunan eski. ba- tur. Fakat okuyucuları habersb: bı -
danası bozulmuş ahşap evlerin, ei • rakmak: da mümkün olmayacağın -
varlarmdaki apartınanlann renkleri- dan, bu va%ifeyi görmek üzere bir tek 
ne uyacak ~kilde boya ve yahut ba- gazete çıkar, onu da memleketin ea 
dana yapılmasına lüzum gösterilmiş- kıymetli müessesesi olan Kızılay ~ -

kanr.o-tir. Bundan başka yine ayni cadde 
üzerindeki tahtaperdelerin kaldınla- • 
rak belediyeye intikal eden Sürpa- S - H cdikanuaJ Balı'fcrraı 
gop ve bir de Ermeni cemaati üzerin- fi.mdi Bodrumda mı, 1 stan • 
de kalmış olan arsaların, yeni bele- bulda mı bulunuyor1, • 
diye zabıta talimatnamesine ilave e- C -İstanbuldadır. 
dilen maddeye tevf'ıkan, duvarla teb
dil edilmesine lüzum gösterilmiştir. 

• s - Sanatkar, ameh ~ ı.. 
koyulUl"lar. Biraz sonra rökten bir Hasan AU Yücel, bundan ---

ak tmıır, - Tütün mahsulünün bu " ...... ateş iner, Habilln kurbanmı 1 ar ra, fue, muallim mektepleri, yaçlan etrafında görüşmilştilr. 1 EKONOMi ı 
• 1 

çi ldmlere derler? Araların • 
da fark var mıdır? 
C - İşçi Te anıele ara.smda bir 

fark yoktur. Biri arapça., birl Tnrk -
çedir. Gündelikle ~ her zaman içt. 
muayyen bir 1.§ üstünde çalışan ad~ 
ma derler. Sanatkar bizde daha ziya
de Güzel Sanatlar üzerinde çalışan -
lara denir. 

•c d'""vada haklı oldnğtt mev- .... t lyı' fiyatlarla satılmaması yu-zün-
.. il onun " J... ortamcktepler "Ye ııanat mek-
dana ·çıkar. Lakin Kabil bu semavi den, tütün müstahsillerinden çoğu teplerlnin müdfirlerlnJ de bfr Maarif Vekili Hasan Atı Yil· 
lşattte de kulak asmaz, Hablli öldil- başka ziraat işlerine sanlmışlardıl". 1 toplantıya çağrrmıc;trr. Vekil ha eeDe Maliye Vekfll Fuat Ağra1ı ' 
riir, sevgi!islnJ zoda alıp götürür. En iyi kalitede tütün yetiştiren Akhi 1 mekteplerin müdilrlerlne de, diln öğleden evvel vflivete gt. 1 

°}{ur'anda Ilabille Kabilin isimleri ı · 1 
yoksa da Maide söresinln otuzdan sarda da vaziyetin ayni oldu~ bi1- 1, ayni noktadan hareket ederek derek Vali ve Belediye Reisi 

1 

otuz beşe kadar devam eden betle- diriliyor. Bu sebeple önümüzdeki yıl tehllgatta hnlonmu,, ®trtJdan L11tfi Ktrdan :r.:fyaret etmişler-
i d • ıu-tün istihsalatınm az olaca,., söyle- ,: doğrnya Vekalete bağlı olan bu dlı·. İlcııısat Vekllt Hüsnfi Çaktr ı r n e Tevratın hikayesi kısaca nak- 5• • · , 

!olunmaktadır. Bir takım tefsirciler nilmektedir. '' mekteplerdeki tedrisatın daha da belediyede valiyi ziyaret et- ı , 
H b.11 'l ı .... __ 1 . hı 1 Akh. d '--d Ank bl i ra~yonel bir şekle lfrağı, rancb- mişttr. 1 a ı e Kabı .ısın eıt.in yanlı o - ısar an yar..ırı a araya r ... 

~ma~dand~~ K~md~~heyet~~~Wd~l~~Buhey~ ~~~~~.-~.-~~~~~~~~~~~~z~-~~~~~~-~~~'-
kayenin remiz surctile İslam ve İs- z· • İk • · ıraa~ ve tısat vekaletleri nezdın- POLiSTE •• 
rail milletleri ara<ımdakl husumeti 

de, tütün zeriyatmın, tütün fiyatlan-
MOTEFERRIK : 

tebarüz ettirdiğini söylemişlerse de 
Kur'anın Tevratı teyit etmek lstedi
tine şüphe yoktur. Fakat Kur'an. 
Kevser. sôresinde kurban kesilmesini 
ınrahatle emrettiği gibi Hac s(iresin. 
d~ do kurbanın tçthnai faydalannı 

nın düşmesine mani olacak şekilde 

tahdidi ve tütün satışlarının müstah

sili zarara sokrnıyacak tar7..da tedbir

ler alınması hususunda dileklerde bu

lunacaktır. Tütün müstahsm olarak 
17ah eder ve mec;eJa o s\ırenln yirmi tanınmış bulunmıyanların tütün ek
sekizlnct ayetinde "Allahrn nzk o1a- mekten menedilmeleri istenilmesi de 
rıık veTdiği davarlaT üzerinde ma· çok muhtemel görülmektedlı: 
trım olan günlerde Allahm adı anıl- 1> -

11n. Bunların etinden yiyin ve yok- MAARiFTE; 
mUan da yedirin" der. 

Tarih bakımından bu mev%11tlD bt- Olgunluk imtihanları 
celenmesl takdirinde vanlauk neti
ce de knrbanm çok eski bir adet oJ
m'asrndan başka bir şey olamaı:. En 
eski milletlerde kurban kesmek ade. 
ti vardı ve Fenikeliler gibi bir kmm 
mntetler bu adeti facia hailne var
dırarak mahutla• genç kızlarını, 

genç oğlanlarını - hem de n~er beşer 
yilzer - takdim ederlerdi. Tek Allah 
akidesi ortaya ahldıktan sonra kur
ban meselesi de içtimai bir mevzu 
olaı-ak telakki olıınm'-Va ba,lamı!j· 
br. Bununla beraber Bent İsTnUin 
kurban işinde de iktrsadt ve hatta 
mali hedefler takip ettikleri muhak
kaktır. Çünkü Tevratta hemen he
men her ıuç lçtn mabede kurban m
Dulması em.rolnnmaktadır!.. 

• 

Kaldırllmıyor 
Lise mezuniyet imtihanlarını mü

teakıp yüksek tahsile devam edecek 
gençlerin tabi bulunduklan olgunluk 
inıtihanlarmın kaldırılarak bunun ye 
rine liseyi bitirme imtihanlarına daha 
fazla ehemmiyet verileceği hakkında 
son günlerde bazı gazeteler tarafın
dan ortaya atılan haberler doğru de
ğildir. Maarif Vekaleti şimdiye ka -
dar bu hususta hiçbir karar ittihaz 
etmem.iştir. 

GOMROKLERDE ı 

Hasan Koper Geldi 
Birkaç gün evvel muhafaza teşkil~ 

tını teftiş için Çanak.ka1cye giden 
gümrük basmüdürü Hasan Koper, 
şehrimize dönmüştür. * Komisyoncu, komtı;yon maiyet 
memuru ve tüccar müstahdemı ehli
yetnamesi almk istiyenlerin imtihan 
lan 10 şubat günü gümrük başmü
dürlüğünde yapılacaktır. 

12 Metre Derinfiğindeki 
Depoya Düştü 

Paşa bahçede yeni yapılmakta o-
lan gaz depolarında çalışan 33 yaşın
da İbrahim kazaen 12 metre der:ınli
ğindeki depoya düc::erek muhte1ü yer 
lerinden ağır ve ümitsiz bir halde ya
ralanmıştır. Yaralı Haydarpaşa Nü
mune hastanesine kaldırılmış, tahki
kata başlanmıştır. 

Parhyan Benzinle 
Yaralandı 

Galatada eski postanenin ikinci ka

tında aynacılık yapan Salamon dün. 

boya içine benzin karıştırırken soba 

dan sıçrayan kıvılcımla benzin ateş 

almıştır. Bu sırada yanında bulunan 

h 

Ziraat Müsteşarının 
. - Ziyareti 

Ziraat Ve1talefi Müst-eş~a·n.._...__tern 
Aybar dün vilayete giderek vali ve 
belediye reisi Lutfi Kırdan ziyaret 
etmiştir. Haber aldığımıza göre Ce· 
lal Aybar, bazı sermayedarlarla ka -
sapların son günlerde devlet ziraat 
işletmeleri kurumu ile olan faaliyet
leri üzerinde vali ile konuşmuştur. 

Deniz Müsteıarı Geldl 
İktısat VekAleti deniz müsteşan 

Mustafa Nuri bayram tatilini geçir
mek üzere dün Ankaradan şehrimi
ze gelmiştir. 

Şiıli Kızılay Kongresi 
Şişli Kızılay cemiyetinin senelik 

kahveci ile Salamon y8.'ngını söndür- kongresi Şişli halkevi salonunda ya
müşlerse de her ilcisi de muhtelif yer pılmıştır. Senelik faaliyet raporuna 
!erinden yanmışlardır. 

1200 Metre Film Yandı 
Beşiktaşta Suat Park sinemasının 

makine dairesinde bir yangın başlan 
gıcı olmuş, 1200 metre filmle bazı eş
ya yand1ktaın. sonra söndürülmüştür. * Anadoluhisarında oturan İsmail i
le arkadaşı Rizeli Ethem aras:ıında 

ssrhoşluk yüzünden çıkan bir ağız 
kavgasından sonra her ikisi de bıçak 
)arını çekerek biribirinin üzerine hü 
cum etmişlerdir. Neticede Ethem ba
şından, İsmail kolundaın ağırca yara
lanmışlardır. Yaralıların her ikisi de 
hastaneye kaldırılmış, tahkikata baş
lanmıştır. 

nazaran cemiyet, dokuz ay içinde 4 

bin lira para toplamış, 500 çocuk giy 

dirmiş, 200 çocuğa şeker ve oyuncak 

dağıtmıştır. 

Şişli ve Nişanta~dald mekteple

re giden talebeden 450 fakir çocuğa 

her gün sıcak yemek dağıtan yardım 

birliğiniın şümulünü artırmak için 
muhtelif çarelere başvuran Şişli hal
kevi konışulara müracaat ederek 
kurbanlarının yardım birliği namına 

fakir çocuklar için gönderilmesini 
teklif etmiş ve bir çok aileler tara
fından kurbanlar halkevine gönde
rilmiştir. 

PirİnCi Satışlan 

Hararetlendi 
Pirinç satışları yeniden hararetlen

miştir. Anadoludan gelen mallar gü
nü gününe derhal satılmakta oldu -
ğundan piyasalarda bir yükselme ol
muştur. Tosya pirinçleri 24 lcunıştan 
24.30 kuruşa çıkmışbr. Dün bu f"ryat 
üzerinde 100 çuval satılmıştır. Her 
çuvalda 110-112 kilo vardır. Ege mm 
takası için yeni siparişler gelmiştir. 
* Ticaret odası ihracat yaptığımız 

memleketlerle 1930 - 1937 senelerine 
kadar tesbit edilmiş olan istatistik 
malumatına göre yaptırılmış tablolar 

• 
S - Amerikada bir Ttldgo 

latayonunu açtığımız zaman 
ıteai, bize gelinceye kadar za • 
mcm kaybediyor mu? 
C - Bir radyo tul mevcl, dftnya

mn etrafını saniyede fiç defa devre -
der. Bu, alelade ses intişarı kanunla 
nna tabi değildir. Bunun için radyo
neşrlyatında zamanın rolü yok gibi
dir. Hatta, Amerikanın büyük bir o-

~ d...ı.. ff•1 ......_. l.l.....- 4---- -..+1...-.-. r--..1.-~·- -.___...,ı -.1.-...-..."9. 

mıştır. en arkaSinda oturan bir adam, bizden 
*Hariçten balmumu talep eden bir daha geç duyar. Bu da ses int~n 

iki firma alakadarlara müracaatla fi- ile radyo tul mevcinin intişannın ay 
yat istemişlerdir. Son günlerde piya- nl şek.ilde olmadığını gösterir. 
sada balmumu üzerinde fazla iş ol- e 
duğundan fiyatlar normaldir. Kara- S - lsmnil Hakkı BalttlCl • 
deniz mallan 75 - 76, Anadolu malla- oğlu yazılarım nerede yazar, 
.rı 75 - '16, beyaz balınumulan SO - Yeni Adam gazetesi tekrar ~ 
82 kunlş arasında satılmaktadır. ~ak mıdır? 

Buğday Satıılan c - Ekseri yazılan Tanda çıt • 
İki gün içinde ekserisi Konya mm- maktadır. Yeni Adam gaı:etesini bir 

takasında olmak üzere otuz beş va- aya kadar yine kendisi çıkaracaktır. 
gon buğday getirilmiş ve hepsi kır- • 
macılal" tarafından satm alınmıştır. S - Muhtelif ualiyetlerda 
Piyasa istekli olarak kapanmıştır. Fi- Tür'/crenin muhtelif fiı::Jeleri.e 
yatlar tutkundur. Piyasaya getirflen konuşulmaınnın sebebi nedir? 
dört vagon arpa 4,11, - 4,12,5 kurut- C - Şive farkı, her memleketı. 
tan, bir vagon çavdar 4,05 ten, ~ görülen bir teYdir. Nakil TUitalan 
velce gelmiş san mısırlar 4,31 ve An çoğaldıkça bu farkın ortadan kalkb
talya susamları 20,10 kuruştan veril- ğı görülüyor. Bu gösterir ki bu farlıc 
miştir. İç cevizler dahi 54 - 63 kuruş halk arasında.ki mün.uebetlerln n 
arasında ihracat için satılmıştır. olmasından ileri gelmektedir. Bllhu * İhracat için piyasamıza bol tlt- sa Türkiye gfbl asırlarca ihmal ed1 -
tik ve yapak getirilınektecJr. Ankara len bir memlekette ba farla tabtt p 
tiftiklerinden 85 balya kiloscı 117 .5 mek llmndU'. 

kuruştan satılmıştır. Keçi kıllan 49 - -------------
51 kunış a~mda ihracat için top - Aziz Tiirti MUletf; 
!anmaktadır. X~tinle yap.ttığm ebedi bm1f * Erzunım ve Karak&ıe havallstn- devrimi içinde ınenrt bayramlann-
den gönderilen renkli güz yünlerin- dan birtni daha idrak ehnekle ~ 
den 72 balya kilosu 60 kuru~~m. ~ tiyarsm. Günlerin fen obnm. 
bağ yünlerinden ekstra bir parti 4-0 M N • ÇAP ,.cf 
balya kilosu 60 kuruştan ve kara yar • un 
ka yapaklarından bir parti kilosu 49 
kuruştan satılmıştır. 

Kurbnn, her hangi bir mak~t uit· 
runda bir hayatı feda etmek demek 
olduğundan şark şalrlcrJnln pek ho
f1Ina giden bir mevzu halini almftk· 
tan geri kalmamıştır. En basit şair
den en füıtat kanatkara kadar hemen 
her şairin ya.nlannda "Canana can 
kurban etmek" iştiyakı sık sık ~öze 
~aTJ)ar. Arapçada vuslatı ifade eden 
kn'han Ue km-ban • eski alfabeye 
göre • ayni tekilde yazıldığından bu 
~tlyaklann tasviri srrasmda - çoğu 
soğuk olmak üzere - bir hayU cinas
lar da sarfolunmu,tar. Fakat "Canı 
canan dilemiş, vermemek olmaz ey 
dil" diye nefsini sevgilisine karban 
edeceğini anlatan <ı:nirlerden ~özfinü 
tutanlar ya hiç yoktur, ya parmakla 
gösterilttek kadal' azdrr. Bundan do
layı şalTleri elbette tenkit edecek de
fillz. Onlar. 

Gilrı<.lrı Re!!!iiml~rl 
ITAKVIM ve 

31 lklnclkc9nan 
S A L 1 

1939. 

Ferldemstn Fnld~ 
Ne bakarsın geriden 
Kurbanlık koyun gı"bl 
Aynlrrsrn sürüden. 

Beyitlerini söylemiş ve sevgilisini 
kurbanlık koyunn benzetmiş olan saz 
şairine kadar hayatlarım yalnız ka
!rt Ozerinde ifacle etmeselerdi biz bu
gün eğlenceli ya7.1 bulmakta hayli 

sDçlük çekmc-ı miydik? -
Maarif Veklli, dOn maarifte mektep müdürleri ile görüştü. Resmimiz 

toplantıdan bir intibaı tesbit ediyor. 
KaymakamlaT, seçim hanrlıklnrf işini görüşmek ilzere diln Vali ve 

Belediye Reisinin riyasetinde toplandılar. 

ı tnct llY <iGn: n K--= • 
Arabi: 13'f :Rumt: J'5!'1 
zmııcce: ıe b:tndktmm: n 
GChıet: T.lJ - 0p,: 12.2'f 
tntndl: 15.08 - AJtpm: n .ıı 
Yııtsı: 18.M - İmdk: l.ıt 

Yurtta Hava Ymlyetl 
T~ lnetıeorolof! ı.tasyouundml .. 

1man malfu:nata ıth'e han. yurtta dota ft 

cenubu prld Anadolu bmgeleile ıcar.
denlzl.n fll?'k kumu kapalı Ye mf!9'ZD 711~ 
lı diğer Mlgelerde kapah geçmiştir. Rtız.

gArlar cenup blSlgelerinde ~aU. diğer 

yerlerde umumiyetle şarld istikametten 
orta kuvvette esmiştir. İstanbulda hava az 
bulutlu getmlş ve rllzgftr cenuptan sani
yede 1-3 metre hızla esmiştir. 

Saat 14 te ha\•a tazyikı 261,2 milimetre 
!dl. Sühunet en y{lkseJ 14,1 ve en duşük 
4,3 santigrat kaydedllmişUr. 



ln9ilterenin 
Durumu RUL 

Yazan: Ômer Rıza lJ()(J &J.ıı 
@ lmdild İngiltere bilkbJııe ıan 
~ en nfi.fu:ıılu erkanından ° 
Dnhlllyıe Nazrn Sir Sanıuel IJoare 
t ·1 n. hl _.._ınıoı haY· 
ngı tere sın anma P•"b·- raJd 

ilden bayiiye iolerJettiJden ~= bn
VMiyctinf anlatarak tngilte,.re okfuğa
paratorluğunun "yenllınf!S tor
nn söylemiştlr. İngiltere lıJIPCl"9b • 
lu!nnun •yenilme'&" olnı~= ba· 
den LondTa gazetelerlndell uğra· 
nan "İngittere hlçhtr taarrırı8 -ıat· 
mm:" manasmda oırnttdrğrn• t gf 

• 01191 D • 
t.ıktan 80nra "Bu !!Ö%fin rn.tt oh•sml 
Ii.z milletini yen~ek blçbıt 111 

bulamnndıftdrr." t gnte-
İngfitere DahDt;re NaSU'! ~ "ye-

reyi Ye 1mparatortufun° nlç bet 
nllmcs"' ••Y~ hah ederken 
·--1en' evvel t--"tcrentn i)ctısadt ve 
li"".1"1" ....,.. 'tk te-

TAN 

Şili Zelzelesinde 
• • • 
Olenlerın Miktarı 

50,000 Kişiyi Buldu 

man sfsteınhıl, bu )ı:anaatln t ills 
men Q)arak göstermekte ve ngt--' 
fktu;ıdJ - dald herh•111>& j Demir yollan münakalatımn tck-

diğe~ ~:~~n d::.: bel' buhrana c ham be r la ; n in 1 rar tesis edilmesi iaşe mesele!lini hal 

d 
dır • letmiştir. Salgın hastalıklar zuhuru 

ayaııdılfmı anlatmaJct• · t~ 1' 1 fk D 
str Samuel Boare'on tngll ~t~- l y U U Üngaga tehlikesi bert~r~f edil~iş olu~ he_. 

,-en.Omeı: "b1r kuvvet olarak .5""' do- men hemen butun şehırlerde ıçmege 
met: lırtedtği Hdnd tıebel' fngıtls Bir [ hfa d salih su bulunma~ı temin olunmuş 
nımmaımnn JnrTioettdtr· fngtlk d~ r lr tur. Retiro. Para! Cauquenes, Guirih-

nalll!J:ıa8I lk1 senedir ınOte111adt:.:. . ~arls, 30 (A._A.) _ İngiliz Başve- ne Sancarlos, Chillan, Bulnes, San -
ta.JnQ7e edDmekte oldnfu için 5 " kili Chamberlaın Birmighamda söyle tacalara, Florida, Cabrerrooma. Yum 
tere clıt.hlHye nazırına göre sulh "' diği nutku mevzuu bahis eden bel, Monteaguila, Coelemu, Penso, 
afer leJihıde JıAldın bir yasfyet;: Temps gazetesi diyor ki: Tome ve Liquen şehirleri tamamen 
n6fm-"b7.a111n1Jfrr. Gerçi ~eri- "'Bu nutuk bütün milletlerin sulh ve Concepcion şehri de kısmen harap 

lııEpfrrrc1an llOllT8. cleuts d~rl kal- arzusuna hitap etmektedir. Fakat, olmuştur. 
nta eıddsf ıfb1 ebenıntfyr ad hmla ayni zamanda dünyaya kuvvetle hA Hcuadı ordu yapacak 
lmMlflı, Jurftı donanmanın • dığt kim olmak iddiasında bulunanlara Santiago de (Chili) 30 (A. A.) -
;vaştyanfım llotUlll•i!°a ra~;· tııel karşı tıpkı Fransanm olduğu gibi İn Şili hükumeti, ordunun felaketzede 
sffy!'eııeplnıekfedtr· Fı::t 

0 
• anı_ gilterenin de müdafaaya azirnlerin _ mıntakalarda hasadı yapabilmesi içın 

Hoare b• tncfrde defft 
1 

·
1 

nah gfore den şüphe edenlere karşı: bir ihtar bir nevi seferberlik icrası tasavvurun 
.._ ~d eski Zlnem n mn 3 aı;a d d B t k 1 b ğd denu. ıun ·- _....h d 

1 
mahiyetindedir. Hitlerin söyliyeceği a ır. u mm a a ar, u ay ve her 

tı •tedtr "' tayyare z;ua ı, f'n z nevı· zı· t h ı·ı 't' b ' nJ k e ::.m değeı1ni dOşftnnemlştlr. Slr nutuk Berlinde Chamberlainin söz- ra ma su a ı ı arıpe ço 
dlnu•.. ırenelette hava n zır lerlnin nasıl karşılandığını ve nasıl zengindir ve Şilinin hakikt anhan -
Saınnel JJoare d a • tefmr edildiğini bize öğretecektir dır. Rekoltenin ziyat, bütün memle-
11x.. ye deniz nar:rr1ı~ a yaptığı lçfn · k t · i k f • · · · 

. 6 & Hitlerin nutkundan sonra-dır ki ne e ıç n ço ehıketli netıcelcr tevlıt 
bu yoMalı.1 ıılS2lerlnln laymett Sl1 gö- • . . ' edecektir 
tfi Kendlsf bu vadfde diyor ld· ümit edilebileceği veya neden kor- 1 · 
''Tr;'~ffik kara ktrvvefl~rl içi~ kulacağı belli olacaktır.. ----<>----
oldntn gn,ı dentz kunetıcrtne de :ve. * Çimento Fiyatlarında 
nl mese1eJer icat etm~. Fakat, in- Parls, 30 (A.A.) - B. Da-ladJer, diln 
~ua ... uıuınyt.-:ıı, ısırntC)l tati esnıı =bl..1~_"9'1\Til 1n:Utc~ Paris se- __Ehe miyet r.effe 
ycn1 şın11anı aydannu~ur. İngflb .f'ıı1 B. Phipps•ı kabul etmlfti.r. T nzna 
bahrt.Y~ tan"arelert de knTian- e f Yapıldı 
ına!'I, fngfltcrenin deni?. kllVVetini 
:ıasma11!T}. Jıiliflds l>üyfitmfio;tfiT. 

samncl Hoare'nn İogilrz "yenfl
mcz" llğfne !kvydağtı ftçftncfi destek, 
fngiffz mfJletfoin kendisidir. 

fngtfferenhı emniyet içinde "818dr· 

ğnn ve sntnıtanma f~ enmtyet için

de Derl~rinf &'~ren 1nl ,ader, 

ATl'llpanrn p lı:ırrmakanfik dnre
slnde her halde sulh namına bir ka-

zanç teŞtcfl eder. 
çnnkft Samuel JJoare, nihayet ln-

Yeni Ankara, 30 (A.A.) - Anadolu a
jansı aldığı maltlmata göre, lktwat 

An.kara, 30 (A.A) - Türkiye VekAleti çimento fiatlannı tekrar ~ 
Cümhuriyet Merkez Bankasından! hemmiyetli bir surette tenzil etmit-

Banknotlar 

Bankamızuı 15 ikincıiteşrin. 937 ta- Ur. Yeni fiatlar 1 tubattan itibaren 
rlhinden itibaren tedavüle çıka.mu. meriyete girecektir. 
ya başladığı yeni harfli banknot- Ankara, 30 (A.A.) - 1 fUbat 1939 
I.ardan 30.1.939 tarihine kadar: tarihinden muteber olmak ~ere 

Be~ Jiralıklardan 39.803.995 petrol ?e benzin rı.atlarmda f zmire 
On linlrklardan 25.513.670 münhMır olarak yapılan yanltşlıtı: §U 

Elli Jiralıklardan 21.004.450 suretle tashih olunmuştUT. Gaz çift 
Yüz }iralı:klardan 22.255.600 büyük teneke 495 kuruş olacaktır. 

Tek küçük teneke için fiat yoktur. 
108.577.675 

,--------------------i Filistin Konferansı 1 

Flllıtln konferansında Yemen murahha11: 

Yemen eliahdl Se} fülısl~m HUıeyin 

, ıllıtln · konferansına lıtlrak edeeek mu· 
ralıhaalardan: Suudi Arabistan kralının 

o!ilu Emir Faysal 

lngiltere Hava 

Hatay da 
Türk Ceza 

Kanunu 

Meclis, Bir~ok Yeni 

Kanunlar Arasında 
Bunu da Kabul Etti 
Antakya, 30 (A. A.) - Hatay MU 

let meclisi son toplanhS'lnda, gümrük 
tarifelerinde hük\ımete tezyit ve ten 
kis salahiyetini veren kanunla Suri
ye ve Lübnandan gelecek eşyanın 

yüzde kırk gümrük tenzilatından isti 

fade edemiyeceği hakkındaki kanun
la ilk okul öğretmenlerinin tasnifi -
ne, dabagatte kullanılan çam kabuğu 
ve somakin resmi ve ruhsattan muaf 
olduğuna müteallik kanun layihala -
n müzakere ve kabul edilerek Ha -
tay ceza kanununun müzakeresine 
gecilmistir. 

Kanunun esbabı mucibesi ad1iye 
cnciimeni tarafından şöyle izah edil
mektedir: 

Ceza kanunu haT.Jrlanmış soyu

muzun içtimai kaTakterimizin yaşa

ma şartlanmızın adap ve muaşereti

mizin avni olması dolayisiyle ana 'Va· 

.. 
u 

Yazan: B. FELEK. 

V Mti7le bize blluk mektebla • 
ıle mecelle okuttular. Ma1611l 

ya meeelle şimdiki medeni hukukua 
yerini tntan Ye mcnbaıdin hilküm • 
leri olan bir kanundu Hukuk :mekı. 
binde o :r:aman okutulan Uimler ara
sında en dehşetlisi bu idi. Anlqılm.a
aı, ihata edilmesi bakımından deiil 
de ıenişliği "e öğrenilecek madclele
rin ~kluğu bııkımından. Bu bınma 
prketler bah!i gibi prlp bir b.illdtm
le tatbikten ıskat edilmiş fasıllan ol 
makta beraber hepsi ıallba 1800 kA -
sur madde kadardı. 

Madde adedi bir §eY ifade etm
bile meeelle ,erhi ismiyle biu okut-. 
lan e&!rin ağırlığı beş buçuk kilo ol
tAuğunu söylemek, bunun ne m.al el 
C'uğunu anlatmağa dfidir. 

İçindt-kiler bugiinkil, hattl ılb • 
ku hak telakkilerine, alış Yeriş adet
lerine uymayan bir hayli madde,i ha 
vi olmakla beraber kendine mahsm 
bir mantığı \'C fclsefosi olan mecelle 
c.nu okn an ve öğrenenlere hukuk il
ıni bakımından hayli esasb malfı.mat 
verirdi 

Bu arada şimdi kib aykırı. kn 
~erinde telnW edilehileeek bir ta • 
kım hükümleri de vardı. Mesel& me
reUe ~okkabr.z, meyhaneci gibi adam 
lann şahitliklerini makbul tutmu -
dı. Neden? Ora,,.ını o zamanın adam
bnna sormak Ibımdır. 

Yine bu arada hükme esas tutula-

1 tandaki mevzuatı aynen almak ka • 

1 d~r ta~ii biT hareket olama7.dı. Nit~ 
. kım hukumet de bu mülahaza ne 
1 Hatay ceza kanunu Jayihasmda 

bilecek şeyler arasında bir de teva
tür denilen ıey vardı ki bir dava le.hl 
ue mahkemcy~ tevatür l>eyyinesj 4ll"

:ıedilin~e diğtr ishatlar suya düşer • 

di. 
Tevatür n<.'dir? derseni7. o zamma 

tevatür "yalan bir da\ a iizerinde bir
leşmeleri mümkfın olnmıyacak sayı • 
da kimselerin bildikleri ey., diye ta
rif edilirdi ki hatırımda kaldığına 

Tlirk ceza kanununu aynen iktibas 

1 
rtmi~tir. 

Anı-ak Türk ceza kanunundaki 

''Türkive" karşılığı "Hataylı" olarak 
göre "beri mahkemelerde 32 mi H 

tadil edilmiş ve Hatay ana yasa mu- mı her!lalde ona yakın bir adet ka • 
cibince askerlikten tecrit edildi~ d- lıul edilmişti. 

hetle Türk ceza kanunundaki asker- Söylemiy-e hacet !!Örmemeri ki; k 
liği alakadar eden maddelerin Hatay tevatnrlerin ~7.de Joksanı tamam.ea 

ceza k anununda zabıta kuvvetleri ve vydumıa §eylerdi. 
-•~.-n-rtb•t fflerl ,eJdlnde tesbltf nıuva - Med-f hukuk k•nuna ne .nd: 

Londra 30 (A.A.) - Yuzbafl Pay f k __ 
1 

ınahkemeJerden kovulan tevatnr p.. 
Jte, İngilt~renin askeri hava kuvvet- 1 gonı mü§tür. Bundan başka lı:a - dl maalesef vr bin kf're maalesef • • 
leri hakkında Dally Telcgraph ga- nunu medeni henüz Jı:aba] edilmediği mumi bayatırnızda f"kseri esası obna
zetesine yaptığı beyanatta demiştir fakat ihzar edilmekte bulunduğu c:i- yan iddialar t.ıı:erindtı tesir gösterea 
ki: hetle Hatay ceza kanununda kanunu (>nfine reçilemeyen bir amil ola.rat 

"Bugün lngilterenin aylık tayya- medeniye ait maddeler tecil edilml§"" t.Okmnnn icra etmektedir. 
re imalltı dört yüzü bulmuştur. Ha- tir. ~nlerdf' pzetelerde yapıl1-
va Nezareti yeni tipte jki motörlü Neşrinden bir ay sonra merlyete buı nepiyat 117.erine h6kfunet deJB. 
ve çok seri avcı tayyareleri sipariş girecek olan Hatay ee:z:a kanunu alkış ~b bbatsız bir vatandap nlevld ima 
etmiştir. Bu siparişler mühim bir larla kabul edilmiştir. suretiyle isnatta bulnnutmanın ımt • 
yekuna baliğ olmaktadır. lngilter~ l'heseyf mucib bir hareket eJdafmnl 
nin hava kuvveti, bugün, 5,800 taa1 Bir Mecmua cuetec1ıue anıatn.. 
ve 3,80() de ihtiyat pilota malik bu- Böyıe bir ihtar olmasa dahi ,... 
lunuyor. Pilotlanmız adedi pek kısa K + ld il! ve kötü havadis n: isnacllarm ba-
hir zamanda on bine baliğ olacaktır,, apa 1 1 yfik hır sürarie yayılmasına milsalt 

lngüterenin AmerikaJan Ankara, 30 (Tan muhabirinden)- olduğu zaman ve havalar da dolraJ• 

gillı ycnflrnez cf1yor, n İngfltere ye-

d 
'-or yanf ıneyclnn okmnuner, enı•.r • 

yorl ..___ dık 
1 

..__ mevcfıtn 0&.0111• ç• 
SilaJı DT J:'l'CI • 

--rlaSI olarak kalır. 

Cernan yeni harfll banknotlardan yüz 
sekiz milyon beş yüz yetmiş yedi bin 
altı yii:ı: yetmiş beş liralık tedavüle 
çıkarılmış ve eski harfli banknotlar· 
dan ayni miktar yani yüz .ııekiz mil
yon beş yiiz yetini§ yedi bin altı yüz 
yetmiş beş lira tedavülden kaldırıl

mıştır. 

altlığı tayyareler Ankara erkek lisesi edebiyat mual - ğn elJe tutulabilir bir delile istinad et 
Sampedro, "Kalifornia,, 30 (A. limlcrindcn Fevziye Abdullah tara - meyen haberı~ri ı,ae etmek, bunlen 

A.) _ 14 Askeri tayyare, İngiltere- fından çıkanlan Ergenekon adlı ay - L'erek ağudan ağııı:a gerekse m•tb• 
ye gönderilmek uzcre Lochavon va· lık mecmua siyasi olmayacağını bil- att yolu ile tevatilr haline retirmek 

Londra, 30 (A.A.) - Türklyenin puruna konulmuştur. Bu vapur, doğ dirdiği halde siyast neşriyatta bulun- vicdan ve ah,ak noktasından ile:r ta-
yeni Londra Büyiik Elçisi Tevfik Rüş ruca Liverpool'a gidecektir. Bu tay· duğundan dolayı kapatılmıştır. tar yeri olmayan bir harekettir. B6 

Londrada 

nıUdafa• T11~·· ı-
• vrupanrn korlrtıliu şey .ı:te, 

Bütün P 
ıcuyan sillhlardır. 

meydan o 

FiUstin Konferansı : 

- -;::;eraıısma ~ral: ecfe. 
rc:;'iJlstbl J111lrılJıhu1.ar Londraya 
U- eek rlar Bu munhh•-

)Jtllun111o • 
n~ .,.htp olan Arap ile· 

ıstfkl&ıtne 
lıtr, tnıektedlrler. Fak.t _.1 

mlni t~ e olaıt Jl'lllsthdn ınundt
dava ıatıfbi taa)'Yfin etmeıntşdr. 

:tıeııftı ı hnslan f1Jistln ınntediDerln 

Bımıı se~P. l ,öyliyen birinJn de 
temsil ettrğül n etmesi Jamn gelen 

· teın~ mUfritlcn hhaı1lan saymnea 
ıntırıı 

nıiiftiioiin . . e>lmak lsteme:ddlr. 
sahıbı 

ınurnhhnS )(ııfnınk kabfilnden o-
Pismic: nc:ıı su }liç c:iiphe yok ki, Fi-
1:-n btı hnrckcfı ınr:ınnadır. Bir dô
li tin dnvnc•~nı eğe yın tntar gibt 

h0UcdUrl1 dn bo rcstt adıım-
\'tmm rralıır • 
.. .. dfğii s . ınenfnııtlere alet 

g r un • hangi • 
l k·nı J>ilir ,, rlnr ve o davayı 
UT' ('tı>tl 

tn,·n • 
olrı .. 1· or • terler. 

'ktirınck fc; i de c:nhsf menfa· 
gec cılist n 

ı .. n ı: • "( ızlarını her en· An ncıı •· i nu ı 
. . e !'l~}!c; tan onınırlar var-

n•J "r oı 1 
J.-t11dc tu 1 k AlM11inin 

-"t •in fc' j\raP ı 
u . cı }liifii11 • .,ctfiğf hu sı-
rlır Fnk::ıt }ıcoırn. 

· dfı'•asın1 d'ni ınutedil ola-
Fifütin , ıdc J<cfl ı veva h1r 

cf h r Jıll • adam · 
rn a C {irCJ1 Jıt! J1riirnlCğe amit 
rgk ileri s , .. ıecuu d.,,." 
~rup btı a 
olnmnr.. 

ı ı . . y 
tü Aras, dün akşam buraya gelmiş- yareler, fngiltercnin sipar"ş etmiş ~- l~Y erı ışae etmemek şöyle dtll'Slla, 
tir. lolrluğu 200 tayyarenin bir kısmıdır. Amerikadaki Tayyare ı.oylıyenlerden delil istemek bir ha. 

ı.tmlık borcudur, ve bu borç Yaln i-

tNGll.IZ ICARllCATORO: 

... 

E•ki Alman imparatora K~. en büyük eğl~ui olan oJrrn knneği bırakaralr raJyoda 
Bitleri dinliyor ve kendisinin Almanyaya davet dilip edilmediğini anlamıya ~tff)'Or 

(Daily Exprene) 

Kazasrnın Akisleri şit~iklerini ve yudıkıannı bir d~ne 
ı°'tınat ettirmek vazifesiyle mükeDef 
c;Jan cazeteeitere ınftnhasır değı1dir. Vaşington 30 (A. A.) - Fransa ha 

va nezareti heyetinden yüzbaşı Ch&
midlen, ağır aurette yaralanmasına 

sebebiyet vermiş olan kaza. bahriye 
ve harbiye nezaretleri arasında bir 
nebze gerginlik hasıl etmiştir. Hiç 
kimse Fransanın tayyare satın almak 
hakkına itiraz etmemekle beraber or
du zimamdarları bahriye kumanda 
heyetini bir e<:nebi zabitine orduda 
kullanılmakta olan nümune bir tay. 
yareye binmek müsaadesini• vererek 
salahiyetini suiistimal etmiş olmakla 
muaheze etmektedir. 

Filistinde Yeniden 

Eğe-: vatandaşlar!ll namus v H 
fetlerini, hayMyet y_, terene~ • 
ın: kenctimi:r.inkiler kadar nıaht • 

t ' b'I' erea ve emız ı ıyorsak her isnat ?e iddia 
karşmnda bar delil idenıek ıneml._ 
&.-et henbına bir nıifedir. Eğer böy
le yapmazsak bugfin siz benim hak -
kımda ve aleyhimde arkamdan • bir 
takım ıo;natta bunur bunu işae ed 

d l"l er, 
ve e ı aranınyan bh muhitte t 
t" h eva-
ur alme gf'titehilirsiniz. Yarın fır-

sat bumnta hen de Sİ7.in hakkınızda 
uleyhiuizde ve arkıu.1zdnn yine ay : 

h' nı 
ınu ıtte miimnsil isn:ıt ve iftiralnrd 
hulunuru?' ~ö~·lece birbirimiz.i bula: 

kbnrız. ikımız de tertemiz adamhır • 

Müsademeler Oluyor Iedn ~ımumi •fJdir önilnde lekelenmiş 
o ugumuz gibi memleketin 

Kud~, 30 (A.A.) - Arap nasyo
nalistleri Gazze istasyonu civarında 
İngiliz krtasına hücum etmişlerdir. 
İngilizler bu taarruzda hiç zayiat ver 
mediklerlni bildiriyorlar. 

Kudüsün muhtelif yerlerinde de 
bir çok mü.sademeler olmUf Te bu 
müsademelerde üç Arap ölmüş ve ü
~ kadın olmak üzere yedi Arap da 
yaralanmı~. 

Yafa ile Kudüs arasında yeniden 
telefon muhaveratı kesilmiştir. 

. namus 
v~ hay">ıyet kalesinde Hizumsuz \'e 
zararla rnhncJer \'e gedikler 1 
1 

• acımış 
c. ur. 

Onnn için bize hr.r mahrem h' k
"l"k h h ır 0 

tu u a er "erene: 

- ~ercdt:n bilhor~un? diye sor -
ınak ve ondan iddiasını tev ik nd k 
d rı . " ece 

e ı ıı.temek ' 'atan borcudur. 
Aksi halde mahkeme kapıların • 

dan kuvdtığumuz uydurma tevatür 
bu sefer istin:ıf ve tem~'izi olmnk~ızın 

(Arkası 8 de) 



Bugün T A K 5 İ M Sinemasında 
Harbi umumiyi doğuran ve dünyayı kana boğan 

o A SARAY FACiASI 
(1914 ültümatüm) 

Büyük Fransız filmlni mutlaka görünüz ve tarihin glzll kalmıı ve
kayini gözünüzle takip ediniz. Baş rollerde: 

DITA PARLO - ERIC STROHEIM 
• 

Bu Akşam •~tanbul Halkının Takdirle 
~ 1şladığı Film._ 

Emsalsiz btr muvaffakıyet.. 

Yarın 

Matinelerde 

Adeta bir zafer_ 
Gflzeillk, lüks ve şılı:1ık ziyafet!.. 
Velhasıl şayanı hayret bir film. .. 

Sümer sineması 
Bayram günleri milnasebetiyle 

Danfene Darrfeax'ıın 
en 80ll çevirdlll ııengtn 'ft 

m.uhtqem 

İPEK ve SARAYs~~:rmda 
1 

=========-===============~========================== 31-1-939 

69 ......................................... , .......................................... __ , 

SENENiN EH GOZEL TOIU<ÇE SÖZLO ŞARl<IU MUAZZAM ŞARK FiLMi ug(ln ve bu 
gece IOD defa olanak 

iPEK 
Bugün saat 11 de 

RAM ON 
NOVARRO 

Ve 

MIRNA LOY 
Bugün saat 11 

Matine vardır . 

Bu Film Bugünden 
itıöaren Iz;mlrcl~~= Y ~ ~ f Sinemada ba§lıyor. 

AZAK SiNEMASINDA 
Bugiln gilndih matinelerden ttfbaren: 

KURBAN ·IAYRAMI ŞEREFiNE ZENGiN PROGRAM 
Beyoflu sinemalan g&rtermeden Büyük feda kArlıltla elde edilerek: İstanbulda ilk defa olarak 

N' ıh' ıı: ı Geı: I l.İSİ 

, 

Ttlrkçe ll&zltı tarih! muazanı mJme lllveten. yine İstanbulda fik defa olarak 

HALK DANSLARI 
1\11.lkl ı:rıca 'l..ı!!!i 

Bayram mthıasebetiyle matinelerlmfs her gtbı saat 11 de başlar. ------• 

y RIN MATiNELERDEN 
. iTiBAREN 

Bayram Raltalaruwla Daima En Güzel Filmlm Gö•teren 

1\11. el~ k Sinemasında 
Senenbı en giizel en nefis n en muhtefe!D fl1mt 

BUYUK VALS 
Bq .rollerde: Yeni dolan 'ft ilk filmi ile bütün kalpleri fetheden 

büylik yıldız 

MILIZA KORJUS RAINER 

bqa e FERAH Smema 
Tel: 21359 

Bugftn matinelerden itibaren 

yalnız 4 gün 4 gece 

1 • Dalavereciler Kralı 
(Komikler kralı Milton bu son 
pheserlnde sizi ağlatırcasma 

güldürecektir. 

2 • Şerefli Darbe 
3 silAlışor kovboylann heyecanlı 
ve dehşetli filmi 

4 ıubat cumartesinden itibaren 
yine 4 gün 4 gece için 

iLi< BAHAR GECELERi 
VE SON SAVA$ ! ..... ____ .... 

il SAKARYA-
SINEMASINDA 

Bugün ve yann 

CORINNE LUCHAIRE ve 
ANNIE DUCAUX'un 

emsalsiz temsilleri 

il ve FERNAND GRA VEY • LUISE 
Metro Goldvln Mayer Filmi 

Bugün ve bu gece 90D defa olarak 

ŞIKAGO YANIYOR 
rYRONPOWER 
ALİCE FAYE 
DON AMECHE 

;ünahkar Kızlar 
ROIERT T AYLOR • 

JEANNE HARLOW'un 
zengin temsilleri 

Tath Günah 
Filiınlerinin son seanslandır. 
Bu perşembe matinelerden 

itibaren 

YAR 1 N 
Matlnelerde s A R A Y~ve_i '- EK Sinemalarında 

HiR HAYUH. DEVRil.Di 
1 11 1 11 iV.AZANllJlfl :lf . ... -.. · .Y.; 

i ı ı MÜSAMiPZADE .CELA.L:L· ' 
_l __ l_ __ L_ - I_ l_ ı J L HL L k,,, . 't•.· ., .: ·. <. " . .. 

BUGÜNE KADAR YAPILAN TÜRK FiLMLERiNiN EN GÜZELi 
Dikkat: Bayramda hergfbı matineler 11 de başlar Bu film İzmJrde ELHAMRA sinemasında 

BUGÜN RA~T .. IYOR • 

MANUELLA 
R11<Tiin ~:ı;ıt 11 ıfo rn ı:ıtin ı> 

ı ·-----....... ~ .............. 
ı l 'ılılılılılı"'lılılı~ı;: 1 ;=·::~~ :i~ ~~~:~· 

111 ı\ l - 2 - 939 çarşamba 
JllllHI günd üz saat 15.30 da 

HAYDUTLAR 
ı - 2 - 939 çarı::amba gunil akşamı saat 

20.30 da HAYDUTLAR. 
2 • 2 -939 perşembe gündüz saat 15.30 

da HAYDUTLAR. 

2 - ı - 939 pervembe günO akıamı saat 

20.30 da HAYDUTLAR. 

S - 2 - 939 cuma gtin!l alqaau ...t 
20.30 da HAYDUTLAR. 

ÖLÜM 

..-.--R U DO LF VALENTI N O'yu--·· 
Asket' tekaütlerinden Ahmet At.

bekin refikası yüksek i:ktısat 'ft ti.
caret mektebi mezunlanndan Adnq 
Varımın valdesi Münevver Atabek 
düçar olduğu hastalık.tan şifayat ola
mıyarak dün gece vefat etmiştir. Ce
nazed, bugün (bayramın. btr.lnd gil
nü) öğleden sonra Vefa yoku~ 

lagline Kadar Türll Filmlerinin En GiizeD ı' ı 
Dikkat: Bayramda hergün matineler 11 de bqlar. Bu filim. 

İmıirde ELHAMRA ıdııemasmda bugün bqlıyor 

· inhis~rlar · Umum Müdürlüğü ilônları 
.... •. ' 

Cinsi Mıktan Muhammen B. Temi- eksiltmenin 
Lira nat akçe 

en a li P' tçln tahta 532 M3 22001 
P çc F. ıçın 300 M 3 13200 

Lira Şekli sqti ---
1650 K. mrf 15. 

990 K. urf 1~ .30 

l'm zdc me• cut şartname ve ebat lıstelcrı muc:ıbırıcc Cibali 
l ı ye ~ lun ;;arl :> le 532 metre ve Pasabnhçe fabrika

mız ı lil 3 metre mıkubı truıı.a ayn ayn kapalı zar.ilarla eksiltme au
retıyle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedellerile temfnıtt akçeleri hlzalaruıda gösterll
ın ıştir. 

III - Eksiltme 1~/2/939 tarihine rutlıyan Çarşamba gftnft hizala.. 
rında yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat §Ubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Cibaliye ait şartname ve ltsteler 110 kurut mukabfllnde ,. 

unutmayanlar için bir sürpriz !.
Önümüzdeki cuma akşamından itibaren 

TAKSIM SiNEMASINDA 
RODOLF VALENTINO'nun ve VILMA BANKY 

ne beraber çevirdiği ve bütün görenlerde unutulmaz izler bıraktığı 

SEYHiN O G L U 
1 . 

Türfic;e $aırlnh Fevkalade Aşk, ihtiras 

ALEMDAR ve 
M i L L i 

BAYRAMINIZI TEBRiK EDER. 
BAYRAM iÇiN : 

Tümiyeye bir miaJi henüz g~ 
liiylli San'atkar GARY COOPER 'in Şedövrl 

MARKOPOLO'nun Müthiş Maceraıan 
~ atalı Atk. Heyecan " Lenet T 0 R K Ç \,, ı Bayram devamında : Matineler: 11-1~-15-17-19 gece 21 de her seans s ı 

nıınci:ı ~alon hrıı; ı.ı ltıhıc;ık tır Va ktin le> ... l•n niıi ric-rı l"!°l r>rİ7.. 
.-.z»:g & 5 M *<" 

E 

1 
Yahyagüzel sokağında 10 numalı ha
nesinden kaldınlacaktır. 

Luffi Mos+ann 

Cenazesi Kald1r1ldl 
Ölümünü teessürle haber ftl'dlll

miz Citmhu.riyet gazetesinin idare 
müdürü Lutfi Mostar'm cenazesi dün 
Kızıltopraktaki evinden alınarak Ka
lamış vapur iskelesinden Sirkeciye 
getirilmiş ve cenaze namazı Yenica
mide kılındıktan sonra Bakırköyde -
ki aile makberesine defnedilmiştir. 

Cenaze merasiminde gazeteciler 
merhumun dostlan onu tanıyan ft 

sevenler bulunmuş mezarına çelenk
ler korunuştur. 

Merhum Ltltfi Mastar 1289 ela 
doğmuş, Mülkiye mektebinden me -
zun olduktan sonra muhtelif memu • 
riyetlerde bulunmuş ivi kalpliliği n~ 
k endis ini muhite şrv irm ti 

Merh uma Tnnnd· n r ~ nı t ilPr -
ken kederli ail,.sınc de tekrar t zıyet 
terimizi bildirir iz. 

Papbahçeye ait olanı paruız olarak her gün levazım ve mübayaat şu
besinden alınabilir. Hasan Deposu ve Müstahzaratı 

V - Münakasaya iştirak etmek tstı,enlerln kanuni vesaiki, teminat 
akçası makbuz -veya banka mektubunwı ve ayrıca kapalı fiat teklifle
rini ihtiva etmesi lizım gelen kapalı zarfiann münakasa gününde ek
siltme saatlerinden birer saat evveline kadar yukarda adı geçen komis
yon reisine makbuz mukabil.inde vermeleri ilin olunur. (717) 

SAHiBi ECZACI HASAN 
Müslüman kardeşlerinin ve say gıh müşterilerinin 

Kurban Bayramını tebn"k eder. 
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10 
JtUrul

Cevnp için mektuplar 
luk pul llftvesl JAvırıdıt· ~---

GONON MESELELERi l 
ispanya t1arbi 
Bitmiş saydaınaı 

~tçflerin 

K atalonya harbi b _.,deeleııdL 
mağl6blyed1l•_,. artık :Ka

Banelona)'I aldaktall -" nuıeti ltal-•-• talonya ordU511J1Gll _.dulart hl~ bir 
mach. Şimdi~ tda rraıısa hu· 
mukavemet r~rıneP ve ıtatalon -

x...n nerıı1or 
•uduna do •• - aJiııl taınamh • 
7• topraklarıJllll ışı 
:rorlar. 0111 ışgan İspan-

Fakat J(atalon1: ·unesi demek de 
7a dabiU barbiolıa ı 

fildir. ta ı,aırarsanıs rfirO:rsilnOz 
Harf 1; ilerin elinde daha hayli 

ki bfikihnderç Bu topraklarda 12 mil· 
zi var ı . 

ara yasaınaktadır. Ve bu saha· 
yon insan ~ -

_. 
0

rganize olmuş mudafaa ve 
da b• b"l" t' • • b t tmi mukavernet ka ı ıye ını ıs a e ş 

ku~etU bir ordu vardır. Ve bu ordu 

908 
neferine kadar harp etmeğe as • 

nıettiğinl ft&n etmektedir. 
o halde ispanya harbi hennz bit

memiştir. Filvaki Katalonyaya yük -
lenen Franko ordulan şimdi diğer hu 
dudlnra ıevkedilerek buradaki cep -
heler tnkvi:re edilecek ve belki de ilk 
bahara doğru burada yeni bir taaruza 
geçecektir. İşte İspanya harbinin nl
ııuı nın~ı liS1.l o vwuL oaşıam14 oıa-
eaktır. 

O vakte kıulaT İspanya harbi Ber-
lin, Roma, Paris ve Lonnrada mfü:a
kerelcre mevzu te kil eden beynel • 
milel bir mesele olarak devam ede -

cektir. 

* 
Kaıalann 'önüne 

Geçmek için 
Ge~en ak~am Nlşanta~da~ bir 

tornohiJe bindim. Sirkeciye gelıyor
~oın Otomobil yavaş gidiyordu, hal-

b 
Jd. fşfm acele idi, ~re biraz sDrat 

o d' le gitmesini söyle un. 
Ne lhtiyaf var, dedi, ne kadar 

-1 ..itsem yollarda beklemek 
,nrııt e r.· ' ğı 

b 
'yeti bize kazandı mız za • 

ınt:e urı 
kaybettirir, varacağımız yere 

111anı 

1 :r;arnnnda varıns. 
ayn {itnleanın ne dereceye kadar 

JJtı rnld ğunu o vakit anlamamı~ • 
doğru 0 u 

tırn. n fn-ffterede yapılan bir ttt -
D n .... r- -

•t yazıyı okudum, ve ~ orun 
rfibeye aı 

tduğtıno anladım. 
baklı ·~t ede otomobil kazalannın ii-

fngı er ek i~in büyük şehirlerden 
nnne ge~~ tecrübe yapılmış. Şofö • 
tılrlod.:.me tam serbesti verilmiş. Za
rfin hı • atnameslne riayete m~t'bur 
bıta talırnve otomobilini istediği sil • 

01rn11dığı bileceği söylenmiş. Diğer 
ratle sOte de zabıta talimatnamesine 
bir '°fare ,tııyet ederek 25 kilometre 
1ıarfiye"" ,rırfimesi tenhih edilmi,. 
ftıef1ndt . obil de yola çıkmı~. Gl • 

toıfl t1d 0 ere iki dakika fasıla ne 

""'.rf y cf~t işltf• 
,..aratıflJl'I fd netfceyf çıkarmı~lar 

sırrıda"1 de sOratle gitmekle ya -
1 iç rı 

ld ,elı r arasında fark yoktur. Fa-
11 gıtırıek " çoğtı ~üratle giden oto-

va~ 1arı 

k t J<llf.9 rafından yapılmaktadır. 
a r tıı h·ı ıınte azerine otomo 1 sürat • 

rno tetf'l1J!e ctTevr inrfirilmi-ı. ve hn 
Btı ıci1 "ırı d • h d"l • _s ıs ··rıere e n:a e ı mıoıtlr 
JeT• 110(0 • r1 • d 

_:ıht ~ •1 11(ırııtın Pn en rıva e 
tecP' ""' , d h' t ntrf11 ~ehır1er en ırl de !I • 

o.;trlci "1 "~nııkii sokaklarımız dar, 
rn ıdııt· .. h'' drıçtur. 
tnıı (el "' 1 't . f rıse . siirat e gı menın ay _ 
se~'fc:oftirter~rııırıthrmnk için fstanhul 

'i Jı~rııı 1
bir tcrriihe yapılabilir. 

dnsıı 1,Mte .ıen nlınarak netl~e hel 
ıfll f'bl'P 

dn tecr 1 nııpor meselestnln mn-
btl trtı . 

Ye ,,.,de 1 halle yardım eder. 
• e1•ı ... ıo Ju c; • J<JS"" 

hinı bır 

Yazan: H. KJLIÇOCLU 
~ayın Bay Kırdar, 
;;;;;;;» Sevgiliye bir name yauldıtı 
zaman onun karşılığı: nasıl sabırsı> 
tık ve heyecanla beklenirse ben ae 
size yamııı olduğum ilk mektuptan 
sonra acaba ne çıkacak diye beki~ 
dim, durdum. İnsanlar ne kadar saf· 
tırlar değil mi, Bay Kırdar-

f'iliati.nJe tedhi1çi J\rap çetelerinden bir grap, bir Yahudi köyüne btUkın yapıyor 

Benim Tan'da bası\mq balmıaıa 
açık mektubumu, ihtimal dablllnd~ 
cllr, okumak değil, belki gönnedhıis 
bile.- Fakat o mektubun neşrinde• 
blra:ı sonra gazetelerde bazı yollana 
tlmir edileceğinden - ıriipilrüleccğtn. 
den değil ha • bahseden birkas sam 
okudum. Ne yalan söyllyeybn, ıte?
gtllden - yalan dahi eha • bir TUt 
almış kadar sevindim, bosuslle ki ba 
vaatte Kadlköyiln birkaç yolmıma 
adı reçiyor. Tabll Kurba~lıderenba 
adı bile anılmamış. Kim bilir belki 
bir bataklığa saplanmak lst~ 
sfnir.dlr. Yahut kurbağalann vakva
kası ahi ürl.-iitmilş olacak. Her ae bal 

Londra Konferansı 
Arif esinde Filistin 

1 938 de Filistin kavgalan 
1997 insanın ölümüne, 

1720 insanın da yaralanması
na mal olmuş. Filistin bilanço 
sunu 97 ölü ve 149 yaralı ile 
kapamış olan 1937 nin yanın
da geçen yıl meğer ne dehşet 
li bir rekor kurmuş! 

Bu bedbaht memlekette İngiliz 
diliyle neşriyat yapan Palestine 
Post, 1938 in şu felaketinden Arap, 
Yahudi ve İngiliz milletlerinin his 
selerine duşen mık.tarlan böyle tes 
bit ediyor: 

Arap ahaliden ölenler: 486 

,. ,. yaralananlar: 636 

İhtililci Araplardan ölenler: 
1138 

sıldığını ~ylemlye lüzum yok. 

B lr tane daha: 
Bu hadiseden 48 saat son

ra. Akşam saat on sulan. 
Arap köyünde herkes yatsı na

mazı kılmakla meşguldür. Doksan 
yıllık arkadaşını öldürüp asılan A
rabın evinde 8 - 10 yaşındaki to
runu, bir rahle başında dersini ha
zırlamakla meşguldür. Birden ku-
lübenin tahta kepenkleri itiliyor 
n o ande ild tabanca sesi duyu
luyor. Namazı yanda bırakıp k~ 
şan babası minimini yavrusunun 
inliye inliye yerde debelendiğini 
görüyor. İki kurşun yavrunun iki 
bileğine isabet etmiştir. Karakola 
telefon ediliyor. 20 dakika sonra 
köye asker taşıyan bir kamyon ve 
bir sıhhi imdat otomobıli gelmiş

tir. Sıhhi imdat otomobilindeki 
cerrah minimininin hayatını kur
tarmak için iki elini keserken 
kamyondaki askerler de Yahudi 
köyünü sarıp dört kişiyi tevkif e
diyorlar. Ananın ismi ne? Baba
nın ismi ne? Ve- Çekiyorlar ipe.. 

Bir vaka daha ... 
Hayfadaki kışlada nöbetçi yüz

ba~ının telefonu çalıyor: 
- Allo .. 

ke-
G uıetelerln • tebştrlerlne iM• * 

cals midir, bilmem. Çftn1dl meşluar 
(A'rava) ,nııeserlnbı halila Perin 
pa? yine o eserde krtmlr ağmıd• 
şnnu söyler: "Sen gazetelere ,.. p 
zetedlere kulak asma. Bele ~ inan
ma. Onlar altı ay llerl altı ay ced 
konoprlar-• 

Pertev paşa, zamanmdBJd ruet. 
cflerl böyle görmilş. Bizim samam
mrı.dakllerin onlardan farklı eldnk
lnrmı biç zannetmem. İstitrat bbi
linden şurasmı da söyliyeyim ki o za
manki ga7.eteler bugünküler kadar 
kurnaz değildiler. Çiinkü ga:r.:etecilJk 
bakımından henüz toy idiler. 

• 
Gueteler de kadmlar gfbtdlrler. 

aldatırlar, atlatırlar, •ydururlar. 
Amma yine laumdırlar. 

İhtilalci Araplı!lrdan yaralanan • '. - Burası on beşinci kolomctre- Göniil lstrıdiği için ga7.ete1er ·~ 
le • çünkü sizden dinlemedim • edi
len o vantlerin doğru tıkma5TDI 1.
terdim. Eğer sizin yerinizde bir bllf" 
ka belediye reisi olsaydı ~ iki mıs
raı - pelı:: yerinde olmak bere - Wr 
daha ttkunhım: 

lar: 196. deki karakol. Haydutlar geliyor. 
Yahudilerden ölenler: 292 Çok kalabalık oldukları söyleniyor 
Yahudilerden yaralananlar. 649 Dayanamıyacağız. 

İngilizlerden ölenler: 69 Yüzba§l telefon edenin adını 
lngilltlardan a.ralananlar~ 233 __________ -----~~ ,....---~~~-c~~~~~..__~---~u Utlyor. Fakat cevap a-
Ayrıca 12 ölü ve 6 yaralı da J,..iJg .. lıerleri~ Kutlüd• f•lırili -11...ıan arıyorlar ül ·ı baıka milletlere men.sup bulunu _ :r-· lamıyor. Akkadaki m re%e ı e .ır-

yanıyorum. dükkanlarda ipekli gomlek satan tibat tesJB etmek istıyor. 
yoNrmuş. t Kaptan, boşalan kadehlerimizi güzel Yahudi kızlarından dınledi- Santralden ıu cevap geliyor: 

e Arap, ne yahudi, ne de n- . _ Bütün hatlar kesilmi<:tir. 
g "liz l b 12 ··ı·· 6 doldurmnsını garsona işaret eder- ğim tüyler urperticı vakaların her ,. 

ı o mıyan u o u ve yara- Bunun iızerine Hayfadan dört 
lı d'"rt - H f ı· d ken, kimbilir knçıncı defa alnımı biri o kadnr ayn ayrı dıkkate de-, o ay onee ay a ımanın a kamyon dolusu İngılız askcrı ve 
kara k k · ted"ğim sildiğimi gören komiser: ğcr şeylerdi kı ... Irk bakımındun ya çı ma ıs ı zaman, bir zırhlı otomobil yola çıkanlı-
bir polis si s· ıu k · · in - Niçin ceketinizi çıkarmıyor- dıt, tarih bakımından da, seciye 
söylediği :8~zıe~mban:m:;;~~t sunuz? - diyor - Gemilerde asker- ve karakter bakımından da asla yor. Fakat bu kuvvet on beşinci 
tı: lerin çırıl çıplak dolaştıklarını gör biribirine aykırı tarafı olmıyan A- kilometreye ulaşamıyor. Zira ~ 

.. _ Şehirde dolaşmaktan mem - müyor musunuz? Bana baksanıza.. rap ve Yahudi, Filistin topraklan- nuncu kilometre ile on birinci ki-
.,~ ·· d b" k ı ·· ı ı b" lometre arasında asfalt altına kon nan olabileceğinizi tahmin etmi _ ustum e ır o suz gom e.c ve ır nı kana boyarken öyle orijinal 

yorum. Adım başında bir tehlike kısa pantnlon var. Filistin, çıplak gaddarlık nümuneleri yaratıyor- muş olan lağımlar infiliık ediyor. 
var. Tehlikelerden zevk alan bir lık taraflarına hnk verdiren bir !ardı ki... Zırhlı otomobil harap oluyor ve 
heyecan avcısı olsanız bile yine memlekettir. İşte bunlardan bir kaçı: iki kamyon dolusu İngiliz askeri 
ba ~hir sizi memnun edemez. Zi Evet, siyast komiserin sırtında Akkn'ya otuz kilometre mesafe- havaya uçuyor. Yapılan tahkikat 
ra hadiselerinin hiç bir fevkalAde terden tenine yapışmış bir ipek de kimbilir kaç asırdanberı yan- üç Yahudi ile beş Arabın idamına 

... lrğ· kt gömlekten başka b r şey yoktur. yana yaşıyan iki köy .. Biri Yahu- sebep oluyor. Yahudiler doksanlık 
liği, orıJlnn ı ı yo ur . ., Yahudı' muhtarın akrabası ve A-

Beraberinde bulunan liman kuman dilerin öbürü Arapların. Arap kö-

Trnnsilvanya vapurundayız. danı lse deniz albnylığı rütbesinin yünde doksanlık bir ihtiyar var- raplar doksanlık katil Arnbın ç~ 
Kral Karol'a ve hanedana işaretlerini, çıplak koluna, makyaj dır ki Yahudi köyünün yine en az cuklnndır. Yahudi ile Arap el ele 

mahsus lüks apartımanların ar - karbonu ile çizmiştir. İkis.nin de doksan ynşında olan muhtarı ile vermiş lngilizi tuzağa düşi.ırmüş-
kasındaki kış bahçesinde geniş baldırları çıplnktır. Çorapsız ayak- çocukluk arkadaşıdır. tür. 
koltuklara uznnmış viski içiyoruz. larına birer dekolte sanclal geçir- Gece. Ayı, Boğaziç:nde bize gö- Bir vaka daha: 
Limnnı dolduran harp gemilerinin mişler, birer bedevi deveci tavrı ründliğünden en az bir misli daha Kudusteki şoförlerin bir kısmı 
güvertelerinde çınl çıplak dola - ile kıllı göğuslcrini kaşırlarken büyük bir cüsseyle gören nurlu bir Arap bir kısmı Yahudidir. Fakat 
şnnlar görülüyor. Serenlerden, gözlerinde büyük üniforma giym~ .F'ılıstin geccsı. İngilizler Yahudi şoförlerin araba-
taretlerden denize balıklıyan as - amiralelrin gururu çakıyor. Ynhudi köyünde muhtarın ka- larını tercih ederler. Bu bir nevi 
kerlerin neşeli sesleri Hayfa dok- Ceketimi çıknrıyorum, kıravatı- pısı çalınıyor. boykottur. Arap şoförler bu boy-
larından mnl taşlyan kamyonların mı çözüyorum ve birdenbire aya- _ Kım o'! kottan vazgeçilmesini İngiliz yük-
kıliıksonlarına kuışıyor. Rıhtımda ğa kalkarak komi.sere yaklaşıyo- _ Benim Yaa ahi (1) sek komiserliğine bildirirler. Yük-
Sert adımlarla do1aşnn nöbetçi i- rum: _ Ooov.. Sen misın ey dost? sek komserllk aldırmaz. Fakat bir 
kide bir dı.ıruyor, topuklarıru bir- _ Şimdilik Allaha ısmarladık. Ehlen ve sehlen... kaç gün sonra Yahudi otomobille-
leştiriyor, kimbilir hangi karakolu _Ne o? Gidiyor musunuz? Doksanlık ihtiyar Yahudi kapıyı rine bir "infilAk etmek illeti,, 8rız 
değiştirmeğe giden bir kıtayı se - _ Evet ... Burnya kadar gelmiş- açıyor ve doksanlık ihtiyar Arap olur. Şoför yolcuyu alıp taksiyi 
lfınılıyor. A ve B işaretli iki an- ken Filistin toprağına ayak bas- eve giriyor. kapadıktan sonra marşa bastı mı, 
bann çatılan arasmdnn görebildi- mamazlık edemem. Arnba kahve ikram ediliyor. - Gümbürrr! 
ğim bir pnrça asfalt üzerinde kah di Komiser iki parmağı ile gömle- İçtikten sonra: Otomobil uçuyor. 
ken1i tellerle sarılmış bir mitral- ğimin snğ yenini cımbızlıyarak çe- - Bnna baş ağrı:;ını kesen ilaç- İngiliz, hala Arap şoförün oto-
yözlü kamyon kah bir zırhh otoma kiyor. Adeta yalvarır gibi söyle- tan bir tane verir misiniz? -di- mobiline binmemekte ısrar etmek 
bil beliriyor. Sağda, tiç bin, beş niyor: yor- Eğer müınkün olursa bir iki tedir ve hAla iki günde bir bir Ya-
bin yılın hatıralarını saklıyan Kar - Kalınız, gitmeyiniz, vazgeçi- sigara Vt!rmenizi de rica edeceğim. hudi şoför, arabası ve yolcusu ile 
mel dağı ağaçsız, gölgesiz, insan- niz bu sevdadan. Hayfa sokakları Yahudi çocukluk arkadaşının uçmaktadır. 
sız sessiz bir yaban gibi duruyor. bir yabancı için Yahudi, İngiliz ve arzusunu derhal yerine getirıyor. J fte Filistinde, 1938 yılında 

İsrail oğullarının altın devrinde Arap için olduğundan çok daha On dnkika sonra Arap kalkıyor. ölenlerin herblri buna ben-
peygamber Süleyman, sevgilisinin tehlikelidir. Dün bir Rus ve geçen Eski dostunu kucaklıyor; zer bir facianın kurbanıdır. Ve bu 
göbeğini, üzerinde keçi sürüleri hafta iki Adalı Rum öldürüldü. - Seni Allaha emanet ederim. kurbanlann sayısı hiç t.e az görül-
dolaşan bu dağa benzetmiştir. Yenimi parmnklanndan kurta- Diyip kapıya doğru yürüyor. memelidir. Zıra İtalyaya, koskoca 

Geminin üç vinci durmadan ça- nyor ve kendisini gülerek scliım- Yahudi, ev sahibi olduğu için önü- Hııbeşistaru znptetııren harp an-
lışıyor Eriyen bir buz parç~sı g'bi lıyorum . Merdivenleri kayarak ini ne geçip yol göı.iermek ıstiyor, fa- cak iki bin Bersaliyeri neferine 
terliyen gemiciler içi yemış dolu yor, nhtımı koşa koşa geçip Hay- kat Arap maşlahı altına sakladığı mal olmuştur. 
sepetleri kıç güverteye istif edl • fa asfaltlnnna ayak basıyorum. tabancayı ~eker çekmez Yahudi İngilterenin 69 ölü mukabilin-
yorlar. Dünkü çöl bugtin yemiş B eş saat dolnştığım bu şehir- muhtarın belkcmiğine uç kurşun de bütün Musul petroller.ni istis-
bahçeleri ile dolmuştur. Dünkü ço den gemiye döndüğüm za- sıkıveriyor. Yani çocukluk, gen1,'- mar etiği düşünülecek olursa bir 
rak Filistin, iluhi Nilin suladığı man Hayfa polisinin siyast kısım lik, olgunluk ve ihtiyarlık arka- yılda, hiç bir şey kazanmamak 
Mısıra meyve ihraç ediyor. komiserine niçin hak verememiş dnşma ahretin yolunu gösteriverl- için, 1624 ölü 832 yaralı veren Fi-

s ıcnk gittikçe fazlalaşıyor. Göl- olduğumu şimdi bu rakamlara ba- yor. !istin Arabına ve çölde bir mede-
gede, dört büyük vantilatör kıırak bir daha hatırladım. Tnbil Arabın hemen tevkif edil- niyet yaratmasına rağmen yine 

çalıştığı holde, buzlu viski ıçtiğim Kah bir kahvede agelli Arap diğinl ve fngillz karakolunda kısa hiçbir şey kazanmadan bin can fe-
halde beyaz keten elbisem içinde, gençlerinden, kah modem vitrinli bir muhakemeden sonra derhal a- da eden Filistinli Yahudlye acı-

• Ash 7oktur biJlrlm vld Tasb CI• 
nfn,• 

"Nafile bal tahp ağzıma yalandır-
dı beni!" 

• Gazetel~rde Kadıköy için cc!11ea 
vaatlerin pek az ve pek luymetsh el
nıalanna rağmen bb gene memnaİa 
ve hoşnut knlm:r:. Çiinkü • ruha re
·unı şadolsun - Fuzuli bize pek fena 
lıfr kanaat imanı aşılamıştR, hW 
den·i§ yapmr itr, ve onunla beraber 
şu iki mısra her uman (derdi zebana
mızdrr [.]): 

"Ne verseler lna §&kir. 
Ne kılsalar Ana tfıd!' 

Ah .. saym Bay Kırdar. Bu pJfl 
nıhu, hu Asya ruhu ne berbat bir 
şeydir. Yii:derce piirgnhıvardan 
geçtik, gene bu fena ruhu ynkıp ba
de \.·ercmedik gitti._ 

• 
Kadtköytln onarılncafl s~Y'enea 

yollanndan biri Rıhtım caddesi lmlf. 
O yola bo adı verenler mutlaka et
lenmek istemişlerdir. Çünkü mede
ni dünyanın hi~bir bilyük merke7Jn
de değil ya deniz kenanndaki kfiçük 
kıısabalannda hile bu biçim bir kari. 
katür nhtını caddesi yoktur. 

Öteki caddeler gene Arnavut kal
dmmı sisteminde tamir edilecekse 
hiç yorulmaynıız Bny Kırdar. Çün
kü bir ay sonra eski hali bulacaktır 
ve biz huna alrşıt"l:r.:, Bir nokta daha: 
Bu caddeleri tamir ederken selefle
rinizin yaptığı gilıi ortalnrrnı parke. 
yanlannı Anıavut knldrmn tası De 
yapmayınrz. Hiç olma7. a siz bıs...
lara arabalardan, beygirlcrden ot• 
Ye kamyonlardan fazla kıV't"nct ' ,;.. 
rıh. J•.. ve 

Kacbköyftn IA.ğnnlanndan ft 11-
ğımsıdıktan söz a~mıya cüret ed&
miyorum. Mido.nh bulruur korkusl· 
it-... 

Snyı:-ı ve evgt1crle _ 

~] M nrif Vek 1ı YücC'l duv n c;m. 

mnınnk elden ge n ~ or L 
J • on r. 

toplanacak olan konferans. Şarkı 
Akdeniz kıyılarındaki bu hailenin 
son perdesi olabilecek mi? Bunu 
temenni etmeden insan olmak 
mümkün değildir. 

(1) Kardeşim. 



1 TAN 

Buszün Pera ile kcrrpltıfacak olan F enervahçelüer 
yıldönümlerind e 

Bugünkü Maçlar 

Fener - Pera, G. Saray 
Kurtuluş, Beşiktaş -
Şişli Karşılaşıyorlar 

Rumenler 
Bizi Nasıl 
Görüyor? 
Türk Futbolünü ve 

Balkanları Çok 
Zayıf Buluyorlarmııl 

Sofya, 29 (Hususi) - Bulgar ga
zeteleri, Balkan futbol turnuvasının 
tekrar ihya edilmesi için çok alak:ı
dar oluyorlar. Dnevnik gazetesı -Un 
yazdığına göre, Rumen milli futbol 
takımının başkanı Dr. Stela'nın A
tina ziyaretinde Yunan futbol mü -
messillerile Balkan futbol olimpiya
dının l.hyası tekrar görüşülmüştür. 

Burada çizilen bir projeye göre, 
Balkan futbol turnuvasının Yut!os · 
lavya istisna edilmek üzere Türkıye, 
Yunanistan. Rumanya ve Bulgaris-

• tanın iştirakile tekrarlanması ~t~n
mektedir. Çünkü Balkan futbol tur
nuvasının sukut etmesine Yugoslav· 
ya sebep oldıığu için Yugoslavyasız 

dahi müsabakalara devam olunabile
ceği zikrolunmuştur. 

Şu halde Balkan futbol turnuvası-

Bugün Taksim stadında üç büyük maç seyredeceğiz. Fe
nerbahçeWer Pera ile, Beşiktaş Şişli ile Galatasaray da Kurtu
luşla karşılaşacaktır. 

nın tahakuk etmesi Rumanyanın ka
rarına bağlıdır. Çünkü turnuvanın i
fa edilmesine Türkiye razı olmuş, 
Bulgaristan da prensip olarak kabul 
etmiştir. 

Fakat Bükreşte çıkan Universul 

Sport gazetesinin yazdığı bir maka· 

Okuyucu Mektupları 

Asker Davalarında 
Masraf Var mıdır? 

A3ker bulunınlanrı resmi makamlartı 
yaptıklan müracaatlar, açtıklan dlva- I 
!ara masraf alınmadıfl hıılde askerliğin 

içinde açh~ ftl netieelendirdtlfm bir da 
nmın ilAmınJ almak üzere yine askeri 
makamlar yolu ile mahkemeye ,rapti~ım 

teşehbil~ (1190 kuruıı ıtönderildilti takdir
de ilAmın verilebileceği ... ) ~eklinde cevap 
aldım. 

Asker bulunmam dolayısile bu parayı 

veremlyecek ve aleyhime neticelenmiş 

bir davayı temyiz edemiveceğim. 
Halbuki, kanun mu~lAk bırakılmııı hu

suslar için hAkime geniş bir takdir hakin 
verirken hAklmln bu hakkını istimal et
mPmı>«i niçin :vıılnız b11na ait ol~un? 

Karasu Aa. ş. Kem;ıl Yel 

* 
Deniz FacioJ~rn•un Önüne 

Gec;mek Lazım 
Karı:ıdenizde her sene üstUste facialar 

oluyor. Bun;ı karşı yine yapılması en cok 
mümkün olan şeyler bile yapılmıyor Der
me çatma limanlarda eemi leı;leri birbi
ri üsttıne yı~ı!ıyor ve tPhlike her sene bi
raz d;ıha artıyor. Asırlarcıı evvel dedPle
rlmlıln yapıp bıraktıkl<ırı Ereiflideki Dö
külü denilen mendireği a;ı; masrafla tAmlr 
etmek mümkün ddil midir' Bab;ıburnun
dan Çengelbumu istikıımetine bir men- 1 
direk olsun atılamaz mı? Handeresi. Ço
bançeşmesl veyahut Hııstahııneönü. Eski 
Dökülil, Bu7.hane. Ere~li !imam, Bııbabur· 
nu; bunlıır hen tehlikeli yerlerdir. Gücük 
himmetler esirıu•rımPmelidir! 

Karad.,ı lzll bir okuyucu 

* 
Yabancı Dadılar 

(Yabancı dadılar) serlevhası altındaki 

yazınıza pek memnun oldum. On yedi şu 

kadar milyonluk Türk milletinin de ayni 

suretle miitehasıoiR olacağına kaniim. Ya

zılarınız pek isabetlidir. Yalnız vaziyeti 

mal!ye~i mil!:ııit olan aileler değil, ancak 

geçinebilecek bir aylığa sahip olan aile-

Her hafta gayri federe klüplerin Taksim stadındaki maç
ları büyük bir alaka uyandırmakta ve binlerce kişiyi statta sa
bahın sekizinden itibaren toplamaktadır. Bayramın hareket
siz geçmemesini düşünen Fener, Beşiktaş, Galatasaray klüp
Jeri üç gayri müttefik klübü de aralarına alarak bu müsabaka
ları tertip etmişlerdir. 

leye göre, Rumanya turnuvaya gir· lerden birini tanıyorum ki, gurur satmak 

mek istememektedir. Çünkü Ruman· maksadite en Adi bir ecnebi karısını tu

1 

Hiç şüphe yok ' iti bn gayri federe 
klüpler başlılıaşına birer kuvvet ve 
birinci sınıf taltımla:C'dır. Fakat şu da 

vııpt.ırmaktadır. ya orta Avrupa kupası turnuvası i- tarak çocut!unR dadılık 
Anlıynhllerc.'tlm bir ~ey vıırs::ı. o da. dadı-

çin angaje ediJmiş ve bu turnuva Ru 

manyayı Balkan turnuvasmdan dalıa 
ziyade alakadar ediyormuş. Bun -

dan sonra gazetenin kaydettiğine cı.ö 

re, yeni Balkan futbol turnuvası SQf· 

lıi?ın mUrebbi;vcllk nlması la7.ım ıtelecek, 

mürebbiveli'< ı'lPmek vıılnı1 rocueun sıhha
tine nezarı>t et.mPk d"'Jril. rncu~m evvelA 
konus11c::ıj?1 ı>n::ı ıı~nnını h"lrsmı ve terbi
yesini vcrmPk <iem~l<t!r Yabıoncı dadı ya
ni mürebbiye ise hunlıırırı ::ıl{~fne icrııyi 

Çelikten 

Çocuk fe1dne en çok uğrayan 

memleket Amerika olduğu ıçın bu 

afete karşı alınan fenni tedbir asıl O· 
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Akciğer 

redchiliriz. Resimde dört çocuk bir • 
den tedavi edilmektedir. Çocuklar 
cihazın daha ziyade bir iskence ale
tine benzemesinden kork~asmlar di

rada büyiik tekamiillere eriştirilmiş- ye gözlerinin öniine oyuncaklar kon-
tir. Bu meyanda yanbş olarak "çe • muştur. Bu cihaı sayesinde bu d.a..

lik akciğer,, diye anılan cihazıı ıı zik· çocuğun hayatı kurtulacaktır. 

At,lamada 
Kapalı Saha 
Şampiyonu 

va.rki hu klüplerin bir çok oyuncula
rı müttefik Kliiplerimizde kayitli ve 
lisansiye olduklarına göre hangi ta
kmu tercih edecekleri düşünülmeğe 
değer bir mı:?Seledir. 

yayı. Atina ve Ankaray1 daha "11;tya- m~mele ctmektciHr Su hnlclı> çocuğun 
de alakadar edecekml . Bükreı;rt. ı-ı-_;!!~cıığı ak_,(ış terb~eden memleket ne -~;..-...; .... 

ıstıf;ıd e ı>der. 

Her sene tekTar edilecek olan lstan 
bul kapalı saha atlama birınciliği 

hatırı sayılır bir kalabalığın buzu -
runda ve bir çok birinci sınıf atletle
rimizin iştirakile dün Beyoğlu halke
vi jimnastik salonunda yapıldı. 

Alınan teknik neticeler şunlardır: 

Yüksek atlama: 

Fenerbahçe - Pera maçından baş 
!ayarak bugünkü müsabakalar üze -
rinde diışünrelerimizi yazmağa baş
lnyalım 

Fenerbahçe • Pera 

Günün en mühim karşılaşması 

bu olacaktır Feneı bahçeliler pazar 

günü çok fena bir itadro ile çıktıkla-

nna rağmen Galatasaryı bir gol fark 
1 - Pulat (G.S.) 1.65 (İstanbul lıı .ı l 

yenuı er. 
rekoru ega1e edildi), 2 - Süreyya 
(B.İ.) 1.60, 3 - Faik (Y.S.0.) 1.60, 

Kategorim 

Pera ka~1sında herhalde diişüne 

rek yapılmış bir takımla çıkacakla
nm ümit ederiz. 

se bu turnuva B karşılaşmalarından Aca~ıı bi7.im Tilrk ailelerinden gavrl. 

başka bir tad vermiyecekmiş. memleketlmil'de yası:vıın ve hııli vakti 
yerinde btılUnRI" Oİl:terlerinÖPn hfcbİ!' kim-

En nihayet Rumen Universul Sport se çocuklarını vııhııncı dndılara tevdi et-

gazetesinin yazdığına nazaran Sotya- tii!i hlc l'ill'e cıırnmıvor mu' Demek ki bi
zim v;ırıtı1'1arımt7. sırf 7Üf'l"eli1<ten ibaret 

dan AS 23. İstanbuldan Galatasaray ve drıhıı rln~rn<:u Avnıp::ı fını>tleri tııklit-

ve Pireden Etnikos, Bükrcş birim:ısı- cilii?i d,.mek' S11nıı dıı il1've edebilirim ki 
ne karşı çıkacak timler değildıt'ler. bunları rla y;ınan ;ı;Prı'!in. fak<>t ~ayri mü

nevver veyıı nim münevver h<ılk tabııka-
Hatta, bu timler, Ferensuvaroş Aus
triya, Hungaryo gibi büyük takımla
n seyretmiye a~ışan Rumanyada r<!m 
şivar, Arad ve Kulj kasabalarına bi
le kabul edilemez. 

TAN - Bu bahse biz de avd~t e-
derek Bulgarlar gibi noktai navt:-ı
mızı bildireceğiz. 

sıdır. Ve ııonrıı bu mür-:?bhivelerin cnğu 
ia bulundui!u me""llcketlerde hi7.metçl
likte iş bul;ımRz iken buraya geldiklerin
dl! onlar kendilerine dPifü bi'Z kPndi safvetl 
l(alhimlzle onlara paye vererek başımızın 
üstünde tutu;voruT.. 

GedlkpJ1,ıııda NO:r:het Akba, 

Kalede tabiatiyle Hüsaınettin oy- =============== 

Bu resimde Fransada Amerikan hastanesine konulan çelik ak elleJj 

görüyoruz. 
Cihazın altında körüğe havayı gönderen dinomolu tul11D1b• n.rdır. 

1 - Feyyaz Beyoğlu haikevi 1.55, 
2 - Fuat Alman okulu 1,50, 3 - Os-
man Kabataş L. 1,45. 

Kategori ıv. 

natılacaktır. de edilmemeği ve bu hattın felce uğ· 

Biz~ ltalır~n müdafaa hattında Fa- ramasını mucip olur. 
11~ ve Lebibin oynatılması daha iyi 
olur. 

Pera da m•thakkak ki en kuvvet-
·. GAZETELERLE .· 'Ş}\.KAL-A:Jl 

• . . l ' ... 

1 - İhsan Şişli Terakki 1.45. 2 -
Stavro Beyoğlu halkevi 1.40, 3 -
Doğan Alman okulu 1,34. 

Halatla yüksek atlama: 
1 - Güregü::ı: (Üniversite) 3,2!5 (İs

tanbul rekoru olarak kabul edil:ii.) 
2 - Sudi (Üniversite) 3.10. 3 - Faik 
<Y.S.O.) 3.10, 4 - Halit (İst. lisesi) 
3.00. 

Kategorim 
1 - Stavro Beyo~u halkevl 3.10 

{İstanbul rekoru olarak kabul edildi) 
2 - Annen Alman<>kulu 2.70, 3 -
Hakkı İstanbul lisesi 2,40. 

Durarak uzun atlama: 

1 - Halit deni::ı: lisesi 2,89 (Yeni İs
tanbul rekoru) 2 - Faik Y.S.O. 8,85, 
3 - Şerif Beyoğlu halkevi 2. 78. 

Kategori IlI 
1 - Orhan İst. Lisesi 2,77 (Yeni 

!stanbul rekoru) 2 - Feyyaz Beyoğ· 
ıu halkevi 264, 3 - Afif 1st. lisesi 
2.50. 

l{ategorl IV. 
1 - fhsan Şişli Terakki (Yeni. !s

tanbul rekoru) 2,57, 2 - Ender fstan 
bul lisem 2,43, 3 - Doğan Alınan er 

kulu 2,29 
Durarak üç adım atlama: 
i - Yavru Beyoğlu halkevt 8.46 

(İstanbul rekoru olarak kabul edil • 
miştir), 2 - Halit Deniz lisesi 8,27 
3 - Failt Y.S.O. 8,22, 4 Pulat G.S. 

8,22. 
Kategori m. 
ı - Feyyaz Beyo~1u halkevi 7.88 

tstanbul rekoru olarak kabul edilmiş 
tir} 2 - Orhan İst. Lisesi 7,45, 3 -
Ender (İstanbul lisest). 

M1tavin hnttına gelince Fenerbah 
ç-e takımının en kuvvPtli tarafını bu 
llat teşkil etmektedir Fakat Aytanın 
Peray.'\ karşt oynayr.mry-acağını veya 
C•ynatı!r.:ııyac~ğmı ~aber aldık. Ar -
tık FenPrbahc;enin senelerdenberl öz 
malı otmuş bir oyuncunun ne gıöi 

duşünc,..lerle oynam<ı.ması veya oyna 
hlmaması bitmiyoruz ne kadar doğ -
ıu olu-=- Eğer Aytan hl\kikaten oyna· 
mıyacaksa mnkez nınavine Ali Rıza 
Esad da onun yerinde oynatılarak 

btı hat şöyle olabfil-r: 

Esat, Ali Rıza, M. Reşat. 

Hü~ım hattı: 

Sat'• licive-rtliler btı hatta pazar 
günü b;r devre Leb4oı, bir devrede 
ele F.1'.!.?;'lı oyni\ttılar. Bu müsabaka -
lar hus.ısi hrşılaşmalar olduğuna 
göre Naci ve Semihin oynatılmasın -
da bizce hl.ç bir mahzur yoktur. Bir 
maçta cezalı hir oyuncuyu oynat • 
mak o takım11'\ hük':llen mağlftbiyeti
nt icab~ttirirs~ de bıı yal.nı% resm1 
müsabı.kalar ::ctndlr 

li kadl'o..'!u ile Fenerbahçe karşısında 
görünPCektir. Pera takımının bilbas 
sa hücllm h~ttı birinci sınıf eleman
\$\rdan teşekkül etmi~ bir hattır. A
rnlannaa bilh~ssa Rı:ımbino Fener -
bahçe ~alesi için biiyük bir tehlike

~ir. 

Fe'lerbahee ve P era maçı öyle 
zannediyoruz ld bize cok güzPl ve 
zevkli bir oyu~ seyrt.?tmek imKanını 

verece,,ı:tir_ 

Be,iktaf - Şişli 
Lik maçlarında puvan cetvelinin 

başında görünen Siyah beyazlıların 
Şişli ile olan lrnrşıl.-ı~ması da çok çe
tin olncaktır. 

Be~:.ktaşın daha ziyade sertliğe 

k2çan '"'ir oyt.:n tarzt vardır. Şişlinin 
de gayr: federe kli.lp1er arasında dai
ma sert bir t::\kım oldnğu maıitmdur. 

Bu karyılaşma bu sıL-etle sert bir cer 
yan hk1p edc-eektir 

Şişlı bu müsabakaluıı büyük bir 
(•hemmiyet vermektedir. Tam kadro
su ile .:ıkabilmek i~in Fenerbahçeye 
tirdikten sonra Anitanya giden ta
kımlarının eski antrenörü ve merkez 

Halhu.ki hu mü~abakalards bu - muhaclmi Vehabı da getirtmeği dü
nun ms>vzuu bahis <'lmaması lhım şümnelrtedirler. 

~clir. O hald~ hücum hattı da bu şe- Fenerbah~ - Pera maçı hakkın-
!-:ilde olabilir· daki dnsüncelerlmi.rl yazarken bun -

Semih, Naci, Y~, Şaban, Fık- lar h~st maçlar olduğundan ee::ı:alı-
ret. lann oynama.qnda mahzur olmama-

Bundan başka bk §ekilde çıkıla- cı lbım geldiğini keydetmiştik. 
ınaz. Bilhassa Fikrctin pazar günkü O halde Şeref de "'YJ1atılabilir de-
maçta da bir defa ds.ha görüldüğü gi mektir. 
hi açıkta oynaması lazmıdır. Bu müsabaka d!l zevkli bir karşı-

Akri hareket kendisinden istifa - aşma olacaktır. 

Namzet i.imleri 

S on Telgraf,, gazetesinde o
kuduğuma göre. yeni me • 

bus seçimi hazırlıkları büyük bir 
faaliyetle devam ediyormuş: 

Bazı fıkraları bazı makaleleri 
dikkatle okuyunca anlıyorum ki, 

"Son T-algraf,, gazetesinin verdiği 

bu havadis, - tesadüfen - doğru • 

dur; ve seçilmeğe hazll'lananlar, 

seçmiye hazırlananlardan kalaba -
lıktır. 

Bu havadisi okuduktan 

"Yeni Sabah,, gazetesinde 
bir ilan gördüm: 

sonra, 

şöyle 

"İsmet İnönü albümii: İnönünüı. 

hayatı, hizmetleri. Yazanlar: Pe • 

yami Safa, Abidin Daver, hhami 

Safa, ita ... " 
Hani, namzetlerin isimleri Pzli 

tutulacaktı? 

• 
Objektifin marifeti 

Son Telgrafta. içindP koyun -
lar, .-e insanlar bulunan bir 

fotoğrafın altında p satırlar ya • 
zıh: 

MKurban pazar1annda pazarltk!" 
Fotograf objektifinin marifetini 

görftyor m11sunuz? Pazarbğm bile 
resmini ~k:iyor! 

Ruimlerini olsun oynatmıf 

Y ine bu reftkimizde memur -
lan, V ckilleri azil ve nu • 

betmek, acaip bir mani halinde. 
Geçenlerde, "teeyyüt etmeyen. 

bir şayiaya göre,, kaydini siper e
dinerek, kabinede yeri değişmedik 
vekil bırakmamıştı . Fakat bere • 
ket versin, bu "teeyyüt etmeyen 
şayialar,, ı hadiseler tekzip etti. 
Başvekil Refik Saydam "yalan,, ha 
vadis yazılmasına şiddetle aleyh
tar bulunduğu için, Son Telgraf re 
fikimiz, hem sayfalarını, "teeyyüt 
etmeyen şayialar,, la süslemek, 
hem de "muhabir,, ücreti verme • 
den, kolaylıkla, ve ucuz tarafın • 
dan ,.doldurmak,, zevkinden maJı.. 
rum kalmıştı. 

Bu gazetenin dünkü ınıshMtDm 
birinci sayfasında vali Lutfi Kır -
dann resmi vardı. Altında şu eüm 
leyi okudum: 

"İktisat vekili Hüsnü Çakır!" 
Ayni sayfanın başka bir köşesine, 
fsktuıat vekili Hfüınü Çakınn da 
bir fotografı basılmıştı Onun al • 
tında da '° eOmle yazıhydı: 

"Vali LQtfi Kırdar!" 
Göriiyor musunuz? manisinden 

hala kurtulamayan refikimiz, ken
dilerini yerlerinden oynatamadığı 
vekillerimizin, resimlerini olsun de 
ğiştiriyor! 

F rankonun ilerleyifi. 

S on Telgraf" gazetesinde ff 
şöyle bir serle"t'ha nrdı: 

Frankoeular, her CÜJl bira .._ 
ha ilerliyorlar!" 

Frankocular nede nerliyorlarf 
İspanyayı yıkmakta mı? 

• 
•N eyÜn hallUan,. 

Ben, bizim Balikamas balık~ 
nın y .u:dığı nefis hikfiyelerin ea .. 
dık rtarilerilıden biriyim. Dü:e de, 
Neyz"n Tevtik'e ait hikayesini 
zevki., okudum. flalikamu balık· 
çısı, Neyzen 'Ievfik'in hayabnı, bir 
hikayeye 'Jtğdırmak meharetinl, 

bir sanatklt kudretiyle göstermiş! 

Fakat bu hikayeyi okuduktan 

sonra da an,ttdım ki, tıpkı et bul&

sası, -ıebze bnlasası, patates, doma

tes, p:ınear \'e daha bilmem ne hn

lisuı gıöi, ' 'iman,. hulasası da ya 

pılıyol:. 

Mi3ı.J mi ı<ıdyor•n.nu7.~ lste- sh:e, 

ba btklyedN.ı "'Nevzen hulasası!., 

Bence, Hıı.~fkamas balık~ı!n, Ney 

zen Tevfik'i bir hiirayecikle "hu

lasa,, etmiş ÇUnkü benim bildi
ğim, ve her t?lime re~irdikçe doya
madan okuduğum Neyzen Tevfik, 
koskoca bir ı omnndır! 

ı 
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Fransa tarafından 
UijüdUr. Fransa bu 

zırhlı11, flmdlye kadar yapılan Fran11z zırhlılarının en bD• Alm•nlar da 35.000 tonluk yeni bir ••nıf zırhlı lmallne baıl.n\tflardır. Almanların bu zırhh11 on puılul< aeklz v• 4,1 ,_. 

a.k 14 topla mllcehhezdlr. Toplar geminin ortaaında tekbllf ediyor. 

1 .. • .t .f 

Katıılonyad•n ıon gOnlerde b•tlıyın rnu hıceret akınında çocuklar, ihtiyarlar ve 
ıcıdınlar bOyOk bir yekQn teıkll ediyor. Çocuklar, ana babalarının eıyalarını bek• 

lerken gilrOIDyor. 

ıkerlerlnden bir grup, Gra ndella'nın zaptından ııonra, Katılonyaya 
f'rıınkonun a 

ilerlemek için dlnlenlyor. 

1 Ba,veklllnln davet· 
Ptıf'I• Yugoıl•VY 

fulya Hariciye Nnıl""I ' Kont Clıno, geçen rı bir ıradı g&rUyoru:ıc. 
ııaı oıarale bir ır parUalne lttlrak etti. iki ııa.zı 

€!!-efe 
Nasrettin Hocaya Sorarsanız : 

!Giiniin Resimleri 

lıpanyıda Segl'"e cepheılnde ılleler tay yıre glSrOnDnce ııöınıcakları aıijınıkların 

ıiiızlarında bekliyorlar. 

1 ngllte,.. Harbiye Nazırı M later Horbellıha tayyare cllfll toplar tarafından kul• 
lınılan projektörleri teftlt ediyor. 

Franklıtlerln BorJH Bl•ncaa katabatını tıgal etmeler! Dzerlne 
Faılıt ıel1mlle kal'fılamıılardır. 

çocul<lar 

Cener1I Franko, Kıtalonyadı y•ptıOı aon turruzun il.erleme aafhılarııtı 
adlvor. 

.---.._.~---~-----

onl..,. 

tot.ıata 

ı anJa 
lşladı 

de 

lnglllzlerln mot&rlO kıt•lırında ıofl!rlDk edenler hOnerfl birer 
mllhendlatlrler, Ve 

bunlar her arızaya kal'fl gelebilecek vulyette ve ehllyettedlr. 

---~-

I iktibas Hakkı Mahfuzdur ı 
Vap•n: SALiH 

_ Ver ·elini öpeyim de bayramlaşa· 
.nı J{ocam, hem de hediyemi ver .. 

:Nasrettin Hoca - Vereceğim senin 
hediyeni ... Hele biraz sabret. 

ı ...,.. lbrahim Necmi Dilmene. 
2 - Hilklinıet tarafından satın alına· 

cak şirketlete. 

4 - Yeni Vali ve belediye reisine. 
5 - Celi] Batara • 

'l - İmpekeı ,trketini kuranlara. 
8 - Ekrem Köniğe. 

10 - Şiikrü K.ııyaya. 
11 - Saylavlnnnnza. 
12 - Sulh per.üıine. 

3 - Eski vali Üstündaia. 
6 - Bile yapan esnafa. 9 - Tevfik Ruştü Arasa. 

e _ f{.imlere ile hediyeler veriyorsuıı 

)JakaytJll 1 u· b' - ırel' ll.'er sayayım: 



1
Ne lzcım 
Ne İhmal 

_) 
. .. (Ba.ıı 1 wddcJ 
~ "S!ze ~t acı, nınmm • 

bcak bir haber Yel"eCej'im.. 
Gemi siparişi meselesine aella

ee; bu meselenin R}>lntilerl bugün 
clahl remıJ tebliğleri doldurmakta 
... Satie biTıaanın satm almma u.
.ıesiyle alikadar olarak büyük 
bir devlet bankgınm meflıur bir 
medfbil ne ayni bankanın heyeti 
idare lzaJarından bazılarmın :isti
fa ve azilleri gıl>i devlet hayatında 
ender olan vakalar cereyan etmek
tedir. 

Demagojiden bahseden zat - .. 
t:tyor? 
Devlethı bizzat ,.maıek ft neefp 

bir temizlik endi§eSiyle meytiıma 
atQğı bu gibi ~eselelerdea Türk 
matbuatı bahaetmeıdn mi?. Hak
kında fikir ve mütalh 1181'Cletmekr 
ten çııeldnsin mi?. 
Eğer arzu ve mabat ba t.e al

danıyor. Türk devleti ile Türk hal
kı temizlik ve dürüstlük lstiyo~ 

lar. Türk devleti ile Türk halkının 
mah olan hazineye yan gözle ba
kanlara artık fırsat veri1memeat 
talep olunuyor. 

Acaba bundan evvel böyle btr 
fırsat veriliyor mu idi? 

Hayır!. Kimse böyle bir iddiada 
bulunamaz. Fakat; son kısa bir 
müddet esnasında meydana çıkan 
bu kadar mühim hldiseler gösteri
yor ki suiistimal edenler devletin 
aldığı tedbi,rleri semeresiz bırak
mıya muvaffak oluyorlardı. 

D
a şte bunun içindir ki; Türk 

halkı mücadelenin bir kat 
daha teşdidini, tedbirlerin bir kat 
tevsiini arzu ediyor ve hüktlmet te 
bu arzuyu sezerek o yolda hareket 
ediyor. Türk matbuatının bu işte 
de Türk hükfunetinin yardımcısı 

olması bir kabahat mi? Bir hata 
mı? - Bilakis teşvik ve takdire JA
yık değil midir?_ 

Evet anlıyoruz; Türk matbuatı 
temizlik mücadelesi bahanesiyle ef
kan q.mwniyeyi karıştırmak, ale
lade hadiseleri büyülterek gürül
tü çıkartmak ötekini berikini iftira 
ve isnatla şüpheli göstermek mem. 
leketin maneviyatını kırmak, boz
gunluk koparmak gibi cürümler 
irtikap ederse elbette iğrenç ve 
bertürlü melanete layık ve müs-
tahak olur. . 

Fakat Türk matbuatı bu fptidat 
devri geçirm;ştir. Olgunlaşmış ve 

n..milli vahdetin ne olduğunu takdir 
rimiı'-emiş ve bu vahdeti bozacak her 
'9i )inll'l bir hareketten tevakki etme 

Alınf bilmiştir. 
Y~inaenaleyh o, umumt menfaati 
1 .. ~rumak hususundaki vazüesine 
sarılacak ve bu yolda kendisi ile 
mesai birliği yapmak istiyen ve 
hürriyetine riayetkar olacağını te
red<iütsüz ilim eden bir hükiımeti 
gözbebeği diye telakki ederek o 

azı eıımının 

Yıldönümü lzahat Aldı 
IKl"I --~ ... ı.,--.~..,.-..... ~~~,.-~;;-----;--~-----,,__---~------

l ıi Etrafında 1 Başlıg~~--) it ... ~ {Bafl ı ~ " l .... •ı (Bap ı .... , 
inek aıwiebwl)eft•Mferltr. Çlinki\ -- Denhhmkta Wllk dün teni edil -
eak ba a,.te iptidai maddeler ala- mJftfr. Vesatt zabitler.1 n milrette
bm:r.. O ha1dıe ya mailarmım thnM; batmm fUbat maaflan tam olarak w 
edecelb. ~ 6lecefls. Alm+ııya t.e ri1ıniJ, merkezde çalışan memurlarm 
mm-. O UJde clller clevletlerln lıle maap 150 liraya kadar olanlara, 
miıstemleke mi!lafttma riayet etme-. tam, 150 liradan fazla maq alanlara 

Binası 

Dün izahat Aldı bı9~ ... -= ~=-:.ıı:-: 
lecektlr. 

(Baıal ... , 

.. 1'11 
._., . 

~:=_uç: it ır:::tt;:;. da nısıf olarak tediye edilmlftlr. 939 

lelt tleret ~le tercih ediyoruz. Denizbnk bütçesinin henüz tadfk • 
Panmm ifa mo.t.entttir. İstibsalAtı- dllmemif olması bana 8ebep Pt.ft. 
mız arttı:kça paramn: da artmakta- liyor. 

' 1 

• 11 

il Hl 
41 ızt 

IS lH 

- w t.brlallar' ... man ,,. im9l Llstelerbı -:mtnde .ynıea, ~ 
mawe.eıerde 6enııt ft'1& -•afla ~ ı.n,enm nktly yaptırımf oldup 
_... m6ddetl-'- ba aile sldllerlnden de istifade edilecek 
__, ıı::&".aa DWWUWW w "- B .... ~ -
lcammun beflnel maddeBine ft ,tik- ._. u ım;lll.ere gore çıkanlacak lis -
tek mektep mezmı1an için iti, dijıer- teles. nüfm dairelerinden get1rtile _ 
lerl ....._ n -.-.a- bir ~ cek llstelerle karfllqtınlarak nok -

~w Ç ~ ...-M .. ..,,. -t-- "----1 edil • 
g6re tesbit edilir. ~ wna ~ ecektir. 

il 15 
zs 7S 

dır.• Yeni bütçede 150 liradan yübek 

11 
11 
13 
H 

zo 
15 

IO 
5t 

Şu kadar ki bunlar meyanında bu Bu nretle vil.Ayet dahilinde .....,;. 
kanunun n~ tarlhfnde müstahdem kayyet bütün vatandaşların listeleri 
olanlardan hizmet müddetleri 3 se- huırland.ı.ktan sonra ikinci münte -
neye kadar olanların bir, ilç 9eneden hipleriıı teçimine geçilecektir. Bu • 
fazla olanların iki yukan dereeeye çime 21 martta başlanacak, 22 mart 
geçirilmeleri calı.dir. Ancak bu dere- çarpmba günü akf8lD1 ikmal edile

Her Bmer yabancı ~ketler- maaşlar üzerinde yüzde 30 tenzilit 
den bahsederken Holandaya, ~ yapılacağı söylenmektedir. Fakat bl
rfkaya, :yahut Cenubl Amerikaya zim tahkikatımıza göre, bu husus ii
karp hiçbtr emel beslemediğini, ha- zerinde henüz takarrür etmiş bir na. 
rlçte bu yolda söylenen sözlerin gü- bet ve tensikat vaziyeti yoktur. Y~ 
IOnç olduğunu anlattı. Daha aonra: nız Denizbank kurulmadan evvel ay-

15 10 40 
Sermayesinin tamamı devlet tara

fından verilmek ımretile kunılan ik
tısacll teşekküller teşkilatile klare ve 
murllkabeleri 3460 sayılı kanuna tabi 
teşekkiil1ere huausl kanunlarla kuru

celer terli ft tahvillerde müktesep cektir. 
hak teşkil etmez. İkinci mfuıtehiplerin seçimine, bil 

~lz herkesle sulh istiyoruz. Fakat 
Yahcdiler sulhQ bozmak için çalışı
yorlar." diyerek harpçilerden bah-
8etti, Mister Eden ve Duff Coopere 
tlrizlerde bulundu ve Alınan gue
tıelerinin bunlarla meşgul olmağa de
vam edeceklerini, fakat bunlann bir 
kaç ay içinde iktidar mevkime gele
bileceklerini söyledi 

Her Hitler Yahudilerden ba:h~ 

derken •Almanya çok nüfuslu b!.r 
memlekettir. Onun için Yahudileri 
çıkanyor. Yerlerl geniş olan memle
ketler niçin bunları almryorlar?" 

Dedi Daha sonra Almanya, İtal

ya, Japonya dostluğundan bahsede
rek ftalyaya Alınan müzahreti hak
kında kat'i teminat verdi ve ~ cüm
leyi il§.ve etti: 

'"Faşist İtalya fle nazist Almanya 
Avrupa medeniyetini kurtarmağa 

çalışıyor. Harpten bahsedenler ancak 
harpçilerdir ve harbi isteyenlerdir. 
Ben ise uzun bir sulh devresi yaşıya
cağnnıza inanııyonım. İngiltere ve 
Fransa ile aramrzda müstemlekeler 
meselesinden başka bir mesele yok
tur.,. Hitler Almanyanın başka mil 
letleri tehdit ettiğine dair iJeri sürü
len iddialara temas ederek "Bizim 
bütün yaptığımız 10 milyon Almanı 
kurtarmaktan ibarettir. BaşerdığI
mız bu işte İngilizleri veya Fransız. 
lan zerre kadar aliıkadar eder, hiç
bir 19Y ~ktur." dedi. Daha 80nra 

sözü Münih anlaşmasına getirdi ve 
Münihi ihzar eden Sinyör Mussolini 
ile beıralber Chamberlain ve Dala
die'yi de methetti ve Münih hakkın
da "Hayati meseleleri makul tarzda 
halletmenin örneğidir" dedi. 

hükumetin muvaffakıyetine can
dan yardım etmeyi de bir vazife 
addeyliyecektir. 

Ne vazifeyi ihmal ve ne de yok
tan bir şeyler yaratmak, habbeyi 
kubbe yaparak izam yoluna sap
mak. İşte; ciddi, akıllı ve şuurlu o
lan Türk muharririnin yürüyeceği 
yol. Buna demagoji mi d :yecekler. 
Ne diyeceklerse desinler. Yol bu
dur. 

~ayn deniz müesseselerine ma~ş ve lan bankalar ve teşekküller, devlet
ucret olarak verilen para yeJd)nfte ,_ VPVıt mülhak vey h • b-t u 

Bu fıkra mucibince aylıktan te8btt tthı belediye dairelerinde birden ba~ 
edileceklerin alacaklan aylık halen !anacaktır. 
almakta bulundukları miktarı geçe- ------40-----

TeYGf Ür ! 
· diki . ır- ·-~- a ususı u çe 
şım maaş miktarı arasında e~ idarelerce kurulan teşekküller me -
ce bir fark mevcut olmakla beraber murlırrınm maaş dereceleri de devlet 
memur sayısı 180 kadar artmıı bulu- memurları maq derecelerinin ayni
nuyor. Deniz müesseselerinin bfrlq- dir. Yalım bu müesseselerde 15 inci 
tirilmesile işler santralize edilc:lfli t-.. derece )"Oktur. 

çin daha az maaş verilmesi ,.. daha Tahsil derecelerine göre 
az memur çalıştırılması ıcap ettili Devlet müesseselerine ilk defa •
noktası da aynca bir tetkik mevzuu Jmec:ak memurlardan elinde mnleld 
olarak ele alınmıştır. Bu tetkiklerden tahail gördüğünü gösteren diploması 
sonra iş hacmine nisbetle fazla ~ bulunmıyanlar imtihana Ubi tutula
mur çalıştınldığı ve fazla maaş veril- caktır. Bu müeneselere, bu fekil dai
di w • tahakuk ed k k d resinde orta mektep mezunu olınıyan 

gı e.:s• ~ere a ~ '" lar 14 üncii, orta mektep mezunlan 
gerekse maaşlar uzerınde tenzllit ve 13 ü - 1• d.1. k ı 
t ·k t l akt ncu, ıse ve mua ı ı me tep er-
ensı a yapı ac ır. . 

den mezun olanlar 12 mel, liseden 
YWIUI Ziya ônipn •Özleri sonra en az bir yİl meslek! tahsil ya-

Yusuf Ziya Öniş, dün, kendislle panlar 11 inci, az tahsilli yüksek mek 
görüşen gazetecilere Denizbankta ya- tep mezuı:ılan 10 uncu. altı yıllık 
pılan son aziller hakkında şunlan söy y(jksek mektep mezunlan 9 uncu, 
!emiştir: meslekte ihtısat yapanlar 8 inci de-

"-Maalesef bazı kimseler hakkın recelere alınacaklardır. Bu müesse
da kati bir tahkikat yapılmadan ve selere alt barem layihasmm _ m~vak
tetkiklerin neticeleri dahi beklenme- kat maddelerinde de fU hükumler 

f l 1 vardır: 
den vazi e erinden azledilmiş erdir. A) _ Halen mOstahdem olanlann 
Bence sakat olduğu iddia olunan it- iicretlerl tahsil derecelerine ve bu ka-
ler varsa onlar üzerinde tahkı'1ı:at ya

p1lma lı ve neticede suçlan olanlar 
varsa suçları nisbetinde cezalandınl
malı idi." 

nuna tAbi mileuneler ne umumi, 
mülhak w hususi biltçeli devlet da
irelerinde ve bunlardan başka banka 

mez. 
B) thtısu mev:tilnde bulunan ,.. 

ehliyetleri vekAletlerlnce tasdik olu
nan memmlann bir defaya mahsus 
olmak üzere bu kanunun neşri tari
hinde almakta olduklan aylık derece 
sinde bırakılmalan caizdir. Şu kadar 
ki bu suretle alacaldan aylık fhtf.su 
mevkileri haricindeki memuriyet de 
recelerine nakı1 ve terfi için mükte
sep hak teşkil etmez. 

C) (A) fıkrası mucilbinoe derecele
ri tesbit edileceklerin dahil olacakla
rı dereceler tutarile almakta olduk
lan aylıklar at'asındaki fark, yirmi 
beşte biri her ay memurun aylığın, -
dan indirilmek suretile İzale edilir. 

Devlet memurluğuna ilk defa gi
renlerin menşelerine ve tahsillerine 
göre alınabilecekleri dereceler qa~ 
da gösterilmiştir. 

A )Orta mektep mezunu ohnayıp ta 
memurin kanununa g(Sre memur ola
bilecekler 15 tııc1 de1'eCe7e. 

B) Orta mektep mezunu olnJar 
14 üncli dereceye. 

C) Llse veya muadDt mekteplerden 
veya orta tahsille ayni zamanda mes 

Deniııbank eski umum müdüril Yu
suf Ziya Öniş, Denizbanktan çekildi
ği için. Ticaret odası idare meclisi 
azalığından ve oda ikinci relsliğloden 
de istifa etmiştir. 

TERZi "" 

;.SEVl<ET MUSLUBAS 1~ 
lktıaat müstefarının 

tetkikleri 
tktısat Vekaleti müsteşan Halit 

Nazmi, dün sabah Türkofise gelmif 
ve iki saat kadar ofis müdürü Nazmi 
Ziya ile ihracat ve takas işleri üze
rinde tetkikler yapmıştır. Halit Naz

mi, bir aralık müdür Nazmi Ziya ile 

birliıkte Deniz Ticaret müdürlüğüne 

giderek Vekil Hüsnü Çakın ziyaret 
etmiştir. İktısat Vekili, Türkofis mü

düründen iktısadi işlerimize dair ma
lfımat alnuş ve ihracat vaziyetini tet
kik etmiştir. 

• 

, ·~ Muhbnm müfterilerinin bayramım kathılar, .-detı. dil•. 
latanbul, Beyoğlu, istiklal caddesi No. 201 Tel: 43144 

ile SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten eonra muntazaman ditlerinizi fırçalayma. 

me7daıııda. 

(B~ 3 de) 
bir takım ntandaşl:mn manevi ha -
7•tlann• karşı daha habis şekilde 

bJ'maya devam edecektir. Bun -
dan da yine bj,. sarar göreceğiz. 

Bir adanuu ne killfet1er, ne zor -
lnklarls J'e~11fini düJfinilrsek bu za 
rann ehemmiyetini kolayca kavraya 
hlllrb. 

lek tahsl1l Teren en az beş yıllık veya 
orta mektep tah3ilini ikmalden sonra 
en u iki yıllık meslek mekteplerin
den mezun olanlar 13 üncü dereceye. 

D) Lise derecesinde bir tahsil üze
rine erı u bir yıllık mesleld tahsil 
yapmış veya kurs görmüş veyahut 5 
yıllık meslek mektebi tahsı1i üzerine 
en u iki yıllık daha yüksek bir mes
lek tahsflini bitirmiş veya orta tahsi
llnl bttirdikten SO?U'8 en az dört yıllık 
meslek mekteplerinden mezun olan
lar mesleklerine ait memuriyetlerde 
12 lnd derece1e. 

(lbe ft'y'a mualDm mektebini bi
ttrdikten 901lra bntiıanla orta tedri
sat muallimliği ehliyetnamesi almış 

olanlar Maarif meslekine bu derece i
le alınabilirler.) 

1:) Altı yıldan az tahsim yüksek 
mektep mezmılan 11 inci derece\ e 

1 - 9uıdaıdan askc:ı llh laz:ıııetiw 

ifa etmeden memuriyete intisa.r:ı e<'"
eeıkler alb. ay müddetle 12 inci d-
eeye alınırlar. 

2 - Tahsil mftddtinin 3 yılchn "''{ 
16 ...,.. fazla olması halinde <:'1,c::i ' i 
Dk terf1 milddetine eklenir ve f::ızl 'l
n ftk terfi müddetinden indirilir.) 

J") S yıllık yüksek mektep mezun
ları 1 O m deı eceye. 

G) Lise tahstllni yurtta fkmal e
demhrden ,ma.eıc tabsfllnl gerek 
memlekethnfzde ft gerebe yabancı 
1* memlekette btt1rdBrten 90nra mes 
lıelta maanen bir fU'besinde aynca 
Bıtm. yaparak lıbsaslarmı hususi 
bımmlarmtk yaıh tekilde tasdik et 
ttrenıer 1 anea deırecıeşw. 

Hizmetçi madamın oda kapwııı t!klattı. Ihüyar hl> 
metçi.Din de U2un uçkurlu. mavi. kırmızı yollu pij .. 
mas1 vardı. Medenilikte öyle ileri gitmişiz ki. p!ja
masız kimse kalmamııtı! Gülümsiyerek sorc:W: 

- Bu kız burada ne arıyor madam? 
Gözlerini uğuştura uğuıtura sırıttı 

Bu bs,bdm ..... S..-~da•" 
kldialı .öJlü,w. Xlıdm calmqU bir kız, IOkak .sürtü
tüolmı1'aıı bir ım.. B1I kadar ela HoUvutçu:ıuk olmaz. 
O halde? Bu J'& bG- delidir, 7& bir? Ne bileyim i.fte. 
Deli olmedıiJ da b1mb91U, Jıbcera peşinde kopil bir 

saf dil 

I AKA GONDOZ TEFRiKA No. 28 

- Çok geç uyandı. Kendi evi imiş gibi bana sor
madan banyo etti. Benden temiz bornuz, havlu J6te
clı. Sığır kemiği aldırdı, ıuyunu kaynattım. lld kAae 
içti, tevekkelı değil balık etinde maşallahı var. Be
yeiendi &el.miyecek dedisem "zarar yok, dedi, ben 
varım ya. · Canı ne vakit isterse o vakit gelsin, beG 
kıskanç değilim! Sen beyefendinin nikah ilen alınmlf 
madamasıaın? dedim. Biz modern nikiıh yapmıpa

dır deQi.se altık tmmadım. Bana söz düşmiyeceğini 

anladım. Bununla beraber .fikrime bir çivi saplandL 
Akşa:n vakti raluiçerkeıı.. Oyle ya, bana bir doksan 
altılık aldırdı, meze yaptırdı, karşısına da beni oturt
tu, hem içti hem konuştu. Laflarından anladım kt bu 
luz biç mi hiç evlenmemiş. Aınlıyorsun\12 değil mi 
Beye!eıı.di? Nişanlanmadm mı? Nişanlanma bugün
kü evlenmelerin yarı buçuğu sayılır, dedim. Yok yakı 
dedi. Ben öyle şeyler bilm~ Beyefendim, bana gii
leceğine kemdi misafirine giiı. Benden bir şey istiyor 
musunuz? Bir sade kahve pişireyim mi? Açılırımız. 
l'o•:takal auyunuz yazıhanenin üstündedir. 

U.J11'1 A8lal Olan ss' JlmW için her .,,mı fe
de etmif ollblıtr. Bir lııabnm mu her QÇUrUma ;yu
nrlıyabilir. J'Mat b-.? Krdhw ıel 8an! Sen adam 
ım insan? Hırsmı mantığına nr, man~t,'UU da vicdan 
terazisine. 

Bir Yatak ve Bir Sarhoı 
Bir kaç arkadaşla sokak kapısının önune kadar 

geJd!. Fakat bu arkadatların kim olduklarını hatır
lıyamadı. Kapının açılmasını beklerken ayaklaxmın 
dibinde yumuşak bir şeyAı kımıldadığını hisscttL 
Bır pamuk ked~ sırtm.ukabarta kabarta ayaklarma 
scürtünüyor. Bu so~avadan kwtarılmaslllll isti
yar gibi inceıince mip:aıhY,Orda. 

- Sen de mi benim gibi açıkta kaldm pamuk 
ked~ Gel seni evime alaymı, )'lltajmwı bir k.öşesın -
de IS1D yat. 

Kapıcı kediyi görünce aç ktı:rdmı kuzuya ıaldı.rı
§1 gibi bir hırsla kediye saldırıp kucakladı. 
• - Seni haylaz seni! Seni utanmaz l8ni! 

- Bu kedi senin mi Kirkor? 
- Benim olsa kuyruğundan tutar damdaki an-

ten sınğma aaanm. Uç numaradaki Polonyalı ihtiyar 
nıadamm kedisjdir. Cadaloz a.kşamdanberi bütün .. 
partmam yaygaraya boğdu. Kedimi çldılar diye ka
rakollara gidecekti ama bereket tilrkçe&i kıt. Böyle 
şirret. böyle ... Neysem .usayım. Siz de yvrgunsunus. 

Kapıcı bir eli ile de Vurgunun koltuğunu tutup 
yürümesine yardım etti. Vurgun buna kızmadL Sar
hoştu, fakat başı "dönmüyordu, deriın bir yorgunluğu 
vardL Paitosu ile pabuçlarını çıkarır çıkarmaz. ol
duğu kılıkla yatacaktı. Ayazdan geldiği halde bütün 

- udü yanıyordu. Acaba bir hastalık başlangıcı mı? 

}anmaktan pek çekinirdi. Kimsesizlerin hastalıktan 
ne kadar hazin ve fecidir. 

Paltosuınu bir tarafa, pabuçlarını teker teker bi
rer t4rafa fır:atıp yatağına yaklaştı. Yatak karmaka
rışıktL Hizmetçiye mırıldanmıya başladı: 

- Amma da yaptın madam! Aşık kız nasıl bı
rakm ı~sa öyle kalmış. 

Topolmuş yorgan birdenbire kımıldadı. Bir çıp
lak kol uzandı ve bir tekme atıldı. Yorgan bir tarata. 
aşık kız meydana._ 

P~rihan derin bir uyku içinde, arada bir dişleri 
gıcırdıyor. Bu taptaze ve mesmeydanda vücudün kar 
ıısıında afallıyan Vurgun birdenbire yorgunluğunu 
kaybetti. Sarhoşluğun bulandırdığı kafasında bir 
parlaklık, içinde bir helecan peyda oldu. Bu helecan 
biraz endişe, biraz korku, biraz şüphe heleeanına da 
benziyordu. Acaba yattığındanberi uyanmadı mı? 
Hasta mı oldu? Yoksa uyandıktan sonra yine mi yat
b.? Neden yatsın. Madama tenbih etmemif miydi? 
Yatağm içinde bir kitap, bir iki mecmua duruyor. 
Demek tlyammf, kalkmış, tekıar yabnıf w okum\lf. 
Kızın bu cüretine hem hayret etti, hem hiddet. Bu 
ne biçim asri sevda böyle? Dur bakalım, sabah bir, 
öğle ikL 

Vaziyet epeyce nazikti. Bu nezaketi örtmek JA
zımdL Fakat yorganın yarısı kızıllı altında idi Vazi
yet bu kadar naziktir de ben ne diye kaba kaba d\ll'Qoo 

bakı orum? diye dışanya çıku. 

- Hayır, bir şey istemem, sen yat. 
- Hadi Allah rahatlık versin. Güle güle sabahı 

edesiniz. Yarın zerzavat çorbası pi.§ireyim? 
- Evet. 
Tekrar 7atak odasına girdi. J'akat birdenbire °" 

clmın ortasuwla kala kaldı. BirihiriDıe DCl ciüfünceler 
beJninde cirit atıyordu. Bu ne biçim iftl 1 Bir f1V kızı! 
Bir erkeğin yatak odası! lçki ve alabildiğine laüba
WJk! 

Kötec!eki koltuğa oturdu. lCendlnl epeyce topla
yıp düfÜJUDiye başladı. Bu kız, Beyoğlunda rastlacıjı 
süpürge saçlı, paytak bacaklı, ağzı sakızlı bir sokak 
kw değil, bu muhakkak. Fakat hareketleri, cüretleri 
bir Abanoz artığından da farklı değ.il, bu da işte 

Sen butath göranen facianın anahtan olacak in-
an dejilain adam! 

Bunun bir de başka tarafı ft1' olduğunu d~ibı. 
A§k meşk, h;Mı mis, fed•kirlık, med•kirlık: ama, ya 
değilse, ya bir tuz.aksa, ne gmi olabilir? Dünya bu. 
B\r akandal, bir dava. Bir evlenme tehdidi. Bir 7oJ.. 
rna makinesi Her PY• her~ olabilir. Gerçi bu.• 
peyce aptal görünen bzda bu marifetleri becerecek 
kabiliyet yok. lşte fUada Mikel Anjelonwı bir tal>
k>aiu gibi JDJfıl mJŞll ,.atıp c:huuyor. 

Hile olsun, vicda1l olsun, koro oı.am fuilet 
olsun, ne ve niçin oluna olsun ben o.na el dokundur
mam.alıyım. Oyledir de demindenberi k8t'f1Smda 0-

tunnuş, neye utanmadan iey'l'edip duruyorsun? A
JlP değil mi sana? Burası artık senin değil, burası 
fimdi bir ev kızanm odası, Çık dışarı terbiyesiz. Git 
u.londaki divanda Dbar. Her ys yırmi derece, nedeo 
l§üyecek mipin? 

Hem Mil başlr"'Dl seviyorsun, caa nıan9 etmek 
alçaklıkm. Varsuı o eeııin suratına sokak kapwnı 
lı:apatJverain, ne çıkar? Sen seviyorsun ya. Bu ya~ 
hem kız hem fişman! Püf bu §işkolara! Fazilet saıı1·" 
durma sarhoıl Bu odadan kaçışının en büyük sebe~J' 
fişmanlığl'değil mi? Neye inkar edıyorsun bucial~
kurr.az? Şöyle bir toplan. dizlerine çeki duzen ver l
dayan koltuğun kenarlarına, kalk ayağa ha, şoyle~
Balcma arkana: Ettiğin ayıp yeter! Çık dışanya. Sen-<, 
deleme! (pevamı. var) 



.. 

li 

c\ 

c:=== " -1 - 939 TAN 

Sı\lJIK 
Va~on TarDhln En Esraırlı Çelhresa: 76 

Üç Komitacı Başbaşa 
eks ndr, Yaptığım 

Mustafa İle Hüseyin 
Bütün ısrarlara Rağmen, 
Çavuşu da Evine Getirtti 

Fakat dilene;. de kapıdan bu deı'e
ce hışımla ~vulmazdı ya. Bu güzel 
ve sevimli kızcağıza bu kaba ve 
sert hareketi hiç te yakıştırama
mış, biraz da k12:mıştun. Hemen 
kapıdan çekilmiş, hırsla söylene 
söylene otelin yolunu tutmuştum. 
Maksadım, elbise değiştirdikten 

sonra dönmek, matmazele bir de 
temiz kıyafetimle görünmek idi. 
Sokağın b~<nna geldiğim zaman, 
yaptığım büyük hatayı birden ha
tırlayıvermiş. kızcağıza da hak 
vermiştim. Ben parolayı söyleme
yi wıntmuştwn. 

H?men dond'Um. Çanın halka
smı yavnşça ~tim. Kapı a

çıldı. :fakat, beni yıne karşısında 

gören matmı:zelin. kaşları ~tıldı, 

suratı asık:t. Bu sefer, hiç şüphe
siz., ağır bir hakaretle kovacaktı 

benL Küçücük ağzını açarken, :fı
sıldadım: 

- :Matmarel Belomore.. 
Dedim. Kızcağımı ağzı aç1k kal
~oranm ctudaldan memnun 
hrk'Ja '"'bpmlarken, sararan yanak
lan penbeleştveınıiştl Gii?ümsi
yen yüzftnde sanki göller açılını,
tı. Utımcmdaıı k"mtran yüzünü ka
pamak hem de beni 11e1Amlama.k 
~ başım önüne eğm4, bina da 
eğflmfşti. Vf.. tatlı bir sesle: 

- Mfedbm etend'lm. Buyura
mn. 

Dt)'ft'ek ilerlemişt.f, bana yol gös 
termiş özür dilemişti 

(Alebandr Same!\ beni ml~afir 
odasında görünce Sadık diye hay
kını'tq, btrden ih!:erime atdmıştı. 

Bojnama nnlmtJ yüzümft, gözle
§:t'Ptt öpiryordu. A ta 

ctm:an nıası. btrlbirlertnden gftzel 

ve aevtmll .k:ızkardeşlerl p~ın ~~ 
km~hmiL Aleksandr, ana 
~. kardeşlerini birer b\
rer taDıtt*ta• sonra beni de on
lara: 

- f~, ~ımbalda beni Te Niko 
layı :felfilrettn kurtardığını size 
söylediğim w: dost1uğu ile iftihar 
ettiğim büyfilt dostum Sadık bu
dur. 

Slnledle tamtml'}, beni tekrar 
tekr.ar bcaklamak, bağrına bastır 
matla halCkımda beslediği sevgi ve 
saygısını göstermişti, samimiyeti
ne geıı;ekte:ı beni de inandırmıştı_ 
Y ahın A.leksandr nıı ya!_ Anası, 
kansı. kardtşieri de, beni görme
dikleri halde §İmdiye kadar bak
kunda besledikleri gıyabi muhab
betlerini göstermekten geri kalına 
mışhmh. Aleksandrla karşılıklı geç 
tiğimiz maS3da ~elerimizi işleti
yor, bir tanıftan da sert 'Votka ile 
muhabbeti kn:ıştınyorduk. 

Y'ırmi dakika llOllra gelen Nl
kıola Dimitrlyef ile anası ve kansı 
da bana ~ kayıptan geien bir 
kard~ kadar eevgi göstermişler -
di. Ev, mübalağa sanmayın, sar.n 
okuyucalanm, bir yortu giinü gibi 
FnTeırrntş., fe'l'eflemnlşti. Ev hal
kı, beni ağırlamak için didiniyor, 
çırpmıyo:-lardı. 

Bir aralık arkadaşlarım olduğu
nu öğrenen Aleksandr,yaptığım ıs
rarlara, muhalefete, rağmen, Mus
tafa ile Hüseyin çavuşu da otelden 
getirtti. Bama oldub'U gibi, evde 
onlara da bir oda ayırmakla misa
fir severliğini, bana olan sayg131nı 
cidden gOsterdi. O geceyi gerçek _ 
ten zevkine doyulmaz bir neşe ile 
geçrdiik. 

E rtcsi gün, g~enin sOzgünlu
..A ğimü geçirdikten sonra çe

kildil!imiz bir odada\ üç komitacı 
do t başbaşa verdik. Harbin sebep 
olduğu m"'ddi ve manevi zarar ve 
fel ·ketlerdcn, insanlığı bekliyen fe
cı a ıbetkrden uzun uzadıya bah
settik. Hnrbe sebep olnnları, nef
retle Innctledik. Aleksandr, cemi
yctıcr·n·n hnrp ve harpçiler hak -
kında verdiğ" gizli kararları, bu 
knrarlardnn yapılanlarını, yapıla -
cnJ.lannı birer birer anlattı. Ta -

bil ben de, kendilerinden görece
ğim yardıma güvenerek aldığım 

vazife hakkında bir hayli mallı -
mat vermekten çekinmedim :onla
ra. Dostlarım, harbin durumu üze
rinde, arrularımıza uygun bir te
sir bırakacağını umdukları teşeb

büsümü alk~la karşıladılar. Bağlı 
oldukları cemiyetin yardımların

dan faydalanmam meselesi bizi sa
atlerce meşgul etti. Nikola: 

- Kardeş, dedi. Aleksandrla ben, 
teşkilatımıZ'ln Odesa şubesi üze -
rinde tesir yapmıya çalışacağız. 
Şeklini şimdiden tayin edemeyiz, 
:fakat, her halde size bir yardım 
yaptıracağlz. 

Aleksandr da bu husustaki fikir
lerini uzun uzadıya anlattıktan 

sonra, gözler.İni gözlerime dikti ve: 
- Cemiyetimizin, dedi. Bu işte 

size çok büyükı hatta hatır ve ha
yalinize gelmiyccek kadar şümullıi 
yardımlarının da temini mümküın
dür. Fakat .. Bunun için biraz fe -
dak!rlık_ 

Muhatabımın sözünü naziklik.le 
kestim ve sordum: 

- Paraca mı! 
- Evet. Cemiyete kasamla bi-

raz para bağışlamakla ölçüsüz, sa
yısız yardım görmek kabildir dos -
tum. 

tkM hl?' naya gelln~e tatlrh yah
ni olur. On11 da ytyebllir.ıeniz, afi
yet olsun. Fakat .:ile şekeri bir a
rada ye~ boşa gitmediği ~in 
tatlı yahniyi yiyenle?' pek azdır. 
Onlann iki~ de ayni sofrada ye
nilııelel' bile ayn ayn yemek daha 
iyi gelir. Zaten benim mak"ladım 
da onlardan ayn ayn bahsetmek
tir. 

Etle ~ekn bizim lçtn bfttr se
vinç alametidir. BayramJnımızm 
birine kurban bayramı, birine de 
sadece şeker bay1'8mJ demekle be
raber her ikisinde de hem ~eker, 
hem et yemek adet olmU$tur._ 
Düğt1n yemeklerinin CSR"ll etle ~e
kerdir. Ahpabımrzı, birlikte ÇOl'ba 
içelim, diye yemeğe davet ettiği
miz vakit hile ya1nız sad<'tt ımya 
pirinç ~orb~ı ile zerzevattan ba~
ka bir şey ycdirmezst-k ayrp olur: 
Misafir çOl'hasmm ~de et par
çalan andıktan ba,ka fmnda kı
zartılmış bir rosto, bir de tatlı is
ter. Zrruvattan hiç ikram etme
seniz de ku511ra bakmaz._ 

Etle ~ere gö<1tenliğim:l1: bu 
rağbetin sebebi, şiiphesi:ı, onlann 
hayatnnna temel olmalarmdan i
leri gelir. Vikli, bir zamandanbe
ri yediğimh ymnekterde vitamin 
aramak pek moda olmu~. Etin 
vitamini kayholmaınn diye pirzo
layı şöylece hafif bir ateşe g~te
rlp yiyenler, şekeri de Titamlnle 
blrlı1de almak fizere hamur t.t
lm yerine çiğ yemişleri kabuld~ 
rlle birlı1de yiyenler gittikçe ço
~lmaktadll'. Fakat vitaminlerin 
ehemmi:vetl ne kadar büyük te oJ
!la, vita~lnlel' kömürün yanma"'°a 
hinnet eden körüğe benzerler. A
tesi yakmak için köriik te Iür.mn
ludur ama, yanacak kömfir olma
vınca yalnız köriik ancak havayı 
İcanştrrarak etrafı soğutmrya ya
rar. Yaşamak, sağhk halinde hn
lnnmnk l<;in vitaminler liiznmlu 
olmakla bet"aher. ,pdnlanmızrn te
me1i • vitaminlerin keşfinden 
sonra da • gene etle "<"ker, bir de 
yağdır. m yemc."klerini yerken 
yağı da hutduğumm için onu ay
nca söylemcğe lfizum görmedim. 
Zaten, yetisecek k-adn et yiyenler, 
fazla olarak valntt ~ker 11nrJar, 
aynca yağa IÜzum görmezler. Ya
ğın ayn olarak liizumu kendileri
ni 7en:cvatla beslemek isteyenler 
içindir .•. 
İnsanm diderl hile et yemesi 

lüzumuna delalet ettikleri halde, 
bir arahk et yemeklerinin herke
.. e zararlı olduklannı söylemek te 
moda olmu tu. fn!llanm hiç et ye
medl'ln pekala yaşryabilet"cfinl, ha-

Bu sayısız, ölçüsüz yardım sözü 
gözlerimi faltaşı gibi açmıştı. Me
rakla sordum: 

- Bu şartla cemiyetinizden gö
reblieceğimi umduğunuz yardım
lardaın biraz bahsedebilir misiniz 
bana: 

N ikola, gülerek ayağa kalktı. 
Elleri ile omuzlarımı sarsa

rak: 

Sadık, dedi. Öyle yardımlar 
ki, bunları sana çar bile yapamaz 

ve yaptıramaz. Mesela, sizi şeytan

larla bile karşılaştırmadan Odesa

dan Petersburga götürmek, size 

lüzumu olacak dinamit ve ekraziti 
vermek. Teşebbüsünüzden önce ve 
sonra sizi Petersburgda, polisin de 
ğil, hatta çar ordularmm bile bula
mıyacağı yerlerde saklamak, ve ... 
Muhatabım daha sayıp dökecek

ti Fırlayıp ayağa kalktım. Sözünü 
kestiğim Nikolamn ardı sıra d~ A
leksandnn sevinçle alınlarından öp 
tüm ve: 

- Nikola, dedim. Yorma kendi
ni. Bu yardımlar bana yetişir. Seın 
şimdi yapılacak fedakarlığın tuta
rını söyle. 

Söze Aleksandr karıştı. Büyük 
bir ciddilikle: 

(Devamı D:ır) 

yata lüzumlu olan alhiim1nl<"rin 
sehzelerde bulunacağını iddia ede· 
rek yalnrz ~ebzeyle ''e yemi~lcrle 
geçinenler halıi vardır. 

Fakat et yemekleri ale~·hlnde fl. 
kirler gittikçe değt. mektedir. Seh
zelenfeld BThiiminln ett • yerini 
tutah.fle<-eği :r:annı kim,·a ilminin 
şimdiki kadar ilerlemediği zaman
dan kalmıştı. 

Kimya aleminde alhiimln tet· 
ki1d ilerlt"dik<:e etle .. ehzenln hir o· 
lamıyanğı anla11Jmaktadrr. İnsan 
vilcudünün :,eklini muhafıı7.a et· 
mek lcln alhümlnlerln hirt'ok tiir· 
lüsfi lazrmdrr. Vih·ut hunlardnn 
buılannı ııehzelerde bulur, hula
madıklannm bir kısmını kcnıfü;j 
yapar. Fakat bir kısmını da ~·apa· 
mu, onlar ancak et yemeklerin· 
de bulunacağından et yemiyen vii
cot onlardan mahrum kalır. hu· 
lamayrnca da ~ekline halel gelir. 

Hele vlicutlan şekifü•rlni ta· 
marnlamak çağına gelml!'J, vanf 
büluğ yasma gelmt~ ('O('lıklar kin 
o türlü alhUminlere ihtiYac daha 
fadadrr. Herkesin cfö~se~ine :(;re 
yemek yerne!J} lazım oldui:~unu bl
ll~lnlz. Halbuki bülu7f yaşına gel· 
mlş bflyfkek bir çocuğun, vikudii
nftn ~kltne n ~zelllğine hall"l 
~tirmemek l~ln. kendi'.'!infn tıd 
mhll daha a~ olan baha<;r kadar 
et yemeğe ihtiyacı vardır. 

Şekere gelince, fnııanlar vücot
lannın ona ihtiyacı olduğunu ~m
dDd fabrika şekeri kat edlJmeden 
pek ('Ok aSlrlarca ~ncedenberl bi
Jlrlt"l'. Şeker kamrşından veya nan
cardan ~ker çıkanlmadığı zrr.nan
larda da insanlar bal ve :vemis vl
yerek yahut pekmez ker;k ~ck~e 
fhtfyaçlannı temin ederlerdi. 

Vakti, bir aralık, şt-kerln alev· 
hinde de ııöz ııöyliyenler, (O<'tıkl~· 
ra dokunduğunu iddia edenler ('lk· 

mışsa da onlann da sayısı, hiç kal· 
mmrırş df'nllttek katin. u:almr~
tır. Simdi herkes billl' ki VÜt'odii
miinin hareketi, hattA vüreğlnhin 
ı~ıem~f kanımızda mutlaka ~eker 
bulanma~ma hağ'lıdrr. Bevnfmlz 
bile fikir çıkarmak içbı kandan 
~ker alır. Kanda lil:mmu kadar 
şeker olmayınca viicudfimOzil u11-
tauk olan yaf bile, eriyip kalori 
çıkaramaz. 

Et vflctıdümftTiln yapı taıılan de
mek olan albfimlnleri, ekn de 
viicudllmfiriin tşlf'rn~ne lflııım
lu olan kalorlleri temin ettikleri 
için en kTymetli gTÖ;ılanmmhr. 
Ondan dolayı sevtn~li g-\inlerim'1:· 
de etle sckerdf'n daha fR7.laca ye
•'-

1 K I GÜNLÜK HiKAYE 

AYRAN 
(Baş taralı dünkü sayımuda) 

K üçük Hasan her gün yoğurt 
çalmak için kendisine la

zım olan ma)ayı cnlann yetişemi
yeceği ve bulam·yacağı bir yere 
-tavan dirt.klerinın duvarla bir
leştiğı köşeye-- saklamağa mecbur 
oluyor ve b<:r gün, istasyonda bu
lundu~u sıra.da, bu iki aç midenin, 
kendiJeriyle ayni çatı altında ayni 
açlığı çeken 1htiy-ır keçiyi bile yi
yeceltlerindf"n ko .. kuyordu. 

Ço't akşamlar, koltuğunun altın 
da g~tirdiğı E:kme~ ortaya koya
rak :iyran tx.saltmak için bir top
rak ;anak gt:1inn.k üzere ocağın 

yanıniaki kaşeye gider, sofra başı
na dondüğiı zaman o balçık gibi 
ekmekten Jnada bir şey kalmadı
ğını ~ehşeth· görürdü. O zaman 
kendisi bir ;ı:nak ayran içer, açlığa 
alışm·ş olan mide~nin hafif ezil
melerine kulak asmadan, eski bir 
pösteki üze·dr.de vatan kardesleri
nin yanına, 1elik ie ik ve yağlı bir 
yorg•mın altına sokulurdu. Q nu asu dehşPte düşüren, kar-

deşlerinin bu kuyu gibi da
ima yutan ve hiç doyrnıyan mide
leri değildi; eli boş olarak eve dön 
düğü 7.aman bu iki sıska mahlukun 
kendisine na~ıl parlak ve büyümüş 
gözlerle ve nasıl sonsuz bir kinle 
baktığını h:.urlayınca tüylerı ür
periyordu. Şimdi de bu korkuyla 
avazı cıktığı kadar bağırdı: 

"Ayran .. ·\yran!. .. ,, 
Tr~nin üçıincü mevki vagonla

nndan birinin penceresi indirildi. 
Uzun boyunlu. kasketli, kır bıyıklı 
bir ba'? uza.ııı.rak: 

"Ver bakalım bır tane!., diye 
seslendi. 

Küçük Hasan masrapayı titriye
rek uzattı. .ı\dam minimini gözle
ri~! ma rapanın kine dikerek sin
dire "ndire çiyor ve sulu ayranı 
bıyıklarının ucundan yakalıksız 

göml~ğine armlatıyordu. 

Maşrapayı uzatarak: 
''D..ıldur ~ ·r daha!. .. ,. dedi. 
Onu da ıC'tikten sonra yeleğinın 

cebinden bır çeyrek alıp aşağı at
tı: 

"Ver yÜ7. para .. !,. 
Küçük Ha,..an: 
"Yok ki! , dedi ve etrafına bakın 

dı. Ortalıkt3 ista~yon memurun
dan t}a§ka k:mse ltalmamıştı. O da, 
hafüten kar dselerr.eğe ba~ladığı 
için, boynuu:.ı içeri cekmiş, trenin 
kalkmasını bekliyordu. Çocuk gü
ğümünü olduf:u yerde bırakarak o
na koştu, çeyreği uzattı: 
"Şunu ikt yüzlük yapsana! ... ., de 

di. 
Memur Ct!vap vermeden arkası

nı döndü vP. hareket kampana~ını 
çaldı. 

Trenin pt!rıceresindeki uzun bo
yunlu adam eliyle ıl?aret ediyor: 

''Gdsen~ tılan! , diye bağırıyor
du. Küçük Hasan o tarafa koştu. 
Pencere<leki-

"Ver çeyreği'.., dt'Cli. 
Ço::Jk dern&l parayı uzattı . Tren 

yavaş~a harekete gecmişti. Adam 
çeyreği yine yeleğinin cebine koy
duktan sonra. çaresız bir eda ile: 

"Yok yüz para ne yapalım!,. de
di. 

V agon itiiçük Hasandan beş al
tı adm ilerlemişti. Uzun bo 

yunl:ı adam pencereden uzanarak: 
"Hey, ÇOl!uk, hakkını helal et!" 

diye »ağırd• Küçük Hasan hicbir
şey ;ınlamıyormuş t{ıbi b~akalmış 
tı. Tren hızısnıp uaklaşıyordu. Te
kerleklerin gürültı.isü arasında a
damın sesi tekrar duyuldu: 

"Helal et bakayım, helal et .. Ha
di!,, 

Kuçük Hasan !:>ir şeyler mırıl
dandı Sonr& güğümünü alarak is
tasyon duvarının kar tutmıyan bir 
kenanna çomeldi. 

Kar adamakıllı aerpiştinniye 
başlamıştı. Küçük Hasan en eli 
boş dönın~ktense akşam trenine 

· kadar beklemiye kerar verdi. 
Soğuktan donan ellerini uğu~u

ruyor •e annesinin, keçi kırpttkla
n makasla ıtestiği kertikli saçlan
m kapyorn.u Rügardan gözlen ya-

Yazan : Sabahattin All 

şa.nyor ve mavi gözlerini saran kir 
pikleri çapar.lanıyordu. 
Akşama .ıeadar bu köşede bekle

di. Ara sıra ayağa kalkıp dizlerini 
uğuşturuyo': sonra tekrar çömele
rek kafasının içinıieki sisli boşluğa 
gözl~rini çeviriyordu Düşünmesi 
ve tanayyül etmesi kendisine hoş 
gelecek hiç t;,ı şey mevcut olmadı
ğı için bu bu-:luk ona bir dinlenme 
gibi geliyordu. Bir kaç kere anası 
aklına geld• Onun ağlamaklı yü
zünü görür gibi oldu Üç küçük ço
cuğunu toprck bir damda bıraka
rak başka köylerde ve el yanında 
bir kaç lokmn için didinen bu kadı
na karşı gar'j' bir merhamet duyu
yordu Bund11 bir.az da, kardeşleri
ne karşı ananle ayni vaziyette bu
lunmctsının tt siri vardı. Evdeki iki 
aç mahluk haftada bir gelen zaval
lı kadını dn hep o kin dolu bakış
larla karşıl~rlardı. Ve anaları ge
tirdiğı bulgurdan yağsız bir çorba 
yaparken kuru kuru hıçkırmakla 
iktifa eder, evi bir parça düzeltmi
ye çalışır, aksama kadar kaldıktan 
sonn, bazan bir k~hme bile konuş
mad~n çıkn giderdi Kücük Hasan 
onun ağzından babasına, veya her
hangi bir akrabay.ı dair bir kelime 
bile duymamıştı. Zaten kendini 
blldiğindenberi bir an bile bunları 
merak etmi~ değiJdl. Hayatı istas
yonda ayran satmaktan ve küçük 
kardeşlerini beslemekten ibaret 
sanıyordu. Ve bunun için bir tek 
korkusu vard1: Ya anam yine gü
r.ün birind~ eve gelip bir kaç gün 
yatar, iniltilc.>r içinde ve kendi ken
dine bir çocuk daha doğurur. beş 
on gün sonra onu Cla başıma bıra
Jrara!c giders~ diy.,rdu .. Bu yeni mi 
safiri de do•rurmak kendisine dü
şecekti. Köylü de onlann evinden 
nedense uzsit kalmayı tercih edi
yord ı Kapılr.rını bir gün bir insa
nın .ııçtığı gorulmemiştı Hayat es
kisinden dat.~ feci olarak devam e
decelt, ve Hasan. ~ünden güne sü
tü az.,lan ihtıvar kec:inin yardımi
le bu müthı~ müc:ıdeleyi başarmı
ya çalışacaktı Gününün bos za
manlcırını keçiyi otlatmak, karlı 
havalarda bt dere boyunda bir ka 
rışta:-ı kısa kuru otlar bulup hay
vana getirmekle ~eçiriyordu. 

y azın :şleri o kadar fena de-
ğildi Sabahleyin serinde yo 

la çıkarsa ~tasyona yorulmadan 
varıyor, ve hemen hemen bütün 
güğümü satıyordu. Cebine doldur
duğu ufak paralar kadar, belki de 
daha fazla onu sevindiren bir şey 
de. ıc.:>ye donı>rken yükunün hnfif 
olacağı düşıi"ıcesiydi 

Sabah trende bütün ayranı sa
tamasa bile akşam trenine kalı
yor Takat ı"tasyona ekin getiren 
köylüler Öğleyin ekmek yerken 
çok .cere bütiın güğümü haklıyor
du. 

Aksam tr~ni saat dört buçukta 
geldiği için yazır. Jrtalık kararma· 
dan ıcöye doııebiliyordu. Fakat bu
gün daha trene yanm saat kala is· 
tasyon korkutucu i)ir alaca karan
lığa gömülmüştü. Ayazda ve karan 
lı.kta kalkıp geri dôneceğini düşü
nerek titredi ve hemen gitmek is
tedi. Fakat r-u sırada odasından dı

pn çıkan i!ltasyon memuru trenin 

yakın olduğunu anlattı. 

Trenin istasyonda durmasiyle 

kalkması bir oldu. Küçük Hasan 

kapalı ve p;.ıslu pencerelerin ar
ka..~nda hayal meyııl belli olan in
san ~ekillenne bakarak trenin bir 
başından öcıür başına koştu ve 
"ayran, tem:'> ayran!,, diye bağır
dı, kocaman kunduraları 1slak 
kum!arda gıcırtılar yapıyor, kar
lar bağırmak için açtığı ağzına do
luyordu. 

Vagonların pencerelerinden dö
külüp yerdek! su birikintilerine ya 
yılan soluk müstakil ışıklar sıçrıya 
sıçnya uzakıaşırken küçük Hasan 
güğümünü !;avradı ve tahta par
maklıklı kapıyı iterek köyün yolu
nu tuttu. 

Daha karanlığa alışmıyan göz -
lerine kar parçalan vuruyordu. 
Güğ;.ımün Jcindeki ayran her a-

dımda çalkcııanıyor ve ganp ses
ler çıkarıyordu. Yavaş yavaş sı~
tından içerı l§liyen rutubet onu tıt 
retmıye ba;;ılamıştı. 

H~ç bir şe,., düştinmeden, hiç bir 
şey ~issetmeoen ve bir hayvan g_i
bi yolunu alı~kanlı.ıda bularak yu
rüyordu. Ovanın içerisıne -~o-~ 
dalducça pabuçlarır.ın ve guğum
deki ayranın sesine başka sesler 
de karıştı. LTzaklarda bir takım 
hayvanlar bağrışıyordu. 

M üthiş bır korku ile zangır 
zangır titremiye başladL 

Adım.arını daha r .. zlı atmağa çalı
şıyor fakat ayakları biribirıne do
laşıy:>rdu . Scğuktan hissizleşen ba 
caklarında yuğüm:.in her çarptığı 
yer tiakikalı:rca sızlıyordu. 

Karanlıktan, ytizı.inü kamçıla
yan !tar ve rüzgardan, dizlerine 
kadar sıçrıyun çamurdan ve duy
duğu seslen..ıcn korkuyordu. Açlı
ğı, sıska K9.rdcşlerinin korkunç 
gözlerini Y"rgunluğunu unutmuş
tu. Bır an evvel koye varmak, o
cakta küller.en bir odun parçasile 
aydınlanan toprak dama girmek 
ve bir köşedf' saklar.mak ist)iordu. 
Ne vatmak ne dinlenmek, sadece 
bir :iört duvar arasında bulun
mak . Bu geniş karanlıktan, bu 
sesleden kacmak ... 

Ayakkabılcın çamurda saplanıp 
kalm.ştı. Yahnayak koşuyordu. 
Savrulan gitgümden üstüne başına 
ve yerlere syranlar snçılıyordu. 
Biribirine vuran nişlerinin arasın
dan miınasıı. kork~ sesleri fırlıyor

du. 
Uz •klardııkı havvan sesleri git

gide yaklaşıyor ~biydi. Halbuki 

yarı ."oldakı kuru söğüt ağacını da

ha yeni geçmışti. Çapaklı gozlerini 

karanlığı d~lmek !ster gibi açarak 

ilerilere bnktl Hiçbir ŞC"yler göre
medi Havıının güzel olduğu gece
Jcrde bile ışıklan ta kenarına gel
medikce göı ünmiyen köy ona va
rılın ':lsı imktı!'"'. o1mıvan bir yer gi

bi geıdi. Bir vere ıkıştınldığını ve 

kaçacak yer olmaıiığını anlıyan bir 

hayv'ln gil i vah~ ve nihayetsiz 

bir •orku dt.vdu. F;Iinden ayran 

güğümünü 'JC ma ·rapayı fırlata

rak i;oşmağd ve gırtlağından anla

~ılmaz sesle• fırlatmağa başladı. 

Bunlar, bazan "Ana... Ana!,, der 
gibi •>IUyor oaznn da '"'A ... A .. Aa
ah,, '• A ... A. Aaah,. halinde ka
ranlıga yayılıyordu. 

H ayvan sesleri daha yakınlas-
mı!:, yolun ilerisinde. kar

ların arasıncfa bir takım karaltılar 
belirip tckraı k:ıvbolmağa başla
mıştı . Küçük Hasan dizlerinin ar
tık kendisinı taşıy mıyacağını his
setti. Korku her tarnfını bağlamış
tı. Çıplak nvakl<ırımn cıvık ça
mura her bn~"!sında çıkardı~ı ezik 
sesi sırtma b"r kamçı gibi inıyor
vc korkusunı bir k.ııç misli arttın
yordu Boğazına bir şeyler tıkan
mıştı. Çntla'· ellc .. i •le gözlerini si
lerek ileri l:.ıaıonak isterken dizle
rinin üstüne yuvarlandı. Kalktı, 
fakat beş alt, adını sonra tekrar 

düştü. Boğazından fırlıyan sesler 

daha vahşi bir şe\til almıştır. 

"Ana ... Ana!,, derken sesi, gitgi

de yaklaşan ve kar üzerinde kayı

yormuş gibi süratli adımlarla etra
fında daireler çizen hnyvanlann 

bağırışından farksız oluyordu. 

Büzülmüş bir h1>lde yolun ça

murlan üzerine uzanan vücudünü 

kar ôrtmeğı:a calısırken o hala biri

birine vuran dişlerinin arnsın
dan: 

"Ana .. Anacığım.. Ana!,, diye 
mınldnnmağıı calışıyordu. Bu es
nada bir kaç yüz metre ötede ev
lerinin tahh. kapısı arkasında rüz
garın sesinı dinliyerek küçuk Ha
sanı hekliyer iki Kardeş onunkine 
pek benziyeu bir korku ile titriyor 
lar ve köyC.:n etrafında dola!:an 
kurtlann ses~ni duydukça oiribir
lerini? sokularak ağ1aşıyorlardı. 
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bir bataklık haline geUrmişt.ir. Üç 
gündenberi Roussillon'a giden yollar
da çadır kuran tspanyol mültecileri
nin hali daha acınacak bir şekil al -
mışhr. Bunların sıhhi vaziyetleri res
mi makamlara endişe vermektedir. 
Umumi sıhhat nezaretinin muı:ahhas 
lan Perpingnan'da bir hastane vücu
de getirm·şıerdir. Yakında b.r basta 
ne treni teşkil edilecektir. 

Geceyi soğuk ve yağmur altında 
geçirmiş o'an çocuklara şimdi kuru 
elbiseler dağıtılmaktadır. Çocuklnra 
bir an evvel yardım edilebilmesi için 
Fransız murahhasları, İspanyol top
raklarında mümkün olduğu kadar u
zağa gideceklerdir. Gece ve sabahle
yin geçen günlere nisbetle pek az mlıl 
teci hududu geçmiştir. Fransaya ilti
ca edenlerin hemen kaffesi kadtn ve 

çocuktur. 
Adetleri gittikçe azalan cümhurl-

yetci asker kac:\1.clan sureti umumi
yetle hududu d~ğlardaki keçı yolların 
dan dolasarak geçmektedir!~. Bun
lar Arr,elos'da tesis edilecek olan bir 
tahaşsiıt kampına sevkedileceklerdir. 

Bütün İspanyol asker kaçaklan bu 
kampa sevkedilecektirFransaya iltica 
eden binlerce mülteci arasınd.an ya~ 
nız 250 kişi Frankist İspanyaya dön
mek arzusunu izhar etmişti 
Barselonanın sukutundanberi 15 

binden fazla İspanyol muhaciri Cer
bere istasyonundan Fransız toprakla
rına geçmiştir. Dün sabahtanberi 
Fransız makamatı ancak çocuk. ka
dın ve ihtiyarlan kabul etmektedir. 

Askeri vaziyet 

Maarif Vekilliğinden: 
1 - 2259 sayılı kanunun tatbikine dair olan talimatnameye gare flk

okullann 4 üncü ve 5 inci sınıflan için iki ciltten müteşekkil bir Yurt.
bilgisi kitabı yazılması musabakaya konulmuştur. 

2 - Müsabaka müddeti 15/2n939 dan başlamak ve 15/6/1939 Per
şembe günü akşamı bitmek üzere dört aydir. 

3 - Müsabakaya iştirake karar verenler 15/3/1939 Çarşamba günü 
akşamına kadar bir dilekçe ile Maarif Vekilliğine müracaat ederek bu 
müsabakaya girecekler defterine adlarını yazdırarak bir numara ala
caklardır. 

4 - Müsabakada birinciliği kazanan kitap serisi üç yıl süre ile okul
larda okutulacak ve müellifine her yıl için bin lira telif hakkı verile
cektir. İkinci çıkan kitap serisini yazana bir defaya mahsus olmak üze
re birincinin müellifine verilenin bir yıllığı. Üçüncü, dördüncü ve be
şinci çıkanlara da birer defaya mahsus olmak üzere dörder yüz lira mü
kafat verilecektir. 

5 - Müsabakaya gireceklerin eserlerini üçer nüsha olmak üzere ma
kine ile ve kağıtların yalnız birer yüzüne yazılmış olarak Maarif Ve
killiği Yayın Direktörlüğune makbuz mukabilinde vermeleri veya gön
dermeler~. lazımdır. Kitaba konulacak resim vesairenin asıllarının yal
n~z .b~ nu~~alardan birinde ve yerlerine konulmuş olarak bulunması 
kafıdır. Musabakaya basılmış bir kitapla girenler de kitabın üç nüsha
sını verecek veya göndereceklerdir. 

6 - Müsabakaya g.renlerin eser müsveddelerile birlikte eserleri ka
bul edildiği takdirde eserlerini iliuı edilen telif hakkı mukabilinde ve 
her tür_ı~ tasarruf hakkından vazgeçerek Maarif vekilliğine üç yıllık bir 
devre ıçın terkettiklerini ve kitabın o devre içindeki her basıhşının son 
tashihlerinin kendileri veya kendi mesuliyetleri altında tayin edecekleri 
diğer bir zat tarafından yapılacağını gösterir noterlikten tasdikli bir 
taahiıt senedi vermeleri de lfızımdır. 

7 - Kitaplarda bulunması lazım gelen pedagojik ve teknik vasıf
lan gösteren şartname ile noterliğe tasdik ettirilecek taahhüt senedi
nin formülü Maarif Vekilliği Yayın Direktörlüğünden alınabilir. Mek
tupla istiyenlerin bfr kuruşluk bir posta pulunu da biı;likte gönderme
leri lazımdır. "714., 

Divanı Muhasebat Riyasetinden: 
Divanı Muhasebatta münhal bulunan 10 kadar mürakıp muavinlik

leri içi nl6 Şubat 939 Perşembe günü müsabaka lınthanı -yapılacaktır. 
1 - Hukuk, Mülkiye, Yüksek İktısat ve Ticaret Mektebi mezunlarile 

tadilat kanunu ahkamına göre 30 lira asli maaş almağa istihkak ka
zanan ve divanı muhasebat veya maliye memurlu.klrında bulunmuş 
olanlar lıntihana girebilirler. 

2 - İmtihanda muvaffak olanlara 30 lira asli maaş verilecektir. Garp 
lisanlarından birine vukufu bilimtihan sabit olanlar ile 30 lıra maaşda 
bir terfi müddeti bulunmuş olanlara 35 lira maaş verilebilir. 

3 - İmtihan tahriri olarak Ankarada divanı muhasebat binasında 
yapılacaktır. An.karada bulunmıyan taliplerin imtihan günü Ankarada 
bulunmaları lazımdır. 

Maarif Vekilliğinden: 
1 - 2259 sayılı kanunun tatbikine dair olan talimatnameye gare ilk

okulların 4 üncü ve 5 inci sınıfları ıç.in iki ciltten müteşekkil bir tarih 
kitabı yazılması müsabakaya konulmuştur. 

2 =-Müsabaka müddeti 15/2/1939 dan başlamak ve 30/6/1939 Cu
ma günü akşamı bitmek üzere dört buçuk aydır. 

3 - Müsabakaya iştirake karar verenler; 31/3/1939 Cuma günü ak
şamına kadar bir dilekçe ile Maarif Vekilliğine müracaat ederek bu 
müsabakaya girecekler defterine adlarını yazdırarak bir nwnara ala
caklardır. 

4 - Müsabakada birinciliği kazanan kitap serisi üç yıl süre ile okul
larda okutulacak ve müellifine her yıl için biner lira telif hakkı veri
lecektir. İkinci çıkan kitap serisini yazana bir defaya mahsus olmak 
üzere birincinin müellüine verilenin bir yıllığı, üçüncü, dördüncü ve 
beşinci çıkanlara da birer defaya mahsus olmak üzere dörder yüz lira 
mükafat verilecektir. 

5 - Müsabakaya gireceklerin eserlerini üçer nüsha olmak üzere ma
kine ile ve kağıtların. ı yalnız birer yüzüne yazılmış olarak Maarif Ve
killiği Yayın Direktörlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri veya gön
dermeleri lazımdır. Kitaba konulacak resim, şekil, harita vesairenin 
asıllarının yalnız bu nüshalardan birinde ve yerlerine konulmuş olarak 
bulunması kafidir. Müsabakaya basılmış bir kitapla girenler de kita
bın üç nüshasını verecek veya göndereceklerdir. 

6 - Müsabakaya girenlerin eser müsveddelerile birlikte eserleri ka
bUl edildiği takdirde eserlerini ilan edilen telif hakkı mukabilinde ve 
hertürlü tasarruf hakkından vazgeçerek Maarif vekilliğine üç yıllık bir 
devre için terkettiklerini ve kitabın o devre içindeki her basılışının son 
tashihlerinin kendileri veya kendi mesuliyetleri altında tayin edecekleri 
diğer bir zat tarafından yapılacağını gösterir noterlikten tasdikli bir 
taahhüt senedi vermeleri de lazımdır. 

7 - Kitaplarda bulunması lazım gelen pedagojik ve teknik vasıl
lan gösteren şartname ile noterliğe tasdik ettirilecek taahhüt senedi
nin formülü Maarif Vekilliği Yayın Direktörlüğünden alınabilir. Mek
tupla istiyenlerin bir kuruşluk bir posta pulı.ınu da birlikte gönderme-
leri lazımdır. "715 ,, 

~2~!· !ma~:i~~~~~: ~~!k~rn!a Naf>a VekAleti blnasm-
da Malzeme Müdürlüğü Odasında toplanan malzeme eks;Itme komis
yonutıca ceman 2329,60 lira muhammen bedelli Ankarada Vekalet bi
nasında teslim şartiyle 20 adet demir dosya dolabının açık eksiltmesi 
yapılacaktır. Muvakkat teminat 324,72 liradır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı Ankarada Nafıa Vekaleti Malze
me Müdürlüğünden parasız olarak alınabilir. İsteklilerin muvakkat te
mınat ve şartname!'inde yazılı vesikalarla birlikte ayni gün saat 10,30 
da komisyanda hazır bulunmaları lazımdır. (342) (698) 

Ekşinozlu Ali Halid 
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SIN GER 
SAAT DEPOSU 

Sahipleri 
Sayın müfterilmnin K 

ban Bayramını tebrik e .a 
aJetlerini temenni ederler. 

ASIPIN KENA 
Romatizma ağrdan 
için en iyi ilaçtır. 

1 LAN 
Nüfus kütüğünde Yuda Lece 

rak müseccel olan adımı., bu k 
Arslan suretinde, tashih ettirdi 
il.tın ederim. 

Yuda Leon. İstanbulda, Çire 
zannda Sakaçeşme sokak No. 1 

lktısadt ve Sınat 
Tesisat ve lıletme 

Türk Anonim Şirketi 
iL.AN 

Verilen malumata göre, cümhuri
yetçiler Katalonya cephesinde veni 
bir müdafaa hattı kurmuşlardır. Mü
dafaa hattı Granno1lers ile Guinall 
arasındadır. Frankistler buradan vu 
kubulan hücumları püskürt~iıklerini 
bildiriyorlar. Cümhuriyetçiler Figue
ras'daki kargaşalıkların son bulduğu 
nu ve sükunetin avdet ettiğini haber 
veriyorlar. 

4 - Taliplerin askerli~ini bitirmiş veyahut askerlikleri tecil edilmiş 
bulunması lıizımdır. 

5 - İmtihanda muvaffak olanlnn memuriyete mlni bir hastalıkları 
olmadığı heyeti sıhhiye raporile tesbit edildıkten sonra tayin muame
leleri yapılacaktır. 

Muhterem müıterilerine, bayramlarını tebrik eder. 1 lktısadi ve Sınai Tesisat Te 

ı qL~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ı~Tu~~~~Ş~clinm1~8 

1 

Madritten haber verildiğine göre, 
bütün teşekküller umumi seferberli
ğe iştirak etmektedir. Harp mallılleri 
cemiyeti de müracn:ıt ederek kendi 
azasına yapabilecekleri vazifeler iste
miştir. 

Franldstler Barselon - Vtch yoluna 
Tardıklarını anlatmakla beraber 90n 
derece §iddetli yoğm.urlar yüzünden 
Katalonya cephesinde askeri hareket
lerin kimi.len durduğunu ilave edi
yorlar. 

l~gal edilen kasabalat' 
Barselona., 30 (A.A..) - Franlto u

mum! karargahının bir tebii~inde, 

X:atalonya cephesinde merkezde C:ır
deveu ve Valsana'nın işgali teyit o
lunmaktndır. 

Tebliğde, düşmanm 11 tncl, 13 ün 
di ve 15 inci enternasyonal müfre
zeleri bu mıntakadn ileri sürdüğü ve 
bu müfrezelerin Fransız komünist 
mebusu An<ire Marty tarnf ından ye
niden te~kil edilmiş olduğu ilave e
dilmektedir. 

Parla, 30 (A.A.) - Epoque qazet~ 
sinin yazdığı.na göre, İspanya lehin
de, Pariste yapılan nilmayişler esna
mıda tevkif edilen beş yüz kişi ara
ınnda elli tane de ecnebinin bulun -
duğu tesbit edflmiştir. Bu ecnebiler 
hakkında ne giıbi bir muamele yapı
lacağı henüz belli değildir. 

Dahiliye Vekaleti Hususi 
Kalem Müdürlüğü 

Emniyet altıncı şube müdürü Halil 
Dahiliye vekaleti husust kalem mü
dürlüğüne tayin edilmiştir. Yeni va
zifesine başlamak üzere dün akşam
ki ekspresle Ankaraya gitmiştir. 

" • nesi hesaplarile idare muameli 

T. C. ZI. RAAT. BAN KAS 1 hakkında tetkikat ve müza.kera 6 - Şimdiye kadar divana arzuhalle müracaat edenler bu ilan üze -
rine imtihana girmedikleri takdirde müracaat haklarını iskat etmiş 
olacaklardır. Bu davet müracaatlarına cevap mahiyetindedir. 

_7 - ~tihana_ girmek için 14 Şubat 939 Salı günü akşamına kadar 
nüfus huviyet cuzdanı tahsil vesikası ve memurıyette bulunmuş olan-
lar için Sicil cüzdanı veya bu mahiyette vesaik ile birlikte arzuhalle ve 
iki kıta vesika fotoğrafile Divanı Muhasebat zat işleri müdürlüğüne 

müracaa edilmelidir. Evvelce arzuhal ile müracaat etmiş bulunup yu
kardaki vesaiki ibraz etmemiş bulunanların yeniden arzuhal vermele
rine lüzum olmayıp yalnız mezkur vesikalar ile müracaat ederler. (700) 

Maarif Vekilliğinden: 
2259 sayılı kanunun tatbikine dair olan talimatnameye göre flkokul

lann her beş sınıfı için beş ciltten müteşekkil bir okuma kitabı yazıl
maSl müsabakaya konulmuştur. 

2-Müsabaka müddeti 1.3.939 dan başlamak ve 30.12.393 cumar
tesi günü öğleyin bitmek üzere on aydır. 

3 - Müsabakaya iştirake karar vel'enler 30.9.1939 cumartesi gü
nü öğleye kadar bir dilekçe ile Maarif vekilliğine müracaat ederek bu 
müsabakaya girecekler defterine adlarını yazdırarak bir numara ala
caklardır. 

4 - Müsabakada birinciliği kazanan kitap serisi üç yıl süre ile okul
larda okutulacak ve müellifine her yıl için 2500 lira telif hakkı verile
cektir. İkinci çıkan kitap serisini yazana bir defaya mahsus olmak üze
re birincinin müellifine verilenin bir yıllığı üçiıncü dördüncü ve be
şinci çıkanlara da birer defaya mahsus olmak üzere biner lira müka
fat verilecektir. 

5 - Müsabakaya gireceklerin eserlerini üçer nüsha olmak üzere Ma
kine ile ve kağıtların yalruz birer yüzüne yazılmış olarak Maarif Ve
killiği yayım direktörlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri veya gön
dermeleri lazımdır. Kitaba konulacak resim, ve sairenin asıllarının 
yalnız bu nüshalardan birinde ve yerlerine konulmuş olarak bulunma
sı kafidir. Müsabakaya basılmış bir kitapla girenlerde kitabın üç nüs
hasını verecek veya göndereceklerdir. 

6 - Müsabakaya girenlerin eser müsveddelerile birlikte eserleri ka
bul edildiği takdirde eserlerini ililn edilen telif hakkı mukabilinde ve 
h~ türlü.~ hakkından vazgeçerek Maarü Vekilliğine üç yıllık 
bır devre ıçın terkettiklerini ve kitabın o devre içindeki her basılışının 
son tashihlerinin kendileri veya kendi mesuliyetleri altında tayin ede
cekleri diğer bir zat tarafından yapılacağını gösterir noterlikten tasdik 
li bir taahhüt senedi vermeleri de lazımdır. 

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 nımltasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda eon a 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plan 

eöre ikramiye dakttılacaktır. 
4 Adet 1.000 Liralık 4,000 Lira 

' • 508 • !,000 • 
' • zse • ı,«tet • 

40 .. 100 • 4,000 ~ 

100 • 50 • s.ooo ~ 

120 • " • 4,809 ~ 
160 • zo • 3,200 ;. 

7 - Kitaplarda bulunması lazım gelen pedagojik ve teknik vasıflan 
gösteren şartname ile noterliğe tasdik ettirilecek taahhüt senedinin 
formülü Maarif Vekilliği yayın direktörlüğünden alınabilir. Mektup
la istiyenlerin bir kuruşluk bir posta pulunu da birlikte göndermeleri 
lazımdır. (716) 

DİKKAT: Hesaplanndakl paralar bir sene içinde 50 liradan 1$82'1 
:füsmi:ver.lere ikramiye çıktı~ takdirde % 20 fazlasivle verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa. 1 J<~ylul, 1 Birincikanun, ı Mart ve 1 Razi 
ran tarihlerinde (eki1ecektır. 

ZfVCI ONDAN K4ÇIYOROU_ kera16ahat\d; 

.... 
S.• hdtftl•• ra•ı 
11.ıarlftdPn ıuıa ;O 

uı go<ilw. bu ••lll 
M81 ............... 

kat•cık 

,;_B.i R .... :tAY -< SON RA"t{ 
a. ... ,.. ••ıat• ........ , 
''~•••u•• ••'•"" Mrdı•. 
Hiç Dl• walıll 1• lı&IV tl&UI 
gorun ... edıo .. •a•ll• 

EVVELCE ZEVTINYA~I 1 
ŞiMDi PALMOLIVE 

Herı110 lıınltır"1l k•dıolar. ı:eylıoya• 
tınrn cıld uıcrırıdekı fıuclelı le•ınol 
n•r.d dıyorlar. Bayanlar. aız de odar 
f1ht, sahıoh ve •k~ m PALMOLIVE ıo 
far.la lt.banrıış koputü ıl• yıiaüouaü, 
bo1ououzu •o omualarıaıaı muaj edi· 
•1&. Bilibara ....,eli aıcak " llODra da 
90f'lk MI ile yılıayıaıa. Terkibindeki 
ııeytioyatı •Jaiııwie PALMOUVE me
aamelen temizler, betereyi ,.mıı.-tır 
" tatlı!a1tınr •e bittabi ten parlayıp 
reaçte,ır. 

P A_LMOLIVE • it.ad.,. ıteadar ld 
eben lı•dınlar, ODll Jia ,,. bur• 
içia de kullaııırlar. 

bulunmak üzere Ticaret Kanunun 
361 inci ve dahili nizamnaı:ı;leı:ıciJ 

22 inci maddelerine tevfikan 
-darların da~~ --ı• · 
mizce karar verilmiş olduğundan i 
tlına günü olarak tayin ettiğimiz 193 
senesi Msrtın 7 inci Salı günü 
10 da Şirket hissedarlarımızın ş· 
ket yazıhanesi olan Galatada 
köy Palasta dördüncü katta 3 n 
ralı dairei mahsusasında hazır 
lunmalanm bildirir. 

Müzakere edilecek ma4deı. 
1 - Meclisi idare ve murakıp 

1 
porlannın kıraati. 

2 - Hesabatın tetkik ..,. talıdDtıııııı 
hesap neticeleri hakkında 

' idare teklifinin tetkiki w 
idare ıdmmetinin ibra&. 

3 - ldare balığına ~ 
idare lza1.arı;mmn intihap 

1 

niıı tasdiki 

1 

-i - 1939 leDeel için bir 
tayini ve tahsisatının teabiti Dıe 
görüldüğü takdirde bir de maruıı 
muavininin tayini huıpıaJen 

5 - İdare heyeti hM1ma 

huzurlarile prket itlerini ~ 
mur edilen baya "ftdlecek 6alll:iil 
tayini. 

1 

Ticaret ıtmWICdlUll m ..,. 
desine tevfikan prketle 

1 

tüccariyede bulunmak üzen 
idare Ua1arma menın~et .,.:illı-ı 

si. 

l!'a.ıetıea " ~ 
hiase 11e11ecHni bAıDil oı.. 
lar mezktir jçtimed• hulr bUkllıaD"'f 
leceklerdir. İçtimada hazar ballu:DIDll 
yı arzu eden zevatın, hlmil 011dlııkllloo\ 

1 n hisse aenetlerinin veya ~ 
netlerin bankalara tetvinl bildinıD 

! banka ilmubaberlerini yevmi ~mı&1 
dan JAakal bir hafta evvel yani 28 Ş• 
bat 1939 tarihine miiladif Sah gün 
akpmına kadar §irketin merkezi iıdai 
resine emaneten tevdi etmeleri 1'
zımdır. 

' llec11sl ldan 
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TAR 

VENUS RUJU 
renlllerde lier. simaya yaiııa• Venlı Ruilan reklam fi ah na 

ORANJ, MANDARiN, RUBI, KAPSIN, PURPUR Ye SiKLAMEN 
li kllall tecrübe ediniz. sabit Ye caziben ye ıayanı tavsiye b• yeni Yenlı ruilannı mu a ıahıa çll(anlmııtır. Çoli 

Nareddln Evnyoıode Ecıayl lclmyevlye, aldtr tıbbiye ve rtrlyaf Cfeposa, lstanbal 

1 lstanbuı Asliye nçilndl Hukuk 

ı)'\1ahkemesinden: Osman Akman ta- Türkiye Cümhuriyet~ Merkez Bankası 
28 - lkinclk4nun - 1939 Vaziyeti 

• ·•il ahndan, Ortaköyde Dereboyunda 
~~JJ/~,,,,,.. • Gültekin sokağında 14 No. lu hanede 

~ e IJ/ll\tfllll9~ r • mukim iken yeni ikametglhmm be-
,. IJ M lirsiz olduğu tahakkuk eden Feride 
Ut VI .. ,, aleyhine mahkemenin 938/1712 No. 

1u dosyası ile açılan bopııma dava- KA8Ar 

P.ASIE 
Ura 

Un 
ıuoo 

smdan dolayı mahkemenin karan A1tm: Sat! Jdl~ l'f.159;9111 
BANKNOT 

AksırıR, öl<sürüf<. burun akması_,-düşkünlük 
11.nua.ıı 
ıo.rn.Ma-

lhtf1al Dpıııl 
dairesinde M. aleyhe ilanen arzıhal UFAKLIX 1.Jtı....,. Tt 11.no ...... Afj ft t.rkal&cll ..... Lm.Dl.11 

1.000.ooe..- ··~ 

©crO·~ 
sureti tebli~ edilml§ ve müddeti geç Dablldekt lfubablrten 
tlği halde cevap Termemif ve du- nıt lirul 

ruşma günü 2/3/939 Saat 10 olarak llariçt.eld •uhal>l:r'Wı 
Tee.191.tl T8o.95U1 Tedavtlldeld ~ .,.,...... ........... ~ 

JCanumm • - • tnd maddeled
.. tnfikM MsiDe tanfm• 

tayin edilmif olduğundan M. aleyh . _... ~ 
1 

_,, -· 
F ridenin 

~1..J".- - «- Altm. Sau ,,_..ogram. . .r.,,..vA .. 11.'fH.GSl.13 
e moez.&ı.u gun Te _. .. _ Att.. tu.m lı:abll ...,._ 

mahkemede bulunması veya bir "" ...._ ,..-.. ... tıediJ'lll 
kil göndermesi lüzumu l11n olunm. Diler da...tster " Borda kllo 

rinc balıiyeled ' 
. 

~ edllım ..rakı~ 
baki)'ali ·rı ra ~tJlrtj1)1lrntymmustmlJz? 

MltmtesTnTn-,anttmaz fiaberclle 0 06 

• c.. :ı f ~emen A S p 1 R 1 N ~atimz·_ı 
Grtpe karş1 'koyma"' .. ç 1\ '11 _ _ 

• A-. x..ıtara karşı en emntyettl ilaç budur. 
Grip, rsolukalgınh~· ve 8&• 

' 
ısrarla 

PİRİN 
isteyiniz 1 

20 ve 2 tabletflk tek111erde butunur. 

stOnd ki ~ mart<•• aldığ1mz mohn 
Mer!'19knn O e Q7 tisldlr 
hakiki otdutunun ve bl tesfrlnln garan • 

~~· SÜMER BANK 
Birleşik Pamuk ipliği ve 

Dokuma Fabrikaları Müessesesinden : 

PAMUK IPLIGI S J 1 : 
Kay.eri Bez Fabrikan malı 12 No. Paketi 

16 • .. 
Nazilli Basma Fabn1<ast ,. 24 n n 

Ereğli Bez F abrikuı ,, 24 11 n 
• 

Yalnız Ereğli Bez Fabrikasında : 
1 O Balyalık aiparişler için .. 
15 
25 
50 

.. 
• 
• 

,. 
• 
• 

.. .. 
• • 
• • 

ft 

• 
• 
• 

Platlar1a fabrikada teslim prnyle satılmaktadır 

415 
480 
580 
580 

575 
570 
565 
560 

Kuruı 

• 
n 

" 
.. 
• 
" 
~ 

Evlenme Düğünü 
Profesör Doktor "Akil Muhtar Oz

denin kızı Bayan Aliye ile Saruhan 
Meb'usu Merhum Bay Mustafa Fey
zinin oğlu İktısat Vekileti müşaviri 
Doktor Haldun Sarhanm evlenme 
düğünleri 28. Kanunusani Cumarte
si Akşamı Perapalas salonlarında ic
ra edilmiştir. 

lladae Tahvilleri: 

Denıhde edilen nralı:ı ~ 
brplıfl 

ltanunun 1 - 1 inci maddeıe
rine teriiba buine tarafmdıla 
yf.ki ..anı 

Senectat on.ı..n 
RAZDfK BOHOLAn 
TiCARi IENEDAT 

, Dr. Sup hı Şenses 111 ........ "NıvlW Obı1am 

1 1 
(Derüde .m- '"9.kl ... 

ldraryona" hHtalıkta" mOteh••••• A-(4i7t!DİD br1ıbtJ s.m.." 
Beyollu Yıldu sineması karsnn Lek· (TahYillt(iribarl ıa,mede) 

ler ımıırtıman. l'aJdrJ,...,. '"'":ı'"7 8- lerbeat -.bam .,. talwUlt 
Tel. 4'924 

Aftllllar: 

Deniz Levazım Satın 1 ~~ ~.u "ı:=. 
Al K • l I "' I Tah...oıt berine ma omısyonu an arı 

m.Mıdarlar. 

M. M. V. Deniz merkex aatınal- Mub.tellll 
ma Komisyonundan: 

1 - Tahmin edilen bedeli 

t.'99.510.'JS 

ısa.mı.sa.-

n.m.m.-

n.&"r4.tM."3 

•.tıu11.n 
T.Ml.IM-4.rT 

M.-r.n 
T .11'1 .8"f7. TS 

~ ... 

D.530.241.11. 

Karphlı '*""'' ... aJtm ..... 
Ufttell tedarile ... ecm. 

B ı 'mt -btıOI ~ Wa ...... 
14412.111- 'l'lrlE ar- Ltd tlf 

........... ldatıı 

81.0'7U84.0I 

&tl'T.m.81 

......... 
'-800....,_ 

10.83'1.Mı..JI 

111.a'f .Mllf 

o- .....,. lı:abll •w.r 
Diler d&ftzMr ft alacakh kll
riq bül7cled 

•ahtelllJ 

2U09.811.36 

1Teınmm1938 tanıtin'Clen itı"bareıı: l.._ 
haddi 1. 4, altın üzerine avam j'. 3. 

100.000 lin olan lld adet romorkö
rün kapalı zarfla miinkuası 17 .2. 
939 tarihine rastlayan cuma günü 
saat 14 de Vekalet binasında mü
teşekkil komisyonumuzda icra e
dilecektir. 

2 - Beş Hra bedel ile prtna· 
mest her gün komisyondan alına
bilir. 

1 KADIKÖY YAKIFLAR DIREKTÖRLOGO ILANLARI 

3 - MOnakasaya girmek Mtf
yenlerin bellt günde münakasa 88-

atinden bir saat evveline bdu 
6250 liralık ilk teminatı ve ka· 
nunt belgelerini havi kapalı tek
lif zarflarını makbuz mukabilin
de komisyona vermeleri postada~ 
lacak gecikmeler kabul edilmM. 

(9492) 

Levazım Amlrllğl Satın 
Alma Komisyonu ilanları 

Askeri Orta okullar ıçın ıki§U ta
kım Fizik ders aletlerile Kimya ilet 
ve eczası ve tabiiye takımı alınacak 
tır. Açık eksiltmesi 15/2/939 Çar

Üsküdar Pazarbaşı 

" .. 
,. Solaksinan 
,, Solaksınan 

,, Solaksir.an 
,. Solaksinan 
.. Tava.şi Huaa 
,. Tavaşı Hasan 
., Atikvalide 
,. Hacehesna.- hatun 
• Tuğyar Hamsa 
• Araldyeci Mehmet 
,. Rumi Mehmet pafa 
" Rumi M~hmet paşa 

Boğaziçi Kandilli 

Bc*all 

Mlrolba 
TqmıanoJc 

Altmıf odalar 
Çıkmaz oda 
Topaneli oğl11 
Durball 
Dolap 
Xaracaahmet 
Çnufdereıd 
Jtuyu 
Selimtall 
Jtuımata 
Mectn. 
Medre.e 
Mektep 

m- Mahammell Temlmltl 
Jfo. ChıstMıktan Kıymeti Mankbte 

L.K. L. K. 
126 ET 8/12 268 16 20 11 

2 AJ'8l 3/4 196 51 14 73 • EY 1/2 201 68 15 u 
3 Arsa 5/8 44 21 J sı 

71 EY 1/6 117 32 . .,. 
2 EY ·4/11 268 ıe 20 11 

19 EY 112 251 40 ıa as 
'33 • 2/8 100 51 T N 
106 Ana 1/2 1S!5 57 ıı. 
1 ,15 EY 1/2 100 5e T 14 

'19 EY 1/2 101 12 T 51 
2 Ana 314 33 19 ı 411 

• Arsa 1/2 lH 33 ı se 
1 Mil. Arsa 1/2 114 33 ı se 

sa h 18/144 435 78 32 • 

İplik mOstehliklerinin yukarda yazılı fabrikalara gönaereceKJeri be 
dilleri mukabilinde lhtlyaçlan nisbetinde iplik siparişi verebilecek 
lerl ft 24 numaradan ince ve muhtelif maksatlara yarayabilecek pa· 
nıuk lpliit mOstehliklerinin de ihtiyaçlannı yine ayni şartlarla yal· 
an Ereill fabrikasına sipariş edebilecekleri ilin olunur 

ıJ p.mba günü saat 14 de Tophanede 
'~!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!l!!!!i!!!!!!i!!!iii!!!!!!~!i"-!!!....~~~!ii!ii!!!!!ii!!!!!!~~iii!!ii~~!ii!!!il! İstanbul levazım amirliği satın alma 

• 
" 

• Mektep 37 
Mektep 39 

. 
• 

ET 78/144 272 35 30 22 
Ev 78/144 435 76 32 88 

--------------------------- komisyonunda yapılacaktır. İşbu • • Yeni -mahaDe 11, 13 Arsa 92,5/100 189 10 14 la 
Kültür Bakanl,ğından: 

l =- 2259 sayılı kanunun tatbikine dair olan talima:rıameye gö~e 
Dk okullann 4 üncü ve 5 inci sı.nıflan için ild ciltten muteşekldl bır 
tabiğat bilgisi kitabı yazılması müsabakaya konulmuştur. 

2 - Müaabaka müddeti 2.2.1939 dan ba~lamak ve 1.8.1939 sah gü 
nd •kpmı bitmek üzere altı aydır 

S - Müsabakaya t~e karar ~ler 1.S.1939 pazartesi gthıtı 
aqamına kadar bir dilekçe ile kültür Bakanlığına müracaat ederek bu 
müsabakaya Cirecekler defterine adlanm yazdırarak bir numara ala. 
caklardır. 

4 - Müsabakada btrincillğt kazanan kitap se:151 iiç yıl . .ore ile 
okullarda okutulacak ve müellifine her ytl için bmer lira telif hakkı 
Terilecektir. İkinci çıkan kitap serisini yazana bir defa!a_ ~ah~ ~1-
mak üzere birincisinin müellüine verilenin bir yıllığı, uçuncıı. dordun 
cü ve beşinci çıkanlara da birer defaya mahsus olmak üzere dörder yüz 
lira mükafat verilecektir. 

5 - Müsabakaya gireceklerin eserlerini üçer nüsha olmak ilzere 
makine ile ve kağıtların yalnız birer yüzüne ya%llmıf olarak Kültür 
Bakanlığı Yayın direktörlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri veya 
göndermeleri lbımdır. Kitaba konulacak resim, ~kil, grafikler Teai
renin asıllannın yalnız bu nüshalardan birine ve yerlerine konulmuı 
olarak bulunması klfidir. 

Müsabakaya basılmış bir kitapla girenler de kitabm ftç nilshumı 
verecek veya göndereceklerdir. 

6 - Müsabakaya girenlerce eser müsveddelerlle birlikte, eserleri 
kabul cdıldığı t.akdırde eserlerini Ufı.n edilen telif hakkı mukabilinde 
ve her turlu tasarruf hakkından vaz geçerek Kultür Bakanlığına üç 
yıllık bir devre için terkettiklerini ve kitabın o devre içindeki her bası 
}ı!;ının ı;on tıtshihlerinin kendileri veya kendi mesultyetleri altmdıı h'· 
yin eclt.>ecklerl diğer bir zat tarafından yapılacağını gösterir noterlik-
ten tasdikli bir taahhüt senedi verilmesi de 18.zımdır. 

7 - Kitaplarda bulunması lazım gelen ped3gojik ve teknik vasıf
lan gösteren şartname ile noterliğe tasdik ettirilecek taahhüt senedinin 
formülü Kültür Bakanlığı Yayın direktörlüğünden alınabilir. Mektup 
la isteyenlerin bir kuruşluk bir posta pulunu da birlikte göndermeleri 
ıtızundır. (5298) (9491> 

malzemelerin hepsi bir bayiden alı

nabileceği gibi ayn ayn bayiden de 
alınabilecektir. Hepsinin tahmin be
deli 4000 lira İlk teminatı 300 lira
dır. Şartname ve şek.illerini gösteren 
kataloğu komisyonda görülebilir. t.
teklilerin kanwıi vesikalarile bera
ber belli saatte komisyona gelmele
ri (479) (709) 

* 12 ton yataklık saman ahnaca.ktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 10/2/939 Cu
ma günü saat 15 te Tophanede leva
zım Amirliği satmalma Komisyonun
da yapılacaktır. lsteklilerın kati Te-

Kuyu 18 Ev 4/10 321 80 24 13 
Mektep 14, 16 Arsa 54/270 157 25 11 79 
ÇaTU~eresl 19 Bostan 150/540 92 85 8 96 
FıatıkJı 10 Arsa 5/8 98 21 7 41 
Çepne 4 Dükkln 2240141!20 278 18 20 86 
HaDaç 5 Ev l/4 125 70 142 
~OfUYOl• 126 Ana 1110 301 68 22 CS2 

• • 
• .. 
• A, Hlsan 

·-
128/1 ltuliibe 

Yukarda ~ Te etns1m yazıtı btsselm mah1Q1 emllke kanun! milddeti zarfmda hf§sedarlarmm mftn. 
eaatla talep dermiyan etmemelertne binaen mah161 hisse umumi hükümlere göre satılmak üzere açık arttir. 
mıya çıkanlmıp. İhaleleri 8.2.939 pazartesi gftnft saat 15 tedtr. İsteklilerin muhammen ktymetin yüzde 7,5 
Lisbetindekl t~inat akçalan ile blrliicte Kadıköy vakıflar müdürlütüııe müracaatla.n. '307) 

;::!1::"c41:s~li(~~atte kooıisyonaıl DEVLET DEM 1RyoLLAR1 1 
Amirliğe bağlı kıtaat ft müesse- 1 L A N LA R 1 

sat için bin liralık kadar kuru kayı- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••' 
sı 13/2/939 Pazartesi günü saat 14 Deniz merakibinde 
de pazarlıkla satın alınacaktır. İstek Supalan yapmak 
lilerin kati teminatlarile Tophanede maden kömürü 

Supalanda.D vinçle 
ftgon& tahmil 
maden köınürü 

Supalandan arka 
ile vagona tahmil 

maden kömürü 
ton 

Vinçsiz mera
k.ibi bahriye
den arka ile 
vagona tahmil 
maden komurü 

Vinçsiz mera
.kibi bahriye
den arka ıle 

vagona tahmil levazım Amirliği satın alma komisyo ton ... 
nuna müracaatlan nümunesi k.oJnia.. 
yonda görülebilır. "495" "707" 

* Dikimevlen lç.ın 16107 metre teli 
H/2/939 Pazartesı günü saat 14,30 
da pazarlıkla satın alınacaktır. Tah
min bedeli 4026 lira 75 kuruş ilk te
minatı 302 lira bir kuruştur. ')artna
me ve nümunest komisyonda görüle
bilir. lstekltlerin kanuni veslkalarfle 
belli saatte Tophanede Levanın a
mirliği satınalma komisyonuna gel-
meleri. ( "96) "708.. 

kok m rü 
ton ton 

36032 12996 917 5 
Beher t.ona Beher tont Beher Lonu Beher tQnu B l nu 

cıoı Kuruş (3) Kurut (18 Kuruı (20l Kuruş (35 K ş 
İdaremızin Haydarpaşa llmuunda bir lene ıarfında tahmil tahliyesi icra edilecek olan maden ve r.ok 

kömürlerinin tonajlan takribi :>larak her ameliyenin albnda gösterilmiştir. 
'7/2/93G tarihine müaadif alı günü 1aat 11 de Haydarpaşa gar hinası dahilinde 1 ncl işletme komlS)onu 

tarafından kapalı zarf uşuliyle ınünakuaın icra edilecektir. Blr senelik maden ve kok kömürunun tshmtl 
tahliyesi için 8764 lira 58 kurut muhammen bedel konmuştur. 656 lira 59 kuruş muvakkat temınat ile ay
ni gün saat ona kadar komisyon reisliğine müraoaat edilmesi ve bu işe alt şartnamelerin H. Paşa !iman rıh· 
Um bapnüfettlfliltndm panm olarak ahn,,,,... illa olunur. (526) 
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GRiP • NEZLE • KIRIKLIK • SOGUK ALGINLIGI • ROMATiZMA • NEVRALJi • BAS • DIS 
ağrıları derhal keser. isim ve ve bütün markaya dikkat. G R 1 P 1 N 

. 
yerıne başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

Mi ., .. _ 
mn RE5St&+•• . \ ~ "'" ' ' . ~ . . . 

öksürenlere 

ADEMİ İKTİDAR ~ 

KARŞI ve BELG EVŞEKLIG iNE 

1 
arayınız. 

--•En rahat çelik aomyelerile tık, metin ve ucuz--•tta 

K A R y o LA L A R 1 :eö:'te~::: 
LIL Z 

Karyola Te madeni eşya fabrikası salonlarındaki 
meıherinde görebilirsiniz. 

Sirkeci, Salkmısöğüt, Demirkapı caddesi No. 7 Tel. 21632 c-......... ..: .......... iilııııi .............. ..allllii 

Niçin ıziırab çekiyorsunuz? 
Bir defa da 

NEOKÜRİN sizi bu müz'tç baş a.t-
• arından, nezle ve gripten derhal 
urtaracaktır. 
NEOKÜRİN xalbi yonna.ı ve mi

deyi bozmaz. 
Tek kaşe 6, altJlık kutu 30 Ku

ruştur. Her eczanede bulunur. 
NEOKÜRİN ismine dikkat. 

E.AGO 

Harici Askeri 

Kıtaat f ICinları 

Pınar Hisar garnizonu için 2500 
kilo toz şeker ve 2800 kilo çekir
deksiz üzüm 6 - 2 - 939 günü Vi
ze tüm satınalma komisyonunda 
pazarlıkla satın alınacaktır. Ta
liplerin Komisyona müracaatla-
n. (806) (711) 

* Harp okuJu için pazarlikla 64 
baş Binek hayvanı 17 şubat 939 

günü saat 15 de satın alınacaktır. 
Bu hayvanlar toplu olduğu gibi 
perakende suretile de alınabilir. 

Satılık hayvanı olanların pazarlık 

gün ve saatinde hayvanlan ile 
birlikte Ank&rada M. M. V. satın
alm.a Komisyonuna gelmeleri 

(807) (712) 

* Ordu ihtiyacı için 200000 kilo 

sabun kapalı zarf usulile eksilt

meye konmuştur. İhalesi 16-2-939 

perşembe günü saat 16 da İzmirde 
kışlada İzmir levazım Wnirliği sa-

S I N 1 R •••• 
ZAMANIN HASTALl~IDIR 

Bir kaşık 

SiNiR AGRILARI • ASABI öKSOROKLER • 
BA YGJNLIK • BAŞ DöNMESf • ÇARPINTI 

ve SiNiRDEN ileri gelen BÜTÜN RAHATSIZLIKı:ARI 
EYi EDER. 

TATLI BiR UYKU 
TEM1N EDER 

tnıalma Komisyonunda yapılacak- 1. 
tır. Tahmin edilen tutan 70000 li-
ra olup ilk teminatı 5250 liradır. 

Şartnamesi her gün komisyonda 

görülebilir. İstekliler ticaret oda- ı· 
smda kayıtlı olduklarma dair ve- I 
silta göstermek mecburiyetinde-

dirler. Eksiltmeye iştirak edecek

ler 2490 sayılı kanunun 2 Ye 3 ün
cü maddelerinde ve şartnamesin
de yazılı vesikalarile teminat ve 
teklif mektuplarını ihale saatin
den en az bir saat evvel komisyo
na vermiş bulunacaklardrr. 

(808) (713) 

lstanbul Telefon Müdürlüğünden: 
Mikdarı Cinsi 

300 adet Beyaz bez şerit 20 M. (35 m/ m en.) 
500 " Siyah katranlı şerit 20 M. (40 m/m en.) 
1000 " Siyah mücerrit şerit 

500 " Lastik şerit 
Yukarda cins ve mikdan yazılı dört kalem malzeme açtk eksiltme 

suretiyle mübayaa edilecektir. 
Muhammen bedeli 2273 lira muvakkat teminatı 171 l ; radır. 

Şartnamesi her gün Levazım amirliğimizde görülebilir. Talipler her 
kalem için ayn ayn teklifte bulunabilirler. 

İsteklilerin 6.3.939 pazartesi günü 171 liradan ibaret ilk teminat
lan ve kanuni vesikalarile beraber saat 14 de Müdüriyet binasındaki 
komisyona müracaatlan. (450) 

iktisat Vekôleti iç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 
30 İkinciteşrin 1330 tarihli ecnebi Anonim ve sermayesi eshama 

münkasim şirketler kanunu hükümlerine tevfikan Türkiyede çalışma
Stne. i7.in verilen ecnebi şirketlerinden Şell Kompani of Turkey Limited 
Şirketi Türkiye umumt vekili bu defa müracaatla şirketin merkezince 
verilen karar üzerine sermayesini beş bin İngiliz lirasından (L. 5000) 
elli bin İngiliz lirasına (50.000) iblağ ve kırk beş bin İngiliz lirasının 
(45.000) Türkiyedeki muamelatına tahsis ettiğini bildirmiş ve lazım 
gelen vesaiki venniştir. 

Keyfiyet tetkik edilerek kanuni hükümlere uygun görülmüş olmak
la ilan olunur. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet VekSıletinden: 
Bozüyük kazasında bir eczane yeri münhaldir. İşbu mahalde ecza

ne açmak ruhsatnamesi müstahak olan eczacıya verileceğinden talip

lerin 28/ 1/939 tarihinden itibaren muteber olmak üzere on beş gün 
zarfında bu husustaki dilekçelerine 24/1/927 tarih ve 964 sayılı ecza
cdar ve eczaneler hakkındaki kanunun 2 inci maddesinde yazılı vesai
ki raptetmek suretiyle müracaat etmeleri ve işbu müddetin hitamın
dan sonra vukubulacak müracaatların kabul edilıniveceti ilin olu
nur. (706) 

Askeri Müze Müdürlüğünden : 
Askerl Müze Bayramm birinci günü kapah di~ günleri açıktır. 

(801) (643) 

ÖKSÜRÜK SURUBU 
"Sirop Pectoral,, 
~ki ve yeni bütün öksürükleri 
'!eçirir, balgam söktürür, bront
'an temizler, nezle ve gripten 
-orur, göğüsleri zayıf olanlara 

bilhassa ,ayam tavsiyedir. 

NGILIZ KANZUK Eczanesi 
Beyoğlu lstanbul 

........................................... 
1 : UROLOG - OPERATÖR ' 

l , İdrar~:;lanRh:ta:k~~ müt~ha~ıs~B~oğl~ ;.:W ~;d~ Mk 1 
- sokağı No. 1 (eski Mutasarnflık konağı) Tel: 41443 _,, 

Diyarbakır Belediyesinden : 
ı - Münakasaya konulan iş: Şartname ve mukavele projesi ~ 

tinde yaptırılacak olan şehre 14 kilometrede vaki hamrevat IUyt.ID1lll 
şehre isalesi güzergahının tayini ve mevcut şehir tevziat §ebekeısin1ıa 
ıslahı projesinin tanzimidir. 

2 - Münakasa 13/Şubat/939 Pazartesi günü saat onda Diyarbakır 
Belediye dairesinde münakit encümende yapılacaktır. 

3 - Bedeli keşif "2500,, iki bin beş yüz liradır. 
4 - Teminatı muvakkate 187 lira 50 kuruştur. Nakti teminatın nıii

nakasa saatinden evvel maliye veznesine yatırılmış olması veya banka 
temınat mektubunun ibrazı lazımdır. 

5 - Münakasaya iştirak edebilmek için yüksek mühendis olmak 
veyahut buna mümasil işlerde çalıştığını mübeyyin ehliyet vesikasını 

Belediyeye ibraz etmek meşrutttur. 
6 - Daha fazla malumat almak ve şartnameyi görmek istiyenlerin 

Diyarbakır Belediyesine müracaatlan ilan olunur. (527) 

lstanbul Emniyet Müdürlüğünden: 
Zabıta memurlarına ait eski senelerden kalma müstamel 18 kalem

de 6782 adet resmi ve sivil elbise şapka. kaput fotin vesaire PŞVH açık 
arttırma suretiyle satılacaktır. İsteklilerin 14.2 939 sah günü cıaat 14 
de 55 lira teminat makbuzu ile defterdarlık muhasebe müdurluği.ı da
iresinde kurulu komisyona eşyalan görmek için de üçüncü şube mü
dürlüğüne müracaat etmeleri. (627) 

Sahibi ye Neşriyat Müdürü Halil Ltl:tfü DÖRDÜNCÜ Gazetecilik ve 
Neşriyat T. L. Ş. Basıldığı yer TAN Matbaası 

, 


