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Belediye · Bütçesi. 
Yeni Kaynaklarla 
4 Milyon Artacak 

Vali, Şelıir 
Meclisinde 
Mühim 
izahat 
Verdi 

lstanbulun 

Et işi Memleket 
Meselesidir 
~ azan: wı. Leııerq~ ~ 

İ stanbulun et meselesini 
hal jçin şimdiye kadar bir 

iaç teşebbüs yapıldı. Geçen 
sene bu vakitler Celal Bayar 
hükumeti İstanbulun et ~e
selesini halle karar vermiş, 
ve derhal ciddi tedbirler al -
mıştı. Hatta 500 bin lirp ka -

,,.. dar hi: fedakarlığa da katla -
narak Istanbulda et fiyatlarını 
u~~la~ağa çalışını~. O va
kıtkı vah Muhittin Ustündağ 
e~i Yirmi beş kuruşa kadar dü
şur~eğini bile söylemekten 
çekınmemişti. 

. Fakat bütün bu teşebbüsler 
~un k~ldı, et fiyatı düşece~ine 
r1~ldı. Hükumetin müdahalesi 
~ayır 1 olacağına et piyasasını alt 
ust etmek gib. 
ler b"l ı zararlı bazı netice-

ı e verdi. 

raa~~ayet bu defa hükılmet Zi-

111
• urumu vasıtasile et mesele
ne Yeniden ı e koymak . tedi 

Fakat o da görd""ğü· ıs · 
ler karşısınd . u mu.kavemet-
d V a rıcate mecbur kal-

ı. e et mesele . . 
bırakıldL sı Yıne hali üzere 

• • 
B u teşebbüsler nfçln 

kıyetle n ti muvaff a-
e celenınt ., N 

çin hükumet büt.. .. ..Yor· 1-
~ un husnuniyetine 

ragmen bu meseleyi h ll d ., a e emi-
yor . • 

Tan birkaç gündenbert ya t 
. t"l b d""ğ"' p ığı ncşrıya ı e u u uınü çözıneğe 

çalışıyor. Yaptırdığımız tetkikat 
ve şimdiye kadar bu meselenin 
iç yüzü hakkında verdiğimiz iza. 
hat şunu gösteriyor ki, İstanbulun 
et meselesi yalnız İstanbula has 
bir şehir meselesi değil, bir mem
leket meselesidir. İstanbulun et 
ihtiyacını temin ile meşgul olan 
teşkilat 0 kadar genişlemiş, o ka
dar kuvvetlenmiş, o kadar kol bu
dak salmıştır ki, bunu mahalli bir 
lhesele olarak halletmenin imklnı 
kal:rnamıştır. Memleketin bütün 
hayvan mevcudunu, bunların me 
ıaınanlarda nerelere ne vasıta ile 
sevkedildiklerini, İstanbula nere -
lerd~ ne miktar hayvan geldiği-
1'1 \'e burada ne şartlar içinde ke-

((Sonu: Sa. 10: Sii.. 3) 

Belediye 
Vergilerine 

Az Zam 
llıtimali 
1' ardır 

Filistin 
Konferansı 

Açılıyor 
Londra, 6 (Hususi) - Filistin ko~

feransı yann toplanacak ve Mist~r 
Chamberlain tarafından açılacaktır 
Filistin halkı, kendine mutedil adını 
verenlerin konferansa kabul edilme 
leri dolayısile üç gün grev ilan Pt
mişler ve müftü partisinin etrafrnda 
vahdet teşkil ettiklerini göstermis
lerdfr. Buna karşı hükUmet Kudü~
telcl zabıtayı takviye etmiş ve geci>· 

leri ışıkların söndürülmesini istP.
miştir. Diğer taraftan müsademeln 
devam etmektedir. Dün de ihtilakı
lerin bir çetesi ile yapılan bir müha
rebede iki ihtilalci ölmüş ve bir mik
tar silfilı ele geçmiştir. 

* Berlinde çıkan yarı resmi Dip1ores
tiste Korespondans gazetesi, Filıs

tin konferansı münasebetile yazdrğr 
bir makalede Şarki Akdeniz kıyıla
rmda Yahudi nüfuzu arttığı takdir
de bunun bütiin Akdeniz sivaı:ıeti ü
zerinde tesir edeceğini yazmaktadrr 
Alman gazetesine göre bu yüzdPn 

·ustin konuşmalan, geniş bir alaka 
ile karşılanacaktır. 

ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 
. Her evde bulunması lazımdır. Yaldızlı bez kaplı 

2. Cilt - 700 Sayfa. 700 Kurut tur. 
Tafsilatlı brotür iıteyiniz. 

T
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A N Matbaası - lstanbul 

F ramaya iltır:a etmek üz.ere hudutta efyalarını bekliyen 
bir l•panyol 9Xuğu 

Frankistler, Bu Mantakadaki Son Müdafaa 

Hattanı da Yardılar, Katalonya işgal Altında 

· İngiltere 
Fransa İle 

Beraber 
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me. Atina Davasının 
Şahitlerini Yalana 
Teşvik Ediyorlarmış 

On beş senedenberi gizli randevu
culuk yaptıkları ve genç kadınları 

fuhşa teşvik ettikleri için t evkif olu
nan Madam Atina :le Katina bakla.: 
rındaki muhakemeye yarından sonra 
asliye birinci ceza mahkemesinde de
vam edilecektir. Müddeiumumilik bu 
hadisenin şahitlerini tehdit ederek 
eski ifadelerinden döndürmeye çalı • 
şan Mikail isminde birisi hakkında 
da dün Sultanahmet birinci ceza mah 
kemesinden tevkif karan aldı. Saat 
on yedide asliye birinci ceza mahke
mesinde yine hadisenin şahitlerini 

para ile tehdit ile kctndırmaya çalış
tıkları için evvelce tevkif edilen Ma
dam Katina, Eleni, Marika ile Di • 
mitrinin muhakemelerine başlandı. 

Katina esasen Madam Atinanın suç 
ortağı olarak evvelce tevkif etlilmiş
ken sonra serbest muhakeme yapıl
masına karar verilmişti. 

- Ben adliyeye ild defa geldim. 
Birincisinde bu davanın şahidi idim. 
İkincisinde de avukatımı görmek ve 
başka mahkemede kendime ait bir 
davanın gününü öğrenmek için gel
d~m. Ben salonda bekliyen di~er şa
hitlerle konuşmadım. Diyordu .. 

Marika ise: 

- Ben Eleninin kızıyım. tık gün 
h~sta _olan annemi mahkemeye getir
dırn. Ik!ncisindc de mahkemeye ra
por vermek için geldim. Şahitleri iğ
fal etmedim. Dedi 

RUBY KEELER REX ff ARRISOlf 

'1- 2 - 939 

l-, ••' t 

RADYO'. 
ANKARA RADYOSU 

Türkiye Radyodil.üzyon Postalan 
Türkiye Radyosu Ankara ltadyosn 

Dalga Uzunluğu 
1639 m. 183 Kes. 120 ltw. 

T. A. Q. · 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T. A. P. Sl.70 m. 94311 Kes. 20 Kw. 

Sah, 7. 2. 1939 

12,30 Program, 12,35 Türk müziği - PL 

13,00 Memleket saat Ayan, ajans, meteo
roloji haberleri. 13,10 - 14 Müz:ik (Kil· 
çük orkestra, Şef: Necip Aşkın) varyete 
programı (Tangolar, Valsler, Fokstrotlar, 
saire}. 

18.30 Proırram, 18,SS Mfinlı: (soll ve H
ederler - Pl.), 19,00 Konu:sma (Türkiye 
postası), 19,15 Türk mOziği (İnce saz fas
lı: Hicazktir) Sofiye Tokoyın fştirakile. 
20,00 Ajans, meteoroloji haberleri, ziraat 
bor~ası (flrıt}. 20.15 Okuyanlar: Radife 
Neydik, Sadi Hoşses. Çalanlar: Vecihe, 
Reşt Erer, Cevdet Kozan, K. N. Seyhun. 
1 - Osman beyin Seba ~revi. 2 - De
denin: Gıiş eyle gtil bülbülleri. 3 - Hüs
nü efendi: Çok silrmedi. 4 - Aşık Musta-
fa: Bir esmere gönül verdim. 5 - Reşd 
Erer: Keman taksim. 6 - Sadettin Kay
nak: Durup ta bir bpkışın, 7 - Sait efen
di: Şevkefza saz semaisi. 8 - Sadettin 
Kaynak: Ela gözlerine kurban olduğum. 
9 - >Sadettin Kaynak: Batan gün kana 
benziyor. 10 - Refik Fersan: Kız bürün de 
şalına. 21,00 Memleket saat Ayan. 21.00 
Konuşma (Hukuk ilmi yayma kurumu), 
21,15 Esham, tahvilat, kambiyo - nukut 

ı 
borsası (fiat). 21,30 Müzik (Radyo orkes
trası, Şef: Praetorius) 1 - Fr. Barsanti: 
Conserto grosso trompet, iki obuva, tem
bal ve yaylı sazlar için, op. 3, Nr. 10, Re 
majör. Adgio - Allegro, Largo, Allegro, 
Andantino, Allegro, 3 - Joh. Christ. Bacb: 
Senfoni op. 9, Nr. 2, mi bemol majör, Al
legro, Andante, Tempo dl menuetto, 3 _ 
N. Miaskowski: ConcerUno, Andante mo
notono, AIJegro giocoso. 22,15 Müzik 

• (Saksfon sololar: Nihat Esengin tarafın
dan), 22,45 Mü:r.ik (Dans pllıklan), 23,45-
24: Son ajans haberleri ve yarın.ki l>I'Ol
ram. 

Celse aç1lır ı>.çılmaz reis karama
rr•eyi okuttu: Bu :iört suçlunun şa
hitleri yalana teşvik ettikleri Fat -
ma, Hasibe, Şilkran, ServGt Ülker, 
Misak, Mahmut, İzzet Apak, Şinorik 
Süleyman Sarıcanm şahadetlerile sa
bit olduğu ileri sürülüyor ve ceza 
kanununun 291 inci maddesine göre 
kendilerine ceza verilmesi isteniyor
du. Bundan sonra suçluların sıra ile 
sorgulan yapıldı: Eleni kendisini mü
dafaa ederken: 

Dimitri de Madam Atinanın ayak 
kabıcısı oldlığunu fakat evinde baş -
ka kadınlar ve erkekler görme :iigini, 
hiçbir şahidi de tehdit etmediğini 

söyledi. Katina da isnat edilen suçu 
tamamen inkar etti. Bundan sonra 
mahkeme Haber gazetesindekı bir ya
zıyı okudu. Burada mahkeme kapısı
nın önünde bazı kadınların şahitleri 
y&lan şahadete sevkettikleri yazılı -
yordu. Bundan sonra suçluların avu
katı söz alarak muhakemenin gayri 
mevkuf olarak devam etmesini iste
di. Mahkeme müzakereye çekildikten 
sonra mevkuflardan Eleni, Marika ve 
Dimitrinin gayrimevkuf ve 7.atina -
mn mevkuf olarak muhakeme edil
melerine karar verildi ve muhake
me ayın on birine saat on bire talik 
edildt 

Kanadamn Hal· f ax tehrinde 1909 da doğ

muştur. Kumral saçlı, mavi gözlüdür. 

Huyton 'da 1908 de doğmu~tur. Esmerdir. 
iri, fakat çok sempatik bir çehresi vardır. • SENFONiLER: 

21,15 Bükr~: Senfonik İtalyan musi
kisi, (Rogalskinin idaresinde). 

Sanatım 
Dilencilik 
Diyen Suçlu 

Kan Davası· 

Yüzünden 
Çıkan Cinayet 

Sultanahmet birinci ceza mahke- Dün ağırceza mahkemesinde Ça-
mesi dün yankesicilikten suçlu Ma- takanın Yeniköyünde kan kavgası 
nastırlı Ahmet. oğlu Y"-K.u b u n clu - ~.ı...--..a .. .- ;arı~•~ ... ~··~ ~ .. ı.ı,.,;_ 

nışmasını yaptı. Hakim dosyayı tC!t- miyetini bitirdikten sonra hapishane-
kik ettikten sonra sordu: • den çıkan Lütfiyi öldüren Murat 

- Ne iş görürsün? isminde bir gencin muhakemesine 
- Dilencilik yaparım. devam edildi. Davacı yerinde Lutfi-
- Niçin dileniyorsun, suç değil nin kardeşi Hilmi vardı. İki müdafaa 

mi? şah.idi dinlendi. İlk şahit suçlunun 

- çın ı enm ye . a aca ~ . Ni 
· d.l i yim y t k \dayısı Rasimdi. Reis kendisine: 

yeri.m yok, bir lokma ekmek param - Ye.genın hak.kında şı:thadet e-
yok. Açlıktan ölecek değilimya... decek misin dedi. Rasim edeceğini 
Elbette dıleneceğim. İş bulsunlar ça- söyledi ve bildiğini şöyle anlattı: 
lışayım. ' - Ben hadise yerinde köyde de-

Kirmastide ben tam dokuz sene ğilim. Biraz sonra geldim. Ölen Lut
rnemurluk yaptım. Bir otomobil işin- Lnin amcazdesi U"lmazan oğlu Ra
den beni azlettiler. Evvelce me- sim bana: 
murluk yaptığım bir yerin adamla -
rmdan dilcnemem, İstaniıulda dile- - Murat Lutfiyi öldürmüş. ölüsü 
neceğim.. Burası daha iyi .. Hem İs- sokakta yatıyor. Git bak. Cesedinin 
tanbulun yarısı zaten dilenci.. ? yanında da tabancasını ve tabancası! 

Haklın bundan sonra kararını ver mn kılıfını bulmuşlar. Dedi. Ben bu 
di: kadar bilirim. 

FiLMLERi FiL MLE Ri 
Paris gazinosu, 42 inci sokak, Hazırım, 

Arayıcılar, Ayakta Flört, Ebedi Gemici 
Altın Hep Denizde. lnsan Allah değildir, Bir bardak su

da fırtına, Kocalar mektebi, Ayın üstünden. 

Bir Doktorun imzasını 
Taklit Etmişler 

Dün asliye birinci ceza mahkeme
sinde doktor İhsanın imzasını taklit 
eitilı-lı:>ri iddia nlıınan FPVZ'. Adnan 
.Refia, Ahmet Suat v~ FPthi lı.aAların-
daki duruşmaya devam edildi. Be
lediye doktoru Fevzi şahit olarak 
dinlendi. Kızılay cemiyetı re·si Neşet 
Osmanın da şahit olarak dinlenmesi, 
için muhakeme başka bir güne bı -
rakıldı. • 

Basın Kurumu Balosu 
Basın Kurumu balosu bu sene 1E 

Mart 1939 Cumartesi günü akşanr 

Maksim salonlarında verilecektir. 

Ankara Süvarisi 
Cemal Kaptan Öldü 

Ankara vapt'l·u süvarisi kaptan 

f!.ı müteakip dün vefat etmiştir. Ken 
disi deniz ticaret filomuzun en eski 
ve en değerli kaptanlarındandır. 
Bütün hayatı denizcilikte ve muvaf
fakıyetle geçmiştir. Vefatı arkadaş -
ları arasında büyük teessür uyandır 
mıitır. Cenazesi bugün sa:ıt 12 de A

.-~~~~~~ .. 8 Şubat Çarşamba ,Jiinil akşamı TU RAN• ~~~iıi!!i~~-- • nadolu Maltepesindeki evinden kal-
Tiyııtrosunda Ses Kraliçesi HAM IYET dınlacaktır Cf'nazeye iştirak ede -
YÜCESES ve SAZ arkadaşlıırı, ERTUG· 1 C'Pkler iç;n D''nizbank tarafmdan köp 
RUL SADi TEK Birlikte ÇAMUR DA BiR rünün Adalar iskcle-;:udcn saat Hl da 
ZAMBAK Vodvil 3 perde F!atlıırda zam bir vapur kaldırılacaktır. 

yoktur. Tafsili\t el ilanlannda. -~-----
BtR iRTiHAL 

T elefon: 22127 

Yarm Akşam SÜMER Sineması 

Scala de Milanodan İtalyan Tenorları Kralı 

Ti TO SCHiPPA 
En glizel ve en Ruhnavaz İtalyan Musikisinin iştirakiyle 

Avukat Bay Mehmet Vehbinin da · 
mad1 Hendek hukuk hakimi F,a+ih 
dersi'ımla.rmdan Bay Ali Rllla pPk 
yakın zamanda duçar olduğu hasta-

' lıktan kurtulamıvarak vefat etm~~ ' ~ . 
tir. Cenazesi bugün kayın pederi 
Bay Mehmet Vehbinin Atpazarm
da Attar Yekta sokağında 11 numa
rah hanesinden saat on ikide kaldı-

HAFiF KONSERLER: 
7,10 Bcrlin kısa dalgası: Eğlenceli prog· 

ram (8,15: Devamı}, (18.30: Ne~eli plak 
musikisi), 7,15 Prag: Sabah neşriyatı. 

(10,55: PlAk musikisi), 12 Bükreş: Karı

şık p15k musikisi. 13 Berlin kısa dalgası: 
Hafif musiki (14,15: Devamı), 13,10 Bük
reş: Til\ol musiki!!!. 14 Ostrava: Asker! barı 
do, 16,1'5 Praş: Hafif musiki kon~eri, 16,t5 
Berlin kısa dalgası: Karışık program. 
4§ '.AellrYı'""ltts!F"'d'm.~a!lr:'--ışSlriraP+r&ıı ..,J.'t, 

(19,10: Kezıı), 18,17 Bilkreş: Baltl~yka "r
kestrası. 19,20 Brntlslf1va: Slovak dans 
havaları, 20 Bükres: İtalyan milli akşamı 
(Konferans ve İtalyan halk musikisi), 
20,45 Bratls!Ava: Karışık orkestralı prog
ram, 22 Prag: Rodyo orkestrası, 23,15 
Bükreş: Hafif musiki nakli. 

OPERALAR, OPERETLER: 

16,15 Brllno: Çek melodramı, 19,M 
Bükreş: Karı~ık operet musikisi, 21,45 
Berlln kısa dalgası: Veberin COberon) -
perası. 

ODA MUSiKiSi: 
18,30 Berlin kısa da41ası: ven<tııng Jru

nrteti. 18,30 Prag: Mozartın eserlerinden 
yaylı Aletler kpartctl. ?.3 ?.!I B.ratisll.va: 
Oda musikisi konseri. 

RESiTALLER: 
10 Berlin kısa dalgası: vıyoıonseı - pı

yano konseri (R. Strauss}, (11: Piyano -
keman sonaUan: Johannes Brahma), 
11,45: Şarkılar), 15,15: Sopran tarafından 
şarkılar), 18,30 Ostrava: Halk şarkılan, 
19,15 Bükreş: Brahmsın eserlerinden kl.A
rinet \"e piyano parçaları, 20 Bertin kısa 
dalgası: Şarkılar. · - Yakup seni on gün boğazı tok

luğuna amme hiıo:metlerinde çalışma
ya mah~um ettlm. Dışarıda bekle şim 
di müzekkereyi yazacağız. 

Yakup polisin önünde dışarıya çı
korken söyleniyordu: 

Reis şöyle bir sual daha sordu: 

- Lutfi hapishaneden çıktıktan 

sonra ben onun amcasını öldürdüm. 
Hapishanede de yatıp çıktım. Şirrdi 
bütün sülalesini temizliyeceğim. De
miş öyle mi? 

Benden Mes'ut Kim Var? 
Muhteşem Filminden; İtalyan Operası Repertuvarının en güzel par-

. çalarmı teganni edecektir. 

• rılarak cenaze namaZl Fatih caıni
inde badeleda Edirnekapıdaki mak
berei mahsusasına defnolunacaktır. 
Mevla rahmet eyliye. 

AÇIK TEŞEKKÜR 
Matem içinde bir kalbin teşekkiiriı 

Bu fani dünyada hiç bir günah iş
lememiş, kimseyi ıncitmemiş... Fa
kat ne kadar yazık ki, senelerce sü
ren hastalık ve ıztıraplar içinde çır
pınarak saadet ve ikbalin en güzel 
günlerini göremeden bağı oınrünün 
en olgun bir devrinde boynu bü -
külerek gözle:\"i kapanan, esir kadar 
saf ve berrak olan masum ruhu Hak
kın ebediyet alemine karışan eşim 
(MAİDE ERALP) in cenazesinde bu
lunan, o biçare için teessür duyarak 
taziyet yazıları gönderen sayın zat-
1ere ayrı ayrı derin teşekkürlerimi 
beyan ederim. 

- Sanki belediye bana ekmek ve 
tş mi verecek. va1lah vermez billah 
vermez. Yine dilenmiye devam ede

ceğiz. 

Genç Kızları Fuhşa 

Teşvik Ediyorlarmış 
Dün asliye ikinci ceza mahkeme

sinde gizli randevuculuk yaptıkları 
ve genç kızları fuhşa teşvik ettikle
ri iddia olunan Nigar ile Madam Ati
nanın muhakemelerine devam edildi. 
Müddeiumumi iddianamesini söyle -
eli. Bunların gizli randevucülük yap
tıkları ve Leman, Şerife isminde he
n uz yirmi bir ya~larını bitirnıiyen iki 
kızı da yabancı erkeklere çıkardık
lan sabit olduğu için kendilerine ce
za verilmesini istedL 

Reis son sözü suçlulara verdi. Ni
gar kendisini şöyle müdafaa etti: 

- Polis evi bastığı zaman ben ev
de yoktum. Hiçbir şeyden haberim 

yoktur. 
Atina ise: 
- O ev benim de~ildir. Bir kız o 

sabah bana. geldi. Evi temizle, dedi 
Ben evde temizlik yaptım. Akşam e
vime dönecektim. NigAr S?elmediği i· 

Şahit bu suali karşılarken: 

- Böyle bir şey söylediğini duy
madun. Dedi. Bundan sonra din'e -
nen ikinci bir şahit de ayni şekilde 
şahadctte bulundu. Muhakeme müd
deiumuminin dosy.ıyı tPtk;ki için baş
ka bir giine bırakıldı. 

iki Gazete Aleyhindeki 
Dava 

Dün asliye birinci ceza mahkeme
sinde kanunen memnu bir hadiseyi 
yazdıkları için Cümhuriyet ve Son 
Posta gazeteleri aleyhine açılım da
valara devam edildi. Mahkemede 
Cümhuriyet gazetesinin neşriyat mü
dürü Hikmet Münifle Son Posta ga
zetesinin neşrıyat müdürü Selim Ra
gıp bulundular. Selim Ragıp bu ha
beri valinin müsaadesile yazdığımı 
söyledi. Hikmet Münü te kendisini 
ayni şekilde müdafaa etti. Muhake
me sabıka kayıtlarının tetkiki için 
başka bir güne bırakıld~. 

çin para almak üzere onu bekliyor -
dum. Bu ıırada evi bastılar. Beni de 
yakaladılar. Diyordu. 

Muhakeme karar için başka bir 
güne bırakıldı. 

Ttı'O SCllIPPA, Scala'nın en meşhur ve büyük Yıldızlarının 
iştirakiyle: [~~CKEvtrntNo-~---' 

Kat erina Boratto ve Maria Jacobini 
ile beraber oynadığı bu film bir Sanat, Musiki, Lüks ve aşk 

Şaheser:dir. 

Konferans 
EmlnönU Hatkevlnden: 7-2-939 Salı ak

şamı saat 20,30 da Evimizin Cağalo~lun
daki merkez salonunda Tarih Doçenti 
Mükrimin Hıılil tarafından (Anadolu Sel
çukları) mc\•zulu bir konferans verilecek
tir. 

' 
DlKKAT: Bu sene Göreceğiniz 

· Reiisör ERNST LUBiTSCH'in 
1939 da çevirdiği yegane eseri 

GARY COOPER'in 
CLAUDETTE COLBERT 

ile beraber temsil ettikleri 

SEKiZiNCİ 
Fransızca sözlü müstesna Süper Filminin 

ehemmiyetine binaen 

S A R AY SİNEMASI 
YA R 1 N A K Ş A M : ille GALA GECESi olarak gösterecektir. 

Biletler Sabahtan alınabilit'. 

Baktcriyoluk Professör 

Osman Nuri Eralp 

Bir Sporcunun 
Bacağı Kırlldı 

Taksim stadyomunda yapılan bir 
maç esnasında oyunculardan Galata
spor klübıine mensup Mehmet Sevi
min sol bacağı kırılmıştır. Yaralı te
davi altına alınmıştır. 

* Fatih Gülcam.i sokağında otu
ran Osman ile komşusu Yakup ara· 
sında geçimsizlik yüzünden çıkan 
bir kavgada Yakup Osmanı sert bir 
cisimle yüzünden ve dudaklarından 
yaralamıştır. Yaralı tedavi altına a
lınmış, suçlu yakalanmıştır. 
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Yugoslavyanın 

Vaziye~i 
Meselesi 

Stovadinoviç 

Y ugoslavyada Dr. • k t .... ·· her ese 
kabinesinin duşuşu, 

bir merak ve alaka uyandırdı? 
d H vatları Alman -

Yugoslavya a ır . b .. le bır ayrı· 
lar ve İtalyanlar nıı oy 

k t . tir" Yugos 
lık hareketine sev e :~ş tehlikesine 
lavya acaba parçalanın . değişik
mi maruzdur? Bu kabın_e., 
Jiğinin hakiki manası nedır • 

• ·yetin veha-
Orta Avrupadakı vazı 11 , 

t
. .. "nlina getirilince bu sua erı 

me ı gozo . kiin değildir. 
varit görmemek mil;,.e İtalya budu 
Yugoslavya Almany d 1 f 1 
duoda buhınnn bir Balkan e~.e ı o 

. . b diseleri haklı gormek 
duğu ıçın u en :. 
lazımdır. 

Bizim anladığımıza göre Yugoslav 
yadaki kabine b~hraııı tamami.yle da 
hili bir ınescledır. Bu meselenın esa
sı da Hırvatların muhtariyet taleple
ri karşısmda hükumetle ötedenberi 
anlaşamamış olmalarıdır. 

Hırvatlar, Yugoslavyanın teşek • 
külündcnberl bu muhtariyet peşin -
d.: d' 1 RJ,. ....... Jfııft~ İfalv• .,ı,, ~ı_v
rl'-ıeŞviıt etmış, ırva ar rasınoa 

tahrikat yapmıştır. Fakat Yugoslav
~·a ile İtalya arasında anlaşma ya -
~ıldıktan sonra bu tahrikat durmuş-

tur. 

Dr. Stoyadinovlç Hırvatlara muh
tariyet vermeğe taraf tar değildi, he
le bunun zamanı geldiğine kani de 
değildi, Çünkü böyle bir hareketin 
Yugoslav milli vahdetini bozaca • 

ğından korkuyordu. 

Stoyadino\•için partisi içinde Hır· 
vatlara daha fazla hak verilmesine 
taraftar olanlar vardı. Bu defa Hır : 

b 1 r hükiınıeti 
vatlar dayatınca una 
Hırvatların arzulannı isafa ikna et-
nıek istediler, fakat muvaf~ak ol~a
dılar. Bunun üzerine kabıne ıkıye 
ayrıldı ve bugiinkÜ kabine buhranı 
baş göstt?rdi. .. 

Fakat Hırvat meselesi Yugosla~ • 
YaYl parçalayacak mahiyette tehli • 
keli bir hadise değildir. Hırvatların 
~ . d k 1 asını icabet~ ugoslavya ıçin e a nı 
tirecck bir çok sebepler vardır. 

l - Hırvatlar Alman ve İtalya 
hududu üzerindedirler. Doğrudan 
doğruya istila tehlikesine maruzdur
lar. Halbuki Yugoslav birliği içinde 
böyle bir istilaya karşı duracak kuv
'Veti kazanırlar. Onun için siyasi uıcn 
faatleri IIırvatlann Sırplarla bera -
her yaşaınalannı icap ettirir. 

2 - Hırvatistan Yugoslavyanın 
en ziyade endüstriİeşmiş kısJJ1Jdır. 
Bu endüstrinin ınüstehlikleri Sırp -
la~_dır. Sırplardan ayrılnıahın onlara 
~~şterilerini kaybettirebilir v~ en • 
dustrilerini işsiz bırakabilir. Bınaen· 
aleyh iktısaden de Hırvatlar Sırpl~r· 
la beraber olmak mecburiyetindedir
ler. 

Ve bunlara benzer bir çok sebeb· 
ler dolayisiyle Hırvatlann Yugoslav
Yadan aynlması bahis mevzuu ola • 
lllaz. Olsa olsa onlara muhtariyete Y~ 
kın bir siyasi hüviyet verebilir ki, 
bizce bugün Belg1'8t kabinesini meş
ıruı eden en mühim mesele budur. 

l\fenfaatleri beraber yaşamayı i· 
Cabcttirdiği için Hırvatlann bazı si • 
Yasi haklar temin etmek suretiyle 
~ugoslav milli vahdetini muhafa • 
aa "--- · k in ubakkak euuek isteyece ler e ın 

llazariyte bakılabilir. 

Festival Sonu 
• • • 

Kainattaki Cevelinda 
Yazan: Sabi.ha Zekeriya Sertel 

Z iraat Kongresinin toplanacağı 
günlerden biriydi. Bir karidcn 

mektup aldım. Diyordu ki "Kongre· 
ye üç yüz köyli.inün geleceğini yazı
yorlar. Ben de bir köylüyüm. Fakat 
bir köy öğretmeni olduğum için hadi 
seleri biraz daha açık gözle görebili
yorum. Ankaraya çok yakın bir yer
de olduğum için sordum, soruştur • 
duru bizim köylerden giden yok .. Bu İlk Merhale • • ,Kutup 

(tlıtat Salilı Muradın gaze
temiz için hazırladığı bu ma
kale serisiınin birincisi 29 • 1 • 
g39 tarihli TAN' da çıkmıştır.) 

1)" muhitinin 5000X50 yani 250000 

~,..,-~~~~~~~· ı az an : 4!!!!!!!!!~!!!!!~~!!!!· stad olacağı basit bir hesabla mey 
ı ~ dana çıkar. Eratosten sonradan 

yaptığı r:ısatlarla bu mıktan 252 

A ihr bir cismi bir rakkas 
topu f!ibi bir inin ve te 

lin ucuna asın raksettirelim 
ve dikkat edersek tonun me -
kanda daima av.ni cihette rak 
settiği görülür. inin üst ucu 
hanf!i tarafa bükülürse bükül 
sün too vine avni istikamette 
rakseder. Nasıl bir buz üzerin 
deki otomobilin direksivonu
nu cevirmekle otomobili ida· 
re edemezsek rakkas ininin 
üst ucunu bükmekle tonun 
raks istikametine hakinı ola · 
mayız. 

Prof esor S l•h M .L l bin stada çıkardı ki bunun bugün-a 1 ura ,. kü muadili takriben 39460 kilomet 

Rakkas topunu yeryüzünde 
muayyen bir kule veya di

rek istikametinde raksettirdiğimizi 
farzedelim. Rakkas hareketinin U· 

zun sürmesi için top mümkün ol-
duğu kadar ağır ve ip de uzun 

olmalı. Top hafü olursa hava mu- Arz mihveri etrafında döner -
kavemeti bunu çabuk durdurur. ken hava akıntılarını bera-

Arz mekanda dönmeseydi rak- ber çekiyor. Fakat hava süratle 
kasımızın, hava mukavemetiyle dönen sulp arzın bu hareketinde ta-
duruncaya kadar, ilk istikametin- mamiyle ayak uyduramıyor. Nor-
de raksetmesi lazım gelirdi. Fakat veçteki bir dağ veya bir nokta ar 
zaman geçtikçe raks istikametinin zın mihveri etrafında saatte 800 ki 
ilk istikametten ayrıldığı görülür. lometre ve üstüva hattındaki bir 
Rakkasın hakiki istikameti değiş- nokta ise saatte 1670 kilometre sü-
miyeceğine göre kule veya direğin :ı-atle devreder. Arzın havaya tat -

• • " -·-- L.:! 1---• __ •_n_.ıa. "" "'" ... b.ı. \.A.~ .... " &\.\A l V'-'-' 11aVd) l U U 

mek mecouriyctinaeyiz. Haldıtat süratle çekemez. 
te bunu gösteriyor; arzın hareketi Yeryüzü havayı tutup sürükle 
le kule veya direk beraber döner. yebilccek surette dağlık ve pü -

K ainattaki cevelana arzın şi • 
mal kutbundan başlıyalım. 

Rakkasımızı beraber götürelim ve 
orada tecrübe edelim. Gözümüzü 
yerden ayırıp göke tesbit edelim. 
Rakkasın bütün raksı esnasında da
ima ayni yıldıza teveccüh etmekte 
olduğunu g5rürüz. Bilfarz. rakkas 
Arcturus yıldızı istikametinde rak 
sa başlamışsa bütün tecriibe esn~
sında rakkas topunun Arcturus ıs 
tikametinden ayrılmadığını görürüz 
Bu tecrübe bize Arcturusun me -
kanda daima ayni istikameti mu
hafaza ettiğini gösterir. Şimdi gö
zümüzü yere indirirsek arzımı • 
zın dönmiyen rakkas etrafında 24 
saatte _ daha doğrusu 23 saat 56 
dakika ve 4.1 saniyede - ~ir d~ -

. yaptığını anlarız. Aynı tecru -
vır . d b. 
b 

. arzın diğer yerlerın e yapa ı 
eyı if i h 

1
. . Fakat neticeyi tar ve za 
ırız. 

etmek daha zor olurdu. 
Bu tecrübeye ilim adamları 

lt tecrübesi derler. Fransız 
Foucau 
fizikçilerinden Foucaut 1882 se~e-
sinde Paristeki Panteon kubbesı -

t w rakkası halka teşhir ede
ne as ıgı 
rek bu tecrübeyi göstermiştir. Rak 

.. meğe koşan binlerce halk 
kası gor 

1 i akkas topunun istikameti -
kit es r 

riizlü değildir. İşte bundan dolayı 
hava kaçar: tıpkı debriyajı bozul
muş olan bir otomobilin daima di
reksiyondan kaçması gibi. Bu su -
retle kayan hava şarktan garbe doğ 
ru esen bir rüzgar hasıl eder. Üs -
tüvanın iki tarafında garbe doğru 
muntazaman esen ticaret rüzgar -
ları işte bu suretle meydana gelir. 
Yelkenliler garbe doğru daha ko
lay seyrederler. Çünkü gemi gar
be doğru seyrederken havanın a
taleti arzın hareketinden istifade 
eder. Şarka doğru seyrederken ar-

MiZAH Kô$ESI 

Eratostenln müşııhe 

delerine göre güneş, 

Aıvan'ın tepesfnae 
1 k en lekenderlye 
1emtUrrel•lnden bir 
daire muhitinin efil· 
de biri kadar açıkta 

idi. Burada arz mu
hitinin fal<enderlye 
ile Aıvan arasındaki 

meaafenln elll miııı ' 
olduğunu bulm11ftı.. 

zın hareketine karşı koymağa mec 
bur oluruz. 

Pontuslu Heraklidis arzın devir 
hareketini izah etlikten biraz son 
ra İskcnderiyeli Eratosten arzın 

cesametini pek meharet ve sıhhat~ 
le ölçmeğe muvaffak olmuştu. Za 
manrndaki alimler gibi o da güne 
şin arzdan pek uzakta olduğunu bi 

J liyordu. Arz tabla gibi düz olsay
UJ. ~u.u~ı , l 4111 :uıın u ı .,; -
in tepesinde bulunması lazım ge
lirdi. Eratosten yapmış olduğu ra
satlara göre gtineş Sa,Y.ene (şimdi-
ki Asvan) tepesindeyken bu mev
kiin 5000 stad şimalinde bulu -
nan İskenderiyenin tepesinde de
ğildi. Güneş şuaları iki mevkie 
muhtelli istikamette gelemiyece • 
ğine göre şakuli istikametlerin fark 
lı olmasına hükmetmişti. Yaptığı 

rasatla iki mevki arasında bir dai
re muhitinin ellide biri kadar - ya
hut 71/ 5 derecelik - bir lııevis bu
lunduğunu, yani güneş Asvanın 

semtürreisinde iken İskenderiye 
semtürreisinden 7 1/5 derece açık 
olduğunu bulmuştu. Bu halde arz 

ni Panteon duvarlarına nazaran 

de w i tirdiğini görerek arzın aya.k-
-Bayan, bu vaziyette, kendisini kocasile beraber zanneder! 

g ş d .. w.. 'man et 
ları altında dön ugune ı -

rnişlerdi. .. .. 
mı'hveri etrafında dondu-

Arzın .. 
.. .. vine atalet prensıbıyle, fa -

ğunu, J • 'd k · b t 
d

.• bir yoldan gı ere ıs a 
kat ıger · ·· t.. t . . . Yer yüzüniın us uva a 
edebılirJZ. 

d 
ima sıcaktır. Buralara 

raflan a k af 
.. arla gelen hava ısınıp, es e 

1:12~ düşmesinden dolayı, yukarı 
tin K tuplara rüzgArla gelen ha 
çı.kar.ıırt.: aşağı inrneğe çalışır. Er 
va S05-' .. tü" hattın dönmeseydi us va -
ğer ar~ selen hava kutuplara ve 
dan yükd tnen hava üstüva hat 
k tuplar an 

u ecekti. Yani şimal • cenup 
tına gid . d bir hava akıntısı o
. tiJ<aınetın e 15 

1 böyle bir hareket 
lacaktı. Ger~ hareketinden dola 
varsa da, ar ah' t arzedjyor 
11 daha karı§lk ın ıye • 

"- Kadına: "Bcmi, gümüş sap
lı bastonumdan tanı!,, diyeceğime, 
şemsiyemden tan1masmı söylese1· 
elim fena mı olurdu\ 

-~· 

Kapıcı - Meclisi idare içtimaı 
ba1tlad.L 

Aza - Ba:yret... Ne çabuk uyu • 
iulu 7ahuJ 

redlr. 
Arzın şimal cenup istikametin-

deki hakiki muhitinin 39940 ve üs
tüvadaki muhitinin 40076 kilomet 
re olduğuna bakılırsa Eratosten'in 
hatasının yüzde birden az olduğu 
anlaşılır. Yirmi asır evvel bu ~eti
cenin bulunması takdire şayandır. 

A talet prensipini - yani cisim
lerin dışardan bir kuvvet te 

sir etmedikçe daima bir müstakim 
üzerinde hareket etmesi hassasını
diğer bir tarzda izah edebiliriz. ı3ir 
ipin ucuna bağlı olan bir cismi sü 
ratle çevirirken ip birdenbire ko
parsa cisim mih üzerinde döndüğü 
daireye mumas istikametinde fır -
lar gider. Bu halde ip kopmadan 
evvel cismin bir müstakim üzerin
de gitmeyip bir daire muhitinde 
hareket etmesinin bir sebebi olsa 
gerek. Bu da ipin cisme tatbik et
tiği çekme kuvvetidir. 

Yeryüzünün üstüva hattında 

bulunan cisimler ipin ucundaki ci 
simlere benzer. Arzın devir hare
keti bunları yirmi dört saatte bir 
40026 kilometre uzunluğundaki 

bir daire muhitinde dolaştırır. Bu 
halde bu cisimlerin sürati saatte 
1670 kilometre kadardır. 

Atalet prensibine göre bunla -
nn bir müstakim üzerinde hare -
kette devam edip mumas istikame
tinde mekan içine fırlaması icabe
derdi. Böyle olmadığına göre bun 
ları bu istikamette hareketten a -
yıran bir amil olmalıdır. 

Bu amile arzın (cazibe, kuvve
ti) diyoruz. Bu kuvvet bizi o ka -
dar kuvvetle çekiyor ki havada 
ancak bir iki metre sıçrayabiliyo-
nız. Ayni kuvvet diğer cisimleri de 
ayni suretle çek)yor, hiç bir şeyi 

arzdan dışarı bırakmıyor. Fakat 
bu kuvvet o kadar büyük değildir. 

Bir cisim ne kadar büyük sürat
~ dönerse onu daire şeklindeki 

mahrekinde tutabilmek için icabe
den kuvvet artar. İple çevirdiği -
miz taş tecriibesinl tekrar edersek 
taş ne kadar süratle savrulursa ip
teki çekme kuvvetinin o kadar art 
tığı görülür. Arzın azibesi yeryü 
zünde saatte 1600 ki ometre sürat 
le giden cisimleri tutmağa kafi ise 
de sürat bunu geçince c;:ızibe kuv
vetinin tesiri azalır. Fakat arzımız 
süratini birdenbire arttırıp on ye
di mislini çıkarsa - yani bir günü 
müz 85 dakikaya inmiş olsa - arzın 

cazibesinin rolü kalmaz. Yeryüzün 
dekr her şey mumas istikametin -
de fırlayıp gider, hava ile deniz -
ler de bunlara refakat eder. Yer -
yüzündeki cisimler bir bisiklet te
kerleğinin yüzündeki yağmur dam 
lalarına benzer. Tekerlek yavaş dö 
nerse yağmur damlalarına bir şey 
olmaz, fakat sürat artınca damla -
lar fırlayıp giderler. 

Gerçi üstüva hattındaki cisim 
ler mekan içine fırlamaz -

larsa da bu cihette fırlamağa ça
lışırlar. Mesela bir sporcu üstüva 
hattında kolaylıkla iki metreye sıç 
rayabilir. Çünkü bu sıçrayışta ar
zın saatte 1670 kilometre tutan de 
vir sürati kendisine yardım eder. 
İşte bundan dolayı muhtelli mem
leketlerde yapılan spor rekorlan
nın mukayesesi zordur; üstüvaya 
yaklaştıkça sporcu lehine bir pay 
mevcut olduğunu hatırlamalıyız. 

Ayni sebepten dolayı yeryüzü
nün üstüva taraflan şişkindir. Ar 
zımızı kutuplan basık, üstüvası şiş 
kin olması itibariyle bir küreden 
ıiyade bir portakala benzetirler. 
Uzun kutur kısa kuturdan 43 kilo-

' . 
üç yüz köylü acaba nereden gelı • 
yor?,, Bu sualin cevabını vereme.· 
dim. Öğretmenin kongreye karşı hır 
şiiphcsi olduğunu anladım. ,,. 

Ziraat kongresi toplandı. Köylü • 
ler geldiler. Tam demokrat bir devle
tin l<ongresinde olduğu gibi köylü • 
ler, ağalar, mebuslar, vekiller, müt~ 
hassıslar yanyana oturdular, konuş • 
tular. Köytüler derdlerini döktüler, 
ötekiler dinlediler. Kongre çok sa • 
mimi bir hava içinde sona erdi. Hat • 
ta köyliilerden biri büyük medeni 
bir cesaretle, bu konusulanlar kağıt
tan hayata geçmediği takdirde: 

- Vebali Ziraat Vekilinin boy • 

nuna olsun. 
Diyecek kadar açık bir lisan kul· 

landı. Hoşumuza gitti, köylüye, mem 
lekette zirai. iktısadi kalkınmasında 
en bii!·iik rolü oynayacak halk kitle
sine bu hürriyeti ve ınUdafaa hakkı· 
aı veren kongreyi alkışladık. Bu sıra
larda Aka Gündüzün bir yazısını o
kudum. Festival başlıklı bu yazı, köy 
lü kıyafetine giren, panayırda pal • 
yaço rolüne çıkan bir veya bir kaç 
kişiyi numara yapmakla itham edi • 
yordu. Aka GUndüz de, köy öğretme
ni gibi kongreye karşı şüpheli bir 

tavır alıyordu. 

Jt.. 
Kongre dağıldı .. Köymıcr, geldik· 

leri yerlerden köylerine dağıldılar .••• 
Şimdi alınan kararların tatbikini bek 
!emekten başka yapacak bir şey kal
mamıştı ... Gel gün, git gün, kongre
ye gelen bazı köylülerin, hakikat~n 

bir panayıra gider gibi giydirtilip, 
köylü rolüna çıkarılan aktör, figü -
ra lar olduğunu duyduk... Hakiki 
bir lesthal mi di)·e hesaplayıp dü -
şiiniirkcn, Ziraat V~kili düştü. 

Köy öğretmeninin kalbinden do -
ğan, Aka Giindüziln kaleminden sı -
zan şüphe, acaba hakiki bir festiva
lin vcrdiğ'i ştiphe veya hakikat miy • 
di? .. Yoksa hepiıni'l birden rüya mı 
gördük? ... Ben hfila şüphedeyim ..• 

Festh•al sonunda gelen köylüler 
nereye gittiler? ... Yoll~do bunların 
gidişini gören var mı? 1 Yoksa bu da 
dilll'rde dolaşan şayialardan mı? 

Herhalde bu fe.stival ve sonu çö -
zillnıesi giiç bir bilmece veya muam
ma gibi kaldı. 

metre kııdar uzundur. Bu fark 300 
de bir kadardır. Bu kadar basıklık 
taki bir portakal bize tam bir kü -
re gibi görünür. 
Arzın basıklığı pek göze çarp • 

mazsa da ilerde göreceğimiz veç -
hile devir süratlerl yükseylan ba 
zı seyyareler pek basıktır. :Yine bu 
seyahatte öyle cisimlere rastlaya
cağız ki süratlerinin pek fazla ol -
masından dolayı üstüva hattında· 
ki cisimler fırlayıp gitmişlerdir. 

Arzımız başka bir noktadan da 
basık bir portakala benzemez. Dağ 
ları ve vadileriyle yer yüzü bir por 
takal kabuğuna benzer. Fakat bu 
kıyasla yine portakal lehine müba 
lağa yapmış oluruz. 

Bu kıyasın doğru olabilmesi i
çin dağların irtifaları 80 kilometre 
yi bulmalıydı. Halbuki en yüksek 
dağ olan Everest tepesinin irtifaı 
9 kilometre kadardır. 30 santimet
re kutrundaki küre üzerinde k& • 
ğıt kalınlığı 11 kilometre irtüaın • 
daki bir dağı gösterir. Bunları gö 
zönüne getirirsek arz küçüldükçe 
bir portakaldan ziyade bir bilardo 
hilesine benzer. Arzın portakala 
benzememesinin üçüncü bir seb~ 
bi daha var. Arzın dağlan bir 
portakal kabuğundaki pürüzler gi 
bi muntazam surette teşekkül et -
miş bir elma kabuğuna benzer. 
kurlan ile daha ziyade fırında piş
miş bir ekmek kabuğuna benzer. 
Bu teşbih pek işimize gelir. Arzın 
dağ silsileleri hakikaten büzülme
den ileri gelmiştir. Tıpkı fıl'.ında 

pişmiş elma kabuğu gibi. Bunu son 
radan arzın eski tarihine girdiği
miz zaman daha iyi anlayacağız. 



• 

Vali ve belediye reisi L'lltfi KJll. 
dar, Şehir meclisinin ikinci içtima 
devresinin birinci içtimaını açarken 
söylediği nutka, şehir mümessille -
rini selamlıyarak ve hükumetin ken
disini böyle güzel bir şehre valf ve 
belediye reisi sıfatiyle göndermesin
den mütevellit teşekkürlerini tekrar
lıyarak başladı. 

İstanbula geldiği gündenberi yap
tığı araştırma ve tetkiklerin neticesi 
olarak edindiği intıbaları arzedece -
ğini söyledi: 

Şehrin Su Derdi 

Lfıtfi Kırdar evvela su meselesi
ne temas 1?tti. Medeni memleketler -
de senelik su sarfiyatı nüfus başına 
yüz _ yüz elli metre mikabı olduğu 

halde İstanbulda bu mıktarın Elma -
lı, Hamidiye, Kırkçeşme ve Terkos 
suları da dahil olduğu halde 90 met
re mikabını geçmediğini, yapılan ye
ni tesisatla sarfiyatın 125 metre mi
kabına çıkarılabileceğini, belediye -
nin bankada mevcut 800 bin lirasiyle 
beraber Sular idaresinin 400 bin li -
ra tutan senelik kazancının da su şe
bekelerinin yenilenmesine ve geniş -
letilmesine sarfedilmekte olduğunu, 

üç sene evvel şehrin günlük su sarfi
yatı 28 bin metre mikabı iken bu 
mıktarın bugün 42.500 metre mika -
hına çıktığını, şebekenin alındığı ta
rihtenberi üç milyon lira sarfedile -
rek ıslahına çalışıldığı halde İstan -
bulla beraber Adalar ve Bakırköy 

kaza~ının su ihtiyacı da tamamiyle 
tatmin edilmek istenilirse daha on 
milyon liraya lilzum olduğunu ve bu 
sene içinde Adalara su verilebilece
ğini söyledi . 

Temizlik i şleri • 
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1 
Lutfi Kırdar, bu arada belediye 

V l e L A f. e K d ş h e IO 1 e hesap işlcrı müdıirl.iıgu teşkilfıt~nın a ut 1 ır ar e ır ş erı tensik ve ıslahını luzumlu buldugu-. 1 ~~i.~~~:ğ~!~. b;:;~:~~:tn~:::~:; 
O işliyebilmesi için kudretli, kabilıyet-uz er l• n de GenioŞ izahat Verdıo u. bilgilielemanlaraihtiyaçgörı.ildü-erünü elde mevcut elemanların mes-,,, . 

!eki bilgilerini arttırmak için kurslar 
açmağa lüzum gördüği.mu söyledi. 

istikraz işi için de hükumetin yük
sek müzaheret ve muvafakatinin te -
mini bakımından teşebbüste bulunu
lacağını anlattı. 

Vali ve belediye reisi. yeni vari
dat membaları hakkında dedi kı: 

"Yeni belediye vergi ve resim•eri 
kanunu yapmağı esasen hükümet 
dört beş senedenberi düşünmektedir. 
935 de Ankarada toplanan belediye
ler kongresi de bunu ehemmiyetle is
temiş olduğu için bir proje hazırlamış 
ve başkaca ikinci bir muaddel proje
nin de yapılmış olduğunu görd~m. 
İstanbul belediyesinin de ayrıca dört 
sene evvel bir teklü ve talebine mut

tali oldum. 
Tetkik ve mütaleamı bildirmek 

üzere bütün bu projeleri hususi su
rette vekaletten aldım. Bunlar üze
rinde yapmakta olduğum tetkikat 
ve mütaleamı yakında nrzedeceğim. 
Varidat membaını arttırmak için di
ğer ecnebi şehirler belediye varidat 
kaynaklarını da esaslı suret!;e tetkik 
ettireceğim. Bundan başka varidat 
kaynaklarından ve mesela kanunun 
vermiş olduğu salahiyete is~inaden 
bazı tnrifclerde ufak tefek tad:lat 
yapmak ile belediye varidatında ya
rım milyon ve bilhassa yol tahakku
katındaki aksaklık ve noksaniar iza
le ve telafi edilınek sure tile şimdiye 
kadar tahakkuk haricinde kaldığı ka
naatine varılan (33.000) kadar mü -
kelleffin de dahili teklif edilme~i sure 
tile takriben (200.000) lira daha te • 
min edileceğini ummaktayız. Bundan 
başka arazi tahririnin 939 s_enesinde 
tatbiki imkanı hasıl olduğu takdirde 

l'abıınrrfilfıfudrıJ~00.000) bir tezayüt 

Hükumetin Ty.a~acağı yardıma ge
lince ciimburiyet hükümetimizin aza
mi müzaheretine nnil olacağımızı 
ümit ederim. Bu dört kaynaktan bi
rinci ve üçüncülerle elde edilecek 
paraların belediyenin alelade i~le~ni 
ve onlar arasında bilhassa tenuzlıkle 
sıhhat işlerini geniş mikyasta ve da
ha iyi bir surette başarmak çok ye
rinde bir iş olacaktır. Sanırım. 

I. tikraz edilecek parayı ~ehire va
s ~ . rl-

.d t getirecek mczbah3., hat ışle 
rı a b.. gi 
le stadyomlara. plajlara, o:o us. -
bi nakil hizmetlerine, ga-ııno, sıne
ma, sıhhi mezarlıklar gibi işler~ .s~
federek şehrin iktısadi ve sıhhi ihtı
yaçlarını temin etınek. ve bu ~~b
büslerin getireceği varıdatı da ıst~lt: 
razın itfasına karşılık göc;t~-:ınek ıyı 
bir tarzı hareket olur sanırırn. 

Hükumetin yapacağı ynrdımı da 
varidat göstermiyen fakat şehri s~ 
1 en ve İstanbul halkının şerefım 
ey ır. 1 d. 

vükselten işlere ve mese a be e ıye 
binasına, şehir tiyatrosuna, konser-
vatuvar, yol meydan a1ılmas~na ve 
açılan yollarla meydanların ınşa ve 
imarına ve kanalizasyona hasr .ve tah
si!ı etmek zaruridir. İşte bu ~nrt ~~r
den beklenen varidat temın edıliT. 
Ve belediyenın bugünkü varidatı da 
hı<: olmazsa (10) milyon liray~ çıka
dırsa burada iş görmek imkanı ~1-
dc edilmiş olur. Şunu da arzede~u;n 
ki umumun hizmet ve menfaatıne 

çalışmak üzere evvc~ce .~t~rulm.uş 
olan yabancı şirketkrın hukumetı .: 
mizce satın alınmakta olduğunu go
rüyoruz. Bunların tal)ıi ve . hakiki 
sahipleri şüphe yok ki beledıyeler -
dır. Fakat bu şirketler uzun seneler 

\'azifelerini o kadar ihmal etmişler
:iır ki bunlardan şimdi değ1l dört beş 
se:ne sonra milyonlar sarfedild;kten 
s0nra ancak istifade olunabilecektir. 

(Dört-beş) sene gLui bir znman 
içinde bu imkanlar da .temin. edilebi
lir Ve bu şirketlerin ıdaresı doğru
dan docrruya belediyeye bırakıldığın-
da bu ;üzden de belediye varidatın
da hiç olmazsa (5) milyon lira rad
desinde bir artış olacağını umuyo-

rum .. , 
Lutfi Kırdar, sözlerini buradı. bi

tirdi. Bundan sonra, birçok azalar 
söz alarak takdir hic;Jerini ıfadc etti
ler. Ve toplantıya nihayet verildi. 
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~ok Yakın Blöf Ve 
Harp ihtimalleri 
J ngilterenin silahlanma i§ini 

Ch hızlandırması ve Mister 
arnberlain'ın' h''k" t' . tak . Ye et . u ume mı vı-

hafifl rnes~ Avrupadaki gerginliği 
Yeni ~~rnış ve geçen hafta içinde 
ne nıa 1~ buhranın baş göstennesi-

nı olmuştur 
Bilh . 

nıok .assa Her Hitlerin nutku de 
rasilerin ''Sil"'" t..l d" 1 . ye ve . cu:ı ı ıp oması,, 

g 
.. t rılecek cevabı bulduklarını 
os errnişt' ır. 

İn ~ir rivayete göre Lord Halifax 
~~ tere ile Almanya arasında Mü· 
nı. ~ e Yapılan anlaşmayı yanlış saJ 
~g~ ve başvekilin diktatörlerle 

51 temaslar tesisi husunda ya -
:~ğına hükmetmeğe başlamış-

lI ~akat Mister Chamberlain, Lore 
alifaxın dosUuğuna ve bağlılığı

na eıtıind· ır. 
Bilhassa Führerin İngiltere ile 

Fransaya yeniden meydan okuma
:Yarak uzun bir sulh devresine inaıı 
dığından bahsetmesi, İngiltere baş 
\tekilinin dış siyseti aleyhintleki 
cereyanı zaafa uğratmıştır. 
O halde Her Hitlerin bu defa mu
tedil bir nutuk söylemesinin sebe
bine? 

İlk sebep, Sinyor Mussolininin 
Almanya hesabına kavgaya giriş -
llı.esi imkanının hasıl olmasıaır. 

N azilerin, Avusturyayı ilhak 
ve Südet meselesini hal içia 

asker toplamaları, bir hayli para 
sarfına sebep olmuş, Almanya sa
nayiini sarsmış, ve İngiltere ile 
Fransanın müdafaalarını kuvvet
lendirmelerine yol açmıştır. Bu ha 
reketler Almanyanın bugünkü ik
tısadi şartları içinde, son derece 
tehlikelidir. Fakat mihver yüzün -
den ele hala bir şey geçiremiyen 
ve general Frankoya yardım yüzün 
den bir servet kaybeden İtalya 
Fransaya karşı ileri sürdüğü talep 
lerden vaz geçemiyeceği, sonra Al
manyanın da kendisine yardım e
deceğine söz aldığı için, ya talep -
leri üzerinde ısrar edecek, yahut 
İtalyanın prestijini feda,ya ra -
zı olacaktır. 

Siyasi mahafillerde sanıldığı gi
bi İtalya Akdenizde gergin bir ha
va yaratır ve Münih konferansı gi 
bi bir dörtler konferansının toplan 
masını isterse Almanya bu konfe
ransa iştirak edecek, fakat Alınan
yanın müstemleke meselesinin ko 
nuşulmasmı şart koşacaktır. 

O halde teşebbüs bu defa İtal
ya tarafından vukubulacak ve Al
manya, sanayiini hiçbir teşevvüşe 
uğratmadan istifade edecektir. 

Bu yüzı:len, İtalyanın teşebbü
se girişmesi için bir sahne kurul -
muştur. Tunustan galen haberlı;ı -
re göre, Libya hududunda tahki • 
mat yapılıyor. İtalya, Fransa hudu 
du yakınlarında asker tahşit et -
mektedir. Napoli, Milan ve Turin
de Alman erkanıharbiyeleri için 

daireler açılmıştır. 

Müstakbel Harp 
Diktatörlüklerin 

Aleyhine Bitecek 

General Camelin 

ya, Fransanın Maginot hattına y~
hut Belçikanın son derece muh _ I 

kem olan müdafaa hattına karşı her J 

hangi bir nümayişte bulunmaktan· j 
çekinecekse de onun Hollanda ve 
İsviçre hududları önünde bazı gös 1 
terişler yapması muhtemeldir. 

General Dufieu'ye göre, icap 
ettiği takdirde Almanyanın 

Maginot hattına karşı yaptığı mü 
dafaa hattını yarmak mümkündür 
Fakat Maginot hattının geçilmesi 
imkansızdır. "Çünkü kısa bir za -
man içinde fasılasız bombardıma
na tahammül edecek beton müda -
faa hattı mütehammildir." 

Fakat her iki hattı geçmek için 
tutulacak hattıhareket, havadan ve 
karadan mütemadi bombardıman 

ve tank ile taarruzdur. 
Bunun çok uzun ve pahalı bir 

iş olacağı muhakkaktır. Onun için 
bu taraftan bir şey beklenmiyor. 
Maginot hattının bittiği yer hak _ 

kında da bir endişe beslenmemek 
tedir. Çünkü bu havalide yapılan 
manevralar, buradan da bir tehli-

Fransa Erkanıharbiyesi de bu ke beklenmiyeceğini gösteriyor. 

tedbirlere mukabele etmiş, son gün O halde Fransanın İspanya hu- l 
lerde Daladier general Jamet ve dudu üzerinde bir hadise olabilir 
Jacomet ile birkaç kere gö;üşmüş- mi? 

tür. ·-~--'"'~-----~~--:_ .::::::.---::::=::~::.@ ieu'ye göre t pan- { 

F ransanın salahiyetli mahafil . . ~a üç sene süren bir harp 
lerine göre bu sırada harp ıçındedır. Bu harp yüzünden mem 

tehlikesi küçüktür. Fakat İtalyanın leket harap olmuştur. İtalyanın bu 
si18hlı diplomatlığı daha kuvvet- radaki askerleri ve malzemesi, 
li bir cevap ihtiyacındadır. Fransa aleyhinde kullanılacak de

recede değildir. Generale göre 
Bu yüzden general Gamelin en mühim ihtimal, Frankonun İ _ 

Fransanın İspanya hududunda ted talyaya Majorka adasını kullan _ 
bir almış ve Tunus seyahatini da- mağa müsaade etmesi, İtalyanın 
ha sonraya bırakmıştır. burayı hava ve deniz üssülhareke-

Fransa erkanıharbiyesinin ki - si olarak kullanmasıdır. Bu ada 
lltli kapılar arkasında aldığı ted - Fransanın Şimali Afrika yolu üz~ 
birler malUm olmamakla beraber rindedir. 
eski yüksek harp mektebi şefi. hu- Meseleye iktısadi zaviyeden ba 
dudu müdafaa komisyonu azası ve kıldığı takdirde Almanya ile İtal-
piyade umum müfettişi general Je- yanın bu bakımdan harbe girecek 
an Dufien çok mühim sözler söyle- vaziyette olmadıkları görülür. Al-
miştir. manyanın depo ettiği gıda madde-

Generale göre, müstakbel harp leri ve mühimmat ona ancak bir -
herhalde diktatörlüklerin aleyhin- kaç ay devam edecek harbe kifa -
de netice verecektir. Fakat harp yet eder. Fakat bunların yerine ye 
yerine blöf yapılacaksa blöf İtalya nilerini koymak son derece müş -
hududu üzerinde yapılacak ve Tu- küldür. Onun için Almahya, Fran 
nusa karşı da bir takım gösterişler sız generaline göre. yeni bir har-
olacak, Almanya ortalığı vel - be girmeden evvel, Ukranyaya va-
veleye vermek için Brenner geçi - ziyet etmeğe ve Rumanyanın pet-
di yoliyle İtalyaya dört beş fırka rolünü temin etmeğe mecburdur. 
asker gönderecek, İtalya da bun - Fransız generaline göre Alman-
dan istifade ederek Libyaya asker yanın hava kuvvetleri de mühim 
sevkedecektir. 

1 
bir mesele ile karşılaşacaktır. Çiin 

Fransız generaline göre, Alman- (Devamı 8 ncide) 

Nasrettin Hocaya Sorarsan11 : 
I 

HADiSELERiN RE Si M LE R il 

natalonyadan t ransaya dökülen muhaceret akını.· Kadınlar ve fOCuklar, mütemadiyen 

F ranıa toprağına sığını;>ı:>rlar 

iltica eden ispanya c·· h ~ ',. um urı.vetı 

Milislerinden birkacı 
Muhacir anneler ve yavrular Fransa toprağına 

girdikten sonra dinleniyorlar 

lngi~.terenin bu en süratli deniz tayyareleri, lıalihazırcTa 
te~r~be olunmaktadır. Bu tayyarelerin sürati saatte 350 
mild'ır. Tayyare bir tek adam tarafından ı·Ja l re o unuyor 

l'Ca:rclirte yapılan. bu yeraltı sığınağı, zehirlı gazdan müteesıır 
elanlara karşı ılk yardımlan yapmıya mahsustur ve bu i e 

yarıyacak bütün vasıtalarla teçhiz olunmuştur. f 

Mülteciler, Franft% 
topraklarında 

I iktibas Hakkı Mahfuzdur J 
Yapan: SALiH 

• • • Yılışık •• • 
• • • Beni kafese koyacak ••• . . . iki yüzlünün blıi ••• 

Der mi hiç?. 
Nasrettin Hoca - (Fevkalade bir a· 

dam) d · t 
- Ne tuhafsın be Hocan~··· lıısaD 

Uk defa tanıstıh bir adam için. .. 

w e:ıp e, sonunda sukutu hayale 
ugrıyacagıma, peşinden böyle söyle
rim .. 
• iyi çıkarsa illa, fikrimi tashih edo
rım, aksi çıkarsa zaten ben bilmiştim 
derim. üzülmem! 
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c~ HiKAYE 

CiHAZ PARASI ~~BUL6AR Sı\UIK 
Yakın Tarihin En Esrarlı Çehresi : eo 

ocuklar Endişe, Merakla Sordular: ~l!l!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!l!Y•~a:: Muazzu Tahıla IERKAti!!!ND ____ i!!i!!ii!!!!ili 

"Gün Geçtikçe Eriyor ve Süzülüyorsun, Yoksa Bize 
Bildirmek istemediğin Bir Tehlike mi Var? 11 

bu~ O halde kaptan, dedL Seni 
d dar lllcelten, derin derin 
uşunduren -y nedir" ••-..aem ki . ~- ............ 

h", ışte bir zorluk yoktur. Her f8Y 
.. zırdır. Yurdumuza şerefle dön-

rnek lllUkadd rd' dii.iinmemek hatta e ır, -.-
sevinmek ve bizi sevindir -

~ek lazım değil mi?.. Görüyoruz 
1
' gece IÜndüz düfiinüyor, gün 

~eçtikçe eriyor ve süzülüyorsun. 
b 

0kaa bize bildirmek istemediğin 
il' tehlike rni var? •. 

ballamıf, telin ucunu da fabrika -
dan uzakça bir tuytuluğa kadar 
uzatmJfbm. Bu 1fleri ne kadar kor 
ku ve heyecan içinde baprdıjı -
mızı ne ben ıiJyliyeyim, ne de siz 
dln1eyiniz sayın okuyuculanm. 
lf.imizin en güç .lusmını bitirmiş
tik. Telin ucunu ateıleme maki -
nesine bağlamak ve bu tesisata e
lektrik cereyanı verdikten sonra 
mekl'penin düpıesine basmakla 
aylardanberl. özled ğhniz muvaf -
falayetli neticey'e lıcavupcaktık ar 
tık. Bunlan da yapmak güç olma-

dı tabii. 

ÇocUklar haklıydılar. Hiç te arZ: etıned ğim halde anlan da, yok i. re, merak içinde tıvrandırmlt
ın. lçirni kemiren derdi açma - Q pa ıııç unutamam. liir 

tnı§tıın onlara. Gülümsedim ve: cumartesi günu ôğleden 
- Rayır, dedim. Hiç bir tehll- eoma ld1. Fabrika paydos düdü -

ke Yok, yüreğiniz rahat olsun. ğünü çalmıftı. Bütün i§çtler idare 
Bent böyle düşündüren, farkettl - binalı önünde toplanmıflardı. Haf 
ğiniı gibi eriten bafka bir dert. tahlım alanlar akın akın gidiyor -
Anlata..... • ]ardı. Saat dördü bet geçiyordu. 

İkisi birden söziimO kestiler: Tesadüfün terslijine bakınız ki, 
- Ne derdi kaptan?.. binlerce amele de bAli fabrikanın 

. - Anlatacağım. Görüyorsunuz büyük avlusunda, pavyonlar ara -
ki fabrika gece, gündüz hiç dur - ıunda, muhuebe dairesi önünde 
llladan çalışıyor. Umumi tatil 0 • ve toplu gruplar halinde duru -
lan pazar günü de ıezgAh]ara hiç yor, gezbıfyorlardı. Bir kısmı da 
kimse bırakılmıyor. Bunun için birbirleri ile pkata11yor, kOfU -
fabrikayı pa.ıardan gayri bir g1iD fU)'Orlardı. Usule göre, dördü on 
de atmak mecburiyetinde kala • bet dakika geçe fabrika civarında 
cağız. Açıkçası fabrika ile bir • kimselerin kalmaman, dıı kapıla-
likte bir çok cana da kıyacalız. nn da kapanmam lizımdı. Ateı -
Bu suçsuz insaJ1}ara acıyorum ço- leme makinesini yerle~irdiğim o-
Culdar. Bütün diif6nd6tüm. fab • JUlun alzında. saatim elimde ge -
rikanın kalacak enttzmı iman çen da.kikalan iayıyor, işçilerin da 
kaniyle boyamamattu'· Gerçi, acı- ğılmannı sabıraızlılda bekliyor -
dığım bu adamlanD çoğu da bize, dum. Çünkü on dakika sonra fab -
ıne-1-1 .. eı•-'- dQpnandır, buna ri"·ad kf '-L 

UUCI\ Wu-> IA I e&e&trik cereyanı kesile-

zır 1*lundurmuştu. Bu hazırlık -
lara nazaran gerçi, her hangi bir 
tehlike ile karplapnamız ihtimali 
azdı. Fakat, işlediğimiz büyük su
çun, pek tabii olarak, bizde uyan
dırdığı endişe ve korkuyu yapı -
lan bu hazırlıklar hiç te gideremi
yordu. Üçümüz de oturduğumuz 
yerde titreşiyorduk. 

B eşte kalkması icap eden Mos 
kova treninin hareketi, hü

kf.trnetin emriyle yarım saat ge • 
ciktirilmişti. Trene binecek yol -
culann birer birer gözden geçiri
leceği ağızdan ağıza söyleniyor -
du. Yanımızdaki kardeı yardım -
cılar da, bizirn durumumuzun sağ
lamlığı hakkında kuvvetli bir ka
naat vardı. Sağımda oturan avu -
kat (Marinofskt) gülüyordu. Ku -
lağırna fısıldıyordu: 

- Hiç korkmayınız Türk kar
deş. Elimdeki resmi ~ikalar, Çar 
lık pol.sini hakkınızda hiç tered
düt ve şüpheye düşiırmiyecek ka
dar kuvvetli bulunmaktadır. Yal -
nız üçünüz de (Tiflis) ll ve erme
ni oldugunuzu unutmayınız. Senin 
ismin Kigork Semerçiyef, Hüseyin 
çavuşun Manok Aslanof, Musta • 
fanın da Dıran Kazanciyeftir. Rus 
ça bilmiyorsunuz. Kontrol esnasın 
da tercümanlığı tabii ben yapa -
cağını. Seyahat vesikalarınız ben-

dedir. (Devamı V!ıT) 

IÜphe yok. Fakat, bize büyük iyi- eek w teflbbOaibds prı kalllellk 
likıer 1.,an. ~ lam\.# :l..-11114•Bl•,. .... Nl•M..+Mıs 
çan cemiyetin suçsuz adamım da tı~ hUırlıkm, munflar bO-
çok ~iler ara.imda. Bilmem ki, pna ~ 

A leme dedikodu mevzuu Ji. 
zun. .. Uzun kıt gecelerinde, 

erkekler kendi aralarında kahve
de veya klüpte toplandıkları a
man bu küçük §ehrin kadınlan 

da vakit geçirmek için el işleri
ni alarak konu koDıfU bir araya 
geliyor, klh oyunlar oynanıyor, kih 
lf işleniyor, fakat daha ziyade tat
lı tatlı konuşularak dedikodu ya. 
pılıyordu. 

Fakat, her dedikodu mevzuu 
olan kimse veyahut py, birkaç 
ay ağızdan ağıza çalkalanıp çiğ • 
nendikten sonra modası geçtiği i
çin bir taraf bırakıldıiı halde, 
vak'anın üstünden SE:neler geçmif 
olmuına rajmen, zavallı Ferdane
ciğin bapııa gelen büyük felaket 
her gün daha ateşli bir mevzu ha
line gelerek en tatlı ve heyP.canh 
bir dedikodu gibi bir düziye tek
rar ediliyordu. 

Hadisenin aslı IU idi: Açıkgöz 
bir İstanbul çocuiu, Ferdanenin 
cihaz parası olarak biriktirdi~ se
kiz yüz lirasını, işletip nemalan -
dırmak maksadlle elinden alıp git 
mit ve bir daha görünmemt~L 

Haricen alelade btr '1olandırı
cılık gibi görünen bu vkk'a, ağız
dan ağıza nakledildlkçe dallanıp 

budaklanmış, büsbütün gülünç bir 
§ekle girmişti. 

- Tazenin bafınn geJenleri 
duydunuz mu? Adam kızla evle
neceğim diyerek anasını da kendi
sini de aldatmış, evlerine girip çık 
mış ve nihayet bir gece. ana ve kı
zın kollarını, bacaklarını sunsıkı 
bağlayıp ağızlarına bırer paçavra 

tıkadıktan sonra Ferdanenln cihaz 
sandığını kırarak sekiz JÜZ lirası
uı alıp kaçmıf. 

- Ana, kız polise müracaat et-
memiper mi? e 

- Nasıl ederler karele,, herif 
azılı çeteci. Acımadan ikisinin de 
kanlarına girer. 

- V~ vah ... Tevekkeli Ddsi
Ain de günden güne renkleri sol
muyor. 

- Az feY mi ayol? KızcalJz za
ten ahım şahım bir 19Yler değil, 
parasız da kalınca JdıMeler ona t:l 
sürmüyor. Birkaç sene sonra )az 

kurusu olup evlerde çürüyecek... 
- Gururun hasmı Cenabı Al

lahtır yavrum; onlardaki o kibir 
ve gurur ne idi? Kimse ile görü • 
§ÜP konuşmak lstemezlerdl 

- Yok, haksızlık etme anne; 
pel:lll herkesle konuşuyorlardı a
ma ne de olsa kendileri "İstanbul
dan gelmif, bilgili insanlar; bor -
kesle tcli dıslı olacak de4'illerdi 
ya! 

H uan Bey; yedi sene eneı. 
İç Anaciolaan'ım bu pbr .. 

bqtal- _,....,. ..-.__..,mJI w 
bir 111 - .... wlat etmlftL 

rette baflayrp evlenmeJe bnr 
vermiflerdi. Osman Bey artık, bir 
nipnh mfatile eve girip çıkıyor, 
geceleri istikbale alt F.OJelerle sa 
gibi hafif geçiyordu. 

Şehirde de, o vakte tadar de 
dlkodu yaparak Ferdane ile U7 
eden ağızlar artık 1U1muı, kencll

lerine bafka bir mevzu aramata 
blılamıflardı. LAldn vak'alar bil'
birinl takiben o kadar çabuk 19 -
llp geçti ki, birkaç ay gözlerfnl 
kızdan ayıran halk, bu defa, bir 
daha Pefini bıraJnnemak üzere ~ 
ne ona döndil. 

F erdanenin nlpnlm fstanba; 
la becayif olmuf ve gider • 

ken, az zamanda ı.ıenıin olar'lk • 
det etmek " Ferdane ile evlen .; 
mek vadile genç kmu eHw:ı için 
blriktirctill ee1dz yQz llraımı da 
beraber götürmil§til. Kflçflt btr 
tehir için bu ne fevkallde bir bl
di8e! Mnele o kadar ~tıftl 
ki bir gQn banka mildilrü bile ba
muıla allkadar olmak mecburiJ'e
~de kıbmfb. 

- Ortalıktaki bu dedik~ 
....... ,.. ....... ! 

- Oı* ı in fnlıf..,.. ,.,_ •w ııe yapsak?.. sut dördfl OD bir claJdka ge-
Muhatap

, ___ da ka"""lanmıt-
~.LU& J D"' çlyordu. Arbk beklemek 

lar, acı diifüncelere dalnuşlardı. hnkAnı kalmamqtı. Ne 7azak ki, 
Bu sözlerimin karpsında hiç um- kader, hiç te lıfleri olmadılı hal -

Soğukla Karın Bozulur mu? t9tanbaıda malı: a1aüalarm • 
dan bqb klmlelerl ft btr ballan 
tılan olmıyan bu ana w kız da, 
aile refslertnln 610milnden sonra 
tekrar İstanbula avdet edecek yer
de, ufak tekaüt maaıtarile burada 
kalmalJ terclh etmişler ve Hasan 
Beyin bankadaki bef-yils lfruUe 
bir ev alarak buraya yerletmlt • 
lerdl. 

O mtlaı..a~Oıı·n• 
&tedenberl tleanlıe pet ı.e..ıı ~ 
cfulmm bOt;JotiWiUL Kendi ... ~ 
ma,..tne benim ufak BB'IDayemf ınaıd1m da, Hüseyin Ç&VUI ben • de fabrika civarında kalan binler-

den de katı yürekli, komitacı dü- ce ifçiy1 ecelin kanlı pençesine tel 
tünceli bir yaratık imİf meğer. Um etmek bhpeliifui gösteriyor-
Gözlerlni kırpıştırarak yüzüme du i:fte· Komita. daha gündüzden 
baktı ve: uçurduiU bJr haberle tam dördü 

- Kaptan, ded1. Bu kadar ince on bel geçerek yapılacak bir top-
dÜfÜDDleie lüzum var mı ya? .. Siz lanbya davet suretile bütün me~ 
komitaya verdiiimiz Biz bin al suplanm bu tehlikeden turtannıt
tın ile, bu uğurda ölecek adam tı. Atefleme mtklnesinin bapnda 
larının kanı bedellerı:ıi .tdedik" sa- HüseJin çaVUI bulunuyor, verece
)'lyorum kendimizi Ejer varsa bü lim •tef emrini bekliyordu. Mus-
tün günahı benJnı boynuma oJsuD. tala da yOS metre kadar sağmm-
Bem ifi bu bakımdan ~ dan pçen elektrik tellDden •tef -
Her gün, muhtelif cepbe1erde biD )eme JD!lkh-lne c:ereJ8l1 almak 
lerce adam ölüyor, öldüriilfi10r· jgiD .,.,. pıilyordu. 
Bir bombayı savuran ve 1&vurt811. Bir bal ipreti. Mustafaya, teli 
bir topu atefliyeD ve a~ el- wı•ıı BOleflD çavup da bir 
lerin sahipleri, aavurduk)arı ve sa- üktb GJıerlne ayar ettijlm man-
vurttuklan bombaların, atetledik- dalı ~ Bulunduğumuz 
leri ve ateflettilderl toplarm in - koVUktılD hızla Çlkmıf, bir dakika 
llaDhk üzerinde yapacaiı zararlan içinde toprak ne kadar ayrılmak 
bilmiyorlar mı sanki?.. Savrulan kabil8e, qnbnlfbk-
bombalann, ablan toplarm tesir • D art tarafmmda bırçm ve kor 
lerini dürblnlerle gözleyip, ... - tunç akisler yapan bir güm 
telerde okuyup MVinmiyorlar mı bOrttl " yerleri debf8tli btr zel -
l8Dki?.. lnsan1ann brbirlerine aç ,.ıe ıwwetifle llllbyan bir sar -
kurtlar ıtbi sa1dırdıklan, bir çır " oldu- Göte dolN yiikw1en 
pıda yüzlerce adam ojlunu yer • ~' ura bir duman ile alevler 
lere sermeyi mübü saydıklan ve ;:;..... ne)er, neler UÇUfUJordU 
bu toplu cinayetleri yapanlanD .-ıı.-1.L 
göjüslerine iftihar mada}yalan suao;;;m cUJorUDl sayın okuyu-
taktıklan bir zamanda msan•ık amma ne ben. u de ar-
ınefhumu vız gelir bana doğrUIU- ~ kendi marifet eMrl • 
Hem yarataapı acımactılı bu t11- olan bU kaD1ı ve kara duman-
d•·-·L ve go•·zu•• dön" m. '-sanlara.. .a 1...'1- ""fmo..+ılr 

'"ua. .... &llill h m•"rara1• u.a• -.-
cıyaeak biz mi kaldık Beni din • AdjrdeD Jedl dakika IOnrA Pe-
lersen bırak bu ters diifÜDC8Jerl Bb il&UJODUDUD bek1eme 
Bu kalabalığa, bu ajırbi• kölme tenbUJ'I taliiD bize nasip ettill 
kiıre dayanamıyacak artık. Bll'U ~UJOrduk. Komita. bizi 

temizlik 1izım. =vedald fUbe'hıe tellim et-

H üsey1n çavuı ta •üşünceleri
mı yersiz bulmakta. Musta

faya pes dedirtecek sebepler Uerl 
sunnuştu. Arkadaıtanmın ma • 
nev .yatlarını yerıncfe bulmakta ~ 
hoşlanmıştım. Hoı ıiJzlerle ııo • 
nullerini almıf, ümıtlerini arttu'
ınıştım. 

Fabrikada ite baılacfıluDJZID on 
Yedinci günüydü. PavyolilarlD ay
n ayn dokuz yerine tömdüiülDOS 
dinamit ve ekrutt kalıp ve life • 
lerini eleldrik teller1 ile blrbJriDe 

mek ~ yaıumıu MarinOfski • 
dJDda bir avukat katmıftı· Bu • • 

elinde bU)unan dÜZID8 ve
vukatm biz Moakovadald 
.:JWaia C,..ınde ba)n)an bır 
hu:tuk da• phlt olarak 8Ö • 
~~Yine komita. bu iD 
tOrü1 oldulU em"'• bizim avu -
ft1l)aD JltllYOll bek)enıe -
katla ~uıumuza pbadet 
ıoııunda ... JD8DSUPlanD -
eanek o.re. k bir pepu ve iti de 

dan bir~ - 781111D'ıda ba-
mad•ml -...,._---

Kum hosulmur, ishal, daha ... 
7ade 11cak menim ve 11cak mem· 
leıket nlaatsısbklıamdanmr. Fa· 
bt lapa aotuıı:taa da kanun bo
sulduiu, ishal ıeldtil olar. Zaten 
iki mevsimde de lahalln sebebi 
ldr4lr: Hararetin birdenbire de
ilfmedle llOtak almak .. Yama 
muhlda laarued blrdeablre de· 
iltm ... 'bile lmaa kendJal ~ ter
li iken llOtak au ~. keındlslnln 
harantlul deilfdıtr, lllhale tutu
lar ... Kqm soluk n lçme11e Wle 
çok lllllUlllf bir odadan 10iuk ren 
çıkar, 7ahut dev...W bir -tala 
kup elbiaesl klft ıelmes, ıeae 
IOtak alır ve llllaale tutulur. 

Gtlndtb topnkla çok opı,yan
lar, yahut ıecelerl topraia yakin 
alt katta yatanlar soluk mevsim· 
de daha çabuk ishale tutulurlar ... 
Buılannda • toprakla hiç megul 
olmadıklan, peelqln de alt kat· 
larda yatmadıldan halde • kı1ın 
ilk ilk ishale tutulmala hmusl 
bir istidat bulanar. Belld banak
lanmn bir taraımU, yahut pe& 
tonlannda ve7a lenfa besleıtnde, 
her vakit belli ohm)'an ve yalıuz 
sofaktan mOteeulr olarak mey· 
dana eıkan bir iltihaptan dolayL .. 

Kq mnsbnlade elnn, ,...m ol• 
nn, soluk alma nedceslle me,U
na ~ lahaUn Mbebl pne mik· 
roplardrr, fakat ~ .. len 
yeni mikroplar deiD,\kannmaAa 
saten bulunan mikroplar: Merak· 
b hekimlerin anştınnalan:na ve 
yaptddan beaplan ıöre yabm 
btlytlk banatda ı40 ttlrlll ve hep
sinde birden 1Z8 milyon mikrop 
vardır. Bunlar normal amanlar· 
.. sarann kahrlar ve bi111mle hot 
~ler. Fakat hava dett.IP te 
insan soluk ahnca .. vakit sa
rana kalan ba mikroplar banak
larda Iİtlhaba sebep olurlar n 11-
hal ya,,.rlar. 

Bereket venin ki. her vakit sa
rarh olan başka mikrop "9 brq
ma:nnca. yalım bunların sebep ol· 
duldan ishal tehllkeH elmas. Ylr
nd dirt saatte~ .... defa ishal, 
hlru karm atım. blru halalsUk. 
Hepsi a, bee ıtlnde geçer. Baa
mwla hararet derec..t blru ylik· 
aellr, o da kQ mewlmlnde ak ilk 
llllaale tutulmala litldadı bal111Wl 
ve saten knmlannda ıisll bhnıt 
Wr iltihap bulunanlardL 

S• kadar ki k-. menlmlnde 
meydana (tbn lahal mutlaka 1o

iuJtta pJmlt demek deifldlr. 'f"---W-, ~ , ........ 

Ferdane oldukça g6rgllltl w '71 
tahsll a&m8f bir genç kızdı. Yeni 
muhitine, g(lçlilkle de oı-. alıpna 
la muvaffak olmut ve keadl ya -
pndakl memur Jozlarile ve hatta 
yerlilerden b1rçoklarile milnuebet 
tesis ederek kendisine bir muhit 
yapmala muvaffak olmuıtu. h
kat onun yapall)lldıl'I py. bu ye -
nf muhitinden kendisine bir koca 
leÇlll9kti. İtte bu yiU.den. •yalına 
gelen batan Jmmetlen tepiyor ve 
görgftsüz bir adamla evlenmekten
• ömrü oldukça bir JUvadan mah
rum kalmayı tercih odtyordu. O
nun bu kararını. kendilerine kar
ii gösterilen bir kibir ve gurur gi
bi kabul eden memleket cp-afı ve 
memur aileleri yavaş yavq bÜ 
ana " kızdan yilz çevtrmete. on
lara Jrarp gösterdikleri samlm1 • 
yeti geri almala batfam\Şlordı. 
İp tam bu sırada. phlrde mil

hlm bir bldile olmuftu: Bilyflk 
milU bankalardan biri burada bir 
fUbe açmıt ve Ferdane dG, ilk ka 
dm memur olarak, bu bankay:a 
glrmele muvaffak oln:ı\lflu. Bu hl
di8e, kadmlanm claba ziyade ev 
hayatına a1ıfbnmt olan ve mem
lebttekl lnkılAba ratmeıı bAJA 
d1fU'lda çallfbrmlYaD bu tehlrde 
bir bomba pbt patlamlf ve yine 
J'erdanenfn phm etrafında b~ 
dedJkodular yapılmağa bqlamqtı. 

Fakat l'erdane nıemnun ve 
mesuttu. Yeni atıldılı bayat onun 
ya1mz ve maksatsız gün\erlnl dol
duruyor. ayni zamanda zayıf bilt 
çelerinl genifleterek evlerine re
fah ptlrtyordu. Aradaıı bir aene 
geçtikten 10nra bu saadetin yolu 
büabiltiln daha lflneflendl ve pa11-
ladı: Bankanm muhilSebe mildilril 
tle ıenç im MVlfmcle blıt•mıı • 
1ar ft bu atkJanm nmnl bir .. 

de lllw ederek f.tanbulda bazı it-
ler g&oecelfnl .&yledl. Ben de pa
ramı kenc:U.tne emanet ettim. 

- Ya 8lzl aldatlr, bir daha ,.ı. 
mn wyahut puam ~ 
rek eHnhde Jralan ba uflık w..-. 
~•,----..ama .....ı 
• .,.,..,...nfgf 

- DllfllndGm .,.,,.,,.; Mmt 
OiılmM fthneclvn ftl'Cbr. Mutlaka 
btr ,cm aetecelf.nl " paramı dm. 
flfslyle olmee blJe, bana iade .. 
deeelhd bl1tyoram. 

11.tkDratea l'erdmw•• o.ma,; 
na karp, derin 899Pl ~.._ 
m1mıyacak bir itimadı vardı .. o
nun bir gQn gelecellne emtndL 
Fakat iman kalbi ne de olsa ....,. 
vesell ve evhamlı oluyor! Bir lef 
veı ıeçtill halde ondan, ftkit va • 
kit gelen 1ma mektuplardan baf
ka bir bM>er Çlkmadılını görtm
ce, parası için delil, 89V11sl fç1D 
korkmala baflamıl ve satlam bir 
duvarın bir köfellinde açılan ufak 
bir çatlak glbl, lçlnl hafif bir mi 
kaplam'fb. 

Aradan bJr aene daha ~ 
mektuplar daha ~letmlf .. 
yine Osman aörDnmemlftl. ttçnn. 
eC1 senenin aonunda da etrafında-
ki dedlkodularm 'ft an,,..tnfn tımft. 
slzlllfnln temi altında kalan ... 
ftllı kız; aon emellerinin de yıJa1. 
makta oldulUJıu anlıyarak kendi
sini bM8n duypu ... dtlfOncell 
ile beraber, acısının derinllllne blo-
rakmıftı. 

Ş eblrde1d dedikodu ft l.tlh • 
za, tabammill edilemlyecelc 

bir hale plmJ.t, l'erdane hanım 
IOkala çıkinala, Jdmle ile göriJf
mete cesaret edemlyeret btıtil1ı 
g(lnilnil evinde geçtrme19 bqla -
ID1fb. Bu dedikodular ptglde p 
irin bir tekil alıyor. l'erdanenla 
namunna dobntcak blnbll' terli 
16zler söylenmete, o sokaktan ge
çerken, kulaktan kulala fısıltılar, 
yan hakıflar, tpretler seçilmeAe 
bqlıyordu. 

BJr gün ıenc: laz, bankadald 
(Utfn M1lfaJiı ~} 
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. n~~?dar suDı 1 lnd hukuk hA
kınıligınden: 
Beyo~lunda Osman bey Şafak 

sokak. 89 No. da Ke~hi ve Şoşan: 
A"!n. ve Hayganoş tarafından 

:~Yhinız~ ikame edilen 250 lir!l 
1 cak davasından dolayı gönden-
ı:~a:avetiye zahnndaki mübaşir 
gih ından verilen şerhte ikamet
şılını :ruz ın~çhul bulunduğu mıla· 
nen ş ve. ~Yirmi gün müddetle ili· 
h k tebly~at Yapılmasına ve mu-

a eınenın 4-3 939 artesı· .n1 n~ - cum "--
~ saat lO a talikina karar veril

mış olınakl 
kıird U ~- Yevm ve vakti meı-
kuk a skudar sulh birinci hu-

ınahkernesine oelmeırlz lü-
zumu davet" "" . 1 mak .. ıye inakanuna kaım o -

uzere ilanen tebliğ olunur. 

l~ _____ H_a_r_ic_i __ A_s_ke_r_i_K __ •t-aa_t __ ll_a_n_ıa_r• ______ ı 
Miktarı Cınsi Ait olduğu Muham- Muvak Eksiltm~ Eksiltme 

Kilo men B. kat 't. ııJn Ş. G. T. saati 
Lira K. Lira K. --noooo s 24000 1800 K.zarf 24/2/939-14 

ığır, koyun G. Anteb Hd. Tb. 
cuma keçi etJ 

230000 Un _ - 28450 1983 '15 " 27/2/939-14 
Pazartesi I 

600000.Arpa Anteb birlik le. 22500 1687 50 " 27 /2/939-15 
Pazartesi 

400oooArpa 15000 1125 " 
28/2/939-10 

" • Salı 

4SooooK. Ot 18000 1350 " 
28 2/93914 

" " Salı 

l Ek . k 1 mevadı iaşenin miktarları muhammPn be-
- sıltmeye onu an . . h 

delleri muvakkatı teıninatlan eksiltmelerinin şeklı ve ıcrası tar ve 
saatıepi yukanya yazılmıştır. . 

2 _ İstekliler şartnamesini her gün Urfada ~umen satınalma kb~ 
lllisyonunda okuyab"Ur. Ve tomisyond~ Una aıt olan ~name 
lira otuz kuruş mukaWlinde ve diğerlen parasız a~ınabılır. 

3 _Eksiltmeler Urfada Tümen satınalma komısyonunda yukarda 
Yazılı tekil tarih ve saaUerde yapılacaktır. 

4 _ Tekl"f mektuplan eksiltmelerin yukarda yazılı açma saatin-
den bir aaat evveline kadar satmalma komisyon reisliğine makbua 
ınukabillnde verilmit olacaktır. Bu saattesı sonra mektuplar kabul 
edilmez 2490 sayılı kanunun 34 ci maddes ne uygun şekilde postaJle 
gönderilecek teklif mektuplan kabul edil"r. • 

5 _ Şartnamenin f ncl maddesyıde istenilen vesikalar muvakkat 
teminatı konulduğu zarf içersine ~nulacaktır. (745) 

* M"ktarı Cinsi Alt olduğu Muham- Muvakkat Eksilt· Eksiltm~ Saati 
kilo bırlik men be· teminat me şeklı nın tarihi 

deli 
Lıra K. Lira K. 

500000 Arpa Merkez Bir- 15500 1237 50 Kapalı 15-2-939 10 
likleri arf ça_rpamba 
Birecl'li • 2'°°° noo 00 X.p.ıi ~~ 'ld 200000 Un 

HD. TB. zarf çarşamba 
ı _ Ekslltmeye konulan arpa ve unun mlkdarlan m~ 

bedelleri muvakkat teminatları eksiltmelerinin tekli ve lcruı tarih 
ve saatleri yukarda yzılml.fbr. 

2 _ Evsaf ve teslim prtları gösteren prtnamesint lstekWer her 
gün Urfada tümen satınahna komisyonunda okuyabilir. Ve llDmls-

yondan parasız almabilir. . 
3 _ Eksiltmeler Urfada tiimen satmalma komısyonunda yubrda 

yazılı §ekil tarih ve saatlerde yapılacaktır. 
4 - Teklif mektuplan eksiltmenin yukarda yazılı açma saatinden 

bir saat evveline kadar satmalma komisyonu reisliğine mak:~z :~ 
kabilinde verilmiş olacaktır. Bu satten sonra mektuplar ka u ~ 
mez. 2490 sayılı kanunun 34 -cü maddesine uygun şekilde posta 
gönderilecek teklif mektuplan kabul edilir. elik 1 akkat 

5 - Şartnamenin 4 cü maddesinde istenilen v a ar mu~558' 
teminatın konulduju zarf içerisine konulacaktır. 

* kapalı alınabilir. Eksiltmeye gtreceklerln 
Bir adet freze tezgAhı 2490 ılı kanunun 2-3 üncü mad 

wfla eksiltmeye konmuştur. M~ del ri~:e yazılı vesikalarla birllk-
bammen bedeli 17500 lira olup Ek te ~ teminat ve teklif mektupla-
teminatı 1312 lira 50 ~~~· sa rmı ihale saatinden bir saat ev-
slltmesi 10-2- 939 cuma IUD . - llne kadar Ankarada M.M.V. sa-
at 11 de vekalet satmalma komıs- ;:alma komisyonuna vermeleri. 
yonunda yapılacaktır. ş.mıame- (727) (9301) 
si her gün komisyonda görülebi -
lir. İsteklilerin 2490 sayılı kaDU • 
nuıı 2-3 üncü maddelerinde yazılı 
vesikalarla birlikte ihale saatin • 
den bir saat evveline kadar ilk te
nıinat ve teklif mektuplanm A&
karada M.M. V. aatınalına komiJ
:ronuna vermeleri. (72'6) (9289) ,,. 

Bir adet büyük torna tezgAhı ka 
, palı zarfla eksiltmeye konulmUf" 

tur. Muhammen bedeli 23817 Ura 
olup ilk teminatı 1786 lira 30 ku
l'Uftur. Ekıiltmesi 11-2-939 cu • 
lllartesi günü saat 12 de vekilet 
aatınalma komisyonunda yapılacak 
tır. Şartnamesi her gün koıniayon
da görülebilir. Eksiltmeye girecek
lerin 2490 sayılı kanunun 2-3 ün
cü maddelerinde yazılı VfJlikılarla 
birlikte ilk teminat ve teklif mek· 
tuplannı ihale saatinden bir saat 
evveline kadar Ankarlda M.M. V. 
aatınalma komilyonuna vermeleri. 

(728) (9300) 

* 18 adet frne teqAhı kapalı zarf 
la eksiltmeye konulmU§tur. Mu • 
hanım.en bedell 105000 lira olup ilk 
teminatı &SOO llrachr. EDütmesi 
10-2-939 cuma ıünü Aat 15 de 
vekilet aatınalma komiqonunda 
yapılacatt.ır. Şartnamesi S Ura 15 
kurut mukablllnde ~ 

* 
37 adet torna tezgaııı kapalı zarf 

la eksiltmeye ionulmU§tur. Mu .. 
ııammen bedeli 141683 lira. ilk te
minatı 6334 Ura 15 kuruştur.-~
sil~ U;a.839 cumartem aunü 
uat 12 de AnUrada M.JL v. satın 
alma tomisyonunda 7apılacaktır. 
4!!1-..+ ... arnMi 'l Ura 85 kUl'Uf muka
ru;;;-~ komisyondan a-

---ntmeye gtreceklerin 2'90 
luıU'· ~ 

ılı kanunun 2-3 cü _maddelerln-
•Y vesikalarla bırlikte temi
de y8zılıteklif mektuplarını ihale sa
nat ve .__..a An 

den bir saat evveJlıle .-uar 
atin M. v. satınalma ko-
urada M. ·--lert. <728• <9302> 
JDisYonuna •--

* ıanrnln edilen ftat 6.'7,000 
B~8 çefit tıbbi l1Aç kapalı 

lira o tın ahnacaktlr· Eksiltme 
ıarfla • be ,ano saat 
13/2/1139 Perwe:. M. v. Sa. AL 
11 ele ~ tık temfnab 
Ko. da 7ap ~ 335 Jru. 
4800 Ura oı.: J(o. dan aJmır. Ek

nJf& ~-ıclerln kanuni temı
.nımeye •"--yılı kallunUll 2 ve 
nat ve 2'90dd~lerinde yazıh belge.-
1 'üncil aıa tnıe IÜJa ve ,.._ 
)erle birlikte ~e kadar tek· 
tinden bir saat Azıbr8da 14. M. 
Uf _.ttul)']anm 

TAN ====================~===============================u 

Öksürenlere 

l!VVl!LCI! Zl!VTINYAAI 1 
elMDI PALMOLIYI! 

He'li• bıaleree bdıalw. weyb.,.• 
tı••• cılcl ....,,ndekı taideli ta.nal 
.. edediyorlar. Bayaalu. 11• de oalar 

r.bı •balı ,,. altta• PALMOLIVE'ıa 
... ~ ubaraı•• köpüti ile yiiaiiaua~. 
boynaııaa we omualanaıaı muaı edı• 
•••· Bılilıara anela 11cak '" toara da 
eofulı ID ıle yıkayıaıa. Terlııbındeld 
uytiayaf' uye11nde PALMOUVE aıe-1 
-•lan temider, betenıJİ yama.-br 
.. tatlılqbnr " bittabi tea parlayıp 
paçlqır 

PALMOLIVE · • beler ....... ld 
abari ltadıalar, - ria .,. bear• 
ıcı• de bllaaırlar. 

KATRAN HAKKI EKREM ' Dr. A. KUTIEL 
' Galata Topçular Caddesi No. 43 

·~ile saadeli lasartı a.kaimdir. 

V. Sa. AL Ko. na vermeleri ... 7,, ,., Opentlb •••• 

Beher metres:e tahmin edilen 1 Dr. HAMI DiLEK 1 lıtanbal Glmrillderl Baımidirliğünden : 

fiyatı 450 kurut olan 18500 metre Muqenebaneıdnl. Catalotlundan 
"leynflu Tane! apartımanı No. 2 ye 

Gümrük Komisyonculuğu, maiyet memurlutu ve t:1caretJume ma.; 
tahdemliji imtihanları 10 Şubat 939 Cuma ıünü l8at 9 da Beıpnii. 
dürlük binasında yapılacaktır. (7'8) kUl'fllrd kaputluk kumat kapalı zarf , nakletmt.Ur. .... 

usulile münakasaya konulmuştuı:. -
İhalesi 9 şubat 939 perşembe günü KAYIP: 24/1/939 tarihinde hilvt~ 
saat 14 tedir. İlk teminatı 4737 il- • yet cüzdanımı, bomervia ~ phsı- , Bay•n Memur istiyoruz 

ıı:o kn .. uat E saf rtn ma ait bazı evrakı kaybettim. Yeni-ra ~ - ...,.ur. rv ve f8 ame . Doqa ve Muhabere aervt.ı için lnıtliııce w TQrlsÇt17e ftlat 1* BQllll llUJo-
si 350 kurut mukabilinde M. M. lerinı alacajımdan hükümleri yok - nas. A7nJ zmnanda Almanca bilenler terdb olunur. x... bal ~ l'o-
V. Satınalma komisyonundaa ah - tur. tcıtrafmm " Çabpna wtlerlalzl Be:rollu (Ul8) Posta ku&umna 7'Q11Qın. 
nır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 Eyflp: Veıdr Tekke Çlfllk sokalı MO~em 7. f tanbuld Otom bil tiettrf'tfle m~ıruldOr. 
sayılı kanwı~ 2 ve 3 cü maddele- 1 No. Mehmet All?f ı 
rinde g6sterllen vesallde teminat ~ Dr. Cevad Sartın -------------------------
ve teklif mektuplanna ihale uatin- 1 1 Maadln ve Cevahir seye teslim eylemeleri lAznlrıdır: 
den en az bir saat evvel Ankara· Cilt Hastalıklan mütehassısı Meclisi tar. 
da M. M. V. satınalma komisyonu- Ankara caddesi 47, he~ 4-7 ve Mevaddı Madeniye * 
na veımıeleri. <781> (393) ~ Türk Anonim Şirketi Maden ve Ceva'1r. 

* KAYIP: Tabi otomobilime ait Ttcaret Kanuntllıun .361 tnel mad- M dd M d r· 
'1000 çift kundura ka08h zarfJ• Hi55 -'· k l~k k bol ve eva 1 a ••IVııll 

,... numaa-an ar a p a a ay - deli.le nlzamnamet dahllinin olb•n- yu-•- •---!m Şirketiw-. 
eksiltmeye konulmuftur. Tehı\\in mu.tur y-·---· alac A--d n b ~.. -- Ul"K "llUD1 -r• · 11JUllNIU aa ... • a l1A- takt ahkjmı mucibince eirketimiz 
bedeli 30450 lira, ilk teminatı 228.1 mü yoktur. Mehmet hiaedarlan Heyeti Umumiyest me- Hiuedarlara ilin 
lira 75 kuruştur. Ekliltme11 ll/~/ 
939 cumarteei günü saat 10 •fadır ı• Or Suohı Sense~ .... vaddı Atiyenin müzakeresi zonnmda Maden ve Cevahir ve Mendcll 

r • " ~ 15 Mart 1939 Ca1'18mba m1nü saat Madeniye Türk Anonim Şirketi h»' Teklif mektuplan belli saatten bu ,.._ 
aaat evvel Erzurwnda Askeri Sa ıdrary•tıarı Mablılftaf.ı ......... <11) On Birde Şirketin Galatac:la Voy sedarlan Ticaret Kanununun 388 DCI 

Beyotıu Ylkba .ınemua Ul'9lll iM voda Caddesinde Aslktır.azloni Cene-. ve Eaaa Mubvelenamesinin 41 ind tınalma lromJByonuna verilmem ve 
ya posta ile ıönderilmıt buluna 
caktır. Şartnamesi Erzurumda k~ 
misyonda &örülebilir. ('198) (587) 

* Beher tanesine tahmin edilen 
fiyatı 25 kurut olan yuz bin adet 
a§kabı bakır sahan kapa4 zarf u
sulile münakasaya konulmuştur. 
İhalesi 20/Şubat/939 pazartesi gi1 
nü saat 11 dedir. l1k teminat 1875 
lirachr. Evsaf ve prtnameei para
m olarak M. M. V. Satınalma ko 
misyonundan alınabilir. Eksiltme
ye peeeklerln 2490 u)'llı kanu -
nun 2 ve 3 üncü maddelerınde göe 
terilen veaaikle teminat ve teklif 
mektuplarını ihale saatinden en 
u bir saat evvel .Ankarada M.M. 
Veklleti satınatma komisyonuna 
vermeleri. (803) (885) 

* Hepsine tahmin edilen ftyab 
20.000 lira olan 23 kalem U&ç ve 
malzeme kapalı zarfla ekailtmeye 
konulmUJtur. Ebiltme 17/2/939 
cuma günü saat 15 de Antarada 
M. M. V. atınalma komisyonun • 

ıer •JJıtrttmaa. hJdrl~• ,..,...,, rali Hannım Birinci Katmda 3-4 nu- maddelerine tevf"ıkan a~IJda yaa-
_____ T_•_L_a_ .. _ maralardald merkezinde ldlyen ic- lı rumameyl milzakere etmek ibeıe 

da yapılacaktır. Şartname ve 1ls _ timaa davet olunur. 15 Mart 1939 Carşamba gün.il aal,.JI 

teli Ankar..ta Ko. da &önllebllir Ruznamei Mcız.kerat ı saat ON BlR buçukta Şirketin Gaıaı; 
ilk teminıı 1500 Undır. Bkliltıne tada Voyvoda caddeabııde Alıltura-
ye gireceklerin kanuni teminat ve 1 - Mecllst İdare ve Miirfkı:p ra- zionl Cenerali Hanının birinci ka-
2490 sayılı kanunun 2 - 3 cü mad- prlarmın Jaraatf, tında 3-4 numaralardaki :mertreztncı. 
deleriııde yazılı belgelerle birlik- 2 - 1938 aenelf hesabatmm 'kabul Fevkalide Heyeti Umumiye içtimaa 
te teklif mektuplarını ihale saatin- ve tasdiki ile Meclisi İdarenin teb- davet olunur. 
den behemehal bir ıaat evvel Anka riyei zbnıneti, Ruznamei M.n.-ı..:._a -

8 - Mecu.t fdareye Aza intihabı ~ • 
rada 14· M. V. utınaıma komia - ve Şirketin vaziyeti maliyesi Hbebt- 1 - Şirketin falı ve tufi"4 
yonuna ftl'!Del-: (800) (8"2) 79 1939 seneli 14'n dahi Meclisi lda- b!~T~ ~ur~reıı:= 

13/2/939 lilnfl aplıda JUl)ı re halannm hakla huzurlanmn kf'- tesbiQ, 
birliklere fuu1Je ve nohut pazar- .ttmesf, 3 - Murakıp ve ücretiııfn ta~ 
bkla alınacaktır. Talipleiin belli t - 1939 leUli için Müralap ve Ticaret Kanununun 385 inci macı-
•fü•.1e Vizede tilin .... nama •- • Ocretinln tayini. desi mucibince 'her hlssedann veln 
•-- .w __ .n.u yahuz bir hlaeye sahip bulumun. 
misyonunda bulunmatın. S - Ticaret kanununun 323 ve Heyeti Umum.iyeye iştirak~ ~ o-

Nohut -
2500 
2600 
2500 
2500 

10,000 

(809) {'14") Uf Gnetl maddeleırt muclbfnce Mec- lup hlaesl adedince reyt \'al'dlr. 
ruuı,. itil İdare lza1anna aalAhlyet ve me- Heyeti umumtyede ham buhm-

ıuniyet itası, mat arzusunda bulunan HilsedarJa. 
mı Ticaret Kanununun 371 inci mad 

3000 Babaeeld P. A. Akam bee hisseye sahip o!up ta desi mucibince hisse senetlerini ve-
aooo v... .. .. ~ada hazır bulunmak istılyen his- yahut bu hisselerine malik bulun• 
3000 Pmarldlu • tedarlar malik oldukları 18Detlert to- duklannı mübeyyin evrakı müsbite-
2000 " top • tlma ıflnünden en azı bir hllfta ev- Yİ içtima flilnunden en az bir hafta 

ftl flrketln merkezi tdareslne veya eyvel Şirkete veya bir bankaya ıev• 
.... _ '----ı bir'-·-~- "' di etmeleri icap eder. 
--~A .......... ,.. veya muesse- llECLtst IDAP ıı.• 




