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Pransada gazeteler. Mister Rooae
velt'e izafe olunan beyanat üıeıind~ 
mütelealar yürütmektedirler. Eklel
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~GüNI EifK 
Hitlerin Nutku 

ve 
Yazan: B. FELEK 

ve Amerikanın 
Vaziyeti 

Londrada 77 Bin lspanyol 
Fransaya Geçti 

H ep glSrmfişsfinD.zdflr. Bir yere, • • d \ büyük ümidlerle bir narin fi-K a b 1 ne 51 n . e ~ dan dikilir. Dibi eşilil', gübrelenir .v~ 

Rumen 

Korkunç 
infilCiklar 

\ sulanır. Yol fızerinde ise etrafına iki 

v • k ı • k iiç tane, bahçede ise bir ta • Deni c ı ı ne kazık çakılarak rüzglrdan, 
Cümhuriyetçiler Muhasara Edilmemek ~ 3 ve şunun bunun çarpıp fidanı zede· 

Yazan: Ômer Rr.za DO{;RU L 

re::;;} ütün matbuat fllemini meş~ 
(g) eden bu iki hadisedir. --o- }emesinden korunur veya konm • 

için Şarka Doğru Çekiliyorlar y · 0 h"I" N ma1t istenir Her Hitlcr, Nazizmin altmct yıl -
dönümü münascbctile söylediği nu
tukta Alnıanyanm, İngiltere ve Fran 
sa ile müstemlekeler meselesinden 
başka bir arazi meselesi olmadığını, 
bu meselenin harp çıkaracak değer· 
de sayılmıyacağmı, kendisinin uzun 
bir sulh devresine inandığını, İtalya 
aleyhinde her hangi sebeple açılan 

harbin Almanyayı onunla yan yana 
bulacağını anlatmış, Almanyanm son 
derece ciddi bir iktısadi vaziyette ol
duğunu, fakat Almanyanın bu iktısa
di vaziyet yüzünden mahvolmıyaca
ğını ve iktısadi harbini her vasıtadan 
ist:ıfade ederek ileri süreceğini ve 
sonuna vardıracağını söylemişti. 

irfanda Tedhişçileri iki e nl a 1 1y e aztrl Bu tedbir.lerle tutmuş, büyilm.iiş, 

istasyonda Daha 

Bomba Patlattılar 

Parls, 3 (Husu.st) - Şubatın birin- bille Burgosa gitmiştir. Mumaileyh, ilaveten Başvekil gölge, güzellik ve yemiş vermiş ağaç 
ci günü gece yarısı İspanyadan Fran- münhasıran maltimat edinmek malı:- lar çoktur. Fakat yine az değildir ki 
sa topraklarına ge~en muhacirlerin sadile seyahat etmekte olduğundan Muavinlig"i de yapacak 0 narin ve belki nadide fidanı kora· 
sayısı 61,158 i bulmuştur. Bundan Fransa ile Frankist İspanya uasın- sun diye yanına dikilen kazık günün 
başka 15 bin muhacir daha, hudut ka da diplomatik münasebetler tesisi me Bükreş, 3 (Hususi) - Rumen ka- blıinde filizlenmeye ve tabii köklen 

Londra 3 (A. A.) - Tottenham - saba ve k öylerine yerleştirilecekler - selesile alakadar olmıyacaktır. binesinde evvelki gün tadilat yap:l- miye başlıyor. Çakılı olduğu yerde 
Court Road ve Leicester metro istas d.ir. Bunların bir kaç bini yaralı mi• Berard, Frankist makamlarile Ka- mış, dün de yeni nazırlar sadakat asıl gözde olan fidana ait ne kadar gı 
yonlannın bagaj dairelerinde bu sa !islerdir ve bunlar için ayrı kamplar talonyalı mülteciler memlekete av- yemini vermişlerdir. Nazırlar heye- da ve kuvvet varsa çeker, alır. 
bah iki infilak vukubulmuştur. · hazırlanmaktadır. Muhacirler içinde detleri ve siyası mahbuslar meselele- ti reisi muavinliğile dabilye nazır- Başlar gelişmeğc. Güniln birinde 
Bombaların bavullar içine kondu - isteyenler Frankoya iade olunmuşlar 1"i gibi bir an evvel halledilmesi lazım lığına ve muvakkat harbiye nazırlı- bir de bakarsınız ki; iş tersine dön -

ğu tahmin edilmektedir. dır. gelen Ujleri tetkik edecektir. Bunun- ğına B. Arman Kalinesku getiril - müş. Yani kazık diye diktiğiniz 5U1k 
Katarlar işlemeğe devam etmekte General Frankonun karargahından la beraber Berardın edineceği malU.- miştir. Harbiye nezaretinde devlet fidan olmuş, ve kazığın himayesine 

ise de istasyonlar kapalıdır. İstasyon ı bildirildiğine göre Frankistler :b"ran- matın Fransanın Burgos nezdinde ı sekreterliğinin ikinci reislğne gene- koyduğunuz fidan da sırık. 
ların methalleri polis tarafından mu sa hududu üzerindeki Feldadan 19 temsili hus~su~da h~~m~tçe veril: ral Mihaeli tayin edilmiştir. tktısat Artık iş bu k~~ey~ gelin~ eskl
bafaza altına alınmıştır. Metro me - mil mesafededirler. Cümhuriyetçiler cek karar uzerı.nde mu~ssır olacagı ve ticaret nazrrlığma B. Bujoyu ~ den kazık diye dikilmış olan agacı hl 

Bu sözler mihver siyasetinin sulh murlarından biri yaralanmıştır. de müdafaa ettikleri hattın .Frankist- şüphesiz addedılmektedır. çilıni' 1. Miti"tsa Konstanti- rakır ve bir türlü kökleşmeyen tali-
lehind 

· al . ş; ma ıyeye ' .. _ 
e mı, eyh:nde mi olduğuna Leicster Squarede vaki olan infi- lerin elinde bulunan Lloret de Mar'- Sanat eserlerıle dolu olan kam - k illiA "daia Viktor Sla- siz " narin fidanı sokup atarsmıs. 

d w t d 1 . . 1 nes o, m mu aya 1 
. . ves o; zıraa e pro esor -J r . . 

e e e er laktan be~ kişi yaralanmış ve Cha _ dan başlıyarak Santacoloma de Vich yonlar, Milletler Cemıyetı murahhas 

1 

k . t f .. Koruts--anu BahM>lerde hattA. yol kenar ana • 
Umumiyetle zann.ohnıduğmıa cö • rlng - Cross hastahanesine nakledil- ve Berganın hafifçe şarkından geçtik- larınm nezaretı altın~a tahltye olun- getirilmişlerdir. Bazı nezaretlerde da böyle himayesine tevdi .edilen fi. 

re, bu sözlerde aulh aleyhine sayıla- mişlerdir. Bunlardan dördü pansl- ten sonra Organanın cenubunda ni- maktad1r. İspanya, bılhassa Barselo- b k t 1 d x-; t' ·ımi lerdir. danın zararına onun kısmeti ile besle 
~ . "t f k lAd k t] ' azı se re er er e6Aş ırı ş . • _......._ 

eak bir ıey yoktur. Fakat Führer'in man1an yapıldıktan sonra evlerine hayet bulan hattı müdafaa etrr.ekte- na muzesme aı ev a a e_ .ıyme. ı nip büyilmüc, kökleşınış bu t-.uu • 
Rumen kabinesinden çıkan na - ~ 

İtalyada.u bahsedereken söylediği dönebilmjşlerdir. dirler. Alınan diğer haberlere göre, eserler, bu kamyonların ıçındedır. ğaçlara tesadüf edilir. . 
sözler herkesi düşünmeğe mecbur 6,20 ve 5.55 te vuku bulan bu infi Seo d'Urgel tahliye edilmiştir. Mi.ize mil "'hassısları herhangi ese - zırlar şunlardır : Maliye nazm Kan - Meselfı itinalı bir go"beğin miina -

d bo l · · çikov, harbiye nazın general Jebe -
etmiştir. Fübrer diyor ki: "İtalya a- laklar hakkında polisce tahkikat ya Tahmin edildiğine göre cümhuri- rin zerre ka ar zu maması ıçın a- betsiz blı yerinde tek bir at kesta-

.. t kted" rane J ankobiçi, mezahip naznrc pis- se 
leyklıde, her hangi sebeple ili.a olu- pıl:maktadır. yetçiler, yüksek Segre vadisile Pui- zami itinayı gos. erme ır. nesi veya aylandoz ağacı gördü.fpi -
nacak bir harp, Almanya ile İtalya- Tottenhamda bir çıngraklı saate geerda'ya kadar olan mıntakayı ter- Muharebe bittikten sonra bu eser- kopos Kodaise ve ziraat naZirI Yanes milı zaman; 
71 yanyana bulacaktır.,. Buradaki ait olduğu aannedilen bazı madeni ketmiye karar vermişlerdir. Bu ha- ler İspanva hükumetine iade oluna- ku Siseşv. _Bunu da buraya kim dikerf c1l 
harpten maksat, İtalyamıı tecavüze parçalar bulunmuştur. Bunlar, eks _ valide faaliyette bulunan cümhuriyet caktır. Ayni zamanda orduda da değ! -
ma.nu kaldığı bir harp mi, yoksa; perler tarafından tetkik edilmekte _ ordusu muhasara edilmemek için Ri.- * şiklik yapılmıştır. Geçen sene ma -
İtalyanın alakadar olduğu her hangi dir. Frankist İspanyada İrlanda liva pooll ve 01at istikametinde şarka doğ Nevyork, 3 (A.A.) - 78 muharrir, nevralan idare eden ve bunlarda 
harp miT Bu nokta pek aarih değil- mıa intisap etmiş olan iki şahıs aran ru hareket etmektedir. İspanya için silah ambargosunun Stratejik muvaffakiyetler gösteren 
dir. Fakat Filhrer, Almanya hesabı • maktadır. Leon Berard, Paris trenile bu sa- kaldırılması lehinde bir müracaat general Florea Tsenesku erkanıharp 
na bile müstemlekeler uğrunda harp Şimali lrUnda hükU.meti, bu hıfi bah buraya gelmiş ve derhal otorrio- yapmışlardır. reisliğine tayin edilmiştir. Şimdiye 
etnıeyi muvafık görmediğine &öre İ- lü:Iardan derhal haberdar edilmiştir , , .. , ""'"""lllllrıaıın11111111ı1111ıttmtı"'""'"'""""'..,."' ' "'" -- kadar erkanıharp reisi olan general 
talya, hesabına müstemlekeleT edin· Bütün İrlandada bilhassa cürnhurl - 1 d Yonesku da ordu baş müfettişi ol-

mek için harbe ıirmesi akla SJimaz. yetçi İrlanda ordusu taraftarları ara Şimal Denizi sviçre e muştur. 
Onun iç.in, İtalyanın tecavüze maruz sında araştırmalar yapılacaktır. d • M •• d f Sof yada Bulgar gazeteleri, bu 
kalacağı bir harpten bahsolunduğ\1 Leicester Square'da vukubulan Kara enıze u a aasını suretle Kalineskunun iktidarı ve 

sanılıyor. Fakat dediğimiz J:i_bi, nu • infilak büyük bir gürültü çıkarmış - B ..,., Kuvvetlendı·r·ıyor devlet idaresini eline aldTğtnI ve baş 
tuktaki cümle iki tevile müsait ol • tır. İstasyon dahilinde bulunan bir - ag GftlyOr vekil Patrik Miron Kriste'nin yann-
~ •ı..ı.. M~ kt~'~de ileri. ır .... \Mm ........... 1 ............ ..+o ... t .. + .. .,...,.,..Y> ,.;,,,, n ~-1 ; ... ~ m ,, ... ,, ,,n _ Almanva P.Pn:t , ~ c A. A. ) - Milli m.eclis ile ki h alefi olduğuna işaret ediyorlar. 

en :..nu • tma • rmdaki mağazaların camlan kırıl:mış ne Çekoslovnkya Oder nehri ne Tıi- devletleır ıneclisf, tsviçrenin milli 

maktadır. tır. nayı birleştiren bir kanal kazmağa müdafaasmı takviye etrneğe matuf 
Hattl bu ytb:den. İtalyanm Fransa Bazı §8hitler genç bir adamın o a- karar vermişlerdir. Almanya bu 
ı..~ :L. • •• d ralık istasyondan kaçtıgınıv görerek 1 il muhtelif tedbirler almışlardır. Bu 7• ---~a uun sur üğü taleplerde da- projeye 11, Çekos ovakya 16 mı -

ha fazı e .. ,..~ı:-: tarif etmış· lerdir. aümleden olarak askere ıılrnanlarrn 
a ısrar etme.si ihtimalinden ı1"'cu.ııu yon sterlin ile iştirak ede<:ektir. Ba 

bahsobmııyor ve bunun da sulhü tak nehrin birbirine bağlanması ile Şi- talim müddeti piyade stnıfmda 90 

Tiye etmiyeceği, bilakis kat't bir :za. EKREM KÖNIG mal denizi Karadenizle bağlanm.Tş dan 117 eve süvari sınıfında -30 gü 
afa uğratacağı söyleniyor. olacaktır. ne çrkanlmıştrr. İtt~az edilen bir 

Fakat her ne söylenirse sö ... Jensin, BULUNAMIYOR karar mucibince 1939 senesinde kr-
<1 · Adriyatik - Karadeniz yola 

sulhüıı konınmuı, sözden fada ya • Ank"-dan verilen' 
pılacak işe b~du:. '".. bir ha· Belgrad, 3 {A.A.) - Rumen ha-

bere göre, tayyare kaçakçılığı riciye nazın B. Gafencunun Stoya-
~ r t * işinden dolayı mevkuf bulunan dinoviçle yaptığr görüşmeler hak -

taJarr tam mevcutla her an vazifeye 
çağırmak ve ical) ettiği kadar uzun 
bir müddet silah altında tutmak sa
lahiyeti hüktimete verilmiştir. 

Nihayet, Saint - Gall kantonun
da Montag şehrinde yeni bir tabur 
teşkiline ve hudut muhafaza kTtala-

Ayni arada Aınerika COmhurrel· Hariciye Vekfileti memurlanndan kında matbuata beyanatından anla
ainiıı harp vuk:a.u takdirinde demok- Ruhinin muhakemesi yakında An - şıldığma göre tetkik ettikleri siya
:nısilere müzaheret için söylediği söz karada başlayacaktır, Ruhinin ve - si meselelerden başka iki mem.lexet 
leı- bütün Avrupayı me~,_,..1 etti. Ge. kAletini Ankara avukatlarından Hi - arasında münakalat meseleleri de 
11 -- habe ~ua lmı F b h ed'1 · · rmın ıslahına karar verilmiştir. ~. rlere &:öre, Amerika Cümhur mit Şevket üzerine a ştır. ransa mevzuu a s ı mlştır. 
rew.. Avrupada diktatörlükler ile de- hükilmeti, Ekrem König hakkındaki İki nazır Tiryeste - Zagreb - Bel
mokrasiler arasında bir harp vukun son araştırmalarının neticesini ve bu grad - Turnuseverin, Bükreş ve Kös 
takdirinde denıokrasUere istedikleri adamın Fransada bulunmadığını bil- tence üzerinden Adriyatikle Kara -
kadar silah, nıühi!nımat yetiştirmek dirmiştir. deni; arasında büyük bir yol vücu

da getirilmesi meselesi üzerinde bil
hassa durmuşlardır. 

Rumanya hariciye naZ'II'I B. Gal
fencu Bükreşe dönmüştür. 

ltalya Ordusunun 

Yeni TeşkilCitı 
Roma, 3 (A. A.) - Resmi gazete 

İtalya ordusunu n yeni teşkilatına da 
ir bir kararname netretmiştir Metro 
pol ordusu aşağıdaki şekilde teşekkül 

etmiştir: 

Bir kurmay kumanda heyeti, beş 
ordu kumandanlığı , 17 kolordu, bir 
zırhlı kolordu, bir Alp kıtaatı başku 
mandanlığı, bir hızlı kolordu, 51 piya 
de fırkası, 2 motörlü fırka, 2 zırhlı 

fırka, 5 hafif fırka, muhtelü depolu 
zara kıtaatı kumandanlığı, 13 arazi 
müdafaası kumandanlığı, 28 askeri 
bölge kumandanlığı. 

Karabiyerler ordusu üç fırkaya 

iblağ edilmiştir. 

'" bu suretle deınolaas:ilerin zaferi· 
ne Yardım etınek .. -:-ded· B ~ ır. o sa-
yede demokrasiler ınuhta lduk 
1arı ili.b • • ç o -5 ve nıübimmatı kolaylıkJa 

NEVYC>RK SERGiSi 
tedarı'ls: edecekler ve kendi fabrika • 
~ yettştlıeınectgi her şeyi bula
bileceklerdir. 

Ge . Am ik rçı en anuı, yabancı toprak 
lara asker ~öndererek bir ardımda 
bulunmayı düşünınedigı~. bilyd' ·ı· 
fak 

. ın ıyor, 

at Amerıka istihsalinı· d kr .1 . n emo a -
ıu er leh1nde seferber edilm . d k 
büyük bir yardımdır. Hatt~sı he ç~ 
d krasil a, enuz 
~m~ er lehinde olan nıuvazene 

yı, ~ır kaç dc~a daha onların lehine 
çevırecek mahıyettedir. 

Amer:kadan gelen hu hah 1 d 
k 

er er, e-
mo rat memleketlerde rok . . t . 
tf v • 1 ld "' ıyı esır 

e .. ıgı ta e N azist Almanya ile Fa-
şıst Halyada çok ağır neşriyat He kar 
şılannııştır. 

Alınan gazetelerinin Roosevelt'i kıp-
kızıl komünist savmalar h 1 " ı ayret e 
kar:?ılanacak bir harekett::r. İtal 

1 
. . . yan 

gazete erınıo ltalya ve Al maoyanm 
hududunu Panamaya kadar . 1 
t ı l . . .. 

1
. genış e-

cce ,;: ermı soy ı.yerek Mister Roose-
vclt'c mukabele etmek istemeleri 
Roosevelt'i takviye edecek mahi 'et
tedir. Çünki.i Frankistlerin zaferiy i- r 
bi hir çok hacliscleı-:n Cenubi Ar!e
rikacla yapacağı tesidcr şimdiden A
mer ikada endişeler uyandırınış ve 
Amerikanın demokrasi davasına bü _ 
tün kuvvetiyle sarılmasını intaç et
mişt:r. 

I~ine l55 mflyon dolar sarfedi~lş bulunan Nevyork dünya sergisi ı Yağlı boya resimden çekilmiş olan bu fotograf, sergiyi muhtelif şe-

nin, ~lyonlarca insan taraiından zıyarct olunacağı anlaşılmaktadır. birlere bğlayan muhtelif vasıtatan göstermektedir. 

ye sorarıs. 
Bu sualin cevabını yubrıdanberl 

söküp gelen satırlar size vem. o ata 
cı oraya ağaç diye değil belki bir gül 
ağacını rüzgardan koruson diye dik
miştiler. Gül kurudu, fakat kazık tut 
tu. 

Bin tftr1ü itina, bin tiirlü nevazlş 
ve yine o kadar ümitlerle ileride sa • 
yesinden, çiçeğinden ve meyvesinden 
istifade için dikilmiş nice fidanlan 
sarsıntıdan korumak için toprağa ~ 
kılmışken o narin ve nadide fi.dam 
kurutup kendisi kök tutan kanklara 
hayat bahçesinde dahi tesadüf edil • 
mektcdir. 

Onan için insan böyle Jarzddan 
artık kök tutup yaprak açmıyacak 

kadar kurumuş olanlar arasından ~ 
melidir ki, fidanını gölegede bttalaa 
kendisi onun yerini tutmaya! 

* Okuyucu1anmızdan Burhan Tamk 
Mektubunuzda sorduğunm eema. 

ziyelevvel meselesi üzerinde araW 
aylarından cemaziyelevvel yazılı bir 
evrak torbasım bir memurun don ya
pıp giydiğini bilen bir adamın• me
mur hakkında söylediği sözdfi:r. Bok 
ka altına gitınek te, evrakı hıh edil
mek manasına gelir. 

Bunları yakında edip ve JD~ 
rih arkadaşımız üstat "M. Tmhaıa 

Tan,. dan daha saliıhiyetle dinleriz. 
saygılar. 

Filistin Konferansı 
Londra, 3 (Hususi) - Filistm kon-

feransının küşat resminde Başvekil 
Mister Chamberlain, Lord Halifu: 
Hariciye müsteşan Butler, müstem
lekat nazın Mac Donald İngiltereyi 
temsil edeceklerdir. 

Mister Chamberlain Arap heyetle
rine hitaben söz söyledikten sonra 
yahudi murahhaslara da h itaben ay
rıca bir nutuk söyliyecektir. Daha 
sonra Hitler ile Makdonald konferans 
ta hükumeti temsil edeceklerdir. 

i KISA HABERLER 
! .......................................................... ! 
I ................ M ........ ~ ............ HB .. 

Kont Çlan o, 25 şubatta Varşovaya gide
cek tir. Berline uğrayıp uğramıyacağı. he
nüz b elli değildir. * K ar paUar altı Ukranyasında kan -
şıklık çıktığına d air verilen h aberler tek
zip edilmekte.Pir. * Belçika ba~ekili Spaek. nümayiş 
yapan esk i mu hariplerin arasınd ·ın ge -
çerkenı b ir inin tecavüzüne uğramış ve 
bir tokat yemiştir. * Japonların 1. 63 denizaltı gemisile 
diğer başka bir denizaltı gemisi arasınd:ı 
Bungo boğazında bir müsademe olmuş -
tur. İ. 63 batmıştır. * Bal tık devl<>Ucri konfer::ınsı Baltık 
itil llfına dahil olıın ilç devletin bltnraflı ı
nı teyit ed er ek mesaisine nihayet verm1ş
tir. * Pars ajansı F ransa ile rl iploımıti 
müna sebetler in kesilmesi üzerine F ra'1s -
daki İranlı talebeni n de geri ç altırıldıi( 
hak:k.ı.Ddaki haberleri yalanlamaktadır. 
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ü de ik Gazete 
---0-
TAN'ın hed fi: Haber· 
de, fikirde, e,..eyde 
temiz, dDrDlt, aamllnt 
•lmaıc. karlln gazetesi 
olmıya çalıımaktır. 

ABONE BEDELİ 
1'ürkiye Ecnebi 

1400 ltr. l Sencı Z800 Kr. 
1so .. 6 Ay ıson ,, 
400 ., 3 Ay 800 ,, 
l 50 ,, 1 Ay 300 ,, 

Mlllellerıırnsı post:ı ltUhadına dahil 
olmıyan memleketler içln abOne 
bedcll müddet sıra.siyle 30, 16. 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir: 
Adres değlsUrmck 25 ırunıstur. 
Cevap için mektuplar 1 O kUruş
llık pul lllıvc!I lftzımdır. 
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1 GONON MESELELERi f 
•••••••••••••••••••••••• 
• • 
ı e ın 

• e ın 1 
IL..J1 ııtler ıııernkla beklenen son nut
U--U kunu pauırtcsi gtınü söyledi. 
Herkes yeni bir tehdit, yeni bir harp 
progrnnu bekliyordu. llalbuki Bitler 
yeni bir istila ncyctinde olmadıitnı 

söyledi. Almanya için müstemleke 
meselesinden bnşka bir mesele mev
cut olmadığını, bunun bir harbe değ
mediğini nnlaltı. Hitlerin her nut • 
kunu bir harp tehlikesinin tnkip et· 
tiğini bilenler biraz. gen'.ş nefo:i n1 • 
dılar. 

Fnknt bu nutku, Hitlerln bund n 
evvelki nutuklnrile karşılnştırarnk o
kursak, bu sulh teminatına ne k dnr 
ehemmiyet vermek caiz olncağıııı da 
ha iyi takdir ederiz. 

1933 mayısında Bitler demişti ki: 
"'AJınaııyn kendisi için munhedclerin 
çizdiği yoldan bnşkn bir yol tnkip et 
miyccektir. Alınan milleti hiç bir 
memleketin toprnklnrına tecavüz 
fikrimle dcğildır.., 

193f Udnclktanunundn ~u demiş
ti: "Snr meselesi halledildikten son· 
ra Almnnyo 1.ıoknrııo muahedesini 
'\m1 nız lfıfzen değil, ruh;w dn kabule 
OC1L'i•uu. .n 

935 mnyısmd sulh munhcdeslnln 
askeri knyıllnrını yırtıp attıktan son 
ra demişti ki: "Almanya kendi il'a • 
desile imzn ettiği bütiln muahedelere 
riayet edecektir. Bilhns a Loknnıo 
mualıcdesin:n tahmil ettiği bütün 
mecburiyetleri aynen jfa edecektir. 
Alnınnya ne Avusturyanın işlerine 

karışmak, ne Avusturyayı ilhak et • 
nıek, ne de Avusturyayı ~lusa it
hal etınck fikrindedir.., 

93G martında Lokamo muahedesi• 
ni reddederek Ren sahosmı işgal et· 
tiği zaman şunlnn söylemişti: "Üçse 
nelik mücadeleden sonra bugün Al -
manynnın miisavi haklnra sahip ol -
ması için yaptırnnuz kavgaya niha· 
yet bulmuş nazar.)'le bakabiliriz. Av 
rupada nra.:iyc ait emellerim.iz yok· 
tur.,. 

1937 de tckrnr etmişti: ""Sürpriz 
devri artık geçmiştir.,. 

1938 nisanında, bu teminata ra~ • 
nıcn A vusturynyı illınk ctmi~ ve bu 
münnsebetlo şunlan söylemişti: 
.. Progranumın esasını, kan, ateş ve 
ınhsiyet teşkil eder .,, 

1938 eylUlilnde, Çckoslovakyadaki 

Sfidetler ara7Jsini işgal ettikten sonra 

tekrar dünynya teminat verdi: ":Bn., 
Avrupnda yapacağımız ara:.U davası. 
nın sonuncusudur . ., 

l938 ikincltcşrlninde mnstemleke 
meselesini ortaya attı ve "Almanya 

nın müstemleke me elcsinden başka 
davası knlnıaııuştır • ., diye teıniıuıt 
verm şti. 

Demek ki ştmdl Almanya mO tem· 
leke meselesini hnl ile meşguldür. 
llitler bu dcfnki nutkunda da müs • 

tcmlcke meselesinde ısrar etrni~ ve 

Fran"n ile lngiltere nleyh'llde ba~ka 
bir ara~ı davası olmadığını söylemiş
tir. 

Bn hulasa bize gösteriyor ki, Al _ 

nıan devlet ndamının programı mu

nyyendir ve odun ndım bu programı 

tahakkuk cttirmchten ba§ka bir şey 

npmruıınktndı.r. 

5 
TAN 

Geçen makalesinde "Maarif ŞGrası .. etrafında fikirlerini anlatan muharrir, ba 

yazısında da lise tahsili üzerinde duruyor v mevcut liselerin gençlere tam 

kültürü vermekten uzak bulunduğunu, müıahedelerine istinaden ortaya koyuyor. 

a a e r ı? 

günkü • s Tahsili m 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

lllivcr olınn iddiası güden ba-
:u büyük de\·letlcr, küçücük 

devletleri cüce gördükleri için bun • 
lnra diyorlar ki: "Benim aleyhimde, 
düşmanlarunın lehinde minnncık bir 
sö:ı 5öylersen, seni bitaraflık budu • 
dundan ~ıkmış bir düşman truıırım. 
ve sruuı duşmnn muamelesi yapn • ··ıt ·· rü 

Bundan evvelki mak lemde, 

Yazan: 
• 

Sadretlin Celal Antel 

zekAlan, istidatlan milsatt olma -
sına bakmıyarak - muhakkak bir 
lise tahsili vermek istemeleri. 

Devletin, her orta mektep me 
zununa, hiç seçime tabi olmaksı
Zlil liselere girmek hakkını ver-

nm.,. 

maarif meselelerinin, ancak 
birbirine bağlı ve ayni zamanda 
memleketin içtima! ve iktısadt ih
tiyaçlanna ve lmktinlarına uygun 
olarak toptan halledilebileceğini, 

ve maarif siyasetimizin esaslannı 
tesbit ederek on senelik bir inkişaf 
programı hazırlamanın, "Maarif 
Şlirası,. nm ancak üç senelik tet -
kik ve tecrübe faaliyeti neticesin
de başarabileceği büyük bir iş ol 
duğunu söylemiştim. 

Hakiki ve tam bir kültür, ilmi zihniyetin vuzuh 
ve katiyetini ve tahlil iktidarını, felsefi zihniyetin ge
nişliği· derinliğ ve terkip kudreti ile birleştiren kül -
türdür. Ve ancak liselerde böyle bir kültür verildiği 

zampndır ki, kendini bugünkü mudil medeniyet me
kanizmasının çarklarına kaptırarak, maddenin ve tek 
niğin esiri kör kuvvetler haline gelmiyen, ihtisasileş- ı 

mel~r!ne rağn:ı~~ insan kala_n _fertle~ ye~işebilec~ktir:. _ _I ; 

mesL 
1 Çocuk analnn ve babnlan böy-

le hareket etmekte bir cihetten bel 
ki - haklıdırlar demlyeliın - mazur 
durlar. Çünkü, içtimai ve iktısadi 
inkişaf ztyadeleştikçe ve umumt s: 
viye yükseldikçe, devlet dairelerın 
de ve hususi müesseselerde. gittik 

Cüceler güliveri gördükleri uunıın 

ne kadar şnşmış, ne kadar korkınUŞ

larsa, bu küçücük devletler de, ko • 
lunu oynntırsa topumuzu birden e
zer gibi bir vehim ile, gözleri knrar
mış, illnı, edebiyat, siyaset sahasına. 
aman dikkat, ne İsayı, ne Miısayı, ne 
Muhammedi güccndirmey.n. kumnn 
dasını veriyorlar. 

Bunun, tek bir insan tarafından 
yapılamıyacağı gayet tabiidir. 

Ben bu makalelerimde, muhte
lif maarü meseleleri ve tahsil mü
esseselerimizin vaziyetleri hakkın
daki müşahedelerimi ve düşünce -
!erimi - Şuranın faaliyeti için tet
kik ve tecrübe mevzuu olur üml -
diyle • yazmakla iktifa edeceğim. 
Bunlardan sonra da, kendimize uy 
gun bir maarif sistemi hakkındaki 
noktai nazarımı bildireceğim. 

• J Ik olarak tetkik edeceğım 
mevzu, lise tnhsilidlr. 

Kurulacak maarif istemi han 
gi esaslar üzerine istinat ederse et
sin, memleketin idareci, teşkilat

çı ve filim sınıfını yetiştirecek o -
lan üniversiteye ve diğer yüksek 
mekteplere gençleri hazırlayan 

tahsil müesseselerine ihtiyaç var
dır. Bunlara, ister Fransada oldu -
ğu gibi "'lise,, ister Almanyadakl 
gibi "gimnazyum,. ynhut ''Tek mek 
tep sistemi,, taraftarlarının dedlk 
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lsinl verilsin, herhalde ( gQzidclcr 
sınıfı • elite) yetiştirmek olan he • 
def ve mahiyetleri değişmez. 

Liselerin yahut bu mahiyette 
olan müesseselerin vazifesi, cemi
yetin siyasi, içtimai, lktısndi haya
tına idareci ve teşkilatçı olarak 
karışacak, memlekette ilim yapa
cak olan münevver zümrenin, yük 
sek ihtisas terbiyesi almadan ev -
vel ve bunu alabilmesi için, kazan 
mağa mecbur olduğu umumi kül • 
türü veren müesseselerdir. 

Ağızlarda pek çok dolaşan fa -
kat mahiyeti üzerinde anlaşılama
yan bu umumi kültür nedir? 

''Kırk senelik profesörlükten 
sonra kültürün ne olduğunu he -
nüz bilmiyorum,, diyenlerin, kül • 
türü "her şeyi unuttuktan sonra 
kalan şeydir,. diye taril edenlerin 
paradokslarını bir tarafa bıraka -
rak kültürün mahiyetini tebarÜ7 
ettirmeğe çalışalım. 

Evvela kültürü bilgi ile kanş 
tırmamalıdır. İsterseniz, bir 

insanın muhtelif mevzulara ait bil 
gilerinin bir bilançosunu yapmak 
mümkün olur. Fakat bir insanın 

çok bilgili ayni zamanda kültür -
süz olması mümkündür. Zira, bil
gilerin kemiyet itibariyle çoğal • 
ması insanı (tebahhur - erudition) 
a götürebilir; fakat tebahhur kül
tür değildir. 

Bilgi, ili mve ondan kuvvet a -
lan teknik, hayatın maddi unsur-
lannı değiştirmek hususunda in • 
sana iktidar kazandırır. Teknik, 
mağaralarda taştan silAhlann yon 
tulmruııyle başlamıştır; bugün bir 
otomobilin standarize imalinde en 
müteklımil ve mükemmel §eklini 

almıştır. 
Halbuki kOltür lşe çevrilmiş • 

tir; onu kazanan insanı değiştirk. 
Teknik insana maharet kazandı -
nr, verimi çoğaltır, fakat fertlerin 
ve milletlerin seviyelerini ve kıy
metlerini yükseltmez Dünyada ma 
hir bir çok ahmaklar, k0ltürsii% mü 
kemmel teknislyenler vardır. 

Killtür, hayat hadiselerine git -
tikçe daha doğru ve daha derin ma 
na verilmesini ve kıymet takdir 
edilmesini mümkün k..ı1atı fikri te
§ekküldCir. 

A,ncak: killtilnfib' ki.. mfiW•kktr 

beşeriyetle irtibatını muhafaza et
tirir; onu beşeri faaliyetlerin en 
yüksek mahsullerini, edebiyatını 
güzel sanatlerin, ilmin, tekniğin en 
nefis eserlerini anlıyacak ve bun -
lardan zevk alacak bir seviyeye 
yükseltir. 

B undan dolayı kültür insanı, 

basitlikten, adilikten, göre-
neğe bağlılıktan, mahdutluktan 
kurtarır; ona çok geniş ufuklar 
açar; kendi mukadderatı, hayatın 
manası ve hedefi, fikirlerin ve ka· 
naatlerin, ilmin, sanatin, içtimai 
müesseselerin hikmeti vüctıtlan ve 
kıymetleri üzerinde düşünmek, • 
muvakkat ve nisbi dahi olsa - şu • 
urll! bir surette şahsi hiikümler 
vermek iktidarını kazandırır. 

Demek, tam bir kültiirün teşek 
kfılünd • ilmin. edebi atın, sana -

n, e c en n, t :nj in-ro eri var 
dır. 

Bunun içindir ki; yalqız ede • 
biyat ve felsefe üzerine istinat e -
den klasik bir tahsil de, sndece mils 
bet ilimlere müstenit modern bir 
tahsil gibi, tam bir kültür kazan -
dırmıyacnktır. 

Hakiki ve tam bir killtür. ilmt 
zilıniyctin vuzuh ve katiyetini ve 
tahlil iktidarını, felsefi zihniyetin 
genişliği, derinliği ve terkip kud
~eU ile birleştiren kültürdür 

Ve ancak liselerde boyle bir kül 
tür verildiği zamandır ki. kendini 
bugünkü mudil medeniyet meka
nizmasının çarklarına kaptırarak, 

maddenin ve tekniğin esiri kör kuv 
vetler haline geltniyen, ihtısasileş 
melerine rağmen insan kalan fert 
ler yctişebilecektir. 

• Bizzat yarattığı ve mütemadi • 
yen çoğalttığı kuvvetlerin ölüm 
tehdidi altında bulunan bugünkü 
sınai ve mihaniki medeniyetin; il
min cehaleti, bolluğun darlığı ik -
tidann aczi doğurduğu bu tezatlar 
la dolu cemiyetin muhtaç- olduğu 

idareciler, böyle tam bir kültüre 
sahip olan münevverlerdir. 

U•• nivcrsite ve yüksek mektep -
ler, ancak liselerde böyle 

bir kiiltür kazanmış olan gençleri 
bazı istikametlerde derinleştirir, ol 
gunlaştırır, ihtisasileştirir fakat 
böyle bir kültur bulunmayanlara 
bunu temin edemez. 

Kültürün mahiyetini tebarüz et 
tirdlkten sonra, kendi kendimize 
fU suali sorabiliriz: 

Acaba liselerimiz, gençlere böy 
le bir killtürü kazandırmak sure -
tile fonksiyonlarını hakkile yapı -
yorlar mı? 

Kendimizi aldatmak faydasız ve 
hakiki vaziyeti olduğu gibi gör • 
mek onu düzeltmek için ilk şart 

olduğu içindir ki, bu suale, müşa -
hedelerlmlz ve tetkiklerimlze da -
yanarak "hayır,, cevabuu vermek 
mecburiyetindeyiz. 

Maarifin diğer snhalannda ol -
ğtı gibi lise tahsillnde de, oldukça 
bilyilk bir inkişaf hasıl olduğunu 
inkar etmek daha nankörlük olur. 
Ancak biz daima daha iyiye ve d~ 
ha mllkemmele doğru ilerilemek 
tstecıniıniz icindir ki. bunu kAfi ~ 

miyoruz ve liselerimizin gençlere 
bugün anladığımız manada hakikt 
bir kültür vermediğini söylemeyi 
bir vazife biliyoruz. 

Hatta, lise mezunlarından bir kıs 
mında, bu kültür eksikliğinden baş 
i.a, muhtelif mm şubelerine ait 
esas bilgilerin de bulunmadığı blr 
hakikattir. • 

Binlerce sayfa tnrlh, coğrafya, e
debiyat, felsefe, fizik, riyaziye ... O
kuyan gençlerin zihinlerinde tarih 
kadrosunun teşekkül etmediğini: 

onların tarihte devraçan en mü -
him hadiseler ve şahıslar hakkın -
da sarih bilgileri olmadığını. bir 
haritayı manalı bir surette okuya
madıklarını, en basit hesap ameli
ye ve meselelerini yapnmadıklan 
nı; fikirlerini ve hislerini munta· 
uım, vazih ve tertipli bir surette 
.,Qr.\o ve ,.ıu.ı lle iiade edemedik\e-: 
rlni, yaptıSımız tccrilbelcrlc tea -
bit etmiş bulunuyoruz. 

Fikrimizce vnziyeti. şu muhtc -
lif sebeblerle izah edebiliriz: 

1 - LI clero gelen talebenin sc 
viye i; 
2 - Sınıfların knlabalıklıf,ra; 

3 - Muallimlerin vaziyeti; 
4 - Program \'C mctod: ; 
5 - Ana li~andaki tczcııziip ve 
istikrarsızlık. 

Bu noktaları birer birer gözden 
geçirelim ve bunlara karşı alınma
sı liızım ve mumkun olan bazı ted
birleri gösterehm. 

1 - Orta mekteplerden lise -
lero gelen talebenın zckA. 

istidad ve bilgi seviyesi ittbarivlc 
çok gayri mut<'.'canls ve umumiyet 
le, hakiki btr lise tahsilini muvaf
fakıyetle takip cdemiyec~k ve ba
şarnmıyacnk derecede düşük oldu 
ğu muhakkaktır. 

Manrif istatistiklerin~ göre (934-
935) ders senesinde biitün Tilrki -
yede mevcut 36 resmt lisenin bi • 
rinci sınıflarındaki talebe sayısı 

3.557 dir. Bunlardan ancak 2.460 ı 
ikinci sınıftı geçebilmiştir: ya.ni bir 
sene sonra, l .097 talebe, muhtelif 
sebeblerle mektebi terketmiştir . 
(1936 - 1937) ders senesi sonunda li 
selerden 2. 058 talebe mezun ol -
muştur. 

Bu rakamlardan anlıyoru7. ki 
(1934-1935) ders senesi başında li
selere giren gençlerin üçte biri li
se tahsilini bitirmeğe muvaffak ola 
mamıştır. Bunlardan bir kısmı, her 
halde ailevi vaziyetleri dolayisiy -
le mektebi bırakıp kendilerine bir 
iş bulmak mecburiyetinde kalmış -
]ardır: diğer kısmı da, esasen lise 
tahsilini başarabilecek fikri kabi -
liyette olmadıklarından dolayı mck 
tebi bitirememişlerdir. 

Halbuki, rasyonel bir maarif 
teşkU€ıtında, birinci kısım talebe 
arasından çok zeki ve kabiliyetli 
olanların devlet hesabına tahsille
rine devamlarını temin etmek su 
retiyle memlekete kıymetli un -
surlann kazandınlması, ikinci kıı 
ma dahil olan gençlerin de lisele
re hiç alınmamaları icap ederdi. 

B öyle olmaması şu sebeblerle 
izah edileblllr: 

Ekseri ebeveynin çocuklarma • 

çe daha fazla tahsil görmüş genç
leri nlmak temayulü çoğalmakta -
dır. 

Diğer cihetten orta mektepten 
çıkan gençlerin, liselerden başka 
gidebilecekleri çok mütenevvi mes 
lek ve sanat mektepleri de mevcut 

değildir. 
Pakat bütün bunlnr, hem ferdi 

hem içtimai menf ant bakımından, 
bu vaziyeti devam ettirmeyi meşru 
gösterecek kadar kuvvetli sebep -
ler değildir; çünkü, bu şeraitte o
lan çocukların büyük bir kısmı li
seye girmekle bir çıkmaza girmiş 
oluyorlar; bir iki sene ailelerine boş 
yere masraf ettirdikten ve zaman 
kaybettikten sonra mektebi bırak
mağa mecbur kalıyorlar. 

Binbir zorluk içinde, her sınıfta 
iki sene kalarak liseyi bitirenlere 
gelince bunlar, - dünkü ve bilhns
sa bugünkü şeklinde - hakiki fikri 
kabiliyetlerin takdirini mumkün 
kılmayan ol unluk imtihanını ka-

n n onr niv r itcye iri 
yorlıır, oradan da en nihayet ala -
bfldfklerl diplomanın verdiği salii 
hlyetle. fena doktor. fena mühen
dis, fena muallim, ... olarak memle 
ketin hı.ışına musallat oluyorlar. 

rta zamanlarda bir çok insan 
ların (indulegences) larla pa 

pazlardan Cennete girmek 'hakkı -
nı satınaldıklan gibi bugün de bir 
çok gençler para kuvvetiyle. teşki 
lat bo?.ukluğu dolayisiyle. kabiliyet 
li olmadıkları bır tahsili takip et • 
mek ve bıtırerck lüyık olmadıkla -
n me\•kilerc gelmek hnkkl{lı kaza 
nıyorlar. 

Hakşinas olmak içın. bu vazi • 
yetin yalnız bıze has olmadığını. 

derece farkı ile. bir çok memleket 
lerde aynı olduğunu. bu memle • 
ketlerde de maarif me elelerinln 
rasyonel bir surette halli ile uğra
şıldığını söylemek icap eder. 

Fikrimce. bu vaziyete son ver
mek için olını:ıcak tcdbMerden bi
ri ailelerin bu yanlış telflkkilerlni 
düzeltmek, ayni zamanda muhte -
lü zektı ve istidatta olan gençle -
rin gidebilecekleri mütenevvi tip
te sanat ve meslek mektepleri aç • 
maktır. 

kinci ve esnsh tedbir ise. li
selere seçerek talebe almak 

tır. Bu çok mühim ve halli çok güç 
mesele üzerinde birnz duralım. 

Bilhass::ı son elli sene içinde ya 
pılnn psikoloji tetkikleri bize, ze • 
kanın kemiyet ve keyfiyeti itibari 
le insanlar arasında büyük fark • 
lar bulunduğunu, insanların büsbü 
tün başka mahiyette fikri tiplere 
mensup olduklarını ,tahsil ve ter -
biyenin bunları esaslı bir surette 
değiştircmcd iğini göstermektedir. 

Ynni, doğuştan bnsit 'Ve dur -
gun bir zekAyn malik olan bir ço
cuğun. tahsil ve terbiye sayesin . 
de kuvvetli bir zekli kazandığı ya 
hut (hassı • sensoricl) tipte yaratıl 
mış olan bir insanın akli tipe isti
hale ettiği görülmemiştir 

Bu psikolojik hakikat, liselere 
zeki ve istidatlı olan bütiln genç -
lerl ve yalnız onları almanın çok 
yerinde bir tedbir olduğunu teyit 
etmektedir. 

Bu seçme esası kabul edildikten 
(ATkan 8 incide) 

,,.. 
Bu, diplomntlnnn bileceği iş. Fakat 

bitarafhgın şinıdıyc kadar kabul e
dilmiş bir mnnnsı nr. Muayyen bir 
meselede hiç ba- menfaati olmıynn, 
alfıkm>ı bulunmıynn üçüncü bir şahıs, 
çarpışan ilti kişinin davasında bi· 
taraf bir rol oynı) nbili:r. J:.~nknt, hake
min veya hılkinıin, hükmedeceği do
vadn bir liiknsı olmnınosı şarttır. 

Diinyn hadiseleri öyle mi? Mev • 
zuu bahis dnvada, yeryüzünde ne 
kadnr devlet ve millet '\'arsa bepsl 
alakadnr. Yarın pnthyacak olan u • 
mumi bir harbin kıvılcımlan bütiiıl 
yeryüzünü tutuşturacak. Bu yangına 
girmezden evvel, her milletin men • 
faati neredcy e, ornya akması da ga
yet tabii bir hfıdisc. Güliverin aley -
hinde konuşmıyahm, düşmnnlannı 
da mcthetmiyelim. Bu düşmnnlnr 
milli hudutlannı, istiklflllerini mü • 
dafoa için kanla haşin uğrnşsalnr, 
insanlık tnrih.ne bir kahramanlık 
destanı hediye etseler dahi, içimiz • 
den kopan alkışları gargara edip Y1I 
talım. Ala .. Fakat Güliver, cüce dev
letlerden birinin istikliil;nc göz koy• 
duğu zaman, hu topraklard yaşıyan 

lann, bu tehlikeyi sezenlerin susma
sı bir bitoroflık miinnsı mı ifode e
decek? 

Hitorof, kime knrşı7 Bizimle., dil.o 
yanın sulh si) asct.yle, insanlığın sa
adeti) le hiç altika ı olnıı;) ruı, l\lerib
te iki diişmnn ordu u çnrpışırs , bu 
arzın snkınlcrl bitarnf kalabilirler. 
Faknt bu dövü~ınc ynrın benim sır
tımdan istiklfıl.::ıni götürecekse, b 
nn karşı bitaraf kalabilecek namuslu 
bir insnn ve nıillet ta nvvur edilebi
lir mi? Dllnya nıikyn ındnki hadise
lerde kilrlik bliyUk hc.r mJletin, her 
devletin nl kn ı vnrdır. Kendi men • 
fnntlne göre bunlnrdnn birine tarnf· 
tnr, ötcki~ine dii mandır. Du davada 
bitnrnflar değil, bir tnraflılar vardır. 
Kendi memleketinin menfaatlerini 
koruyan bir tnraflılar. Bu bitarnflığı 
ıstiyenler, 6İ)asetlc cfkiin umumiye
leri su tur ahu dahi, lmlplcrin, knfa
lnrm, hislcr.n bir tarafa nknn heye
canını na ıl boğahilirler? Ben, "scnın 
fıkir hürriyetine, söz hürri~ctine, dn
hili siyasetine miidahale etsem da • 
hi, sen hit:ıraf kalacak m.,, Bu hük· 
mün karşısında bitaraf kalab lccck • 
ler varsa, ortaya ~ık ınlar, veya hi· 
caplnrından yerin altına saklansın
lar ••. 

1 i Vilayetin Belediye 
intihabı Yenilenecek 

Devlet Şurası umumi heyeti Ada· 

na ve İzmit belediye intihabatını fes

he karar vermiştir. Bu iki vilayette 

belediye intihabatı yenilenecektir. 

Berline Giden 
Üniversite Talebesi 

Derlinden vorilen malômata göre, 
İstanbul ünivcrsıtcsinin sömestr ıati• 
lıni A vrupadn bır tetkik seyahati i· 
le gcçırmek Üzere Berline varmış o
lan talebe wupuna Serimde buvuk 
elçimız Hamdı Arpa~ tnrafınr;lan bır 
çay zıynfetı verılmıstır zı, aft>ltt' !\~. 

man hükumetı erkanından bnzı ze
vat da bulunmuştur Serimde mu ıkı 
tnhsilı yapmokto olan Snadet İ 
ziyafeti müteakıp halk türkülerin 
den birkaç parça okumuş ve talebe
den Perihan piynno ile refakat ed · 
rek nlkışlanmışlardır. Talebe grupu, 
gece Türk klübündc verilen müsa • 
merede bulunarak tahstlde buluıınn 
bütün Türk gençlcrlle tanışmışlardır. 
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Beşiktaş Kurtuluşu, A 

G. Saray Perayı, 
Fener Şişliyi Yendi 

Stadyom Kupası işi 
ihtilafa Yol Açtı, 
Mesele Hakemde 

Stadyom kupası maçlanna dün 'f' 
d~ :aksim stadyomunda devam e- • 1'if5f%$J' ~ ~~~ '.\>1< ...,Jf <ııt, . .....,c~--.,......---~-
dıldı. Bu maclarda, Galatasaray Pe i1'lf" ·· J' " ' 
ra~ 3-0, Fenerbahçe Şişliyi 4-1, • e "' '.<fJf~~;~'.~«J,'":~. 
Beşıktaş Kurtuluşu 3-1 yendiler. • ~ ~ 

Senerbahçe • Şifli B i~' 
Şişlinin bayram günlerinde Be

şiktaş ve Galatasaray karşısında - • 
ki muvaffakıyetli oyunlan bu ma
çı alakalı bir şekle sokmuş bulu - • 
nuyordu. Fenerbahçeliler eski ta
kım kaptanları Cevadı da araları- • 
na alarak sahaya şu şekilde çıktı -
lu: • 

Hüsamettin - Yaşar, Lebip -
M. Reşat, Aytan, Esat - Fazıl, Ce 
vat, Ali Rıza, Basri. Fikret. 

Şişli de Vehaptan mahrum ola
rak sahada göründü. 

San lacivertliler daha ilk daki
kadan oyuna hakim oldular. Devre 
ortalarına doğru Fikretten açılan 

hücumda top Ali Rızaya geçti o da 
güzel bir vuruşla ilk golü kaydetti. 
Ve birinci devre Fenerbahçenin ha 
kimiyet a1tında 1 - O neticelendi. 

San lacivertiler ikinci devre • 
ye takımlarında tadilat yaparak 
çıktılar. Cevat çıkarılmış. Ve takım 
şu şekli almıştı. 

Hüsamettin - Yaşar, Lebip -
Ali Rıza, Aytan Reşat - Fazıl, E
sat, Fikret, Basri, Şevket. 

Bu değişiklik takımı aksatmağa 
başlamıştı. Fakat yine oyuna hıi -
kimdiler. Fakat bir Şişli hücumun 
da Diran bir gol kaydederek be -
raberliği temin etti. Akabinde Fik
ret firikikten ikinci Fener golünü 
yaptı. Bu gol üçüncü Fener golü -
nü takip etti. 

• • • • • • • • • • 
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Galatasaray - Pera karşılaşmasında Pera kalesine doğru 

Şişli - Galatasaray müsabaka:.ından heyecanlı bir an 

• • • • • 
Fi 

• • • • 
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Bayramda yapılan maçlarda Fe 
nerbahçe ve Galatasaray 

rakiplerini yenerek ayni puvanı ka 
zanmışlardır. 

Puvanlar müsavi oldu~una, ve 
gol farkının nazarı itibare alı -
nacağına göre Fenerbahce on gol 
yapmış, üç gol yemiş, Galatasaray 
dokuz gol yaparak üç gol yemiştir 

Yalnız Şişli - Galatasaray maçı -
nın ihtila flı neticelenmesi vaziyeti 
karıştırmıştır. 

Galatasaraylılar Şişlinin saha
dan çekildiğini ileri sürerek hük
men mağlup olması lazım geldiğini 
ve bu suretle 3 - O lık neticenin ka 
bul edilebileceğini ileri sürmekte 
dirler . 

Halbuki hakem o gün maçın bit 
tiğini söylemiştir. Dün akşam top 
Lanan komite işi hakem raporuna 
göre h a ll e karar vermiştir . 

Fenerbahçe - Pera 

Fenerbahçe. Galatasaray. Beşik 
taş, Şişli, Pcra ve Kurtuluş klüp . 
lerinin iştirakiyle Taksim satadyo 
munla yapılan ve çıkmadığımız 

günlere rastlayan bayram kupası 

maçlarının kısa bir hulfısasını ve -
riyoruz: 

İlk gün Fener - Pera, Besiktaş 
-Şişli ve G. Saray- Kurtuluş kar -
şılaştılar . 

Fenerbahçe - Perci maçı baştan 
nihayete kadar heyecanlı geçti. Sa 
rı lacivertliler ilk gollerini Fik -
retin ayağı ile kazandılar. Peralı -
lar da buna mukabele ettiler. Ve bi 
rinci devre 1 - 1 berabere netice -
lendi. İkinci devre de Fenerliler 
Faz~)ın ayağı ile ikinci ızalibivet ızo _ 
ıunu kayaecrereır-maçı z - ı ırazan-

Esat da dördüncü golü kayde -
derek maç da 4 - 1 Fenerbahçe le;. 
hine neticelendL 

• • • 
il 

dılar. 

8 Galatasaray - Kurtuluş 

Be,iktQf - KurlulUf • • • 
•• 
• 
il 

Beşiktaş takımı, dünkü maçta da 
eksik bir kadro ile Kurtuluş kar
pında yer aldı. İlk, dakikadan ha
kimiyeti ele alan siyah beyazlılar, 
arka arkaya iki gol yaptılar. Buna 
Kurtuluş bir golle mukabele etti. 

• Pera maçından bir enstantane • 
İkinci devre yine siyah beyazlı

ların hakimiyeti altında geçti, Bu 
devrede Beşiktaşlılar bir gol da _ 
ha kaydettiler ve macı 3-1 kazan
dılar. 

Galatcuaray • Pera 

Günün en son maçı Galatasaray 
- Pera arasında idi. Galatasaraylı
lar Ankarada bulunan Haşimi de 
aralarına almış bulunuyorlardı. Ve 
fU kadro •e çıktılar: 

Osman - Liltfi, Adnan - Musa, 
Bedii, Ekrem - Necdet, Süleyman, 
Cemil, Haşim, Sarafim. 

Pera da Bamlua ve daha bir kaç 
oyuncusundan mahrumdu. 
Galatasarayın maçı büyük bir sa
yı farkı ile kazanacağı tahmin edi
liyordu. Ve ilk dakikadan haki -
nıiyeti ele alan san kırmızılılar o
yunu Pera nısıf sahasına intikal et 
tirdiler. 

Galatasaray hücumlan birbiri -
ni takip ederken san kırmızılılar 

lehine olan bir firikikten Süley -
man güzel bir vuruşla ilk golü yap 

tı. 

Galatasaray oyuna tamamiyle 
hAJdm Pera kalecisi güzel bir oyun 
oynuyordu. Bu arada Syleyman bir 
penaltı kaçırdı. Necdet de ortadan 
bir hücumda çok güzel bir gol kay 

' detti. Ve devre 2 - O Galatasaray 
lehine neticelendi. 

İkinci devreye san kırmızılılar 

Cemilin yerine Minayı alarak çık
tılar. Yine oyuna Galatasaray ha -
kim. Merkez muhacim üçüncü Ga
latasaray golünü de yaptı. 

Galatasaray tazyiki Pera müda
faasını bunaltıyordu. Öyle anlar 
oldu ki dakikalarca Galatasaray mu 
hacimleri 18 pas çizgisi içinden 
çıkmadılar. Pera kalecisi görülme
miş bir oyunla gol gol üstüne kur 

Bisiklet 
Şampiyonu 
Talat Pariste 

Pariste çıkan (Eko) gazetesi şun 
lan yazıyor: 
''Türkiye bisiklet sürat ve yol şam 
piyonu Talat Tunçalp arkadaşı Ke 
mal ve Paul Ruinart refakatinde 
bizi ziyarete geldi. 

22 yaşlannda atletik bir genç 
olan Talat çalıştığı müessesedeki 
işini bırakarak Paris mıntakası _ 
nın müstakil ve amatör bisiklet mü 
sabakalarında şansını denemiye 
gelmiştir. · 

Bunun için de Paul Runarta 
müracaat ederek kendisini takımı 
na almasını ve Celle - Saint Cloud 
da iskan edilmesini istemiştir. 

933 tenberi Türkiye şampiyonu 
olan ve artık memleketinde ciddi 
bir rakip bulamayan Talat, Fran -
sada muvaffak olacağını ve bir se
ne kadar ikamet edeceğini ümit et 

mektedir.,, * Vefanm kıymetli oyuncula 
nndan Muhteşem ve Sulhi mektep 
li olduklarından dolayı oynayamı -
yorlardı . Üniversite ile olan alaka 
lannı katettiklerinden bu hafta Be 
şiktaşa karşı oynayacaklardır. 

tanyordu. Galatasaray şansızdı. 
Direğe vuruyor kurtuluyor, boş 

kaleye gol yapılamıyor, kaleci de 
ümit edilmiyecek kurtarışlar ya -
parak bir türlü gol yapılamıyor -
du. 

Bu arada Galatasaray lehine bir 
de penaltı oldu. Necdet bunu da ka 
çırdı. Ve maç da gol panayırı ha -
linde devam ederken 3 _ O Galata
saray lehine nihayetlendi 

Bayramda 
Bursa da 
Yapılan Maçlar 

Bursa ,TAN) - Bayram mü -
nasebetiyle şehrimizde bir çok spor 
temaslan olmuştur. 

Bayramın birinci günü Bursa 
askeri lisesi ile İstanbul deniz lise 
si talebesi arasında hentbol maçı 

yapılmış ve 9-7 Bursa askeri lisesi 
galip gelmiştir. 

İkinci günü, Bursalıların günler 
denberi merakla bekledikleri İs -
tanbul matbuat takımı ile Bursa te 
kaütleri arasındaki maç yapılmış -
tır. Havanın çok soğuk ve yağmur 
lu olmasına rağmen yapılan maç 
3-2 matbuat takımı lehine netice -
lenmiştir. Ayni gün Halkalı Ziraat 
okulu ile Bursa Ziraat okulu tale
besi karşılaşmışlardır. 

Bu müsabaka da 4 - 1 İstanbul 
lulann galibiyeti ile neticelenmiş 
tir. 

Fazla kar hasebiyle Uludağ te
lefonu işlemediğinden, dağda ya _ 
pılan müsabakalara dair haber alı
namamıştır. 

İstanbul matbuat takımı şerefi 
ne vali ve spor bölge başkanımız 
Şefik Soyer tarafından Şarklüpte 
bir çay Zlyafeti verilmiştır. 

Muhtar Ankarada 
İstanbul Beden Terbiyesi direk 

tör vekili Muhtar Uygur vaki da -
vet üzerine Ankaraya gitmiş İs -
tanbul hakkında direktörlüğe iza

hat vermiştir. 
Direktör vekili bir muharririmi 

ze yaptığı temas neticesinde İstan 
bula şimdilik kimsenin tayini mev 
mu bahis olmadıbm söylemiştir. 

Bu maç, Galatasarayın hakimiye 
ti altında devam etti ve sarı kır -
mızılılnr ilk gollerini Cemilin aya
ğı ile kaydettiler. Kurtuluşlular 

bu sayıya sağ içleri vasıtasiyle mu 
kabele de bulundular . 

Birinci devre 1 - 1 beraberlik
le neticelendi. 

İkinci devrede Sarı kırmızılılar 
biri Bodurinin ayağı il~ ,diğeri pe
naltıdan olmak üzere iki gol daha 
kaydederek maçı 3-1 kazandılar. 

Şişli - Beşiktaş 

Bayram maçlarının en heyecan
lısı ve zevkle seyredileni Şişli - Be 
şiktaş maçı oldu. Beşiktaşlılar ta -
kımlarına eski oyuncuları Anka -
ralı Hasan ve Nuriyi alarak çık ~ 

mışlardı. Çok çetin ve heyecanlı 

geçen bir karşılaşmadan sonra her 
iki takım sıiır sıfır berabere kaldı 
lar. 

F enerbahçe - Kurtuluş 

Bayramın ikinci günü havanın fe 
nalığından dolayı maçlar yapıla -
madı ve üçüncü güne kaldı . 

Bu karşılaşmalar , Fener bahçe -
Kurtuluş, Beş iktaş . Pera, Gala -
tasaray - Şişli arasında oldu. 

Fener - Kurtuluş maçında sarı 

lacivertliler bir kaç oyuncusundan 
mahrum olarak çıktılar. 

Oyun baştan nihayete kadar Sa
n lacivertlilerin hakimiyeti altın
da ve temiz bir şekilde cereyan et 
ti. 

San lacivertlilerin yaptıkları 4 
gole Kurtuluşlular 1 golle muka -
bele ettiler. Ve maç bu suretle 4-1 
Fenerbahçe lehine neticelendi 

BefiktCJJ - Pera 

Bu maç bütün tahminler hilafı
na olarak siyah beyazlıların 4 - 2 
mağllı.biyeUeriyle neticelendi. 

Beşiktaş, Hüsnü ve Feyziden 
mahrum olarak çıktı. Siyah Beyaz 
lılar oyun başlar başlamaz arka ar 
kaya iki gol kaydettiler, Peralılar 
iki golle mukabele ederek birinci 
devreyi 2-2 berabere bitirdiler. 

(Sonu 10 URCU ıcıyfcıda.) 
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• ispanya Faciasından • • Resimler • ' .......................... -

Barselonanın şukutu ve Frankistlcrin ileri hıırcl eti iiz<"r inc l{atnlon 
yadan binlerce halk, aç, susuz. sefil, perişan bir hald:: Fransa hududuna 
sığındı. Bu resimde, miiltccilerin acıklı vaziyetlerini ve Frankist bombala 
rı altında bacaklarını kaybetmiş zavallı yavrucakları görii!ı onıı. 

Fraoııa hududuna ınğınan mültecilere sıcak yemek tevzi ediliyor 

'.(i*-'ZE'fELERLE ŞAKALAR 
., 1 • 

Dün, Son Postada Ercüment 
Ekrem de, Mehmet Akif 

gibi, medeniyete, "Tek dişi kal
mış canavar., diyordu. Bana ka -
hrsa, Mehmet Akif gibi, Ercü -
mcnt Ekrem de, "Medeniyet,, hak
kındaki bu teşhisinde çok nikbin: 
Çünkü Habeşistanda, Çinde, insan 
eti yiyen, insan kanı içen. 
ve İspanyayı ısıran me -
deniyet canavarının otuziki dişi de 
tamamdı: Halbuki, Akife ve Er
cüment Ekreme inanmak lazrm ge
lirse, medeniyet denilen canava -
nn otuz bir dişi takmadır: 

Tevekkeli değil. bu canavar. 
hep yumuşak lokmalara diş geçi
riyor! 

• 
Yeni ,iir örnekleri : 

Bir mecmuada okuduğum aşa-

ğıki satırlar şiirmiş: 
Ağaca blr taş attırY"t 

Düşmedi taşım, 

Düşmedi taşım! 

Ağaç taşımı yed. 
Ben taşımı isterim, 
Ben taşımı j!;terim! 

Dün de, Vala Nurettin, yeni tü
reyen bu şairlerin şu mısraların

dan (!) bahsediyordu. 
Gözlerim, 
Gözlerim nerede? 
Şeytan aldı götürdfi. 
Satamadan getirdi 
Gözlerim, 
Gözlreim nerede? 

Bunları okuduktan sonra, aç -
lığın, nihayet şairlerimizin beyin
lerine vurduğu sanılabilir. Bizde: 
"Deli olmak iş değil, saçma bul
mak güçtür!,, diye bir söz vardır. 

Zamane şairleri, bu sözün ya-

lan olduğunu da eserlerile isbat e
diyorlar. Vala Nurettin, bu yeni 
şairlere: "Şöhret avcıları,, diyor: 
Şöhret de, keklik gibi, bıldırcın 
gibi, tavşan gı'bi, "saçma,, yla av
lanıyor demek! Bereket ki şöhre
te atılan saçmalar bize isabet et;.. 

miyor. Dün, bunları gördükten 
sonra, gözüme başka bir arkada -
şın yeni açtığı anket ilişti. Genç 
dostum, Hüseyin Rahmi Gürpı.ns
ra, şu suali sormuş: 

"- Bizde, bir edebiyat akad~ 
misine lüzum var mı?,, 

Üstad Hüseyin Rahmi de, bu sa 
ale, şu cevabı vermiş: 

- Lazımdır. 

Bu hususta ben de üstadla hem
fikirim: 

"- Bize de Bakırköy civarın
da kırk elli odalı bir edebiyat a
kademisi lazımdır. Bu akademiye 
bu şairleri sokmalı da. Fakat ka -
pısmı çok sıkı kapatmak şartile! 

• I el eal mebus : 

Burhan Cahit, Son Post ada: 
"İdeal mebus,, başlıklı bir frkra 
yazmış . On maddelik bir nizamna
me müsveddesi şcklınde yazılmış 
olan bu fıkra. ideal mebust a ara
nılacak evsafı tarüe çalışıyor. Bu 
r:izamname miisveddesi, m ebus -
luğun cazibesini hayli azaltmış. A
caba, Burhan Cahit Morkaya , bu 
fıkrasile: 

"- Eğer yaparlarsa. ben, bu 
yazdığım şekilde bir meb us olaca 
ğım!,. demek mi istiyor? Eğer bôy 
le ise, bu fıkranın serlevhasını de
ğiştirmek, ve "İdeal mebus.. yeri
ne §U kelimeleri yazmak lazım: 

"- Mebusluk ideali!,, 
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Bol Işıklı Bir Mahzendeydim 
Elektrikler Söndü, Tekrar Yandığı Zaman Kendimi 

Sandım Büyük Bir Mahkeme Salonunda 
- Acele etme kardeş, dedi. Baş

ka bir şey daha var. Havaya uçu
racağın fabrikada sana, arkadaş
larına birer iş bulmayı, bu suretle 
teşebbüsünüzü kolaylaştırmayı da 
göreceğin yardunlar arasındı:ı sa -
yabiliriz. Daha ister misin? 

Daha ne istiyebilirdim ki? Bu du
rumda benim için ancak, fabrika
yı uçuracak elektrik düğmesine 

şöyle parmağım ile basmak gibi. bir 
çocuğun bile yapabileceği bir iş 
kalıyordu. Daha %iyadesini istemek 
bir tarafta dursun. Vaat edilenle
rin çokluğu bile gururumu zedele
mişti. Görüşme bu mevzu üzerinde 
yarım saat devam etmişti. Muha
taplanın, cemiyetlerine yapılması 
icap eden tebernı miktarının an -
cak Odesa şubesi idare heyeti ta
rafmdan tayin edilebileceğini söy
lemişlerdl 

nasıl kurtardığımı olduğu gibi hı
ka.ye etti. V c sonunda: 

- Kardeşlerım. Dedi Türk sa
dık kardeşimiz olacaktır. 

Reisten sonra sağ ve solumda 
oturan Aleksandr ile Nikola da 
birbiri ardına kalktılar, İzmir hi
kayesini anlattılar ve benim kar
deşler arasına katılmaklığımı dile
diler. Bu esnada zil yine çalındı, 

salon yine karardı. Sağ ve sol sı
ralarda kımıldanmalar, gezinme -
ler oldu. Yine hüzünlü sessizlik 
çöktü. Nihayet reisin gür sesi işi
tildi: 

- Kardeşlerim. Türk Sadık 
kardeşimiz olmuştur. 

S alon yine ışıklarına kavuştu, 
duvarlar çırpılan kardeş el

lerin şakırtılarile çınladı. İlk.önce 
reis ardı sıra da yirmi aza birer 
birer önüne geldiler, maskelerini 

E rtesl akşam, Aieıtsan<lr ve çıkarttılar, elimi sıktılar, alnım -
Nikola ile birlikte, iki saat dan öptüler ve gittiler. Aleksandr-

lcadar süren bir araba yolculuğun- le Nikola da, iki tarafımdan ku -
dan sonra, Odesanın hangi yanın- caklıyarak öpe öpe beni tebrik et-
da olduğunu farkedemediğim bir tiler. Artık Rus nihlistleri ile kar 
bahçeliğe vardık.~ dakika ka- deş olmuştum. 
dar da yürüdükten sonra bir yo- Bu salonda işimiz kalmamıştı. 
lım dönemecinde, uzun boylu, iri Reis (F. Dimof) un küçük odasına 

geçtik. Odanın ortasında üzeri sı-· vücutlu, yüzü maskeli bir adam i-
le ltarşıla.ştık. Alekısandrla bu • yah örtülü bir masa bulunuyor, 
dam parulalanm söylediler: reis ile iki ha da masanın bir ya-

- Türk kardeş, Belemore. nmda ayakta duruyorlardı. Biı de 
- Yeni dost, Mayula. karşılarına geçtik. Reis masanın ü-
Bir kısmı otluk, çalılık ve bir kıs- zerindeki örtüyü kaldırdı. Orta

mı da sık ağaçlıklar arasında geçen da billfu: bir şekerlik içinde on iki 
bir yoldan bir kaç dakika daha yü tane, bizim kurabiyelerin benzeri 
rüdükten sonra yine durduk. Görü çörek vardı. Şekerliğin iki yanın-
nürde kimse yoktu. Fakat karşı_ da da namlulan bana doğru çev -
mızdan sert bir ses yükseldi, pa~ rilmiş birer tabanca duruyordu. 
la sordu. Yanımızdaki masıteıı;-c'a-==~ueriml bu tabancalar Ü%erine 
dam sesin geldiği tarafa ilerledi bastırarak bana uzun bir sadakat 
Parolalar fısıltı ile alındı, verildi. yemini ettirdiler. Yeminden son
yürüyüş yine başladı. Zifiri karan- ra, ilkönce reis, bir çörek uzattı 
lıkta,iki yanımda dostlarım olduğu bana. Aldım. Aldığı ikinci çöre-
halde taşlık bir yoldan ilerliyor • ği ısırdı, yansını yedi ve yansım 
duk. Y:ıne yükselen bir ses. Ka!'- da bana yedirdi Ben de elimdeki 
phklı parola. Bu esnada sağımda çöreği onun yaptığı gıöi yarısmı 
bulunan Aleksandrın tatlı sesi ku- yedim, yansını da yedirdim. Bu 
lağıma fısıldadı: karşılıklı ikramı diğerleri ile de 

tekrarladık. Kardeşlik töreni bit -
- Sadık kardef. Kusura bak - miş, yandaki diğer odaya geçmiş-

ına. Gözlerini kapayacağız. tik. 

y-UZ'Üıne yalnız ağıza gelen ye-- yeni kardeşler bu odada şıerefi-
ri açık bir maske konulduğunu his-- me verecekleri çay için çiçeklerle 
ettiın.. Biraz daha yuru- - dükten son- süslü nefis pastalarla yüklü bir sof 
:~ Aleksand.r tatlı sesile b- ra hazırlamışlardı. Oturduk, yedik, 

içtik ve görüştük. Kardeşler, beni 

ele~~~ dikkat et. MerdiveD- her türlü tehlikeden korumağı, 
İndik. 6~ Petresburga götürmeği, Oknita fab 

• Fakat kaç ayak indiğimizi rikasında arkadaşlarımla birlikte za:dun doğrusu. Maskemi yü- bana i§ bulmağı ve hatta fabrikayı 
birden gö::u~ zaman, ~~ uçurmak için istiyeceğim her tür
bir nıahz amaştıran u, .,._ lü ilet ve maddeleri vermeyi ka-
1adıın. B ende bulunduğumuzu an- bul ve taahhüt etmişlerdi Buna 

)l,d e?nbeyaz badanalı duvarla- k".- ben de cemiyet kasasına se
n. sas a, solda tahta sıraı .. ~ biru -r 
ilerde ve Y'Üks -..., kU bin altın bağışladığımı sö~le-
hman büyük b ~kÇe bir yerde bu - diın ve cüzdanım~~ ç~ar~gı.m 
adeta bir rnekt~ :masası ile burası dörder bin liralık iki çeki reıse u-
andırıyord D ders odasını • ., ............ Dinof hemen ayağa kalk-

u. ostıa .... -1 al ..,_.H.LUA h tli 
tam ortasındaki • uu.ıa, s onuıı tı. Teşkilatlan namına ik arare 
turduk B sıraya geçtik, o - c-"-- telerle teşekkür ett ten son-

. en etrafı:ına bak uııu 
esrarlı salonu in . ınıyor, bu 
sandr yavaşça a;:li!°rdum. Alek- ra: Türk Sadık kardeşi. Dedi. 
mizde bulunan tekğ kalktı. İlerl- - lan Petresburgda umumi 
bağırdı: Inasaya doğru Bu par~ . ze vereceksiniz. V azi-

nıerkezunı ~ 
- Kardeşler kard 

1 
hh"dünü.zü umumı mer-

Jer. ' eş eriJıi bek- fexnlZ ~:Uı:n:k, iJDZalıyacağınız se 

O tururken birden b ~ 
lar söndü K Utü.n ışık· 
. . oca saıo k 

kunç hır karanlık bürüa .. n~ or-
kika geçmemişti ki ğ u. Bır da-

, sa ve 1 
muzda, ileri ve gerlınizde ~ u -
yak sesleri, fısıltılar işitila?af~ a
sonra da esrarlı bir sessizli~· Bıraı 
dı salonu. Çalınan tath s . kapla
lektrik zilinin ardınca 

1 
eksllı bir e-

şı ar 
dı. Şaşırmıştım. Kendlıni bü. ,_Yan. 
mahkeme salonunda sanrn Yllk bir 
lerdeki sıralarda da on birı~rn. İ
li aza bulunuy'ordu. aske.-

Tatlı seslı zil yine çaldı n . 
· Cl.elsl"k mevkiinde oturan maskeli : 

kalktı Söze basladı. Beniın ;:a~a 
den İstanbula gelirken Aieı- rnır. 

. . ~sandr 
ve Nıkola ıle nasıl tanıştığı 
Rus hafiyel<'rirnden, İstanbuld rnı'. 
Rus elciliiti memurlarından~ 

keze b ektır· yalnız Odasa-
. .. dertn · 

nedi gon . .. hareket etmek isti.-
dan bangı gun söyleyinı.z şiın

bi.ze onu 
yorsanız 

di 
.. erdikleri şu dürüstlük ve 

G ost özlülük beni çok duy-
tok g Bu adamlara kar

gulandırınıştı. . m.niyet uyandır-
.. g"imde bır e d -

şı yure . 
0 

derece e sag-
mış, ümitlerırnı ~aahbüt senedini 
lamlaştırınıştı. 

imzalarken: oediın· En güyük 
- Karde~ler. aldığtın vazifeyi 

arzum, ü.zerırn~ an evvel yapmak, 
yardımınızla bır t' Eg~ er sizce 

d"nmek ır. 
memlekete 0 ın sabah yo-
imkan varsa ben yar 
la çıkmak isterim· . . ~ Kar -

b 1 edılın1'.i' ·-· 
Dileğim ka u ıcoklaşarak 

deşlerle kucaklaşa_rakgib,' . a,yni p 
aynlmış, geldiği.JJlll 1 

li yollardan ayni merasimle döne
rek sabaha yakın Aleksandnn evi
ne varmıştık. Hemen de yol ha
zır lığına başlamıştık. 

Nisanın sekizinci günü öğleden 
biraz sonra, Moskovaya gidecek 
trenin bir kompartımanına yerleş
miştik. Komitacılar, Petresburga 
kadar arkadaşlık etmek üzere ya
nımıza "Angelika,, adında soluk 
renkli bir kız katmışlardı ve bu 
kızcağızın hasta ve hatta veremin 
üçüncü devresinde olduğunu söy
lemişlerdi. Komita tarafından el 
altından tedarik ettirilip o sabah 
ellinize verilen hüklıınet vesikala
nııa göre, ben Angelikanm dayı
sı, arkadaşlarım Mustafa ile Hü -
seyin Çavuş ta kardeşleri vaziye
tinde idik. Petresburga da bu kız
cağızı sanatoryoma yatırmak üze
re gidiyorduk. 

Kompartımanda bizbize idik. 
Mustafa ile Hüseyin Çavuş tren 
hareket eder etmez, fırtınanın te
sirile yıpranan vücutlarını dinlen 
dirmek için yataklarına uzanmış
lardı. Ben de, soluk san ve süz
gün çehresile karşımda oturan 
"Angelika,, ile meşgul oluyordum. 
Bu hasta halinde Petresburga ka
dar bize arkadaşlık yapmak ra
hatmzlığına katlandığı için eğlen
dirmeğe uğraşıyor, İstanbuldan, 
İstanbul kadınlarından bahisler 
açıyordum. (Devamı vaı-) 

Saym amıemıln ga~teye gön
derdiği altı sayf alı'k kısaClk mek· 
tabunu bll1'8ya ayniyle koymak 
kabil olup da okuyabilmiş olsay
dınız ~cu~a siz de acrrdınn. 

Henfüı: dört yaşmda bulunan bu 
~cuk balann: neler yiyor: Bon fi
lenin s-ıkılmış kam, yumurtalı ve 
sütlü fırmda makarna, barbunya 
veya mercan balığı rs~arast, kt1%11 
pirzola.c;ı, enginar, piliçli patates, 
beyin köftesi, kuzu ciğeri ısgara
da, patates ha45laması, pflav, por
takal v~ mandalina suları şeker • 
le ... Sabahlan da bir bardak süt
lü kahve ile bir saatte zorla yut
tuğu 5-10 yudum tereya~, sade 
kaşar veya beyaz peynirle ek • 
mek .•. 

Dört yaşmdaki bu "Büyük e
fendi,, o yemeklerden başka "a • 
bur cuhur,, denilen seylerden, me 
sela çocukların o kadar se,•diklcri 
pastalardan, şekerlemelerden. ~i
kolatalardan hiç yeme7.miş. Yant
hasmda birisi onlardan yese bile 
şöyle bir tadına bakmak aklından 
ge<'mezmi!l. 

İşte, b~n de hundan dolayı co· 
cnğa acıyorum. Çocukluğun şanı. 
biraz da "abur cubnr,. denilen sey 
lere çokça rağbet göstermektir. 
Cocuklarrn coğu mandalinayı ken
di mini mini eHerile soyup yeme
yi, elmayT kahu~yle ısmnayı sev
dikleri halde bizim hu "Biiyiik e
fendi., mandalina ne portakalrn 
bOe sadece ııuyunu şekerle icme • 
ğe ah!ltınlchğnıdan, nvalh, pasta· 
larla ~ikoJatalardan ve sekerleme
Jerden tabnağı bile aklıO:dan ge~ir
miyor. 

Cocuk büyütürken ona dikknt
li bakmak. yiyeceğine ve icecei{i
ne dikkat etmek siiphcsl7. Jib:um
lu ve iyi hir seydir. Fakat - her -
şeyin fazlası zarar verdii!i ı?ibi -
cocuğa liiznmundan fazla ihtimam 
ı?östermck de :ı:araT verir. Nitekim 
hu <'O<'ııkta da övle olmuc;: Co<'U -
ğun Maran bula~ık geliyormuş. a
naliz ~·aphrmıslar, t:OkC'a rniktar<l:i 
knm bulunmuş... Çocuk biraz da 
nhur <'tthur viyerek kendi yaşında
kilerle hirlikte bahcelerde, hattu 
sokakta. kosup oyna~aydı hem dn
ha knvvetJi "hrr. hem de analiz 
yaprldıi'."' vakit kum bulunmazdı ... 

Cornklıırma bövle lüzumundan 
fazla ihtimam gösteren, onlan hl· 
raz da tahli h~tlerine brrakmağı 
bilmiyen anneleri eskiden ayıp • 
!ardık. Ba7Jlan onların hallerine 

DABKOVIÇ 
ve Ski. 

Vapur Acentahğl 

~scHULDT • ORIENT • LIN'Eıt 
Eşyayt ticariye nakli için seri posta: 
$ARK • GARP HATTf (Hamburg, 
Bereınen, Anvers, Yunanistan, Tnr
klye Bulgaristan Romanya ve av
det. 

Eşya tabliyesi için beklenen va
purlar. 

Glucksburg vapuru 25 Şubata doğ-

ru. 
Duburg vapuru 10 şubata doğru 

Tahmil için beklenen vapurlardan: 

\1aritza vapuru 7 Şubata doğru 

H. PAJKURlC 

Vapur Acentası 
,.zETSKA PLOVIDBA A. o.,. de 
Kotor Bılkıın ıntantının ekonomi\< 
'<onferanaında tesla edllen enter
"'ı:ıı lkanlk hat. BUvOk IUka modern 

"LOVCEN .. 
vapuru ile latanbul, K&stence, Pi. 
re, Korfo, Arnavutluk, Dalmaçya 
sahlll, Trfyeete, Venedlk ve Susak 
ara11nda muntazam poata. 

Yolcu ve eşyayf ticariye alır. 

TenezzOh ve zevk seyahati için 
MOstesna fırsat. 

KÖSTENCEYE 
hk posta 27 Şubat saat 14 de 

PİRE, KORFU, Arnavutluk Dal
maçya sahilleri, Venedik ve Trlyes
teye ilk posta 4 Şubat saat 13 de. 

Her nevi ta.fsilAt için Galatada 

(Yolca salonu karşısında) umum.t 

acentellğe: Telefon: 44708 ve bütan 

seyahat idarehanelerine milraeaat. 

Tüberküloz Cemiyeti 
Toplantısı 

TttberkOloz cemiyeti aylılt toplantısı
nı U.939 Çarşamba günü Etıbba Odasın

da ,apacaktır. 

~J)Dlıtcık,, yahut "gösteriş,, deT-
lerdl. Şhndf bunu yapmamak ken 
dl ellerinde olmadığrru biliyoruz, 
~uğunıt lfizumundan fazla cıevql. 
gösteren anneleri aytp\ayam-yoru:ı. 
Ayıplıyanlar varsa haksızlık edi
yorlar demektir. 

Epeyce ı:aman oluyor, burada 
uzun uzadıva va7.dıj?ım hormonlar 
bahsinden belki hatTTınızda kal -
mı$trr: Kadmlıj!a mahsus üc tiir
lü hormon vardrr: birine falikü -
Iin derler, kadmrn erkei!ine karşı 

sevgisini temin eder. İkincisine 
pralatin denilir, kadın anne o -
lunu çocuğunu heo;lt:vecek. sütü
nü lfra:ı:a yarar. Daha ehemmi • 
yetli olan üc;-iincüsü Iütein kadı
na ann<' olmak arzusunu verir. 
anne olduktan sonra• da <'ocui!u· 
na kaNıT sevı:!i!'ılni temin eder. ka
dma ÇO<'Ut?"tma bakmak i<'İn mec· 
buriyet verir. Bu hormonhuın te
siri artık hı t.,. .... +11var tccrübeleri
le sahit olmushtr. 

~ 

Köpek o kılı kırka yarar, ıonı. 

kapak altına gizlenen hileyi ça 
kar burnunu, kadının yüzünün her 

tarafına gezdirip kokladı. Şaştı. Ka
dın uyumuyorlu. Bularuk beyninin 
kalın buğuları arasında sezişe yakın 

S ıcak ,ağır, ve aysız bir gecey - bir şeyler belirir gibi oldu. Kızın 
di. Köpek kendini deniz kıyı- elbiselerini tırmaladı. Acı acı ulu

sında buldu. Ve sabahtanberi kemik du. 
aramayıp da ne etmeye gölgede kıv- Onun bildiği tuhaf bi.r değişiş var 
rılıp .zıbAMıın.- i:iiye lCencline haylı dı. İşte o değişiş oluyordu. Bir fareyi 
kızdı. Kıyıyı bir yanından ti öteki tutup da sırtının kemığini kıtır lotır 
yanına ~adar_ ~a~ taradı. Koklama- kırdımıydı, fare ?e işte tıpkı böyle 
yıp çevırmedıgı bır taş kalmadı. Gel değişirdi. Kasap dükkanlarında asılı 
gelelim o keskin iştahına göre bir kıy koca koca hayvan etlerinin tam b 
mıkcağız olsun bulamadı. Her tara - kız gibi değişmiş olduklarını bilird~ 
fa paçavralaşmış torbalar ve çuval - Ta zamanın başlangıcından 
lar, içi bomboş patlak kese kağıtl8:1 fısıldanmış gibi hayal meyal kul:~~ 
~açmışlar~ı'. ~e o_lurdu y~hu, şu ka- na çalınan bir duyguyla, kendisinin 
~tların bınnın bır karışıgın~a o_lsun de bir gün böylece değişeceğini se
bır kuru ekmek parça, dudaga bır ça zer gibi olurdu. Fakat ilahlara benzi
lırnlıkv yağ bulaşığı . bulunsaydı da, yen insanların da böyle değişeceğine 
şuncagızın boyunca ıştahına yalan - ta o günedek ihtimal vermemişti. Yi
cıktan olsa da bir teselli oluvereydi? ne uludu, ve kızın kül kesilen o gü
Bayağı açlıktan buram buram burku- zel yüzünü yaladı. Duygusunu kız u
luyordu. Gozunim önüne tenekeler çup gittikten sonra duyabileydi, kim 
dolusu kemikler tütüyordu. Hele kıyı bilir köpekten gelen bu merhamet 
yı bir daha kolaçan edeyim belki di- öpücüğüne müteşekkir kalırdı. 
lediğimi bulurum d iye yine koştu git Köpek mırıldanarak ayrıldı. Yine 
ti, döndü geldi. Kemik olmasına ke- döndü, kokladı ,gideyim dedi kala -
mik yok değil vardı. Amma giınler- yun dedi, ileri gerı savsaladı~ Y erd 
ce dalgalarla çakılların üzerin getıri kızın el çantası duruyordu. Onda kı~ 
l~ götürü~~· ne üzerlerı~de, ne içle - zın kokusu vardı. Fakat ondan baş
rınde et ılik namına bır takıntıları ka bir koku daha vardı. Köpeğin sa
kalmamıştı. Birdenbire durakladı. Ku yısız ecdadının burunları hemence -
laklannı dikti. Sesler dalga kıranın cik mucize kabilinden köpeğin im _ 
ötesinden geliyordu. Kalını erkek, in dadına geldiler. Tecrübed i k 

· d ' · · d' e nsan u 
cesı ışı sesıy .ı. lağının duyamıyacağı bir tarzda ona 

Ru hormonlarrn birincisi ile Kadının sesı_, art~ cana tak _e_ d .. en bir şeyler fısıldadı. Kızın çantasını 
ikincisi ve iirüncfio;ii :nao;rrda mh b d ı ı -ı 
vazene huluntın<'a kadınm erke~- ır şey 0 ayısıy e ag arcasına otu - dişleri arasına aldı. Sağı kokladı so-
ne ve cocuklarına karc;ı se,,m.,i a· yordu, erkeğinki öfkeli öfkeli davu- lu kokladı. Koklıya koklıya kıyıdan 
rasında da mdvazene olur. BiT ta· diden homurdanıyordu. ayrıldı, sokaklar geçti, duv~rlar aş • 
raf ifrata J?"iilio<'e öteki taraf hor- Kadın - Artık bana karşı doğru tı. Ve çantayı ufak bir evin kaoısı 
monlan azalır. Bu hormonlarm a- dürüst hareket et. Bunca zamandır nın önüne bıraktı. 
rasında srnnırnlarla mtiva'lene te 
min için · slmdiki halde bir usul ettiğin yeter. Bir kerecik olsun sö -
yoktur. Fakat hormonlat' valıln zünde dur yahu. Dıyordu. E rt~si gün~ on~ tevkife gelen po-
haslanna tesir etm«'7.ler. Hele co- Erkekse seni bırakacağımı kim lise, herif dun gece ben kızla 
cağa karsı sevgi hnsmunda sinir- söyledi be? Kes şu lAfı artık. Elbet- beraber değildim diyordu. Polis de 
ler ('Ümleslnln de ehemmiyetli te düşünüp taşnacağım da ondan son- çantayı göstererek "Öyleyse bunu şey 
tesfri oldn~• meydana c,-ıkmakta- ra karar vereceğim. tan mı evinin kapısı önüne getirip 
dır. Demek oluyor ki iki taraftaki Köpek insan sözünden pek anla- bıraktı?,, dedi; ve herifi önüne kata-
hormonlann bir tarafım azalt - d fak t t k d B rak karakola doğru yürüttü 
mak. öteki tarafım coi!altmak miim mıyor u, a ses en ça ıyor u. u · 
kiin olamasa da hiitiin siniTlerl _ sesler h iç iyiye alamet değildi. Fakat 
mbe hakim olan eklnnT7.la müva- kimbilir belki ceplerinde bir çukula
z~ne:vi temin etmeğe çalışmak ka ta bir şeker bulunur diye yanlanna 
hıl olaı-aktrr. varmağa karar verdi. Kızın göz yaş-

Ontın kin <'Ocuklanna kal'Sl lii- larile buğulanan gözleri hoş bir ala-

Balkan Bisiklet 
Müsab kası 

nunundan fa1la sevfrl göstererek k 1 rla e di 
t ay a pa yıv r · Sof'-·a, 3 (Hususı·) - Rumen hı.sik on ann kum C'lkara<'ak kadar faz- " 

la yemelerine sebep olan annele- Bayağı güle güle " He - let federasyonunun, mümessili Va -
re hormonların coğaltılıp azaltıl • le bak!. .. A ne tuhaf bir köpek!,, de- sil Kanarakinin Sofyada yaptığı te -
mas1 caresi huhmuncava kadar di. Ve yanıbaşından bir taş alarak şebbüs üzerine Belgrad _ Sofya bi -
şimdilik yapılacak tavsiye erkek- "aport diye birkaç adım önüne at- ik 
lerfne karc;ı daha zivade ihtimam " s let müsabakası Bükreşe kadar u-

. tı. Köpek çakılı çene arasında tuta- zatılacaktır. 
göstermektir. Rtr anne erkeğ'İne 

ğ k · • d ü rak ve kuyruğunu sallıyarak gelip kı Tu"rkı'ye ve Yunanı'stanın da ı·~tı' · ve <'OCU unn arsı sevınsın e m • ; 
vnene ~öc;terirse bundan ilci ta - zın önünde durdu. Herif "A budala rak edeceklerine ihtimal verilmekte-
raf da istifade eder: Cocuk biraz şu uyuz şey!e oynama şimdi çam sa- dir. Rumen ve Yugoslav bisikletçileri 
da ahUl' cuhar yer, tŞtahı artar; kızı gibi peşimize yapışır.,ı diye hay B lk b' ·kı t ·· b k 1 · in 
baba~ kendlsfle çokca m-cml o- kırdı Kı "B a an ısı e musa a a an ıç ~-n.·· . z ana ne istersen söyle · d'd .dm 1 h ı kl ra 
lunduğunu görünce "abur cuburn . . ' şun ı en ı an arına ve azır ı a 

r budala ıster avanak de, haniya b 1 l d yemez, midesi bozulmaz.- as amış ar ır. 



Rusyanm Yeni Harp 
Gemileri inşa Ettiği 

lsbat Edilemedi 
Almanlar lngilizlere Bir Nota ile 
,Deniz Sil6hlarını Arttıracaklarını 

T AX 

Yedi~imiz Etin 
Hikayesi 

• 

fBflf' ı hcfdeJ den komisyon ft çoban balı# ota -

Roosevelt'in 
Son Nutku 
Karşısında 

merkez addolunduluna göre Kars, rak açıktan kilo bapna iki kurut otuz (Baıs l ı .. ~) 
Sarıkamı1t Kağızman, Karak6se, t.. para koyun başına 88 kuruş otuz pa tumıya başladı ve bir taraftan da 
pir, Bayburt, Tercan, Hıma isti1ıaal ra ve 70 bin koyunda da 48 bµı küsur Amerika Cümhurreisi Roosevelt, 
§Ubeleri vaziyetindedir. Bu fUbeler - Ura ~alttadır. diktatörlüklere karp bizzat taarru
de toplanan koyunlann satış mua - Bu yeklbıwı yalnız Erzurum ft za geçtL Bu taarruzu ilk defa bir ay 

Resmen Bildirdiler meleleri Erzurumda yapılır. Sevke - havaliainden alman hayvanlara ait kadar evvel yaptL Meşhur tarihi 
dllecekleri yerlere göre ya Bayburt olduğu da unutulmamalıdır. nutku ile, diktatörlüklerin dünya 

Londra, 3 (A.A.) - DOn nkfam A?11 mah(ellerde temin edtldtğl- yolu ile Trabzona veyahut Tercan yo işte, et işlerini idareye teşebbfts için ne büyük bir tehlike teşkil et-
hariciye nez~U ~d.an n~ ne gore, Almanya 800 ile 1500 ton lu ile Erzlncana gönderilir. eden Ziraat kurumunwı hayvan ah_ tijini anlatarak, Avrupa demokra-
len bir tebliğde bildirildiğinoı! gore. arasında daha ağır gemiler inşasını Erzurwıı ve havaU.indeki koyun mmda aradaki mutavassıt elleri kal- silerine kuvvet vermiye çalıştı. 
Almanya hü.ktiıneti geçen 18 90nkA- derplf eylemektedir. Bunlann faali- ticareti ehemmiyetleri nrasfyle Er - dırmak teşebbüsünde bulunması Er- Bu defa Ddnd bir nutukla bu 
nunda bir nota göndererek lngillz yet sahası, tonajlan 250 ile 800 ara zunımlu Abclilrrazak, Erzurumlu Ap zurum ve havallsindeki hayvan tüc - taarruzqnu maddi müeyyi-
camiasmI teşkil eden milletlet"le mü llnda olan şiındttd tahtelbahi.rlerin tullah ve Narmanlızadelerin ellerin - carlannm senevi elli bin liraya va - de ile kuvvetlendirdi. Demokrasi
savatı temin edinceye kadar tah- faaliyet sahasmdan daha btiyük ola dedir. Fakat Abdürrazak, bu havali- ran bu ttcaretlnl kurtaracak mahiyet lere yardım edeceğini ilin etti ve 
telbahir filosunun tonajım tedricen caktır. ııiıı umumiyet itibariyle hayvan tica te gôrilld6ğü için, Ziraat kurumun - Amerika Cümhurreisi Roossevelt, 
artt:ıracağı:nı bild'irmiştir. Almanya, KnıvazlSrlere. gelince, dentz mah retine hik.imdir. dan diğer alıcılardan fazla fivat iste- dudu olduğuna {şaret etil. 
1939 bqlangıcmdan itibaren muah& fellerinde beyan edildiğine göre, Al Erzurum havaliainden lstanbula mek yolu tutulmuştur. 1918 de Amerikanın Almanya .. 
de ile tesblt edilen haddi bvluncaya manya, Savyetlerin bu tipte yedi ganderilen hayvanatın yür.de altmış * leyhtnde harbe kanşmıya karar 
kadar bu tarannı tatbik edecektir. gemi tqa etmekte olduklarmı iılbat befi Abdilrrazak, yilzde yirmisi Ap - İstanbulun et işine aft bfr salhayı vermesile, bugün sulhil ve demok-

Bmıdan maada Almanya b;ışa edil edememiştir. tullah ve yüzde on befi de Narmanlı yukarda anlattık. Yann da bu işle raslyi kurtarmak için dUrtatörlük-
me:tte olan 10.000 tonluk K. ve H. Bu ma.hfeller, muahede muclbln- zadelere aittir. uğraşan bir kısım tüccarlann Ziraat lere karşı açtığı harp arasında fark 
knıvamrlerini '"B." nnıfmdan "'A., ee Almanya bu _ tonajda beı gemi Bu üç hayvan tüccannın İstanbul kurumuna hangi yollarla müşküllt yok gibidir. Bugün harp diplomat.
smıfma geçecek surette teslih ede- inp ettiği takdirde Sovyetlerin d.e komisyoncusu, mezbahada komisyon çıkarmak istedikleri hakkında tafsi - lar arasında ve borsalarda cereyan 
cektlr. ayni_ tonajda yedi gemi tnşa etme- culuk eden Erzurumlu Mehmettir. Jat vereceiiz. etmektedir. Amerika bu harpte 

Bu ınıretle lıattket etmekle Al- le h~ oldufunu hatırlatmakta- İstanbul piyasasına hlldm vazi - demokrasiler tarafına iltihak etmit 
manya muahooenin kendJsine veır _ d.?rlar. yette bulunan Ahmet Kara ile Bakır: il •ıMPEKS il bulunuyor. 1918 de Amerikanın 
mit olduğa haktan istifade etmekten Sovyetler, eler bu tipte yedi kru- kayünde Haznb edark çiftliği :ııib!-~u demokrasilere lltilıakı nasıl Alman-
bafka bir feY yapmış olmuyor. vuörlerl yoksa herhalde muahede- 88Jindgulenbula§ka ortaoywıhalli carle ıyl e yanın mağlubiyetine sebep olmuı-

4 - 2 - 939 

335 Doğumluların 
Muayenesi 

lmlnlftl Aakerllk Şubnlnden: 
1 - Bu aene askerlik çağına giren !3 

dofumhılarla muayene ve muameleleri 1 
tibarile bu dolumlulara bırakılan dah 
ft'Velld dotumlulann ilk yoklamııl n 
IUbat 939 dan 15 mart 939 tarihıne lrnd· 
devam. edecektir. 

5 

-
6 

J - Emin nü merkezinin ilk yoklııması 
ı, T, 1'J, 18, 2', 28 subat ve 1 mart günll, A 
lemdar nah 1 inin 8, 1, 18, Zlf ıubat v e 
2 HA 4 mart. 

Kumk pı nahty n1n 10, 11, 21, Z2 su -
bat ve 8 l1A 8 m rL 

t 

-
KQçQkpazar nahiyesinin 15, 25, 29 şuba 

ve 13 llA 15 mart tarihlerinde yapılacak 
br. 

-

-

-

S - Her mQkellef bizzat veya bilvasıta 
mıtus cQJdanlartle ve mahalle mfunessfl 
leri de beraberlerinde olarak sağlıktan, 
aağlarnlıklan, sanatlarını ve tahsil derece
lerini- kqıUanna yazdırmağa ve nllfua 
cOzdanlanna işaret ettirmeğe mecburdur 
lar. Bunu 711pmamıı ven yhptırmanuı o
lanlardan askerlik kanununun 8! thıd1 

maddsine tntlkan 10 flra para cezaa a 
J..uıır. 

Erat Yoklaması 
BeyoOlu Yerli A9k•rllk tubeelnctec 

-
--
-

1 - Beyoğlu yerli askerlik şabestne 
bafb mflsllm ve ga:vrl mfialim 310: no 
(dahil) batan yerli ihtiyat er.tm 7!Dılc 
yoklamalarfle m dotumJulann mc ,.
ıanı-. ı Şub8t m ne 11 nuırt m dD
lerl arumda " pıbe bln-cmda 711J11Ja 
caktır. Bu mabatJa muhtelif dotumıa 
lardım hanll nahiyeler haDnnm ~ p 
lerde IU~ mtıracut edecekleri ap&ı 
da yuılıdır. 

-A k ·ıe...ı-- --..3t:ıc.ı haklard meş ııııaıı ce ep er aş·ı ı·ır Ne+·ıce sa, bu defa da Amerikanın demok-Hariclye nezaretinbı tebmw-..:ıe &MD endi ıı.a.ııa venıı..- an tü k "- Erz il k . d:ı. .....,UAA . ve ccar asapUlnn urum e ya rasilere yardıma arar verme.n "<A-

Almanya hük~tinin donam:iıasmı ı.tifade ederek bu tipte yeni gemı • pacaklan muamelelerde muhakkak tatörlüklerin dünya üzerindeki ta· Şubat 8 "'I gQnlert Beyotlu :Merbs 
takviye edeceM-• _ ilkkAnuncla 1er inşa edeceklerdir. SaWıiyettar larak. k . Erzu' ml M h y d • nah.l;,.e& 

l§&ü.l aı-y- - ı-..:ı~M- - A' o omıayoncu ru u e - me bakkümünil sanacaktır. sut>aı a ,.. • 8GnJerl a.lata -"-

A - 110: DO (dahi!) dotumıa!r. 

-

-

.. 

haber verdiAi hatırlatılmaktadll'. 1nahfellerde soy ~ .... e gore - • met, mutavusıt bir rol oynamakta • er 1 Amerika bugünkü vaziyette de- nah.lyesL 

Berlinde cereyan eden doetaıw manya bu kararım bildirmeden ev- dır mokrasilere nasıl yardım edebilir? Şubat 10 " ıı .anlerl Tabılm: _..,_ 
mtızakerelerden acmra Almanya hii- Yel uzwı hazırlıklarda bulunmuştur. 

0

Bu zatın tavassutu İstanbul et (Btıl' 1 iftddeJ Bu yardım asker! olabilir; onla- :yesl. 

ltOmeti 30 ilkkAnunda bu husma da- Çünkü Berlin k~ruu ~9 ilkkl- flyatlannda tesir yapar. Çünkü, Er- yede yapılacak Uman işlerile alaka- ra, silah, müh"mmat ve tayyare 8Ubat 11 lftntl 8lf1l DBbt.7aL 
h tahrlrt bir beyanname tanzimtne nunda Londraya bildirmiştir. Hal - zurumdaki satıcıdan kafa hesabiyle, dardır. Gazetelerde İmpeks şirketi i- vermek suretile; tlubat 14 ,ena JICmmnjl6fll nabl:1wlL 
muva.faltat et.mit '" ba• beJanname bu:Jd munzam i1d ağır kruvazörler- İstanbuldaki alıcıdan kilo hesabiyle le alikadar olduğu haberinın çıkması Mali olabilir: onlara kredi açmak 8ubat 15 IGldl BllllldlT" Kıımat..-
18 IOnkAnunda ~· tevdi edil den ilki olan Seydlitz, IODlinunds komisyon alınır. Erzurumdaki satıcı üzerine derhal Londradaki .ırketi ta- ve Almanyaya kapılarını kapa- gaz ;ahly~~325 (dabfl} dotmnıala: 
miftir. denize indirilmiştir. lar komisyoncuya verecekleri mıkta rafından merkne davet edil.mit ve makla; Şubat ıe ve 1'J ıQnleri Be,ot1u ıı... 

Deniz mahfellerhıde l&y\endllim Munzam yeni lmıvamrterln ikin n mal fiyatı üzerine zammederler. orada kendilinden bu mesele hakkın- Slyast olabtllr; bir harp vuku~ kez nahtyeıd. 
&ılSre, Almanya evvelce infaata bq- el ft 80ftuncum halihazırda Bremen Bu komisyonu toptan olarak alıcı da malillnat istenmiştir Haber aldı- da demokTasller tarafında bulu- Şubat 111 ve to ıfh\'lerl OaJata nald)e& 

lnnamq ı.e, tahtelbahirlerlnbı tona- teıglhlarmda 1np edllmettedir. evveli öder, malın mezbahaya geli - tıııııza göre Krep bugünlerde febrimi nacağını bildirmek suretfle. Şubat il ve n f(lıberf Tablm D8hl 

jı ancak dört tene llOllra İııgiltz tah -Yalmıda derme tndlrilectık olan §inde de kilo hesabiyle ayrıca yine se dönmek üzeredir. Avdetinde bu ite Nitekim Alman ve İtalyan mıat yes1. 

ıteJbaMrlerlzalıı tınnaJma miilavi ola ba truvuarle ağır kruvazörlerin a- bu zata komisyon ~erir. Bu~ cephe l8mlDl kanfbran gazeteler aleyhınde buatı fi~dtd~ te1Ap dtıpnllııtftr =::;.~'::ama:-'"~ 
Hlecektlr. dedi bete çlk:mıf olacaktır. 11 komisyon, mevsıme ve pıyasaya mahkemeye müracaat etmek ıü7e • aoomıevett'tn nutku kal'flSUld• Al- Şubat n ıontı Huk07 " ıt.merbur-

göre ı.tanbulda kilo bapııa 30 para L tindedir. man ve İtalyan matbuatmın neFt- gaz nahiyeleri. 

k 
le yetmlf para arasında inip çıkar. Denizbankta Teftl,ler yatı bu telaşın bir ifadesinden ba~ c _ 3211. 330 ((dahfl) do~ Alma nv ada Son Nut un Vasatı olarak kırk para tAhmin edile Bayramda resmi dairelerin ta!fl ~: kabir şey deAfldir. "~b~ 21_:,.28 dMart. ı. eQı!!eri Be.10I 

::.1_ t a te ı ve eni blr harbe düşmekten km·- Mart 2, 3, 4 günleri Galata nabt7e& 

Ve ltalyada Bir Kısmı =..ı~~: *-i?ı=ı.d.s.ııe .ım-n~yent~~ilkl.=: Et.~~-=~.:-
b kz d 1 d 

doğrudan doğruya Erzurumdald tile- btnasmm satm alınması. Almanyada didi yapmadan evvel hayli dftşün- ,esi. 

Asa •ıyet Te •ıp E •I •I carlarla yaparlar n filhakika komis 1apt1nlan vapurlar. İngiltereye ıs - mlye ve Amerikayı da hesaba kat- Mnt H, n «thılert llask"Y'" ıtemer-
yon vermezler. Fakat tatanbuda sa - marlanmuı brarlqtırılıp tmari blr IDIJ• mecbui o1acaklardır- burpıı mhlyelart. 

I 1 (Bap J hdcfe) (BGp J iMlc:leJ Uf 7apılırken, miifterileri olan kü • mukavele fapılan 11 vapur lşleJile rl :~ ı:~ec!::r~tibeDel 

b-
'VD8cm, bbıe harbi bandmna7l t..a.ta 9e1Mıp oWmı.nm lalı ettik 9iik tc>ptaDcılardan ,...ıt Erzurum beraber Deııizbankm bilttln muame- St dyom 1 - İlO: SS4 (dabJl) dolmn1aJardlllı 

wdettt. Roosacvelt harbm &ıibıe 189 tım eoma fil ahMlt. llTWm'tt'n " ....... ı.tanbul JroınilJ'oııu olan lltmı pclen geçirmektedirler. a yoklunamrı hanıl bir 8ebepJe bagGne . 
JI 

1 .. 
..... 
-

lı 
r 

.. 
'•• 
... 

-.. 
·-
do-

1Dell ftded1yor Demokrul :Rocme- • Am..rlbma alJwtbd JIJbql .. bira ,,marda Tuatt olank kilo MOfettifler, Denizbanlnn bazı ser- Kupası 1 ci dar J"APbtW.muf oı.m. .. ...,.. .. 
wtrın ..,,,,..,;. ı&yık b1r wef bulu- mesajunda mıı .tmif baJUllUJOl'tDD. bqma tahmtn edilen bir kUl'UfU ft,a vta teflerlnden muhtelif meaelıtlar il- :r ne:-*-Ml,;:::r;. ,an _. 

1 
._ 

,_. Bu liyuet del:lpn•miftir ve delifml.. ta zam aureUyle alırlar. Bu para hu- zerinde izahat almıılardır. • (Bt&ll 6 ınetdaJ ,. kadar devam edeeekttr. 

Ammb4a KetJO'lk "nmel gnete- yecektir. sull ve açık~ bir kAr~. tktısat Vekili ~nmft Çakv. dihı İkinel devrede daha gi1zel bir ı - Mahalle mGmeamert.. ...-
... :.ıcı 111..ıtm beyanatım biiy(ik bir •Amerika siyaseti bilhassa ctart Alman hmıqon mılıtan ı ak-m A -'-araya .ıı.:--:\.+.'1ı•, oyun oynıyan Pera, Dd gol daha ~~. ':': _::-.,..: ı&n 

emmi Terir: -r-- nnA uvwu.., • .,.. yaparak maçı 4-2 kazandL ....-
~ brfıhJur w l'rama i- noktaya eh yet · Ölrendillmlze gare, bctısat Vekili. ŞifU ı - ~ ~ aAıwa: 
ı. ~ harp wnıenında da ı - Amerika ittifaklar aleyhinde- Şu izahata nazaran, Erzurum ft Denlzbank bOtçesl tızerlndeki tetkik- Galatcuarq • dka1anmn blrlDdıe pttrDmesL 

~ mlUıb. .tın alabilmeleri .ur. havallsinden İltanbula gelen bütün lerinl benilz bttlrmlş değildır. Yal- Galatasaray _ Şlfll ansmdald k.:.ı;-..!:: ::. ~ ~ 
la.- okbıimm ~ 1 - Amerika, tleuetln herkese a- koywılarm mecmu likleti ilzerlnden mı: .eldl, bayram tatili içinde vek&. karplapna da heyecanlı fakat bir rl icabı oJdutundan belhıaı 1* .,.., 

,,. pk elman lehindedir. kilo bquıa birer kıınıfmı fuzuli ola- Jet miisteprı Halil Nazmi ile görüf' parça sert cereyan etti. tJdnel 4n delik m:rtne d~ 
... wlt 1 (A.A.) _ mtn uma- 3 _ Amerika sltUılan mtmak 1- rak hallwı cebinden çıkıp komisyon- milf, milfettiflere yeni tallma\ ver • _ .. e bazı ho- ""4tmiyecek wı.- ı - Yukarıda 7Ulh IGnlerdıl ,-:la 

' ~ an1qmak lehinde&. cularm ceplerine &irdill anlaşılır. mlşttr n:u s- 6
& m ~ w IRıi rftndll 

-,. Wttttld tarafından yapılan a- ' - Amert.b her mlDetfn ~ Bu hesap, muamelenhı pefhı te - M-Ham Nazmi, yarıu An- ler de oldu. n nmd .. ınmnıst blzmet aJan1ar ....._ 
~ W nfenndum netk:eslnde 91, I~ btlklllbıl muhafaza et- diye auretlyle 7apıldıiufa göredir. kara7a dönecektir. tık goıtı (JalatasarayJılar, 8tl. Jlk ltuıarıGDWl n ..,. • .. matt 
IWlnn '1bde 81 mm Almuqaya m09 mesl lehindedir.,, Ejer muamele vade ile yapılıyonıa leyman vuıtaslyle dk8:!.ettll':it.ı Şif ~ ~ =:-ı:....ı IWktule 
....,hh.\edı:da IM-t• w.m oldu- etımhurreilt, ordtt komitesinde komtsyon. olarak kilo bqına aynca 11 devre 10nlanna 05& .. pen • ı.nı.r. 18kertllt tammumm 71 mi.. ...._ 
• • ..,...... .... .. " a-·\p'· bir _ .aylemed.lllnl. yirmi para daha zammedillr. tstan - Lord Halfax dan mukabele ec1eret beraberllll ~ ıere. taflilAth ~ lkwnetu 

hal: •-- ·Jıl"MW ...,.,, buldakt küçilk tüccarlarla celepler, temin ettiler ft devre 1-1 berabe- ıth lldrealerlnl bir mektaP1a ......., 
,_ .-.ı.ı.ı .takat bu komitenin. gizil bir takım 11 hemen umumiyet itibariyle vade ile Hitlerin Nutkuna re neticelendi. blidlNeeklercllr. Tabmal ...,.,..,,a 

r~ ... .-.1...ft.. ..a .. 11 top1 buJunenw tııe.ba ma16matl • ,.- -.... ---.-• ...,..,.,_. tihbaratl ..,._.. için awaanmıı mal aldıklanna &öre İ.stanbulun bü- tklncl devre daha heyecanlı ol- eolosluta blldlrmeDdlr. 

Bama, 1 (A.A..)-a....ı. d"Ita1I- oldulmm. tencfl.tntn de bu toplantı tiln iltibJAkAbııda ilk el olarak kilo Cevap Verdi du ve Galatasaraylılar ikinci gol - Askerlik YoklamalaftllCI 
• ,...W bacla 1ıılr makalesinde ya 1ft1rak ettiJlnl uılatmıfbr. bqana altmıı para komisyon. kabul Londra, 3 (Hususi) _ ~e lerinl yaptılar, Şişli de tekrar Dl- Davet 
Qıareıbllr• hGeam ecn,., Omıebn Roo.eoelt Yılbap mesajında ve hesap etmek dolru olur. Nazın Lord Hallfu bugün, Her ranın ayağı ile mukabele etti. Bu llllthllnl V•b•w Mk.,.,._ ........ 
.. Sden w Atlee'ntn w tmaftut.uJ_ __ , · • .ı • •1 Halbuki ildncl el olan toptancılar Bitlerin "Büyük Harpte takip olu • golden sonra saha ortasında yapı - 1 _ FaUh, J:mJD&ıtl w E7ClP balan 
am Qamberlain anm bmazıumd.. ,..., Miremifti la leJ'llUlyesiz kasaplar arasındaki ve hedef AJmanyaJ'I dünya tic:ar. lan lilzmnsuz bir hareket yüzihı - a otmm bilumum nbencl 
lcl nutkunu 8&,ylerken 1~ JaA- 111.- ROORftlt JIJbap mesajm- restye abfVerifte de, ikinci el komil =- mahrum etmekti,, tanmda den her lkt takım blrblrtne gtrill- ukerllk tubeledne ınenaup 110 - no 
cam ettiklerini kaydediyoz. da, mtltearnsa yaıdım edecek her ha 101111 olarak kilo bafma asgari bir son nutkunda l&Jledlll l6z1ere ce - ler. Maçın neUcesine iiç daldka ka :u:.ı:ıaw!'!.~~ :rokbınWa-

Gaete diyor 1d: metten çeldnmek tçtn. bltarafbk ka- kuruş ahndılma g6re İstanbul halkı vap nrmlf, lngilterenin hiç bir n- la Galatasaray penaltıdan galibi - ı - Bunlardan fhu,-ata nakil etmll 
G6rOlQyor ki, Ingllb bqnklll -.. nunlarmın ta4lll 1Azım geldilfnl, çihı tardmdan perakende suretiyle istfh- kit b6yle bir teY lstemedill, sulh dev yet golilnil yaptı, ve IOD dakikada olanlardan: 

rafından l1An edilen politika bütUn tıa kil bu kan 1lk olunan et mıktan mecmuunuıı be rinde ticaret rekabetinin refaha biz. da Şişli sahadan çıktı. Bu suretle. sıo - no dotumıuıar um ta. tıen 
-rıı.. efkAn umumfyesl maf1ndua unun "'milteamıa hakild her kilosuna asgari yüz para gibi • me* ettilinl. Uoanü durpıılafbran Galatasaray 3-2 maçı kamnmıı ol 15.2 m a bdar 
~ edilmif deiildJr. Chuıdıill'in yudamcla bulunm•k ft ba ,ardmıı hemmiyetll bir .m.ıktar komisyoıı dilf Amilin semeresiz teslilıata yapılan du. ff.2~ -. ';!s:;lumlular 1U.939 ta. tıen 
a,eyanat.ı "Yangıncı,, 1ann medeni tu1'Ua 1llranut ola tanftaa el1Jı. mektecllr. maraf1a ortalıll bph,an itimatsız ne - uo dofumlullll' 1'7.2 939 ta. tee 

dfln,.ayı bir harbe arOrükiemet tçin sem• llbl w. net1ee • Terebflece - Cobcrn Wfltl ,_,, : hk oldutun11 sö11emit. daha .,nra I . M sır Dostlu• ıu.8ae • kad8r ~ 111pııacak -
kUllandıklan manevralarm yeni btr lfnl, bu h&le me,daa ~- nutkuna fU f8kilde devam l!tın1fUr: ran 1 ~- tir 

delilidir. İtalyanın fimdl yanında Al- lhım geldtlfn• .. ~lemlf, daha IOD- Bir de bu derece ehemmfJetl hals "'Biz bir timle ~ mürad41e ~ Tahran, a (A.A.) - Mmr pNDM- ,..: 9~ Y;:~-;-b~ =~~h:i!: aıanyadan başka kan doet1I naqon.-1 ra dtktat6rl0klerden ~ ft olmamakla beraber, Jine kilo bafm- dejili&. l'U.t müeadel979 lirmeie sı J'evziyen!n İran vellahdI ile f1'I - bltmıe olacaktır 
Dst İspanya da mevcuttur. İspanya 

1 
bunlarm Menmez bir pahaya mal ol da OD para pbi bir teuyiide sebep o- zıorluurııak durmadan vazifemizi yap lenmesi milnasebetiyle ve Dd mem- 4 _ hı yat Tnk1 "'"' " tı.-.,, -

biç f(lphesfz Fransa gllbl çabucak U.- duklanm, söz bflrriıetini. 'Ylcdan hGr 1m 90bu bahtifl Yaldır. Şark TilA • mak mecburiyetindeyiz. Mister leket arasmdaki ananevt dostluk do yanlar n tt.rtı n ve · ı -i:ı-
uımıyacaktır. Churcill'ln lddiaaı hi- 1 

riyetini bolduklarmı, inaanlın maki- 1etıwlnde ,apıian toptan ahf veriş Chamberlaiıı'in biltüıı meliaisi bop. layısiyle iki bükUınet mütekabil nr lt"e mOeaeııe t k 

~a olarak, İtalyan - Alman tesa- nelere bemettikterlDl anlatmıftl. lednde 1"l da teunQI haline gelmlf, gider, biz de harbe girmek ıztıraruı ta elçtliklerlni biiyük elçiliğe çıkar- :rr:::'P :10~ı:ı;:k;;d 1m ve 

niidO bir muahede 'f'81S ticaret ese- puarhk Mnaln>da '6r0.f(Umele bile da kalınak, Avrupayı bu maceraya mata :tarar Yermitlerdlr· Klbtldeld mlyenler hakkında Hkerllk kanununu 
ri değildtr, -Bu tesanOt ideal,,. ayni ......,. -ı...u aha tuafmduı &lmmesi Adet h&:· sürmdemekten meınıl olmıyacatız," İran bilyitk elçisi Kahireye tayin e- 93 anca maddestndeki ceza ahkAmı tat-

nda poliıtılt bir kıymettir. Chur-116mata gere, Amerlra VUJ..... _..._ milne ~ Bu çoban bahfltl pr Amele liderlerinden Mister Green- ir blk edilecektir. 
uını;,u kıymeti keşfedememiftlr. İtal ta.ratmdan Şlgi 8U'8yma tevdi etti- çi kilo bqmda, on par&Jl eeçmezse woek da e&yledlti bir nutukta Bat- dllecekt · 5 - Yoklamalara her milkellef nüfıı 
ehil 1 terefinl tngll- rl1en notada B. Roozıe•eltbı pbsma de bir toyunun 'Yasat! olatak ylnnl veJdUn tatmin siyasetini acmacak. bir cllzdanı bir resim bil' ikam tgAh sene-
t• meşru hak arını ve J1 ile karp ı..Iyan matbuatmm talnndığr bet kilo geldllfne ve eenede ,ine va- facia di tava1f etmiştir. tarafından ileri sürülen talepler, esas dl ne 1t1beye gelee ktfr. 
tılıtrenin ilan ettiği kadar ener hattı hareket herine barlclye ba • tt larak Erzurum ha-11.J-..a_ ye Fran- itibarile kabul olunmadıkça, tspan. 1 - tıbu yoklama askerlik kanunu-
müdafaa edecektir ıa o ··~ 70 L7d Coro da, bir mıtlnmda lrfl t eklerini IÖ letnlf Dml il maddesindeki 881'11hata göre umu-

• hnblmm cllkbtl ~ ben- bin ha1ftD ihraç edJJdtllne ..... m to İapmJann-;lelrf Alma 'ft ltaıyuı ,adan çe m yec ry - m1 ~ lllnellk bir 7oklamadall 

Jloma. 1 (A.A.) = Alma ma- ber lahat da tstennıeldedlr. tice IUbarlJ'Je mlatehJDrlcba ethla • ~ AJmiın7a a. ttaı,a Ur. n.nt oldula Oh olun• 

c 

-~ 
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Meşhur Alman 

TARAFINDAN ' 

Formülü Yapılan 

Güze Dik Mütehassısı Profesör Doktor E. W 1 N T E R 

VEHUS KREMi 
terlrp, tesir ve cilt iÜZelliği )>aknnmdan dünyada mevcut kremlerin muhakkak ki en fyWdir. Müballp.b rekllmlara hacet yoktm. Bir tecrübe ft mukayeae kafidir. 

l>epoeu: Nureddin Evliya zade müeueHllİ, latanbul. 

Her Sabah Alacağınız Bir Tek K E S K 1 N KAŞE üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. SA~!~~-~!~.Arı 

· İnhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 
.... 
.... lD.Sl lıılıktan Muh•mmen B. " ·ı ,s 

Beheri tutan tıeml:ı&b 
U. ıtr. L1. 1C. LL Kr. 

ronga tpt ıo 00o tno _ 80 sooo - 450 -

krl5ta1 ya- 40 adet 14 52 580 80 '3 51 
tapalı ıs 
Pazarlık 11 

o takmu (8 Pllrçalı) 
I - ŞaM- "--eterl ınucfbtnce satm almacık (10.000) ld 

-wıaıne ft nuuı-..•• l.t ... 1 .. 
)o tonga ipi ~ (40) adet (8 parçadan ibaret) kristal yazı takımı ~-
ıso(ia Yllllı Uaull yn eksfltmeye konulmulhJr. 

II erle ayn ı '-'- . tlan '-•--1armd 
- ltfUhanunen bedelleriyle nıuva.-at temına ~ a 

~lftir. 
IIl - !:kantın tarihine raslayan 1alı gilnil hizalarında ya-

sılı saatlerde it b • 7 ·2·939 ve ınübayıat fflbesindeki ahm komis-
uııda yapılaca •tafta levaDID 

1"° IV - ş~· ı rak her g(ln sözü geçen ıubeden alı-
.. bneceği gibt !ltbJı ler parasız ;~ebillr· 

V - KaPab tıneler de g 1,ste1enlerlıı nrilhftrlil teklif mek-
tobU tanunt veea:ailtıneye ginn~venıne paraıt makbuzu veya banka 
wııJn8t ınektubu!ltı ile yü7.de 7 ,5 gu ıaıı kapall urflan ihale saatinden 
bir ,.at evveUne kaci ihtiva edecek 0 pçen alım komisyon baf}tanlıtma 
~bUZ mukabllinct ar yukarda adı zarlığa iştirak edeceklerin de mu 
~at teminatlaıı ~vermeleri ve pa ıerl ilin olunur. (443) 
~ e!k~o~m~isy~o~n~aJg~e~ıın~e::;.:.;....-------------------
DIYOrbakır ~ • • 

1 - Müna.kaaay:t•d!r:s.lnd~ ve mukavele projesi dahl-
d yaptınlaca)t ol on ış: Ş. etfede vaki hamrevat suyunun 

Jbı e ısalesi güzerg~ tehre 14 kilom t şehir tevziat tebekesinin 
~ projesinin ~~.tayini ve ınevcu 
Jsısb1 _ Münakasa 

131 
•dır. ft saat onda Diyarbakır 

!ııye dairesinde ın:ubat/939 Pazartetl ~acaktır· 
8'1 _ gedeli k~i.f .. 

2 
llakit encümende ~ap~ır. 

S _Teminatı ınu"~" iki bin beş YoS şıur. Naktl teminatın m6-
4 saatinden e\'\rel ate 187 lira 50 kutU urı1rJl1f 0ımam veya banka 

ııak858 t mektubunun ib ltıaliye vemesine ya 
teııı P:. ?Jünakasaya ~;;21 llzundır. k ınOhendts olmak 

5 ut buna müınaan 1• ak edebilmek için.~ ~ v.tkHını 
veY,Jı ere ibraz etmek '9lerQe çalıştığıııı aıübe1 J -

Beled1Y p aha fazla rnaı~~tttur. eyi göraıek lstiyenlerin 
6 ;,ıtır Belediyesine at almak ve prtnarrı (52'7) 

Diyar lntiracaatıan llhı olunur· - ----
- 0111..ak Muıtafaaca G 1 i• lıtonbuf G '"'o Komlsy011 •nel Komutan 1 

SotıllO Gümrük muhata~ ""dcan : ~er lleti 7/2/ 
l -

1 
g0nü saat 16 da teşkilatı için 14 kalenı 

939 sal fasınlanan tutarı ~hğı yapılacaktır· uradJre 
2 - şartname ve listesi ltolira ve ilk teminatı 18 Uir 
3 - jstel'lilerin gün ve ._. rniayondadır. c;öriileb ~ n kamml 
'6 ~.ti18 birlikte ~alata t~e ilk teminat ~-=-..ddl koaü> 
~ ~ ~ ithallt gümrÜJii ~ (711) 

~ 

Tasfi'Ye Halinde 

lstinye Tamir Havuzlariyle 
Tezgôhları 

Türk· Anonim Şirketi 
Hissedarları içtimaa davet : 

ı _______ ı;_a_r_ic_i __ A_s_k_e_ri __ K_ı+_a_a_+ __ ll_an_ı_~_r• ____ __. 

Miktarı Cinsi Ait olduğu Muham- Muvakkat Eksilt- Eksiltme- Saati 
kilo birlik men ı,;. temınat nıe şekli niD tarihi 

AGARAN 
SAÇLARA 

Şirketin esas mukavelenamesinin 
24 ncü ve Ticaret Kanununun 361 
nci maddelerine tevfi\an, tasfiye ha
linde İstinye Tamir Havuzlariyle 
Tezgahlan Türk Anonim Şirketi hia
sedarlan 10 Mart 939 Cuma günü 
sabah saat on birde Galata Rıhtı -
mında Şarap ıskelesi sokağında Mu
radiye hanında Beşinci kattaki İdare 
merkezinde aşağıki ruznamede ya
zılı mevaddı miızakere etmek üzere 
alelide içtimaa davet olunurlar. 

Ruznamei Müzakerat : 
1 - Tasfiye memurlarıle müra -

kıbın raporlarını istima, ve 31 birin
cikinun 938 tarihine kadar olan bi
linçoyu tasdik ve tasfiyenin meb -
dei olan 1 Şubat 938 tarihınden 31 
birincıkanun 938 tarihine kadar ge
çen devreye ait muamelatmdan do -
layı tasfiye memurlannın zimmeti -
ni ibra; 

2 - Mürakıp ve ücretinin tayini, 
İçtimada asaleten veya vekaleten 

hazır bulunmak arzusunda bulunan 
ve laakal yirmi hisseye malik olan 
hissedarlann yevmi içtimadan ıaa -
kal bir haf ta evvel (Ticaret kanunu
nun 371 nci maddesi) hisse senetle -
rini Şirkete tevdi eylemeleri veya -
but bu maksat zımnında bir mües -
sesei maliyeye tevdi ettiklerini usu
len tevsik etmeleri icap eder. 

Deniz Levazım Satın 

Alma Komisyonu ll8ınları 

1 - Tahmın edilen oecıeJ.ı 

"21330,, lira olan "3000, adet bat 
\iiiiiiiillio 

ya Sah gilnG •at t'f te kJlpah 
zarfla alınmak az.re eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - İlk teminatı 1599 lira 75 

kuruf olup şartnamesi hergün K~ 

misyondan parasız olarak a!uıabi
lir. 

3 - İstekWerin 2490 sayıh ka-
' nunun tarifatı dahilinde tanzim 

edecekleri kapalı teklif mektupla
nnı en geç belli giln ve saatte Ka
mnpaşada bulunan Komisyon bat-
kanlığına makbuz mukabih:ıde 
vermeleri. "377 .. 

* 1 - Keşif bedeli 3320 lira 5C 
kuruş olan deniz sevk memurlugu 
devri çark anbannın tevsü açık 

eksiltmeye konmuf olup 9/Şubatl 
939 tarihine rastlıyan perşembe 

günü saat 14 de eklıltmesi yapı

lacaktır. 
2 - tık teminatı C249) lira 1041 

kuruş olup şartnames\ komisyon
dan parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayı h ka
nunda yazılı vesikalarla berabet' 
belll gün ve saatte Kammpasada 
bulunan komisyona müracaatları 

C53Jl 

deli 
Lira K. Lira K. 

600000 Arpa Merkez Bir- 16500 1237 50 Kapah 15--2-939 10 
tikleri zarf çarşamba 

200000 Un Birecik - 24000 1800 00 Kapalı 15--2-939 11 
HD. TB. zarf çarşamba 

ı - Eksiltmeye konulan arpa ve unun mikdarlan muhammen 
bedelleri muvakkat teminattan eksiltmelerinüı fekli ve icrası tadil 
ve saatleri yukarda yzılmışt:ır. 

2 - Evsaf ve teslim şartlan gösteren prtnaineshıf lsteklDer her 
gün Urfada tümen sahnalma komisyonunda okuyabilir. Ve lıııoml8-
yondan parasız alınabilir. 

3 - Eksiltmeler Urfada tümen satınalma komisyonunda ~ 
yazılı şekil tarih ve saatlerde yapılacaktır. 

4 - Teklif mektuplan eksiltmenhı yukarda yazılı~ saatlndm 
bir saat evveline kadar satınalma komisyonu reislllne makbm nm
kabilinde verilmiş olacaktır. Bu satten sonra mektuplar kabul edil
mez. 2490 sayılı kanunmı 34 -CÜ ınaddesine uygun pld\de ıx*a Dıl 
gönderilecek teklif mektuplan kabul edilir. 

5 - Şartnamenin 4 cü maddesinde istenilen ftldkılv muvakkat 
telninatın konulduğu zarf içerisine konulacaktır. (558) 

Çanakkale müstahkem mevki 
ihtiyacı için kapalı zarf usulile 
318,560 metre mikabı muhtelif 
kereste 1500 kilo ınuhtelif çivi sa-

tın alınacaktır. İhalesi 16/2/ 939 
perşembe günü saat 11 de müa -
tahkem mevki satınalma Ko. da 
yapılacaktır. Kerestenin beher 

* Mevki 1atınabna Ko. larmda ı6-
rülebillr. 

Talipler istenen kereste ~lula 
heyeti umumiyesine fiyat teklif 
etuıeğe mecburdurlar. (804) (888) 

Izmir Komutanlılı Birliklld 
hayvanatı için 300,000 kilo ,..w 
kapalı zarfla eksiltuıeye konuluml 
tur. lhalesi 10/2/ 939 euma g6Dtl 

metre mikabı tahmin fiyatı 52 U- saat 16 da tzmirde Kıtleda 1zmtr 
ra 50 kuruş çivinin kilosu 19 ku • 
ruştur. Hepsinin ilk teminatı 1378 
liradır. Zarflar ihale saatinden bir 
saat evvel iç ve dış zarflan kırım-
zı bal.mumu ile mühürlenmiş ol • 
duğu halde Ko. na verilmelidir. 
Taliplerin 2490 sayılı kanunun 
ı, 3 maddelerinde yazılı vesikala-

7 1 .... baluadUrmaJarı ,,. 
arn.r tieftJllunda K.o. na verme
leri iMCburfdir. Aksi halde eksilt 
meye iştirak ettirilmez. Kerestele 
re ait fenni prtnameler Ankara 
tstanbul ve İzmir levazım amir -
likleri satınalma Ko. larile Mst. 

Levazım &mirliği satınalma bmil 
yonunda yapılacaktır. Tahmin be 
deli 16500 lira, ilk temhıatı 123"1 
lira 50 kuruştur. Şartnamesi her 
gün komisyonda görülebilir. 

İsteklilerin ticaret odamıda D
yıth olduklanna dair vesika.....,. 
tereceklerdir. 'Eksiltmeye iştirak • 
dec:elder 2490 ~ bnanma 1-1 
dl maddelerinde ,azılı .....a-ı-. 
la teminat ve teklif mektuplanm 
ihale saatinden en az bir saat n
vel İzmirde Levazım Amirlill .. 
tınalma komisyonuna vermeleri. 

("192) CMOt 

DAVETNAME 
HALI TASFiYEDE BULUNAN 

Şark Demiryolan lıletici Kumpanyast 
Türk Anonim Şirkeff 

Hali tasfiyede bulunan Şark Demiryollan işletici Kumpanyma T. 
A. Ş. hissedarlan İstanbulda Sirkecideki Şirketin merkezinde 6 Mart 
1939 tarihınde saat 10,30 da yapılacak alelide Umumi içtimaa daveı& 
olunur. 

Müzakerat Kuznametıl: 

1 • - 1938 senesine ait likidatörler kolejinin raporu, 
2• - Murakıp raporu, 

• 

3° - 31 Klnunuevvel 1938 tarihine kadar bilinçonun t&.~Dd ve a. 
kidatörler zimmetlerinin tebriyesL 

# ............... . 

ZENITH 
En eskt vf halihazırda er: 
mütekamil ve dilnvanın her 
tarafından en fazlı aranan 
radyodur. Yalnız Beyoğluıı

da B A K E R mağazalannda 

Esas mukavelenamesinin 25 inci maddesi mucibince gerek ..ıeta 
ve gerek vekaleten h iç olmazsa on hisseye malik olan her hissedar ifba 
içt maa iştirak edebilecek ve gerek asaleten ve gerek veklleten malik 
olduğu her on hisse için bir reye malik olacaktır. Fakat Ticaret UDD
nunun 365 inci maddesi mucibince nefsinde on reyden fazla cemi ede
miyecektir. Reyi vermiye hakkı olup bu umumt heyete iştirak edecek 

1 
olan her hissedar h isselerini en geç 24 Şubat 1939 a kadar apğldald 
müesseselere depozito etmelidir: 

TORKIYEDE 
1 Istanbulda, Sirkecide Şirketin merkezinde. 

renkte sıhhi saç boyalarıdır 

İNGlLtZ KANZUK ECZANESi 

BEYOOLU - tSTANBtJL 
ıatılmaktadır ................. 

lıtanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
20 - 2 - 939 Pazartesi günü saat 15 de lstanbulda .Nana .Muaurıuganae 

eksiltme konpsyonu odasında (119999.22) lira keşif bedelli İstanbul 
YüDek Mühendis Mektebi kalorifer tesisatı ve Kazan ~ iııpatı ka
palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Mukawle, EUiltme, Baymchrhk İşleri genel, hususi ve fenni prtna
meleri, proje, keıtf hulisuile buna müteferri diler evrak (8) lira mu
kabilinde dairellnde verilecektir. 
Muvakka~ teminat (7250) liradır. 
İatekli!erin teklif mektuplan ve en az bir tH.hhütte (S0.000) liralık 

bu ite bemer if yaptığma dair idarelerinden almıı oldulu vesika
lara istinaden t.tanbul VllAyetinden ebiltme tarilıiııden (8) gün evvel 
ahnmlf, ehliyet ft 939 yılma alt Ticaret Odua YMikalanm havt kapalı 
ıprflanm 20-2-939 Paiartesl günü aut 14 e kadar btaDJ)al Nafia Kü-
dtlrlQbe wwwmıa arL (185) 

AVUSTURYADA 
Vienada, Oesterreıchische Creditanstalt Wiener Bankvereln 

sesesinde. 

BELÇIKADA 
' Brültselde, 48 r . de Namur'de, "Banque de la Societe Generale cl9 

Belgique,, müessesesinde. 

FRANSADA 
Pariste, 18 bd des Italiens'de "Banque Nationale pour le Commeft'I 

et l'lndustrie,, mü-ne oi..fta 

HOLANDADA 
Amsterdamda. MM. TElXElRA DE MATTOS milessesesinde. 

ISVIÇREDE 
Bil'de "Banque t;ommercıaıe ae Haıe,, muessesesınae. 
Zürih, Bil, Geneve ve Saint - Gall'de "Credit Suisse müessesesinde. 
Bal'de MM. SPElSER, GUTZWILLER et Cie müess~~ınde. 

ŞARK DEMIRYOLLAJd 
lfled.ici KumpanJall 

J.Jlddatlrlerl 




