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EkreınKönig Bir Türk Evlat Dağıtan Ana Aç 
Kadını ile Londrada Çocuklarını 3 Hayırsever 
Balayı Seyahatinde Kadına Evlitlık Verdi 

Buradaki Ablasından 
Genç Kadının En Son 
Afektupları istenildi 

.... Loladnıcla ..,. l8b • 
n.. rlvajWtllft huiımuık ..._ __ ani~· 

k6n1I &6ren1er onun IU1mda bin Ura ıa,_... 
bir tenfllla kürJı: oklutunu aöyl~. Po
lia, bayan Mefidlrenin restmJerinl abmf 98 bu.nJan 
da König'in realmlert libl tebtr ec1enk AYrUpaya 
ve Amerikaya göndermfftlr. Bayan Mefktlrenla n 
yaflahnda olduju, yabana clD bDdtll ve uçJannı 
Jı:mJ rence boyadıjı da tahkfkatınm cüm"4fndendtr 

lngiliz Kabines;, Harbi Yeniden 158 
Durdurmak için Ara HalkeviDaha 

Bulma Yolunu Arıyor Açıllyor 
Yeni Halkevlerini 19 
Şubatta Baıvekil 

Bir Nutukla Açacak 

Çocuklar Anahklan 
ile Giderken 0, o, 
Yavrusunu Gömmit 

GIH Ağlıyordu 
Y cmıın: Naci SaJrıllala 

Q ç tane kız çocuğum var. 
Birisi on, diğeri sekiz, en 

küçüğü de beş yaşındadır. 
Bir sene evvel zevcim öldil. 

Bunlan beslemekten Aciz kal 
dım. Çocuklanmı aviatlık ver 
mek istiyorum." 

* 
Dün, Tamn birlncf uyfasmda 

ve "Seniha" imzası ustün
de intişar eden bu ''ilin" dmıal!· 
mı, kızgın bir maymuncuk g\bi 
acrta acrta kurcaladı. Kendi ken-
dime: 
"- Biz, dedim, bir vatandapn, 

bir pseteye böyle bir Din vere
cek vulyete dtlfmeslne katlanabi
lir miyiz? Acaba, Kocamustafapa
ph Senlhanm ha Dim. keHI 1e

faletlle ltlrllkte, eemlyetln il~ 
dlalal de Dia __,.or ma? Ve • 

·~-~,il~!"""" ... """ ..,.. .... 
•'fllAı-W ... ..... ~ 

-~-:----:---------;--.;.--ı. _____ .,:.._ -- feWrednl blnd etdreMllr?" 

Tramvay Ve Tu·nel Jm.~~--;::t~ 
iltemenin faydab olacafma kam 

Şirketlerini 5 Sene :=t~!E 
N f ld Ed 

lemet lhtlyacmı yenemedim. Jto. 

a ıa are ecek ='8: .,::::--'°: 
cOmJe var: 
"- Bir .. nlAt •a11tı1wr .. " 
OtobO., ,CSreeelhn faciayla ara

nm.dald *1eufeyt azalttıkça, içim
deki heyecan çolalıyor. Bir eena
ze evine lkHYormut glblybn: Bt
ru ıN>ma. bir ana. Gç ~tunu. 
aazlerbnin önilnde, nlsyamn me
zanna ıömetek! .. 

Kendimi göreceklerhne a]Jfbl'o 
IDJY8 çabalar gibi, bir türlil ahp
madılım cümleyi tekrarlıyorum: 
"- Bir ana evllt datmYort• 

( SOJtU "t ır.-.dcJ 

Trablusta 
ltalyan 

Tahıidatı 
! Roma. 8 (A.A.) - Reuter AJ81111 
nun muhabiri bildiriyor: 

Haber verllclijlne ıöre. ltaıya -
haftalar içinde TrablUI 'Ve BiııpzlJe 
Jenl ukerl. kıtalar göndermlştir. Ba 
haber resmi ın.thafDce tekzip edilmi
yor. 
İtalyamn bunu B(ly(lk Britan,.,.. 

fncuiz - ltalyan anlafU'ası mucıbma 
ee Od memleket arasında yapdacat 
askeri maltimat teatisi sıralarında bil 
direceii öirenlhniftir. 

* Lonclra, 8 (HusuıU- BIJl\ln AYQl 
Kamaruında Mister Chamberlam (. 
talyanın Libyadaki kuvvetlerıala 
miktarı BOrulmUf, ve bunların 30 -
32 bin araauıda oldujunu söylenut
tir. Bunlaruı mütemadiyen ceklllp 
çeklbnedlll hak1rında IOrUlan lualıi 
kup Mister CbamberJatn cevap wc 
IDek 1'fa milhJet Jltemittir. 
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Arap Konferansı 
R ooCRUL Yazan: ômer ı.za 

F 
ilistin meselesini halletmek 
için Londrada toplanan Arap 

konferansının, eski Osmanlı İmpa • 
ratorluğu içinde yaşıyan ve ara~ç~ 
konuşan memleket nıiinıessillcrını 
bir araya getirdiği göze çarpın~ta .~ 
dır. Bunların bir eksiği, bugun~~ 

S . d. Suriye hala 
kom~umuz urıye ır. 

manda altında yaşadığı irin konfe • 
F· ı· t' e ilişik O• ransa çağrılmamış, ı ıs ın 

Jarak Jııgiliz mandası altında yaşı • 

E d .. h·· k·nıetı' ise .konferansa yan r un u u . . k 
İ;?tirak etmiştir. Konferans~ . ~ştıra5 eden bu Arap menıleketle~ı ır~n. O • 

1 • amıası ıçınde 
nıanh imparator ugu c . 
hu~usi ve mümtaz bir vaziyeti ~ıuz 
olan memleket, yalnız Mısırdı. a. • 
kat o da Osmanlılık camiası ile. bıç 
olmazsa, hukuk bakımından, alaka· 

sını kesmemişti. . lrlancla 8Qfvekili De V alera 
Osmanlı İmparatorluğunun, ~ü -

yük harp neticesinde yıkılması ~ze· 
. b '' t ·· bu Arap nıemleketlerı u· 

rme u un d si 
zun bir buhran ve imtihan evre 

. t'han ile buhran, 
geçirdiler ve bu ıın 1 

1. k dar devam 
bir kaç yıl evve ıne a d 

. İ ·ı· andası altın a etti Irak ngı ız Dl 
• ' . akildir .Mısır, 

yaşıyordu. Bugün milst • istik· 
ühi b' mücadeleden sonra 

m m ır l.li • sağlam 
!ilini kazandı ve bu istik a ~1 

• 

lamak 
lunu tuttu. Hicaz ıle N ecıt 

yo . · d cimdi bu 
b . uharebe netıcesın e ,.. 
ır m . lan Suu • 

iki memlekete de hakim 0 

. d b' lecti Yemen, 
dAl . idaresın e ır ,.. • 
ı enn . . . Necit ile 

bir müddet ıçın Hıca:ı ve 
husumet halinde yaşadıktaı_ılAflsonra 

İrlandanın 
istiklCili 

Meselesi 
---<>-

11lngiltere Vaziyetin 

Tabii 

Mani 

Tekamülüne 

Olmaktadır .. 
. harbi nıüteakip ihtı a arını 

kısa. bır . istiklali bütün bir dev· Dublon, 8 (A.A.) - Ayan meclisi 
tasfıye ettı ve · 1 l d h 
1 1 

rak kendini ıösterdı. r an a va deti meselesine dair mü-
et 0

; k la Suriye ile Filistin kal- zakereye dün devam etmiştir. Baş -
Ka ~u ~ki memleket te diğer Arap bakan B. de Valera tedhişçilerin yrıp

mıştıİeketleri ~bi müstakil yaşama- tığı suikastlara dair bir suale ::eva -
~e~ ktılar Ve diğer Arap mil • ben dem.iştir ki: 
fe~le:i~den f~rksızdılar. Fakat onla- "- İrlanda hükumeti bu hadise -

karşılaştıkları bambaşka enicl - lerden müteessirdir. Ve bunları tak
~ın vardı. Suriyede mezhebi ayrılık- bih etmektedir. Memleketin meşru 
ı:~a dayanan cemaatçilik ruhu, milli ve halle tarafından seçilmiş hüku
şuur içinde erimemişti. metinden gayri hiç bir teşkilat Irlan-

Bu da Suriyeyi parçalamak im - da halkı namına söz söylemek hak
k· nını hazırlıyor ve Suriyeyi idare kını haiz dejildir. Adliye nazın, oto-

!_l' aı t.sı:rr;cel~llir'"tli6i::n"fiu1c'\1: fÜEf\n\&N1.HIWIMı~c~ıı.l!l~m11tel)~: 
ymoert;:in,· bir Dürzi muhtariyetinin şedecek kanun projesini meclise tek-

. lif edecektir. İrlandanın parçalanma-
daha baska isimler taşıyan bır ta· 

ve ~ b'lh sından yegane mesul Britanya'dır. 
kım teşekküllerin üremes~ 1 assa Bu haksızlık yapıldığı vakit ln~iliz 

'ha yiizdendir. Filistine gelınce; ora· nazırları ancak bir intikal tarzı tas-
da milli bir yahudi yurdunun kurul· b hs ld • ·· 

1•1 fiyesi mevzuu a o ugunu soyle -
ması Arapların umduklan istik a e d b · h' , d' mişlerdi. Fakat o zaman an erı ıç 
kavuşmalarına bir mania teşkil e 1 

• bir şey yapılmadı. Bu müdafaası güç 
yordu. vaziyetin nihayet bulmasını İngiliz 

Arap aleminin bu davayı benim • halk ve hükumetinin dahi sempati 
semesi ve İngiltere hükumeti ile .. bu ile göreceklerinı zannediyorum.lrlan
davanın halli için sürekli teşebbus • danın parçalanması, eğer muvaffa -

F 'li f kon· l dı k lerde buluması, nihayet ı s ın . kıyete erdirici bir yol o sa~ , . m.~-
feransını topladı ve bu yüzden eskı vet istimalini bile haklı göstenrdı: 
Osmanlı saltanatı içinde birlik tef • Fakat bunun muvaffakıye.~ı gayrı 
kil eden Arap memleketleri mür~h· muhtemeldir. Kuvvete muracaatın 
baslarımn Londrada birleştiklerıne h' bir şeye yaramıyacağını tekrar 

ıç ı ·1 . 
şahit olduk. . ret etmek isterim. ngı tere vazı-

1 o ' ışa A "1" • i 1 
Konferansın Filistin mesc esını etin tabii tekamu u~e man ° · 

halledip etmiyeceğini henüz bilıni- ~aJctadır. Eğer, Ş malı İrlandada ln· 
yoruz. Fakat bu sırada bir Arap fe· giliz garnizonları oı:nasa~dı, •ıt:! 
derasyonu fikrinin ortaya atıldığ~nı bestçe İrlanda hükumetıne ı 

t · b (ık ser d ' İrlanda hükumeti bazı nokta-görüyoruz. Londra ga7.ete erı u • eder ı . . 1 ri mütemadiyen işlemekte ve ~n.la· lar üıerinde bir takım tavız er yap-: 
şılan büyük bir Araplık camiası ı~ı~· ğ hazırdır. Fakat d ğer bazı me
de yahudilere küçük ıörünecek bır :~el:rde bilhassa İrlanda. lisarun~a 

di urdu 1 sı bahsinde metın ve azım 
milli yurd ayırarak yahu Y kullanı ma . 
meselesini halletmeyi ummaktad.•r.. • dır İrlanda halkının kendı mu · 

kar · hakim olmak hakkını 
Yani asıl hedef, yahudi me."ele!llını k dderatına • 
halletmek ve arada Arap ateıni ara· h:leldar edecek bir anlaşma ımkan-
smdaki baiları kuvvetlerindirmek • sızdır.,, 
tir. ----<>---

Fakat Araplar arasmda bir fede • ÇekOS~OVGkya 
rasyon yapmak ta sanıldığı derecede 
kolay değildir. Çünkü henüz teşck • Şimdiki Vaziyetir.den 
kül eden ve istiklallerine sahip olan 1 • 
her Arap memleketi, henüz en bil· Memnun mış 
,·iik meseleleri halletmemiş vaı;İ,\ et· A K fl (A.A.) - vam ama-
tedir. Buna rağmen bu Arap menı • J.,ondraÇ~koslovakyaya İngiltere ta
•ekctleri arasındaki iştirak noktaları rasmda lan krediler hakkında 
Pek çoktur ve bunlar bir federasyo- rafından ~çı ve Duff Cooper'in sual
btı teşkile de müsaittir. muhalefetin veren hariciye müst~-

İngilterenin bir Arap federasyo· terine cevap hükumetin Çekoslovak-
tıuııa taraftar olmasının sebebi, bii • cı:ıtı Butler. · ld - · r t kip etmış o ugu sıva-
tün Arap menılcketlerile alakası, ve vuya kar~ 8 

esulivetini kabul ettJği-
bu memleketlerin İmparatorluk mu· ~etin bütiı? m "Çeko!!lovakya bu
\'nsalaları üzerinde buJumnasıdır. A· ni söylemtŞ ve ve şimdiki vaziyetini 
raplar birlco;ik olw.larsa, İngiltereye gün mes~ttetu~ e tercih etmektedir." 
takip olan ; nbancı devletlere karşı harp vazıy ın 
g<.:Jmek kolnvlasır. 'ştir 1 -1~. • • d d~mı · hükumetin Çekos ovaA.v:ı 

Onun ir.in İng'ltere, Arap fe e • Buttcr. .. "k yardımda bulun-
:tns~ onu fik rini de, Fransanın mu • i('İn daha bU~ olacağını ve fakat 
halcfotinc rağmen, teş\'ik etmekte makla mem~u rın muhacirlere ve 
ve IJondra lconferansının hu yolda verilen para. a rıae kafi gördüğürıii 
bir .tnukaddeme sayılmasını istenıek· memleketin tma hükumetin muha-
t"d ı r edikten sonra · . . b söyl d minyonlara kabul 

Fakat dediğimiz gibi bu ışı de a· . teri bilhassa 
0 tl ;=ret et 

Şarnıak kolay değildir ve şimdiki ~r arfettitİ gayre ere -s- -

1 
• . t ıçin s 

ası gaye, yahudi yurdunu temJD e • :..+if', 

lllcktir. mli--

Yuvarlak Masa Konferansı 
~üzakereleri Başhyamadı 

Başmüftünün 

Mutedillerin 
Murahhasf arı ile 
Arası 

Bugün Konuşmalara 

Bulunursa, 

Başlanacak 
Londra, 8 (Hususi) - Yuvarlak masa konfe,. 

ransında Filistini temsil edecek tek bir heyet teşkil 
etmek meselesi henüz hallolunmamıştır. Başmüftü

nün partisini temsil eden heyetle kendilerine mute
dil adını veren heyetin arasını bulmak. Ve bu suret
le iki heyeti birleştirmek için vuku bulan teşebbüs
ler henüz bir netice vermemiştir. 

Meselenin bu gece halli beklenmektedir. Bugün 
Mister Makdonald, mutedil heyetle, sonra Mısır, Su
udi Arabistan ve Irak murahhaslariyle görüşmüş, 

fakat Filistin heyetim teşkil edememek yüzünden 
resmi müzakerelere başlanamamıştır. Müzakerelere 
yarın başlanması muhtemeldir. 

Vaziyetin bu merkezde olduğu sırada Londra ga
zetelerinden Sunday Times konferansın hedeflerini 
tavzih eden bir yazı yazmıştır. Bu yazıya göre kon
feransın istihdaf ettiği bir gaye de, Arap Federas
yonudur. 

Yuvarlak Mcua Konleranıına İftirak 

eden Arap murahhaılan L~ndraJa 

.. 

ftifK 
Yakışmadı Deijil ! 
Lakin ••• 

Yazan: B. FELEK 

Devir, çağ, şahıs \«tya idare far· 
kı ıözetmeden pürüzsüz, ka· 

yıtsız ve şartsız olarak memlekette 
:fazilet ve namusun, iffet ve kanaatin 
hakim olmasını istenıiyen bir tek 
fert çıkamaz.Olsa olsa bunu işkilli O· 

lanlann o da içlerinden istememesi 
düşünülebilir ki, bu da ne dışan,·a 
vurulur, ne de vurulduğu zaman 
müdafaası kabil olur bir noktai na· 

zardır. 
İmdi ben, sen, biz ve siz yani on 

·~ekiz mily,,nluk Türk camiası her 
zaman olduğu gibi bugün de, yarın 
da memlekette fazilet his ve duygu
larının hakim olmasını ve buna en
gel olacak şeylerin amansız olarak 
kınlıp devrilmesini isteriz. İsteriz 
ama bu arzu kafi değildir. Hatta bu 
arzunun fiiliyatla ku'\·vetlenmesl de 
kafi değildir. 
Lazım gelir ki böyle bir mücade

lede habis noktalara çok iyi nişan a

lınsın ve pek iyi isabetler vaki ol • 

sun. 

Yakın Şarktaki Ingilizler bu fikre müzaheret 
ediyorlar. Mısırlılar, Iraklılar bu fikir lehındedir

ler. Nuri Essait Başa Mısırda bu meseleyi ileri sür
müştür. Yalnız Mısırlılar, hilafet işini birdenbire 
ortaya atmakla bir taktik hatası yapmışlardır. Mı

sır, Arap memleketlerinin en zengini, coğrafyai 
mevki bakımından en merkezisı olduğu için Arap
lar onun siyasi liderliğini kabule hazırdırlar. Fakat 
hilafet meselesi apayrıdır. Çünkü bu mesele üze
rinde ihtilaflar başgöstermektedir. Fakat Filistin
liler, yaptıkları miıcadelede, Mısırdan pek te yar
dun görmedikleri için Mısırlıların liderliğini pek te 
beğenmiyorlar. Fakat Ingilizler Mısırlıların Arap 
liderliğine müzaheret etmekte ve bunun lngiliz nü
fuzuna hizmet edeceğini sanmaktadırlar. Fakat bu 
ümit te eskisi derecesinde kuvvetli değildir. Bunun 
sebebi Alman ve Italyan propagandasıdır. Araplar, 
bu propaganda sayesinde Ingiltereye ve lngiliz nü
fuzuna kar§I bir takım .kuvvetıerden istifade ede
n .. 1r':;--!.-4 ""''Jmlslardır. 

manya ile İtalya, Filistin meselesinden istifade ve 
bu hadiseyi istismar etmişlerdir. 

Her şeyden evvel iyiliğin kötülil· 
ğii gidermesi şeklinde zaman ve me
kan mefhumundan şahıs ve makııım 
teı.irlnden azade tam ve mutlak ol
ruası tabii olan böyle bir fazilet na. 
runun bizi tam aydınlatması, nasiye
lerimb:I panl panl parlatması için 
gürültüye getirilmemesi, Uubaü, 
gayesiz, tesadüfi ve münferit hare
ketler telakki edilmeye müsait şekil 
almasma mahal verecek unsurla~ 
dan tamamen ayıklanması lamndır. 

Yani ufuneti hakkında tam ve kati 
deliller elde etmeden etrafında va
veyla edilen bir yara açılır ve için
den hin çıkma:ı.sa, asıl deşilmesi 
milli bünyemizin sıhhati namma li\· 
zumlu olan çıbanlan deşmek iste
yen luin itimattan sarsınhya ufnr. 

Butun bunları unaay .ıı~ ~ ~we ıu-

Italya silah ve mühimmat göndererek nüfuzunu 
takviye etmektedir. Almanlarsa Irakta durmadan 
propaganda yapıyorlar. Almanyanın Bağdattki mü
messili, mükemmel bir müsteşl"iktir. Kendisi son gün
lerde, Suudi Arbistana gönderilmiştir. 

Alman ve Italyan propagandası Suriyeyi de ih
mal etmiyor ve Mısırda da Ingilizlcrle mücadele 
ediyor. Mısırdaki Italyan kolonisi yerli halle ile sı
kı temas halindedir. lngilterenin bu propagandaya 

Bitmem anlatabiliyor muyum! 
Gerçi hadiselerin dq manzara1a

k defa f7.I delil al'8.lllaktan mDs-
mtıkabele etmesı ıazwıau. 

Londranın 

Müdafaa 
Tertibatı 

-0-

lngiliz Hava Kuvvetleri 

Eylulden Sonra 

Çok Fazlalaştı 
Londra, 8 (A.A,) - Harbiye Nazı

rı B. Hore Belisha Londra müdafaa
sının en büyük itinalarla hazırlan -
dığını dün bildirmiştir. İki yeni alay 
Londrada daimi surette kalacaktır. 

Eylül ayındaki buhrandan sonra 
İngiliz payitahtının müdafaası ha -
zırlıklarını tenkit eden ve 100 top
tan bahseden gazeteler şimdi Lon -
dranın, hava hiıcumlarına karşı koy
n.ak için en yeni tipte 400 topa ma
lik bulunduğunu tebarüz ettirmek • 
tedir. 

Rumanyanm 
Harici 

Siyaseti 

Yeni Rumen kabinesinde Başvekil 
muavini Arnıan Kalinesku 

Bükreş, 8 (A.A.) - Geçenlerde te
Hava kuvvetleri kumandan :nua • şekkul etm.i~ olan Rumanya kabıne

vıni Mallory, eski hava subaylarının sinin m~mlekete hitaben neşretmiş 
bir ziyafetinde söylediği nutukta de- olduğu beyannamede ezcumle şoyle 
mıştir ki: denilmektedir: 

·~- Şimdiye kadar oldukç~ geri- "- Milli teceddüt cephesinin mu-
ledık. Fakat bundan sonra duşman- 1 hassalası olan hükumet devlet ha -
lara karşı koyabiliriz .. Büyük Brtt~~-1 yatının tensikinde yeni bir satbaya 
yanın hava kuvvetlen, geçen ?ylul- girmiş bulunuyor. Hükumetin pro -
dekine nisbetle çok daha fazladır. O gramı, ecnebi memleketlerle normal 
umandanberi gayet muntazam te- münasebetler idame etmek suretıle 
rakkiler göstermiştir.,. memleketin müdafaa ve tarsini hu • 

susunu ihtiva etmektedir. 

Balık Avı 

Bahsi 
Tazeleniyor 

--o-

Rus Harp Gemileri 

Japon Balıkçı Gemilerini 

Batıracaklarmış 
Tokyo, 8 (A.A.) - Bütün fırkalar 

namına meclise yapılan bir teklif 
projesinde Japonlara ait avlanma 
haklarının her halde himayesi hüku
metten talep edilmektedir. Teklifin 
mucip sebeplerinde bu haklara daır 
Moskova ile yapılan müzakerelerin 
neticelenmediği ve Sovyetler Birliği 
hükumetinin muahedelerle Japon -
yaya tahsis edilmiş av kıtalannı beş 
martta müzakereye çıkarmak niye -
tinde olduğu yaZtlıdır. Bu teklifler o 
kadar mühimdir kı, Tokyoda Ajans 
D.N.B. ye göre, Rusyanın askeri ha
zırlıklarına dair itimada layık haber
ler bile dolaşmaktadır. 

Viladivostok'da Sovyet filosu ku -
mandanlığı nezdinde hususi bir as -
keri meclis aktolunmuş imiş. Sovyet 
sularında görülecek Japon balık~ı 

gemilerine Rus harp gemilerinin der 
hal ateş edeceğini Moskova hüku -
meti bildirmişmiş. 

Hırvatlar Yeni 
.Kabineyi de 
Beğenmiyorlar 

Amarika işsizlerine 
Yardım Tahsisatı 

isteniliyor 

Rumanya, beynelmilel hayatın şe
niyetlerini, derslerini ve eski ve sa
dakatli dostluklarını hesaba katmak 
suretile sulh sıyasetine devam et -
mektedir. Rumanya, Şarki Avrupa, 
Tuna havzası ve Balkanlardaki dost- Belgrad, 8 <A .A.) - Muhalefet 

Washington. 8 (A.A.) - B: Roose

velt sene sonuna kadar işsizlere yar

dım için Parlamentonun kabul etti
ği 125 milyo dolarlık tahsisat ka -

nununu ımzalamıştır. 

B. Roosevelt ayni zamanda kon -

greye bir mesaj göndererek 150 mil

yon dolarlık münzam bir tahsisat da 
ha istemiştir. 

larile olan ittifaklanna olan imanın· partilerine mensup mebuslar akşa
da sebat edecektir. Rumanya, Maca- ma doğru bir toplantı yaparak Svet
ristan ile daha mükemmel bir anlaş- koviç hükumetine karşı "gayri dos
ma yapmağa gayret etmektedir. tane olmryan bir bitaraflık" hattı 

Rumanya, Bulgaristan ile :timat 
esasına müstenit münasebetler tesi - hareketi tutmayı kararlaştınnışlar-
sine çalışmaktadır. Rumanya, Sovyet dır. Söylendiğine göre, B. Maçek 
Rusya ile muslihane ve iyi komşu - Hırvat meselesinin halli için bugün
luk münasebetlerini muhafaza etmek kü hükumetten daha geniş esasta bir 
emelindedir • ., hükumet lamn geldiğini söylemiştir. 

tafni bırakacak pkllde itham ecliel 
olabWr. "'Zevaı.Jr aldaacıclır'9 DMMli 
söylenmeml§ olsa bDe mevzuubaht 
oldufu yerlerde hazfk btr hekbnbı 
bir hastayı tedaviden evvel libora
tuvar ve kllnfkte uzun uzadıya m ... 
ayene ettiği gibi namus ve şeref has
talı'klan vakalannt bundan daha 
fazla bir itina ile muayene etmemiz 
elzemdir. 

Bundan birkaç hafta evvel bir po
ligonda •tlt tecrübeleri yaprlıyor
dn. İçimizden birisi diğerlerinden 
daha iyj vurdulu için adamcaiJzı 
şaşırtmak istediler ve o endaht eder
ken, onun hedefine başka bir silahla 
başka taraftan birkaç fişek attılar. 

Ne kadar Jsabet vaki oldufunu 
anlamak için hedefi ıeriye getudik
leri zaman azami beş mermi atılan 
hedefte yedi isabet görüldü ve böy
lece - latife olmakla beraber • ada· 
mın belki de pek iyi isabet ettirdiği 
beş vuruşu malCtl ve ~Upheli hale 
geldi. 

Bu münasebetle hocanın bir fık
rasmı nakledeceğim: 

N asrettln hoca bir gün "1e~ne 
binmiş uzakça bir yere gldiyormnt
Yolda abdesti sıkı tınnrş. Şöyle mtl
naslp bir çalılığa gelince. es~kten in
miş ve hayvanı yedeğine alıp çalı
lığın arka ma geçml : ihtlracrnı de
fettikten sonra da çahbğın ardmdan 
cıkmış. Tam çakşınnm uckurunu 
bağlarken oradan geçen bir~ yolcu, 
Mr hocaya, bir de eşeğe bakmı~ ve: 

- Tüü! Utanmaz herif; diye ho

canın suratına tükürmüş. Tanıma· 

dığı bir adamın bu hareketine bir 

türlü mlna veremlyen hoca arkası
na dönüp bakınca yolcunun şUphesl· 
nl anlamış ve şu cevabı vermiş: 

- Haksız değilsin arkadaş! Hani 
yakışmadı da değil! Lakin bir kere 
su ak sakalıma, sonra da ~ahnm 
ardına bak ta ondan sonra suratıma 
tnkiir! 

lktısat Vekciletl Tefti§ 
Heyeti Refsllğl 

Ankara 8 (TAN muhabirinden) -
İktısat Vekaleti teftiş heyeti reisliği
ne Maliye Vekileti mali tetkik he
yeti azası Hakkı Kamil Beşe taym 
olunmuftur. 
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.M c-~ ı, k e I""Tı e 1 er ele-
1•. Frmkldc Muallimlere Konferanslar 

Mefbut suçlara bakan Alllye Dö~ 
düncü Ceza Mahkemesi dün 188 bia 
franklık bir dolandmealık davama 
baktı. Davacı Turan Bar sahibi Hü
•yin suçlular ela Halim Kaptanla 
&eyyar h.alı satıc1B1 Yani 'l<W•. Bu a
ğır yekunlu dolandırıcılık iddia e
dildiğine göre fÖyle iflenmiştil'! 

Alf KAllA RADYOSU 
TQrtd,. ... ,....,..,.. P•talul 
Ttlrkl)'e Radyon Ankara Radyosu 

Dalsa Onahıia 
ıae ın. 1a Kes. 120 it•· 

T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 11.'9 m. M!lft Kt'S 20 Kw. 

Perıembe, t. 2. 1939 

Sevdiği Kızı Oldüren 
Garson On iki Sene 
Hapse Mabkiim Oldu Bir alqam iberi Hallıa Kaptaa 

Turan Bar sahibi H6s8'fhw sltmit "--- ve kendisine: 
12

•
30 

Program, l2.3
5 

Türk milzill - Pl. 
"""'ı"'" sene Nısaum 24 ftncG glbıil Bmnlyet Müdürlü&üne bizzat gide- 13.00 Memleket saat Ayan, ajans ve mete-

gecesi Harbiye civarında karanbk bJr rek wıtm oJdum 11eqey1 Wraf et- - Sana Aawrik'11 bir seyyah ge- orektjt haberleri. 13,10 - 14 MUzik (Uver-

!IOkak içinde Roza AJıJel isminde tim. Aajelln llJledllf.m hareketleri- tlreeeliJn. Vült .-C olduğu itin ı-ra ıorı. w im konwte) Pi. 
genç bir kız on yerinden yaralana- ai hatıfleücl •bep olarak naan itt. bozdunmadL Beeebl paralarını mu-

1
..-0 Pr.-.n 11.11 Müılk (Hafif .-~ 

ralc öldürül ü-+ü B 1n.-._ de ""-- -' vakkate abma a.ndisine Türk - Uraiv_,e "--1
- --10--.ı• ......_ ••rl• Juı.r • PL), lSl.OO Konutma (Ziraat ..ati). m ,. .. · unu '"u~-. ~· umanm rica ederim.,, .- ~--- .._ ~' .... 19,15 Tnrk mQıili (İnce uz ı...ı talamı: 

Ropen Sıfıryan tsmlnde lpk bir Bmnlyet Dfr.ktörü 
0 

vakit suçlu- ruı VW nta. ... ve biraz sonra da lıonleran61 dinliyen __,liııtl• ıtllrdlllhicazklr faslı), SafUre Toyakm ;.,-
ganondur. Ağırceza Mahkemesi dOıı nun O.tünü ara•-·· ~e -binden An çok iyi il~ _,,ar satıcı Yaai- fbıeklle. te.ee Ajana, meteoroloji haberle-

b d 
_., "'"' -' ıı~L. ..._ .. ı_; takd' t · tık tedrisat mualltmlerinln mesle-ı- .,, -·t ~--- ft ) 

u avayı neticelendirdi. Suçlu7a U jelin fotolrafı da çıkmqtır. 3• ıe ""'.-- .,........,. ım e mış ..-., --- ..__ < at, 20,1a Tftr'lr: mtld-
sene hapis cezası verdt. Bundan IOIU'a reli haıırlanan - tir. Yani ceblnclm qlkardı~ bir zar- ld bllgtıerini çopltmak malaadiyle 1 Bank iL Qkuaıılr. Necmi :ama. ımnaııat öa-

Ce'-- ı1 -'-•• 1 J -..- im '""iadeJd 118 We Fransız franeını Maarif ldarelinln haz1rladıit konfe. 1 4eneee. Calaaıu: V~ l'U."tct Fer.n. ~ aç ır a.,~"_., re ı suçu- ran okuttu. Ve .... ,.luva evvell (18) "k .,.. Refik I' "'--" t ç .. ı., .. 1 ktfh --ı ., bar •hilııl R..,_ göstermiş ve r~ sert.inden Uçö dün verllmlftlr. Kı•MNllnff 1 --•- ersaıı. ....., ...... e _. - Osman 
nun tev aneden posta tle g6nder- aene bapla cezan verdt tıte hafifle- Dünkü konferanslardan tarihe alt -.....- - bel' (Umk ı>effevl), 2 - All efendi, şar-
dlllrdmldildafaanamestnl okudu: Di- tici •bei> buldu•· 

1
,.,_ ce-•ını '-~ı. 8500 Un para lltemiştir. Hilseytn TQfldJe tt Banlslll!U lıqnblnlı v• ıu~ !>alma seni ben ararım. 3 - M. Cell-

yo u • ri •" """ - UJU kU&J' açq 1JU911 lıaz1rlarken Ya- olanı Yöbô Muallim Mektebi MU. ııuıaNıull "'°" eut "-lllU tcıtn _. 1ettia pt. farkı: Naft tlr1rat tule paf. 4 -
' yordu.Mahkeme elde edilen çakıntn -• -1 .. ..ı...~1 ..... ıw- li d k rfı dürö ffA-•t Onanntu taraf•.,...a-- Ga ., _._. ... Sut • ..__._ ""- •·-• feYki -- ·-'" ~ ........... ~. _. __ _ 

- Ben yedi 1eneclenbert RMa An- suç aleti olmadı• ,,.in de 'L.enc:t•-ıne m - ,,_ ........ e ne t za _., "- -~IMUJ up ---· ...__.. ....... - _,,, _ ... ..: &Y- .._ .... 

j 
il &... -1... On nl •• .... "' ... cebine ı...aı-t. ,,. içine gazete ka- latasaray Liseaiııcle verilmiştir. Hl· keşldesi S.Qka umumi merkezinde ve "lQ- fll'are. 5 - Suphl Ziya, l11fÜ tulu: oo. 

e eev.,,oruum. u a beraber ya- işde edn--a..- - An~Un va-'-'erl- -~ -• ""- •-- h d P lm•-'•• ..... __.~_._ aerıcU blraz sözl--'- 8 F-'-ıre F dum. Ganonl ......_... ..... ,~ ra.ı Anlan dolduftlulU başka bir zarfı çı- aut un8\JnlU bu konf•antJta lllnnek ...... uzmun a ya ı .,_. .... .. .._ ... auıe. - ... ersau: 
§1)'0!' uk, bftfeet11k ya- ne de 10Q Ura tumlnat wrilmeline k---L. H"-'- 11-tmıc 0 

da _
00 

teplerb\ t,arih tedriaatında)d Uhi kazanan talllllerin isimlerini, hesap nu- ICmnen~ tabtml, 7 - Refik !'ersan, mcaz 
parak kazandıtım para ile hem An- karar vert•ordu. ~- -.~- - Y 0 "' m m maralaruu ve bulundukları ..ııtrlert sıra P!'lu: ~lbaıhe UelP llttln. 8 - !letlk 
jeli h d ı.. .... ...a-:_ı ., Urayı kenditlne _.mif ve kapalı pyelerl ve usul bakımından IÖ'Jetl- ile ya~~ ,......_ BiıOla IUkl: llJ beabn ,_. lfl• 

em e anuı ve ~--~~~ Ropea bu kararı 19Vinçle ltarpla- aartı da kawına knvmullur. lecek .,aşlıca noktaları izah etmiftir. 1000 ııra kazanan: Hüsnü 1912 (V'skil- lOıa. 1 - TUnO: lndltn ~ baı.o.,•ae 
ya .. tıyordum. AnJel bir J'9l'de it dı w: HU.., _,, Unlventte lıonferam salonunda dar). lO - S.. -.nald. aı.oo JleaıleQt .aai 
buldu. Onda ıöalünü çaldılar. Ben.. - Doqada Anjelln fotoğrah la Puartıell. Satı, Ça~şam- verilen yurt bllqbılne alt konferans ı;oo ııra ka•u"ıı~ Saliha 11312 <An- ban. 21,00 KQD1Jllll8. 31,15 Esham, taıı .. 
d~ aopmaya bafladı. Bela d9 ır... vardı. Ne olur onu da bana •ade edl- ba atın1erl AmertlllhYı beklemış ve ilnlversfte pl'Of•Brlerlnclen Sadret- icara), ZehN HM9 ct:mnlT). vlllt, lwrıbb'o - nukut borası (ftat), ı1. 
dislnden aynldım. 0 yeni dostlan ni cledt X wrildt»I t ln j d weluwytnoe kaMdaJd zarfı açmış ve 2JO .. r llra kazananlar : Reşit 8980 30 lılCldı (Slıllıden eelolan, 8fl1a'tl 9arıpt
yanında beııi teıyif ve onlan +--' zİar .~ ••;. anı ar lçladen çakan ,...ıe kağıtlat'mı gö- tin Celll Arel tarafından vernım.. (lstanbul) Seyf\&llü 753'l <"••>· Ay- ..., ~>. 11,tl JılQsl1ı c11eıoıuı.., 
etmek için her f:u-s.ttan istifade-~ ~ HV........ 1fU11a ç flYO?' ar- rünce vulyetl anlaauş ve polise mü- tlt. Prof81Öl' konfenpmda yurt'" han Sami. 2911 (SalnJWı). Pı). as.oo MillPıı ne~ ....... , lef; 

qAo raeaat etmlftlr gistm kuvvetlendirmek w yurt bil- YU:ır llra kazananlar: N~ AP~>. J - U.t: EIJenceU ınarw, 
diyor, benim Y<>lumu bekliyorlardı.. - Ah, dfyordu Şu AnjeUn fd'tol- Davacı mı"''"-...at ika etini bu gisinin tedris tekniği hakkrrıda iu- Ankarada : Osman 31835, Mehmet 3 - Yvatıı: CDu«J'klannl .. ) operetlndım 
O gece de Anjel yanında lld cloltu rafını da alaydım. Hiç ıam Yemft· ~~·0- ş Y 32541, Sabahattin 21483. potpuri, 1 - Pacherneu, \'!yana eazlbesf 
ile &ntlme çıktı. BJna hakaret ettt etim. Onun fotolraflyle beraber 

11 
.. kilde ulattlktaa 1e>nra söı suçlu- hat vermlftil'. leta111Jutttaı TQrhan 8-._ MııktıU 8D'74

3 
(Vala), • - Leuehne., lfUUJ4Ea (l'ante-

0 delikanlılar beni davdOI~. Ben de c19a1ı 
18 

bile t- lara verildi. Yal kendlstnl fOyle Kadıköy 12 tnct ilkmektep N)()P Mehmet 1393 (Uıküdar), Marta 202.i ~l). f - ao.lnl (llınıa ••lan) keallk 

An 
seldin. e •M lene. 1a nuya ?W -ndataa -...,., nundaki cotrafya konferamı tae ı,_ (Beyoll\I), • oı>ts'UUW uvtriQrQ, 8 - LinMe (V...0.) 

jeli yaraladım. Öldürdüm. Sc>nra ... u .... ,. ın. _ Ben Tunn Bar sahibi Bay Hü- tanbul Muallim Mektebi muallimle- lzmır•eı 90rutl HHt, Fatma 14358, ,,. ... U,00 JılQılk (O- rnQlfli), u.~-ı• 
---------------------- 19Yhtln clawtl G...sae kendisine git- tinden l'9vzi Selen tarafmda1\ V"tril- Hakkı 21509

· Son ajana hak'lerl ve ~ pro~ ""'a/ı J K F h -'~ Bu k nf ıı.....~ oıoeı; .. hırı.,..ta: N1u1Jt ıta1 (~l. • .ft. j fJeue ızını U şa tim. Bana halılarını satacaktL Ben wa9wT. O eranstt C<l • .-..,.ya Mustafa Yüksel 3408 (Kayseri), Mari Vus-
kffndl•lnden para almadım. dMlertncleki en yeni telikldlcııri, bu bllQru 1131 (Mersin), &emaettla J>1eba- HN"ONll.IR: 

RezaletÇıkaran Teşvik Eden Kaptan Hılim de Yaniyi Htı.eyl- teWddiele llÖN eoinıfn cltnlorı..ın ..... - (l<onn). .. ••• Bil- - -· -
nin talebi üzerine çağırdığını slSy- ilkmekteplerde ana P~Niple.,hıi ve Elllfar u,. k ... naıt..,. ~P~=.:=:lllf 

B r Kadın Bir Ana ledi ders aı.ııerinin karakt•rlerlni bildir H~;:·::c:s~~~5:i~s~r1c:a1' a5N. '1,10 BerU. Qa---= Kaftllk lllUllld, 
Muhakeme şahitlerin çalnlmaaı miftir. lstanbulda : Mustafa 72832 80h~ (1.U: 0.Vaqı), (9.41: Vaı.ler). U: W. 

Düiı Sultanahnıet Sulh Birmfi Ce- için tal'k edildi. Uqün yine ayni Y•rlf'?de bu pıev .. :mm, Ziya 830 (Galata), Yedne 11981 1-olıffri (ŞopraQ), 11 8'rlin ~ ~ 
Mefbut suçları bakan Su.ltanaJl. 

met Sulh Üçüncü C... Mahkemeli 
dün zilzuma aarbot olarak Mercan
da lamailin kabvelwıeline littJji 
ve orada ıezalet çıkarchkta11 IDDI'& 

da 11wtı iddia olunan Leman iamiD
de genç bir kadırıın duruımasını 7ap
b. Dnacı lamd flk'jethıl f6yle an
lattı: 

- J)Un gece yansından sonra saat 
l1d4le Mı bayan hllllm blweııa..,. 
geleli. Çok urh()ftu. Arakta durum
,orctu. Ballftlı. Qallrdl. Rualet ~ 
kardı. Bu .,.- bana da atar kiilGr· 
ler etti. Ben kadın ft ...-. eld1*a 
lçiıl kendialne biirmet .W.. Bina 
sonra da muanm o.tünde mdı. Po-
11• haber verdik, kendilhü karako
la götürdüler. Dava ediyol'UJI\. iten· 
dlsine ceza verlnia. 

Bundan 1<>nra ıa. alan Leman ken 
dilini müdafaa ederken: 

- Bira lal'hoftum. Bir bhw al-
19ak için gltmiftlm. Kahve vermedi· 
ter. Kimseye hakafet etmlf delfllm
dlyordu. 

RWm phltJerl dlnledL Zabıta 
dokturunun wrdtlt raporu okudu. 
f .emanuı aarboşlulu aabtt oluyordu. 
Kendisine 3 ,on bapla 3 lira para ce
mı verdi. 

Süleyman Fenlğln. 

za MahlcelHlinde 21 yapııd.aki kızı Ltanbul Asli U .. .. h::ı.. .. ı.. IRl1ar tberlnde konftrtmalar v•rile· (Jle7ellu), Mehmet ano (BeJUıt), Hun- Raru.z:uatkl. (14,15· Devaırıı), 13.lO Silk .. ~e çuncu ~...., aektir. dl 1331 (Galaı.>. rer. vsıe konsert, (14,30: Devamı), 17,10 

Saadeti fuhp tefrik •ttia1 iddıa olu· mahkemeııinden; Huan Oıbek tara - __ lzmlrd•: CeUk 5303, Luııa 1,912. w• BrOao: lltflıtye M"lrestra11, ıt,45 Berlin kı-
nan Mehmet Pap karakolu civarın- fmdan Kasımpaşada Yahya !{ihya 1' 16J81, KAmil 1894. • ollNu it ... k~ (lt,ıo: Den· 
da otunn Sabriyeniıı dı.ır~ına ~~inde Aşıkl'1' mey<Wu çad - D hbl• R•la••ff ANt Diler .. l\lrl•r•e: Nazife 1821 (Babke- tll4) 11.30 Jirf ıa Vi.Yolo...ı. fliit. ili• 
bqlancb. lddia iU idi: desinde 3 No. lu haııede mı,ılçim iken r. lfı'), AH 

41'° (Bmeiı), •tt ... (Df1m'- =f = ı1:'°~ k~ klla ...._. 
p lilı Sabri de 'l )t · . • . . lo haatılıklart ..,u,,h .. 111 bakır) , Nadir 1370 (J:dremlt), Avnl Sel• • """~ava: Jffqdo qaaQ,Q. 

o )'8Din ran vucu Q. 1~ ikametiab\nın meçhulıyeü taay lırıtft Onıvırtlt.-ııuttn "'"u" ç~ ~820 (Giral\ln), lUla? l'ıtbn , 470 19,lT Bükreş: Mandolin orkestrası, 19,20 
yaptıjuıdu, ve ıe~ ilUltiltl V. )'1,Ul ed6ı Ethem k~ Samiye Şaziye C'hab·-\,. Mtlllthı Haftf mU91kJ konseri, 20 Hambarr. 
k> ı f h ·•- Belediye karşısı: Siaan ~ apart ...,..,. 'D-.1- .... ....__ •• 

., ,,..., 11 s:a tPsvtıc 111tlLii - ı..· ...... - ... ı.ı..Aft'\,.11in Q.'Ul / 17R3 No._ -.ı .. .... ·-- - Xk'n' h.-- 1.1- a----ı &_ .. •~ 11:..-.U. .m- dale9: helenmiı: ve bir gün evde araştırma lu dosyası ile açılan tescili ta18.k da- maada hergnn 14 - 18 r•u•• 1i:ıser ıttııN. l>l"'anıro jı:>ö'i,, .., ıo.ıo ~ ltcına .. _,__ -. Y ~an 81898, Muzaffer 8009, OOrel 11991, _..._. .,,. -
yapmıştır. Neticede evde yabancı vasmdan dolayı M. aleyhe lllnen ı:ı nMnM. l\ıtleden SO" .. " '"'•MPTP ~ ltl4&, ~hnan 2Mlt, S8nlba llOO, 20,45 8ratis1Ava: !:ııatGribnaııla~. 
erkeklerle kadınlar çılmuftU'. Bun- arzuhal sureti tebliğ edildiği ve ce- l bedava itıhl"lJuldaı 1fü~ 9'10I. Jl..ıdm ~tMHif ~oven. ?4 e-
dan sonra tahkikatı derlnlettirlnce 1 vşp vermedill eihetle ~t~• gOnt 1 ~ J 5'1141, Yorli 7"591, ıı:a.t 571H, LQ~ r--. :aı,M ~ = Karnaval proc-
Sabrlyenin kızını da fuhşa teşvik et- 2S 2 939 perşe8'be saat 10 otal'lk 1 Altın saçlı \re altın sesli yıldız 81835, Hatice 717311, İbrahim 5701'7, ı:mı- Ltut JM1k ....t.-. er...., a.ıı 
tlli anlaplmıftır. Dün mahkemede ta~in edi~dijindea mW118il..,.h Sa - ~LiCE f AYE ~~a::."s~ı::e ·=· ::'3':11 ı:::s..=:, Ol'IMl.AR. oPIRITL1"1 
phitler . dirıl9nlyorclu. ~nla~dan mıye Şazıyeatn ıaeıkOr ,on ve saat- Erl'Uft 40841, Ram IOll2• Bahh 19" (0.• 21,10 l"raııktun: OperJ -~ ıı ~ 
mobllyecı Hakkı şunlan soyledi: te mahkemede hazır bulunmpı veya ıata) Bemlha ZO'IT (!Socıilu), JC-17onl ıııa: (tı Camplello) fslmli opera. 22 Ser-

- Sabriye kızı Saadet" fuhp tef- bir vekil ıöııdermesi lüzuıau Uin o- 1830 (Gılata), Fan! J8798 CSVc;>ilu), Un: Operet havaları. 
vik edtyor ve on liraya yabaıfc:l ef"' lunur. l P•k Y••ıwd• lamlrdc: Şa~r J944, !'ıaik 204S$, Methl _KA_YIPı_._,. ______ ...__ 
keklere' çıkarıyor Fil I d Oluz 11118, Sablte 19445, Vas.tıye 1842, Zari lııuuı ukerlik fD • 

H~ı.· b h .. d k KAYIP: İstanbul Universitesi ec- .. •.. m n e Yusuf 18277, t>Urdane 14411. besilulm aldıp veai1'amı kaybet • 
-lılll u şe a etten sonra anun ,. 

1
_ zacı mektebinden diploma yerine eı ....... ı.ıerdt: Ana 1181 (Afyoa,, t4Ytt YeaWnl •leo•pqdan hakmü 

~ çeşi~. ~ç~ulan daha ağır ceza ta- muvakkaten kaim ola • aiulW. T"•ll•t• Dram Mıanu Maabu tnanb ıoıT CAldıisV),.1-"1 IH3 )'Q)Rur, Sıva Yili~bün D1'i ıra • 
yın ettıği ıçın davaya bakmayı ken-

938 
t ihind alc:hiım 9'llkayı l lftlDllPlftll Bu akeam saat 2U9 da CA7Vahk), Mill'B91 UT& (UıaJ1a), Kwa• zuma tabi TÖllÜl'p .... ....._. Ualt 

dl ..WUyeti huicınde gördü. ve aa- • arD 
1 

e --•·-· _
1 
__ ,,.":; ı 1 R M 1 • A " 1 R tlll Meelt 1711 (Bafre), Sudi 1081 (Beı-ga- ,_ ... _ Ci'b . t-=~- · 

· ettım. P omanın 119&4'11 -.- - 11111 G ı L D 1 IT\8), Halil lbrahim 85 (Ceyhan), Sabriye •~ ---Hlirde mwu- ..,artıma. 
llye ceza mahke~esddıne g~~~~ılm~k dan mezkClr vealkanm hOlaDI JOk • ietlklll Caddesi 514 (Edime), Mustafa 1847 (!Jrzunurı), nı 1T lfo. da W dolumlu Şabaa • 
üzere dOSJ&Jl mil eiunıwıuuje ıa- tur. Bcsaeı ı-t Alatua Komtclt t<••m• Abdullah 15U (Gulentep),.~.ı Abm9' ğullanndan Hasan oğlu A9)an. 
de etmiye karar verdi. - l - - -
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Bu aQ&m saat 10.30 da 1'8 dnebolu), NQlı 11111 Otım), J\e!IMi• 
- . . KAYIP: çlnd• ....ı • .,.. " AN L 1. L 1 M LA" ye n•a <Manisa), Muaa 170 (Slvu), ı... ·---

KAYIPz 17'8 mıma-alı bısıldet cüzdanı ile namıma yamh bet )'ÜS K o "' ı o v A • ı ınail 1298 CTıamıa). ~bul 1ldnol tılAlt llmıurıu.. 
plikuını kaybettim. Y enisinl ala - liralık kö1 •nedi buluna oüac:lanı- - juııdaA: BeıollUllda Pona 16ka • 
eaiımdan hükmü yoktur. mı kaybettim. Bulup adrellıne 1.U. Buıün ıutineı.deıı itibaren iuada Olavaıai ~o• 

Bayim Piııhu rene bet lira bahtll veriltoektil'. t'IU'f.Q v• 8Utl«'11'öprillü Hanm-
itAYi"Pı 5 haslran 329 tarihınde Be1oll11 Balakpuuı t.sUla Mta)'l SA R A y Slaema11ndC1 ek '° No. da ibraOat tieamile Jt. 

bıelM>lunun Abana nahiyesi rüştiye.. karpnada laelTaeı MeluMt _.. ra- tipi edu Henri iwfatbılD UlAll 
llnclen aldılım phadetnameml kay- nında Ali otla Ali. Dün akflllll binlerce aeyirci tara.. 28/1/838 tarllıin.cle agıhp tuııy. tından: takdirle karp1aıwı ve ıUa adi llkikla yapal-nı Jwv 
betim. Yeni8lni alacağım.dan eski.tıi- ICachköy Nltul lıhmllfhıluD. aHaılanan veriblatt ~ 
nln llülann yoktur. Yılmaz köyiın- da.n: Vsküdar Hukıık H8ltinüiği- G CI r., c o o •• , ı - llüflilte alacaiı olaılJana 

Vefatını btıyt\k b!r teennrte haber den Salih otlu Mustafa Pekel. nin 16.12.1938 günlü ve 2173/ ve r ve ~ iddi•91Dda bulunu • 
~ltnılı eski Umıuı ~lndeıı KAYJP7° latanbul posta gümrüğü 1605 sayılı karariyle Galata Nü- C ı 0 u d e f t e C 0 ı ,, e r t lana -1aoülıruu " ifıibka~lın-

Cenazesi Kalclwllcll 

lftiıtekait 80ley11U111 Faik Fenlkln et- nıüdürlüiünden aldıjıın 424 sayı ve fusunda kayıtlı i'renç km Gabrt. tarafından temsil edilen ııı ilindan bir ay içinde İstanbul 
...ı dün akraba '99 claltlarındaıa 2'/l/831J liiDlü ve 30 lirayı muhte - yella'nın baba1111m iaısıi Ludvik Ve dünyanın en meşhur Rejisörü İkiJlıCi U1U dairaüıe te1sek a, 

ünkk kalabalık bir t ttra- Yl depozito makb~ kaybedilmiş - doğum yeri Petau Styria dini Ka-- EBNST LlJBl'l'SCB ı.ntmdan deıtirme1eri ve deUlleriu1 (Senet 
m 91» cemu tır. Yenisini alacalımden eskisin'n tolik olduju ve kaydın da taab1h çevrilen ve defter bülluJan ve Mire) Nil 
tından IUt 11,10 da ıtısdtopraktaJd hükmü yoktur. A. Miınar edileceği ilin olunur. Vf1• musaddak nretlerilli ın -

=-~0n"::!: S E K 1 Z 1 N C 1 dl2~---'--
dlkten 10nra Karaca Abmettekl aile Fransızca sazın mOkemmel filmini g&receksiniz. suliyeU miilteJıiılı olmak üzere 
meurhtma defnedllmlfdi'. Merhu- Aqık bulunan bin kUl"Uf vaıiftli Tetvikiye camH imam ve hatip- tılveten: FOKS .JURNAL sen dünya havadislerı. miWilin borçlullll'UUll ayni mf.id-
mun otlu Mümtaz l'aill l'entke ve lik ciheti için Şubatın 13 üncü Pazartesi günü mttsabaka yapıla- det içinde kendilerin1 ve borçla-
kederll ailesine tallyetlerlmlzi tek· caktır. Yann aktam ,.URAN T~ıtrotunda • rını bildirmelerL 

lal' &l lsteklileriıı mezkür günün saat 13 -Onde Beyoilu Vakıflar Mfl- YQluek Okuyucu MUALLA. KIMANl m 3 - Müflisin ınallarun heı- ne 
rar ' ÜJe Tanndan malflret dl· dürlülüne müracaatla adlarını yu.dırmaları lbımdır. (889) tADl ve arkadllfları. ERTU6RUL tADI aıfatla olursa olsun ellerinde bu-lerls. TIK: ÇAMURD" alR ZAM9AK Vodvil 

lıtanb•I Nafi• Mlclürlüğllld••: • ır..... MIHL VARV•THI: Okuyuea ıuntturanı.rm o mallar üzerindeki •- Semiha yenl prkılarlJU 167Uyecek haklan ınahfuz kalmak prtile 
1 it T 1 H A L 20 - 2 - 939 Pazartesi günü saat 15 de .wtanbıılda Nafıa Miiclürlülünde T~ eı Ulıılanntlr bQDlan ayni ıııüddet içinde daire 

lltanbul Saylavı Bq fükrii Ali eksiltme komilYonu odumda (119999.22) Ura keflf becleW !NUtıl Tetefow. 11117 " enirine tevdi etmeleri ve etmez-
ögel'iıı Reflkan llaf'll Molihı O.el'• YUPek Mühendis Mektebi kalorifer tesiAU ve Kuan daiı..ı SDpaıı ka· 1'1-.e makbul mazeretleri bulun. 
in, Posta iflerl Reisı Bay İbrabiDı palı zarf usullle eksiltmeye konulmuştur. madıkça cezai mesuliyete utrıya _ 
Besen'in ve IWdm Bay NureddJn Mukawle, Eksiltme, Baymchrlık tııert pnel, hUIUll ve ftlftftt ..-.. Bugün 5 A K ARYA Sinemasında caklan ve ruçlwa baklanndan 
Besen'ln valdeleri Bayan Fatma Be- melerl, proje, k•fif hulaautle buna müteferri diler avrü l6) Ura mu. mahrum kalacakları. 
1e11 dün 1aat 4,18 h hayata ıtiderlni kabilinde dail'ninde verilecektir. G'VZELLtGtNt - ZEVKiNi- NBFIS ve BA&tıroı.lDB <l - 14/ 2/ 939 tarlhhıe müsadif 
ywnmuştur, Cenutsi bqün Kadı - Muvakkat teminat (7250) liradır. Sll:uıeleriD! hiç bir Z8JDAfl unutınıyMaluua en sü-1 Franm Filmi Sah g(lnq saat 15 de alacakblaruı 
köyunde Bahariye cıddelinde Nia • 1stekli!erln teklif mektuplan ve en az bir ta .. bbiltte (50.000) 1lnlık 1 ilk lçtlmaa gelıneleri v~ müfiis 
biye aokaiında 1 nwııaralı haııesin• bu ife benzer İf yaptığına dair idarelerinden almıf olduju vesiJsa. A C K • B A H '1!_ E L i R ile müşterek borçlu olenlar ve ke-
dell kaldınlal'ak &ile uımıa Ea4ı - ı.ra iltinaden İstanbul VilAyetinden eksiltme tarihinden (8) gün nwl Y T mıertııin w borcunu ıGeffül e-
kö>' Otmanaia camiinde kJhndıktan altnmıf, ehliyet ve 989 _)'llma alt Tlearet Odam veslkalanm havi Vapalı vmA!1f1!.1 KOMAKCl!l .nmz mota de Air kbnselerlD toplanmada 
90Dft aile kabrlstanma defnedilecek· sarf1anm 20 - ı .. 919 Pazartesi günü ... t 14 e kadar t.tanbul Nafia Mil- n&veten: çı..- ,_.1er1, a-tU. Duıa1ı. earlalı bulunm• bQlan oJdulu f1An o--
tir Allah gani gani rahmet eylesfn. dftrHllftne \Perme1erl. (Mil Junm. (t4'795S) 
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İ litimal ki ulen Fele. 
mehldi oldulu tçin Roo

seveltin en tehlikeli 'tarafı, i
nadcılığıdır. Kendisi de bunu 
bilir. 

Nitekim dostlanndan biri 
"inaddan uz)apnap lec:eceii 
dakikayı bir hihıe.... diyenk 
ona dair mt1taleasını httlasa 
etmişti. 

J'abt ODU ctOllJ8llDl e ,.... 
mevki1eriDdm birine ...... ti 
vatı ftl'Cbr: Blrlae&ıl .ntf8Sl ve 
niiktelidir. Bu ise, ...Amerlbcla 
1oa clerece büy(ik bir meslyeutr. 
fktaeW merammı rimh ile mlat
mak kuclretidir. 

Booeeveıt bu Od meziyeti saye. 
sinde kendi fnbaı içinde mımat. 
fete pçmek ieteyenleıl uılandır
llllf, bmılarr bir a4aya dawt ec1 .. 
rek bütün gün onlarla çam plmıf, 
Dükte 18vııtQ1 ... V.f ..ert.sı ~ ~ 

a ~ ~ . 'Wani eamr 

Boöeeveli'lll millDde, llnema ı
le, f8but dfatıo ile ılakuı yot. 
tlır. Bir mecmuaJI, bir ciddl ldt.. 
1n ~ ~ hepsine ter
oDı eder· Tarih ve cıoirdJada t.e. 
natteball"'trr. Bllh••• tarih, onun 
.. oot ll9dlll llfmdfr. Kencll 
mem1etettnln tarihini ile IU ailııl 
l»Wr ve her tarihi 7ol, her tarihi 
kaJa, velhaml tarihi mahiyeti ha
iz olan ber .. ,. iiHriDcle töyllye
ıek bir • bulur. 
BalaJmı l8Qlıdili macla 1du... 

1eıden ve -ldllaelenteld Nllmlerclm 
içi alcdan Romnelt, Venecllk ta. 
rlhi üzerinde konferanslar ven. 
rekvaldt~ 

•H•Mlide liloael ICllld 
u., W. la Rw ile n11,..ı 
oldam.. Falfltlf ~ Wri de 

6enim """'""" ,,,.., lcfiltli. 
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SPORLARIN EN 
BELALISI: BOKS 

Maijlubiyet 
Kararına 

Yine İtiraz 

-o-

içine Giren 
Bin Pisman , 

Oluyor 
Eski dünya şamoiyonlann -

dan Dcmsey milyonlarca dolan 
yumruğu sayesinde kazandı. 
Boksu milyoner olarak bırakan 
Tun ey' de banka açacak kadar 
oara vardır. 

Bugünkü şampiyon zenci Coe Lu.. 
viz Alman Şimeling'i harap ettiği 

müsabaka için tam 349.000 dolar al· 
mıştı. 

Mallımya, boksta sekiz siklet var. 
Bu sekiz sikletin sekiz dünya şampi
yonu kendi ağırlıklarına göre zengin 
dirler. En ağır siklet şampiyonları 

en hafü siklet şampiyonlanndan kilo 
nisbetinde fazla para alırlar. 

Bunun sebebi, ağırlann seyircile 
re daha heyecan verecek şekilde dö
vüşmeleridir. İri vücutlardan çıkan 
yumruklar, küçüklerden çıkan dar -
belerden daha gôsterişli olduğun -
dan, organizatörler temaşa kıymeti 
olarak ağırlara tabiatiyle ziyade iti
bar ederler. 

Boksta kazanılan milyonların hi
kayeleri, dovulun sesi gibi, uzaktan 
hoş gelir. Biraz gürbüz gençler mut
laka milyon getirdiği .zannına düş -
tükleri yumruk sporuna koşarlar. 

Yazan : Eşref Şefik 
lstanbulsporlufar 

Müracaat Ettiler 
fstanbulsporlular Süleymaniyeli -

ler karşısında hem memur, hem ta
lebe üç oyuncusunu oynatınca lig he
yeti tarafından hükmen mağlUbiyet
lerine karar verilmiş, vaziyet ser -
dettikleri itiraz da raptedilerek ge
nel direktörlüğe yazılmıştı. 

Genel direktörlük İstanbulspo -
run itirazını incelemiş, İstanbul be -
den terbiyesi direktörlüğüne bu üç 
oyuncunun memuriyete intisap ta -
rihleri ile mektebe intisap tarihlerini 
sormuş, mektebe kayitleri mukad -
dem olduğu bildirilince lik heyetinin 
verdiği hükmen mağlubiyet kararını 
tasdik ederek İstanbula tebliğ et -
miştir. İstanbulsporlular da bu tas
dik keyfiyetini protesto mahiyetinde 
olarak pnzar günü Fenerbahçe ile 
olan maçlarını oynamamışlardır. 

İstanbulsporlular dün İstanbul be
den terbiyesi direktörlüğüne kararın 
tasdiki üzerine bir mektup daha gön
dermişler ve itirazlarını tekrarlamış
lardır. 

----o,----
Kasımpaşa Güreşçileri 

lzmitte 3 • 3 Berabere 

Kaldılar 
İstanbul güreş sporunda seneler

denberi devamlı çalışmasiyle büyük 
muvaffakıyetler elde etmiş olan Ka
sımpaşa klilbü güreşçileri sekiz kişi
lik bir kafile ile İzmite giderek İz -
miti güreşçileriyle karşılaşmışlardır. 

O davulu bir de yakından ınle- lııı;llll ., u~n T .ı r .. ., • .,.:o ... 4 ... ·~~ •·--.. _ . ,. • 

melidir. dıktan sonra l Uzü bu halde delik de ik olarak Ringden innıi t i. 

. . . •.. - " . . 
yandırmış Necati bey okulu salonu 
meraklılarla dolmuştur. 

lstati&tiklere gört • zenci Sam Lnngfor 138 maç yapmış-
tı. 138 maçının ancak bir kaçını kay-

Bir Amerikan mecmuası dünya ı 

üstünde sadece sekiz şampiyona na
sip olan servetlerin ne pahasına ka
zanıldığını anlatmak üzere şöhret 
yolunda kurban gidenlerin fotoğraf -
lannı neşrediyor. 

Milyon kazanmak ümidiyle dö -
vüşe çıkan ve feci akıbetlere düçar 
olan boks kurbanlarının, muvaffak 
olanlara nazaran istatistiğini yap -
mış. 

beden o emsulsiz boksör on beş sene
lik şöhret hayatında gözlerine perde 
inerek çıktı. 

Bir kaç sene sonra biriktirebildi-
ğı dolarları yediği için federasyonun 
muavenet sandığından her ay bir ku
ru ekmek parnsı alacak kadar mu~ 
taç kaldı. 

Umumi harpten evvelki büyük 
şöhretler içinde hafif siklet cihan 
şampiyonu Ad Wolgost on sene dö -
vüştükten sonra, ringten çekildi. Amerikan mecmuasının muvaf -

fak olanlarla kurban olanlar arasın
da bulduğu nisbet, on bine bir isabet 
ediyor. 

' Müsabakada yediği yumrukların di
mağında bıraktığı tesirle delirdi. Bir 
tımarhaneye kapadılar. 

Yani bir şampiyon aşağı yukan 
10:00 kurbanın felaketiyle mevki - l\te hur Sam Langford gtffik e 
inı buluyor demektir ç Bunu k deci · _ artarak amalığa kadar varnn !:ÖZ has-

b ks~! 
1 

en Amerıkan m ec • taltğına tutulduğu giinlcrde gözlük 
muası o or ere verilen milyonla - takıms halde. 
rın maruz kalınan tehlikelere göre b; 
lakis az olduğunu da ilave ediyor. 

1912 den 1922 senesine kadar 
muvaffakıyetli maçlar yapan eski 
horoz siklet şampiyonu Pete Her -
mon gözlerini kaybetti, Bir hastaha-
11ede üstüste yapılan ameliyatlardan 
sonra dünyayı çok bulutlu olarak 
şoyle böyle görecek bir hale gelebil
di. 

Altı siklet üzerinde yapılan mü -
snbakalardn İzmitliler üç Kasımpaşa 
lılnr üç galibiyet kazanmışlar ve be
rabere kalmışlardır. 

Müsabakalarda şu neticeler alın
mıştır: 

56 kiloda Kasımpaşadan Hamdi 
İzmitten İbrahime tuşla, 61 kiloda 
Kasımpnşadan Basri izmitten Faik'a 
tuşla, 61 kiloda İzmitten Namık Ka
sımpaşadan Ahmede tuşla, 66 kiloda 
İz.mitten Niyazi Kasımpaşadan Ah -
metle tuşla, 72 kiloda Kasımpaşadan 
İzzet İzmitten Fikrete sayı hesabiy
le, 87 kiloda İzmitten Enver Kasım -
paşadan Ahmede sayı hesabiyle ga
lip gelmişlerdir. 

Bulgar Futbolcüleri 

Yaran Geliyorlar 
'• 
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1 E K o N o M i 1 
Piyasada çimento stoku 
Kalmadı. Fabrikalar 
Ma1 Yetiştiremiyor 

Piyasada Çimento stoku kalma
mıştır. Çimento fabrikalarının her-

günlük imalatı evvelden alınmış si

parişlere tahsis edildıği ıçin inşaat 

muteahhitleri çimento tedarikinde 
zorluk çekmekte olduklarını söylü
yorlar. Filhakika fabrikaların elle
rinde ancak sıraya konulmuş sipariş
lere gönderilecek çimento toplanmak 
tadır. Yeni verılecek siparişler için 

SATIŞLAR: 

bir haftadan fazla beklemek lazım 

geliyor. Fıyatların hukumetçe tenzil 
edilmiş olmnsı da fazla sarfiyata 
meydan vermiştir. İnşaat malzemesi 
satanlar haftada yuz çuvnldan fazlJt 
çimento alamamaktadırlar. İnşaat
tan maada bir çok dokme, mozayik 
işlerinde fazla çımento kullanıldığı 

için fabrikalarımızın ımaHitı pıyasa
lann ihtiyacını karşılıyamamakta

dır. 

PiYASALAR : 

Satış Çok Olduijun~an Almanyaya 400 Ba lya 

Pamuk Fiyatları Kızd Yapak Satddı 

Yükseldi 
Pamuk piyasalarımızdan geıen 

malumata göre bu sene rekoltenin 
fazla tahmin edildiği anlaşılmakta
dır. Almanya ve İtalyaya anlaşma
lar mucibince ihraç edilen fazla mik 
tarda mal, pıyasalarımızda pamuk 
stoklarını azaltmıştır. Evvelce yerli 
fabrikalarımız tarafından toplanmış 

olan pamuklardan bir kısmı da piya
saya çıkarıldığı için pamuk ipliği 
imaline kifayet edecek miktarda 
mal kalmamakta olduğu görulmüş

tür. Bu sebeple pamuk fiyatlarında 

hissolunur derecede bir yükselme 
vardır. Dünya pamuk fiyatları ise bi 
ze nazaran daha ucuzdur. Pamuk ip
liği ihtiyacını karşılıyabilmek için a
lınacak tedbirleri görüşmek üzere bu 
hafta içinde Ankarada bir komisyon 
toplanacakhr. 

Hububat Az Geliyor 
Dün Anadoludan Haydarpaşaya 

hiç mal gelmemiştir. Bayram müna
sebetiyle vaaon 

1
viikletilmecliüi irin 

tkı gunden evvc nuotioat gct.ırılme-

sine ihtimal verilmemektedir. Piya

samızın buğday, arpa ve çavdara ih
tiyacı olduğundan istekler artmıştır 
Dün evvelce gelmış ve satılmamış 
olan bir miktar hububat satılmıştır. 
Çavdar, 4,05, sarı Mısır 4,10, kuşye
mi 6 - 5,33, keten tohumu 11,20 -
12,10, kendir tohumu 11,20 kuruştan 
satılmıştır. 

Çay Yetiştirmek için 
Bir Kanun Hazırlandı 

Memleketimizde çay yetiştirerek, 
her sene harice verdiğimiz bir mil
yon liraya yakın bir paranın tasar
ruf edilmesi gayesiyle yapılan tetki
kat neticesinde Rize ve havalisinin 
çay yetiştirmeğe pek elverişli olduğu 
anlaşılmıştır. 

Mühend islerin verdikleri rapor -
lara göre bu havalide bütün dünyaca 

ımeşhur olan Hindistan çayı kadar ne 
,fis çay yetiştirmek mümkün olacak -
ttır. Bu münasebetle Ziraat Vekale -
1 tince bir kanun projesi hazırlanmış 
\ve diğer vekaletlerin de bu hususta-

İngiltere için piyasamızdan tiftik 
mübayaasına başlanılmıştır. Dün İn
giliz firmaları hesnbına Yozgat, Bul
vadin, Çerkeş nyarı tiftiklerden ve 
kilosu 116 kuruştan 570 balya tiftik 
satılmıştır. Satışlar devam etmekte
dir. 

Almanya için yeni gelen permilere 
göre Anadolunun kızıl yapakların

dan mübayaa edilmektedır. Dün Al
manya hesabına kilosu 52 - 53 ku
ruş arasında dört yuz balya kızıl ya
pak satılmıştır. Yerli fabrikalarımız 
dahi ince mallnra talip olmıya baş

lamışlardır. 

Kış şiddetli olduğu için Anadolu
dan av derisi gelmemektedir. Halbu
ki piyasamızdan bilhassa sansar, zer 
dova, porsuk derisi istenilmektedir. 
Talepler artmış olduğundan ve m 
lın azlığından fiyatlar da yükselmiş
tir. Porsukların çifti 425 kurusa fır
lamıştır. 

Rumanya ile Ticaret 
Anlaş ası -----J- -- J-?1--... ~· J""•- -....-

ret anlaşması içln Türkofiste hazır

lıklar tamamlanmıŞtir. Ofis Ruman

yaya ihraç edebileceğimiz maddele
rin cinsi ve miktnrlarını tesbit etmiş 
tir. Rumanyaya yurdumuzun pirinç

lerinden ihraç etmenin fiyat pahalı

lı~'! sebebiyle kabil olaınıvacai?ı nıı-

laşılmıştır. 

BORSA 

Londra 
Nevyork 
Parls 
MllAno 
Cenevre 
Ams~rdaı 

Berlln 
Brllkscl 
Atlna 
Sofya 
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ÇEKLER 

5.93 
126.54 

S.35 
6.6575 

28.65 
68.25 
50.'77 
21.3S75 

1.0825 
1.56 
4.33 
5.93 

23 902.'i 
25.105 

0905 

Filhakika, boks oğrenmesi, öğren -
dikten sonra devam ettirilmesi, de
vamında maruz kalınan tehlikeleri 
itibariyle en güç ve en pahalı bir spor 

Bunlar şöhrete erişmiş on binde 
bir çıkan boksörlerden bir kaçının a
kibetidir. 

Son kurbanlardan biri de İngiliz 
Tomi Farr'dır. Zenci Luvizle dövüş
tiığünden beri kıymetinin yansını 

kaybettiğinden şöhreti kalmamıştır. 

.! ki mütaleaları sorulmuştur. 
1 Layihaya göre bu havalide çay fi-
1 danlığı kurmak isteyenlere Vekalet 
1 tohumları parasız vermek suretiyle 
1 yardımda bulunacaktır. 

Prag 
Madrld 
Varşova 

Bud:ıpeŞte 
BQkreş 

aeigrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

2.82 
8\.62 
31).58 
23.R725 

dur. 
Bir kere her bir şampiyonun her 

müsabakada aldığı yüz binlerce do
lardan eline ancak yarısı kalır. 

İdman masrafları menecer hakkı 
müsabakalnr arasında boş geçirdiğl 
n:ıuddetin mnsrafları Alınan paranın 

yarısından fazlasını tutar. 
Boksun hele hayat pchrizi daya

nılamıyacak kadar sıkıdır. 

Feci akıbetler 

Okuyuculanmı:ıa on binde bir çı t 
kan meşhurlardan bazılarının feci a- Wolgast tımarhanctle kendini hala 
kibetlerini hikaye ederek bu sporun anı pil on sanarak boks vaziyetleri 
f elaketli iç yüzünü anlatalım: alıyor. 

Vaktiyle dünya §flmpiyonluğuna Bundan Sonra yaşayacağı günler-

Bir de orta şöhrete çıkamadan 

bin bir felakete uğrayan binlerce he
veslinin gizli kalan dramları vardır. 

Organizatörler 
1 

i 
1 

Bütün bu kurbanların kanların - ! 
dan, hnyatlarından ve felaketlerin - ~ 
den yalnız bir kaç kişi istifade eder, İ 
ceplerini doldurur, onlar da Ameri
kanın sayısı onu geçmiyen organiza
törleridir. 

Bulgar takımının en lyl 

oyuncularından merkez 
muhacirı lıJanov 

1 

1 Yeni Gümrük Tarifesi 
ı 

Hazırlandı 

ESBAI\1 VE TABYiLAT 

Türk borcu ll peşin 
Ergani 
Sıvns-Erzurum I 

il " il 
" 

11 III 
" " v 

Anadolu Dcmiryolu I ve 
ıı ~ln 

Mümessil Peşin 
İş Bankası hamiline peşin 
Anadolu Dcmlryolu % 60 
peşin 

YENi NEŞRIY AT : 

10.325 
19.6'75 
20.--
19.15 
19.10 
19.20 

40.10 
36.80 
10.30 

23.55 

kadnr yukselmiş, sonradan bugünkü de, "yumruk şarhoşluğuna,, tutulmı
şampiyon Coe Luviz'in yegane rakibi yacağını, yahut gozlerine perae in
olan meşhur Şimeling son maçında miyeceğini kimse temin edemez. 
ômrünün yarısına mal olacak bir da- Çünkü bir çok boksôrler bokstan 
yak yedi. çekildikten sonra, "yumruk sarhoş -

Resimde görüldüğü şekilde, çeh- luğu,, denilen, devamlı ve garip 
resi ıztıraptnn insanlıktan çıkmış bir bir sersemliğe uğruyorlar. Bazılnrı

hale girdi. Aldığı darbelerden helke- nın gözlerine perde iniyor. 

Maamafih şunu da unutmayalım 
ki, organizatörlerin de servet yapa -
madan ölenleri, paralarını kaybeden 
leri çok olmuştur. Bir de organiza -

Iktısat Vekaleti yeni ve mühim 
bir gümrük tarifesi hazırlayarak Ve
killer Heyetine vermiştir. Bu tarüe
ye göre bilumum motörlü nakil vası -
talarının gümrük resimlerinden yüz 
de kırk nisbetinde bir tenzilat yapıl
mıştır. Bundan başka memleketimiz
de imal edilen maddelerin aynini ha
riçten getirmek isteyenlerden çok a
ğır gümrük r esmi alınacaktır. Yetti 
tarifede radyo gümrüklerinde de mü 
him tenzilat yapılmıştır. 

tör dediğimiz vakit servet yapan l:Sulgaristanın birinci sınıf futbol 
kısmının yalnız Amerikada olduğunu takımlarından A. S. 23 Şişli ve Pera 
hatırlamalıyız. Avrupa organizatör - ile karşılaşmak üzere cuma günü İs
leri muhit ve şartlan itibariyle bir tanbula gelecektir. Cumartesi günü 
ikisi müstesna, ekseriya ancak geçi- ~aat 15,30 da Şişli ile Pazar günü de Leviskl takımını 11-4 gibi büyük bir 

"1786 da TÜRKiYE - Geçmiş n ırlar
da memleketimize gelmiş ol:ın ecn bi s y
yahlıırın Türkiye hakkında yazdıkl nru 
(Tilrldyc SC'yahntnamelcrl) scrl dı al
tında dilimize çcvlnneğe b lnmış ol n 
Reşat Ekrem Koçu, bu er nln 3 üncü ıd
tabı olan Crnvcnln seyahatn m nt (17 6 
da Türkiye) 1 mi altınd ne tm r 

rniği zedelendi. Ve şimdi biriktirebil- Büyük ıöhretler 
diği pnrası var sa onunla iktüa etme-
j e mecbur bir vaziyete düştü. Umumiharpten evvel birkaç sene a-

H afif siklet cihan şampiyonu Ad ğır sikletinde rakipsiz kalan meshur 

nebilecek kadar para kazanırlar. s~at 11 de Pera ile karşılaşacak - farkla mağlup etmişlerdir. 
Ne ellerindeki boksörler, ne de tardır. Takımda yedi tane beynelmilel 

paralarını çektikleri müşteriler adet A. S. 23 şimdiki halde lig maçla - oyuncu bulunmaktadır. Kalecileri, 
ve sınıf itibariyle Amerikadaki k a - n nda başta gitmektedir. Geçen haf- müdafileri ve hücum hattı kfımilen 
dar bol del!ildir. ta l stanbullulann çok iyi tanıdıkları milli oyunculardır. . 

M. T. A. - Maden Tetkik ve Arama 
cnsUtüsil tarafından n<'şrcdllcn bu üç ay
lık mecmuanın yeni sene birinci ayısı 

cılanıstır • 
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Evlat Dağıtan Ana 
ÇocuklÖ.rını 3 Hayırsever 
Kadına Evlatlık Verdi 

(Başı 1 ıncide) 

Ş imdi Kocamustafapaşa'da, 
"Alay imamı" sokağınl a

rıyorum: Küçük yavrular, mahal
e arasına sık1şmış mezarlıkları 
:>irer (Ahret park) haline sokmUŞ
ar. Bozuk, dnr sokaklardan geçer
ıten. kuvvetle esen rüzgar, insanı, 
liddetli bir zelzele kadar korku
tuyor: Çünkii dar sokağın etrafı
na. pejmürde dilenciler gibi smı-.. • bi 
l&nmış harap evler için ruzgar • 
le, zelzele kadar tehlikeli... 

Bir çocuğun gösterdiği ~kağa 
saparken, yanımdan geçen bır k~
Cile dikkatimi çekiyor: Yaşlı bır 
kadın... Orta yaşlı bir kadın, ve 
orta yaşlı bir erkek··· .H~psi~in 
kıyafetleri de temiz ve 1yı. Yu~
Jeri temiz, aydınlık, ve sıhhatlı: 
Bu refahlarından da, sendeliye 
sendcliye yürüyüşlerinden de, o 
harap kulübelerde ve sırat köp
rüsüne benziyen o sokaklarda ya
şıyanlardan olmadıkları belli. İh
tiyar kadını, küçük bir çocuğun e
linden tutmuş. Orta yaşlı kadın da 
hemen hemen ötekinin yaşında bir 

· kızı sürüklüyor: Çocukların ikisi 
de ağlıyorlar. İki adımda bir dö
nüp arkalnrına bakıyorlar. İkisi
nin de entarileri de. saçları ve 
yüzleri gibi kirli. İkisinin pabuç
ları da yırtık. İkisinin de paltolan 
yok. İkisi de, hoyrat çocuk elinde 
hırpalanmış birer taş bebek kadar 
güzel ve ikisinde de baykuş tara
fından kaçırılan birer serçe hali 
var. İkisinin de, kendilerini götü
renlere bağlı olmadıkları belli. 

E • ğer. çocukları götürenlerin 
simaları emniyet verecek 

kadar temiz. yumuşak, ve müşfik 
olmasa. bir zabıta vakasi1e karfı
Iaştığnna hük~· Fakat 
böyle bir şüphe duyamadığım için, 

kendi kendime: 
- "Onlar" olmasın? diyorum. 

Ve bu suale cevap almak ihtiyaci
le önümden geçen kafileye yetişi-

' . 
yorum; ve hızlı ayak seslenme 

dönen zata soruyorum: 
- Bu çocuklar sizin mi Bayım? 
- Bugünden itibaren bizim! 
- Gazetenin yazdığı çocuklar 

bunlar mı? 
- Evet! Birisini ben aldım. bi-

risini de - orta yaşlı kadını göste

rerek - Bayan! 
Muhatabım, Çarşıyıkebirde 227 

numaralı tuhafiyeci dükkanının 
sahibi Toyarmış. Dün sabah, refi
kası Belkısla beraber, gazetede'<l 
ilanı okuyunca derhal karar ver-

mişler: • 
- Şu çocuklardan birini alalım. 
O sırada, yanlarındaki Bayan 

da kendilerini ziyarete gelıriiş. 
Haydarpaşa lisesi muallimlerinden 
Cemil Sena Ongunun refikası olan 
o Bayan da, Toyarla refikasmın 
kararlarını öğrenince: 

- Aman, demiş, beraber gide
lim. Bir tanesini de ben alayım! 

Bu kararla evden çıkmışlar. V~. 
çocukları. mukabilinde hiçbir şey 
vermeden, hiçbir şey vaadetme
dcm, almışlar. Halbuki, doğrusu. 
bu işin, bu kadar kolay olacağını 
hiç te ummuyorlarmış: 

- O kadar hasretini çektiğimiz 
çocuğa, bu kadar kolay sahip ola-

cağımızı hiç ummuyorduk! diyor

lar· 
Yavrulardan büyüğüne soruyo-

rum: 
- Adın ne kızım? 
- Suzan! 
- Kaç yaşındasın i 
- On! 
- Nereye gidiyorsun? 
Yanındaki zatı gösteriyor: 
- Bunlara! 
Diğerinin adı da Sabahatmiş. O 

:;ekiz yaşında. Ona: 
- Annen ne olacak? 
Diyorum. Küçük başını onune 

eğiyor: Gözlerinden iki iri yaş 

damlası kopuyor. Kfrli ynnak
larında ince bir yol açıyor! 

Ş imdi gözlerimin önündeki 
sahne büsbütün yırtıcı: Se

niha son yavrusundan aynhyor
Küçük Melahat, henüz 4 yaşın

da. Onu da, Lalelide, Mimar Ke
malettin mahallesinde, 37 numa
lı evde oturan Fethi alıyor. 

Melahat, tombul ellerile anası
nın boynuna sarılmış. Anası onu 
göğsünde ezecek gibi sıkarak ağ
lıyor, ve çocuğunun talibine yal-

varıyor: 

- Ne olur? iyi bakın ona!.. 
Küçük Melahat, yeni analığı

nın kucağında, tenha sokağın kö
şesini dönerken, yumuk ellerile a
nasını selamlıyor. O ağlıyor mu. 
bilmem. Çünkü akşamın koyula: 
şan karanlığı, ve aramızdaki me
safe, Melahatin küçük yüzünü 
seçmeme mani oluyor. Fakat onlar 
kaybolunca, bomboş kalan kulü
besinin kapısı önüne yığılan ka
dın, üç çocuğunu gömmüş bir ana 
gibi, bağıra bağıra ağlıyor. 

Kadının yanında lcimse yok. 
çµnku mahalleli, öç çocuğunu, 

hayrat gibi rasgeldfğine dağıtan 

kadını teselli deW. af bile etmi
yor! 

_ Kocam Ktnkkaıe çeıtJt rııb-

rikasında baş ustaydı üç 
sene evvel, eve olüsünü getirdi
ler: Vinç makasını tamir edPrken 
düşmüş. Kafası raylara çarpıp 

parçalanmış. O zamnadanberi ~ 
çocuğum başımda. Evvelleri ı>an

kada kocamdan kalmış biraı pa
ram vardı. Bir gün onu alınıya 

gittim: 
"- Kardeşiniz aldı on!s.m!" de-

diler. Kardeşimi o günde.1 sonra 
blr daha göremedim. B~nı bir ke
re aramadı. Babam, Kırıkk,1l<> fab
rikasında ambar memurudur Fa
kat onun yanına da sığıııamıyo

rum· Çünkü anamdan sonra ev
lendiği kadın, çocuklarımı iste
miyor. Babamı mahkemP.yP ver
dim: Namusuma iftira etti Na
mus davası açtım. yan ye .. de. avu
kata. tramvaya. pula, istidaya. şu
na, ona. buna verecek param kal
madı: Ben davamı yürütemeyince. 
babam ha!klı çıktı. DarühkC"zevc 

gittim: 
_ sen sapasağlam ka;.tınsın! 

dediler çocuklarımı almadılar. 
Mektep mektıp dolaştım: 
_ Ben boğaz tokluğunn bev-

vaplık edeyim. Yeter ki çocukla

rım okusun! dedim. 
Razı olmadılar. Hizmetçilik ara-

dım: "Çocuklusun!" dediler Fab-

Nasrettin Hocaya Sorarsanız : 

rikalara başvurdum: İş vermedi- ~ 
ler. Çamaşır yıkadım, tahta sU
diın. Kıt kanaat yaşamıya çal~ 
tım. Fakat günün birinde hasta 
düştüm. Çocuklarım az kalsrn aç
lıktan ölecekti! Onları da kurtar
dım, ben de kurtuldum ama, evim 
de yorganım bile kalmadı. Çocuk
larıma bakılsın diye, bu evın sa
hibile evlendim. Kendisi de, De
nizyollannda kamarottu. 1'"akat, 
üç ay evvel, onu da "Gözleri za
vıf görüyor!" diyerek işuıden çı
J:ardılar. Bu tekmeyi de yiy1nce, 
ne yapacağımı şaşırdım. Ve dört 
gündür aç oturan çocuklarıma 

merhamet dilenmekten ':>aşka ça
re bulamadım! .. Bereketı çocuk
larım, sıhhatli. 2üzelce de. bci!en
diler!!." 

S eniha, mezara benzıyen ba-
. sık tavanlı, ufak ve harap 

hır odnnın tek sandalyesini bana 
ikram etmiş. Ve yere oturmnş an
latıyor: 

"- Ah, diyor, gftrmeliydiniz 
gelenleri... Sabahtanberi belki 
yirmi tane talip çıktı... Hepsı de 
yavrularıma, adeta pazardan mal 
seçer gibi bakıyorlardı. Fakat on
ları, isteyenlerin en iyilerine ver
diğimden eminim. Ana kaıbi ya· 
nılmaz. Onlar iyi insanlardı. Hor 
bakmazlar yavrularıma ... 

Gözlerini &.lerek, kendi kendi
r.e söylenir gibi konuşuyor: 

- Evvela, diyor, "Bir tanesini 
o~~un alıkoyayım!" diye diişün
dum. Fakat hangisini tercih ede
yim? Hem gözümü kap:ıyıp, hır 
tanesini seçsem bile, onu ~örmek, 
bana, belki bir gün unutabtlece -
ğim bu acıyı daima hatırlatmrya
cak mı? Bunu da göze alaam, yav
rucuğa bakabilecek mJytm:' Ya
nımda açlık an, soğuktan ölürler
se, duyacağım acı daha büyi.ık ol
mıyacak mı? 

Halbuki şimdi tesellim var ... 
Ben çok acı çekeceğim ama, onlar 
çocuktur, unuturlar! .. 

Şimdi mahallede bana: "Fena!'' 
aiyorlar... Fakat ben fenalık de
ğil, fedakarlık ettim! Şimdi S'.>ra
nm size: "Benim yerimde olsırntz, 
ne yapardınız? Ha? Ne yapar
dınız?" 

Sonra yakasından kavranıp 

kuvvetle silkelenmiş zayıf bir in
san gibi sarsıla sarsıla hıçkırarak 
ilave ed'yor: 

- Ben fena bir kadın değilim! N eredeyse gece başlıyacak. 
Fakat Kocamustafapaşanın 

mahalle arası mezarlıklarındaki 

çocuklar hala oyuna doymamış

lar ... Onların kahkahaları... Boş 

bir evde, kendisine tombul elini 
sallıyarak kaybolan son çocuğunu 
özliyerek ağlıyan kadının hıçkı

rıkları kulaklarımda dinmiyor: 
Hem de oradan. o sesleri işıtemi
yecek kadar uzaklaştığım hglde! .. 

Gözlerimin önünde, "Seniha" 
nın haklı, ve zehir gibi bir isyanla 
hıçkıran muztarip siliıetl var· 
Kendisini fenalıkla itham ~ten 

bütün bir mahalleye, alnı açık bir 
kahraman gururile soruyor: 
"- Siz benim yerimde olsanız 

ne yapardı:nız?" 
Naci Satlallah 

-

Ana, kız seialctln hazırladığı kadere boyun efb or! 

Bu resimde. fııili meçhul cinayetlere 
benziyen dünkü facianın ikinci 
kurbanım halfaskarile birlikte 

göriiyorsunuz! 

Ana ile evladı, !iade ölüm defll. 
hayat ta ayırabiliyor! 

Bir ana, bu kadar şirin bir yavrudan 
niçin, nasıl mı vazgeçer? onu 

kendinden dlnlelin 

BamisUe beraber gördüğünilz yavru 
acaba sol elinin üstüste koyduğu 

iki parmağlle hayata: "Küs" lpretl 
mi yapılor? 

O, artık yapyalmzdır: Ne ) üzünii gö stennek d ı ne e.. yiizümüzii görmek 
istiyor! (Foto H1LM1J 

l ll<tibas Halclu Mahfuzdur J 
YaDan: SALiH 

K .. u tur
- Uğur ola Bay }IOC•··· up 

Nasrettin Hoca - Hayır turşu km· 
ınak için almadun-

• • • Ameriblınıg nutkuna hiddet· 

lenip te.. •• 
••• küplere binen Avrupadaki ya

ramazlara ıötürilyorwn ••• 
• • • böyle daha büyük küpe binıun· 

ler diye! ••• 

. ld ., Yoksa ada· 
p kurmak için mı a ın · 
)ara su mu taşıyacaksın? 
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~,,_~ Tarihin En Esraıu-ıo Çell'iııresı: 62 
Valkon .. 

Yin; Aksilik Başgöstermişti 
Y 1 Ç k ımızdan Beş Saat Sonra Arabacı Panoy 

o a 1 iŞ • G.d V• • y 1 a·ı . D ölüvermiştı. ı ecegımız o u ı mıyorduk 
OnUp . ınişti. Tam gerisinde oturan Hü-

yerleşmış -
Bulunduğumuz eve . bizi seyin çavuşun kucağına uzanıver-

tik. Nilcola Odcsaya donmuş, bir mişti. Baygınlık değil sayın oku-
Angelıkaya bırakmıştı· Hıçnh us yucularım, adamcağız biz.m uğ -
yere çıkamıyor, iıdeta bir ~a!ı.n rumuza donmuş, olmuştu. Sade 
hayatı yaşıyord~· . AnS~ aile ~ Panoy değil, onunla beraber bu _ 
ev sahibimiz "Mihaılef,, ~ bize tün ümitlerimiz de ölmüştiı. Bi _ 
sinin şefkatli ınuamclele~ le iki zim için yola devam etmekten baş 
dcrtlerıimizi unuttu~~~or, em ve ka yapacak iş yoktu. Fakat gide-
mini mini kızları butun ;a Bu ceğimız köyün isminden başka da 
kederlerimizi uyutturuyor ;·uncu bir bildiğimiz yoktu. Karanlıktan 
evde dokuz gün k~Idık. h ~ün • iz değil yolu bile zorlukla seçebi-
günü sabahı Angelika, er geldi. liyorduk. Hayvanları durdurduk. 
k .. d b' az daha erken A b ·· · b -un en ır .. .. yordu. ra ayı surmeyı en uzer me al-

kcd rli gorunu . 
Biraz da e .. .. ccye ::falı- mıştım. Ilk iş zavallı (Panoy) u 
Kahvaltı eder~cn :u~yliyecek - soymak, üzerindeki içi kürklü ye-
yor, arasırn bır ş L~ı. or bakı - lck, ceket ve kocuğiyle keçe kal-

. 'b' yuzume D<SAıy • l 'f . 
mış gı ı . e söylemiyor, sc.y- çın arını, tı tik çorapları ile bo -
yor, fakat hır ş ~Jndcn tavrından yun atkısını uzun yun kuşagını, 
liyemiy?r.du. H~vrandıİ!ı anlaşılı- eldivenlerini aramızda pay et _ 
ıztırap ıçmde k mek oldu. 

yordu. Adamcağızın belinden bir de 

h lde Y
lne yeni bir kara otomatik tabanca ile 37 tane fişek 

H er il f' ·b· ık haber vardı. Key ım sı ı ç tı. Yanımızda birer bıçakt~n 
·st hım da kaçmış, aldığım lokma- başka siliihımız yoktu. Fişekleri 
~ a ğ mda dizıliyordu. Dura - cebime, tabancayı belime ycrleş-
lnr bo azı ·ro· 

ve rusça sordum: 'ı mı. 
nıadım .. . • 

.Angclika, bugun senı yıne 

ço; tasalı g0 ruyorum. Yine bir 
§CY mi var? .. 

önüne bakıyor, tereddüt için-
de yutkunuyordu. Dudaklarını kı
pırdatıyor, kızarıyor, başını sallı

yordu. Fakat bir türlü yüzüme 
bakamıyordu. Sözüme devam et -
tim: 

- Hiç çekinme Angelika, de
dim. Biz saadetten ziyade fela -
ketle yoldaşlık etmiş, kahır ve 
kasavet çekmeğe alışmış insanla
rız. Ne varsa açıkça söyle de ba -
şımızın çaresine bakalım. 

Gözleri yaşaran Angelika ağ -
lar gibi bir sesle: 

- Pctersburg'taki adamlarımız
dan bir kaçının ihaneti yüzün -
den sizin de, bizim de vaziyetimiz 
müşkülleşti Sadık, dedi. Bu ak -
şanı sizi emniyetli bir adamımız
la civar köylerden birine gönde
receğiz. Ben de bugün trenle .. O -
desaya döneceğim. Sizi b~ ~0~.de 
daha iyi ı:;aklıyabileceklerını du~. 
§Ündük, oraya gönderilmenizi mu-
n . . dük Ben on beş gun 
asıp gor . . . "'rürum 

sonra ornya gelirim, sızı go · 

Ç 
ok hakikatli, iyi kalpli bir 

Angelıka. Ayrıiır-
kızmış sor 

lm dığını -kcn paramız olup 0 a 
' · ·nanmayıp rnak hatta sözlerımc 1 

• . 
.. • . b kmak gıbı ha -

cuzdanıma bıle a eslcdiği hür 
reketlerle bana karşı b _ · ıı· 

· · nostcrmış · met ve muhabbctını " ıslı 
Ayrılışı da çok acıklı ve:!!:~~: 
olmuştu. Kesik kesik hıç . erkek 

. . k''yde benım 
- Gidcceğınıı: 0 b Nı -

1 i Ga ay 
kardeşim vardır. sm lik 

d meyhanecı 
kolayeftir. Ora a Pa-

. . "t en arabacı yapar. Sızı go ur . . Emin 
değıldır. noy da yabancımız k d daha co 

olunuz kôyde bura an be-st 
' Uhassa ser rahat edecek ve b 

gezeb leceksin~z. afından Ga -
Demiş, komıta tar mektubu 

b J:ı. 1 yazılan ay N 1AO aya . l vanı -
bızıy e .1 uzatarak yıldırım 

mızdan uzaklaşmışu. tarafı sım 
O günün akşnmı, herba ile Mos

sıkı kapalı uzun bir ~·a gece ayn
kovndan çıkmıştık. ır ilikleri

.. .. . .. tırmalıyor, 
zı yuzumuzu 
mizi kemıriyordu. 

,,oucanın 

S ık .. sık .. al~ığtm~crdiği gelip 
vucudum~ze o alanıyor, te

geçici sıcaklık ile Y •ollarda çı
kerlcklerin buz kaplı )dıları din -

· tnkır kardığı ahenksız ,,....0 ilerli -
. ba do&· lıye d nlıye cenu Jkalı beş 

yorduk. Moskovadan ç yarısını 
saat olmu!:: vnkıt gece evvel 

ıt• t'mizden 
bulmuştu. Hareke ı da bir kaÇ 
hasta olduğunu yo~da .. }iyen ara-

d . ğünu soy . 
kere çok uşu u • erden bıı: • 
bacı Panoy oturdugu ~ d" 'fftre-

' don u. 
denlıire bize doğru bavağı 

• 1• miyar, • 
mckten söz soy ıyc 
kekel'yordu: . . yu. 

- Bibibibi tititıtı :-Uyub·tırcıne ~ .. ~nu ı 
Diyebilmiş, sozu 

Gidiyorduk.. Nereye gittiği -
mizi bilmiyorduk. Ger~i 

hayvanların d 'zginleri benim elim 
deydL Fakat, bu buz çölünde ha
yatımız, istikbalimiz de kader 
ve taliin elindeydi. O da gösterdi
ği şu uygunsuz cilve ile bize pek 
te ynr olamıyacağını göstermişti 
işte. Bütün ümitlerimi hayvanla -
nn alışkanlığına, bağışlamıştım. 

Kendi kendime, elbette diyordum. 
Bu hayvanlar, ı>ck iyı bildikleri, 
defalarla gidip geldikfor.i bu yol -
dan bizi sıcak bir yere gotürc -
ccklerdir. 

Hayvanlan sıkmamış, kendi hal
lerine bırakm(tım. Sabah yak -
laştıkça ayaz şiddetini arttırıyor, 
sivri dişlerini kudurmuş gibi her 
tarnfımızn batırıyordu. 

Bereket versin, bizim şefkatli 
Angelikanın getirdiği votka tene
kesine. Eğer o da olmasaydı, ara
bamız hiç şüphe yok ki, dört ce -
naze ile (Firişko) köyüne gırecek, 
Gabay Nikolayefin meyhanesi o -
niınde duracaktı. Çtinku, tahmi -
nim doğru çıkmıştı. Ortalık ağar
mağa yiız tuttuğu bir vakitte hay
vanlar bahçelik bir köye g'rmiş, 
henüz kepenkleri açılmamış bir 
dukkônın onunde durmuştu. Ara
badan atlar atlamaz koştum, hay
vanların gozlerinden şapır ~apır 

öptum. 

G ab~y Nikolayef, bizi cidden 
dostça karşıladı. Dukka -

nının arka tarafında sıcak bir oda
ya aldı. Hayvanları ahıra saldı ve 
kucaklıyarak odaya getirdigimiz 
zavallı (Panoy) un donmuş cese
dine baka baka ağlamnga başla -
dı. Şimdi sizden snklıyacak deği -
lim a, doğrusu bu sıcak odaya ka
vuştuktan, biraz ısınıp uyuşt~k -
tan sonra, ilk h.sscttığım ıht1yaç 
ağlamak değil de bıraz uzanmak 
oldu. üçumuz de uyumuşuz. Hem 
de ne kadar bılıyor musunuz? .• 
o gun akşama ve o gece sabaha 
kadar. Yani tam yirmi dört saat 
ve hatta kımıldayıp kıpırdama -
dan. Biz uykuda iken zavallı ' 'Pa
noy,, gömülmüş bile. 
Uyandığım zaman "Gabay,, o

damızda ocağa odun atıyordu. Kı
mıldandığımı farkedince baş ucu
ma geldi. Tatlı bir dil, güler bir 
ytizle: 

_ Beni, dedi. Meraktan çıldırt-
tınız. Bu derin uykunuzu donına
dan sandım ve çok tasalandım. 
Nasıl rahatsız olmadınız ya? •. 

Kalkmak, bu iyi kalpli adama 
sarılmak, şükranlarımı anlatmak 
istedim. Fakat kımıldıynıruyor -
dum ki. Adamcağız dükkiınında, 
evinde ne bulduysa üzerimize yığ 
mış. Zorlukla kalkabildim. Sarıl -
dım, kokladım, minnet ve şükran 
borçlarımızı öcleıneğe çalıştım. 
Gerçekten (Babay) da kardeşi An 

gclilca gibi çok melek huylu bir 
adammış. Bizi tam dokuz gün sak
ladı ve cidden bir kardeş muhab
bet ve ihtimamiyle baktı. 

Gerçi hamam kadar sıcak bir 
odadaydık. Çok ta rahattık . .Pakat 
sıkılıyorduk. Her gün üç arkadaş, 
ocağın başında oturuyor, konuşu
yor ve bir gün evvel yola çıkmak, 
yurda kavuşmak çarelerini düşU -
nüyorduk. Aradan bu kadar gün 
geçtiği halde Angelikanın görün -
memesini ben pek te hayıra yara
mıyordum. Vaziyet mizi çok teh
lilceli buluyor, zihnimde türlü tür 
lü ihtimaller kuruyordum. Geçen 
günler on ikiyi bulmuştu. Hala 
Odesadakilerden bir ses çıkma -
mıştı. Artık ümidimi kesmiştim. 

O akşam, meyhaneyi kapa -
dıktan sonra yanımıza gelen bu -
yük kalpli adama: 

- Gnbay, dedim. Hakkımızda 
gösterdiğin insanlığın karşılığını 
odemekten aciziz. Sana burada 
gerçekten büyük bir yük, işine de 
engel olduk. Fazla olarnk bizim 

yüzümüzden başına büyük bir teh 
like gelmesi de mümkündür. Ha
valar da biraz yumuşadı. Bizi 
yolcu etsen nasıl olur acaba? .. 
Adamcağız bu teklüim kar

şısında şaşaladı. Gözleri yaşardı 
ve: 

- Gelmesi ihtimalinden hah -
settiğinibz tehlikeyi hatırıma bile 
getirmedim ve get:rmem de. 

Yalnız beni bir nokta çok üzü
yordu. Hükumet bizi de silah al
tına çağırdı. lki gün sonra Mos -
kovaya gitmek mecburiyetinde -
yiın. 

f Devamı var) 

Korkutmaktır, derler. Çocuk 
hıı,:kırmağa bn lnyınca onu ynlnn
cıhkla, hırsızlıkla itham erlerler1 

çocuk akayı sahi anrrsa hıc;:kın· 
f:1 kesilir. Bunu herkes bll:r ... 

Fakat sayın okuyuculnnnu:ı
dan Bay Sn. hiçbir eyle korkutu-· 
lnmıyac.-ak babayij:...ftlerdcn olduğu 
için gazeteye gönderdiği bir mek
tupta hıc;kınğın nereden Ucri gel
diğil)i \"C buna kar ne gibi tcd· 
birler alınma ı lazım gcldiğ:ni so· 
ruyor. 

Okuyuc.-mnuzun hakkı da \'ar, 
çünkii her hı kırık yalnız korku 
ile geçme7.. O tilrliisii ancak ço
cuklarda fazla yemekten yalıut 
dokunacak bir ey yedikten sonra 
gelen hıçkırıktır... Pek kilçiik, 
J\l<'rne emen çocuk hıçkırınca sü
tii fazla geliyor demektir, onun i
çin meme \'ermek müddetini kı
saltmak lôzım olur. 

Çocuk olınıyanlarda da mideye 
dokunan bir ev \'C<fkten sonra 
hu:kırrk gelebilir. Fakat c;ocuk ol
mıyanlar arasında en c;ok hıçkı· 
ranlar alkol kullananlardır. O
nun için hıçkırık gelip te öyle haf· 
talarca sürerse insan Jıer e\·den 
iince rakı içip içmediğini hatırla
mağa c;alısmalıdır. Az, öyle ape
retiC kabilinden bir iki kadeh bile 
içse, h1rkırık rakının mideye do
kunduğunu haber verir. O uman 
ya rakıdan va:ıgeçmek yahut hıc;
kın!:a katlanmak zaruri olur. Şa 
kadar ki hıc;kmğa katlanıp ta iç
rneğe devam edilir e alkol başka 
marifetlerini de göstermekte ge
clkmez. 

Hıçkınk yalnrı: mideden gel
mez. Kano hastalıkları en ziyade 
kann zannın iltihabı, karnın yu
k'an kısmında bir çıbanı 7.atül
cenp, yiireğin etTnfrndaki zann 
iltihabı dn hıc;Jarığa sebep olur ••. 
Bazı ağır ha ialıklarda hıçkınk 
gelmesi fena alamet sayılır. Fakat 
bunlnnn hepsi heklmİn hastalığı 
te his etmesine bağlıdır. 

Sinirli bayanların baztlan da, 
yemekle hJr münasebeti olmıyan 
zamanlarda dunıp dururken hıç
lcrnı;. hr.nzer ses cıkarmala ba~-
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- Sabahtanberi başımın ustune 
gölgesini takıp tepemde havan dö
vermiş gibi hep güm güm edip hiç 
ilerlemiyen bu matah nedir? Yok
sa göklerde vine harp oluyor da a
teş ilahı Vülkan Etna yanardağın
daki demırhancsinde il8.hlara ok 
döğüp yetiştirmekle mi meşgul o
luyor? diye sordu: 

Esosetler gülmekten katıldılar. 

- Hayır, dediler. Tepemizde 
mıhlı duran şeye vapur derler, ici 
fani insan dolu. Blr gün doğar y~
şarlar, bir gün de biter ölürler. Ya
şarken kendilerine biçtikleri bir 
çok tahdidat vardır. o tahdidatın a
rasına kendilerini hapserferler. El
lerine geçen kısacık vakti öyle saç
ma sapan şeylerde kullanırlar ki, 
deme gitsin. Yapmak tsteyip de 
yapmıya korktukları, ve yapmnk is
temeyip de kendilerini yapmak 
mecburiyetinde tuttukları şeyleri 

yapa yapa yanıbaşlarından geçip 
giden hayata budala budala bakı
nırlar. İşi ciddiye bind"rdiler mi 
idi, dünyada ne kadar hava varsa 
zehirli gaza, ne kadar demir çeliı: 
varsa kafa patlatacak gülleye çevi
rirler. 

Bunu duyunca Posaydon şastl: 
- Aman kendilerini bu kadar 

zahmete sokmasınlar. Mademki top 
yekun gürleyip gitmek istiyorlnr. 
ben yeri gökü biribirine karıştıran 
bir fırtına çıkarırım. 

Esosetler: 
- Aman Posaydon onlara hor 

bakma. Onların layemut bir sev -
gisi ve gönlü olmasa, hiç gômile 
malik olmasını isterler mi? Ve bir 
gönülleri olmasını istemeselerdi, ço
cukluk çağmdaJarken bıle scııi hiç 
raratırlnr mı idi? diye bnğırıştılar. 

Posaydon düşündü. Okyanusun 
dibi sükut kesıldı. Sonra titredı. 

1 LA Ç ... 
]arlar. Bunların da coğu y:ıpmn· 
cık ayrlabllir. Bu tiirlii ii korkut
makla gc mez e de, hn tnhi:-ın 
gerçek olduğuna fnnnılmıynrnk 
hıçlaran bayana ehcınml\'ct 'eril
meyince hırkırık kendis1nc fü
:ıurn kalmadı;::ıını anlı~ arak kendi 
kendine kaybolur ... 

Bir de n lmn hır kırık hnctn lığı 
vardır. Yirmi yıl kadar olu\'or, 
A\'rupada bunun bii~ iik bir salgı
nı göriilmils. o \•akit fst11nh111rfR ifn 
sal~n hıckmğa tutulanlarn tcsa· 
düf edllmistl. O zaınandanherf de 
araila ırada salgın hıçkırığın adı 
Mtilir. 

Bunun nlgrn olması bulnsık
lığı J?Ö'!terlr. Üc dört l!iin süren 
bir tcfrlh devri hile vardır. Sonra 
hiitUn viiruttn kırıklık, yorC"unhık 
his cd!Pr. Hnrnr t derece i de bl· 
raz 'ük elit-. A ,•nl wmnnda hu
runıfn \'e J!rizlcrrle ne·llc de ol"'u
ğunıfnn mhats•1Jri'.'1 in an .,,.Jıl.ı.ık 
algrnlıi;'lndan gelm' cnnır. Halbu
ki arkac;ındnn hırk•nk mevıfnnn 
çıkar. Durun dururkt>n. l!linde Hd 
de'n. üç defa gelen, fakat ~elİliği 
\•akit yarını saat. bir saat dc,•am 
eden bir hıclank niiheti. Hem de 
bir dakika içinde altıdan on bes 
dcfn:rn kadar ık ık... llıçkınk 
nöbeti gclinre in .. an yemek ye
mez, söz . öyli:\'emez. Bnzılnrı hıc
kınk korkusundan m kıı 1 rını hile 
kaybederler, halbuki uykuda hıç
kınk gelmez. 

Bereket versin ki, hu alwn 
hıçkırığın ha ka ehemmiyetli ala
metleri voktur. Hırkmk nöbetleri 
insanı S'Jksa da. korkutsa da birkaç 
gün içinde geçer. 

Bu ~algın hıçkırığı bizde u~·ku 
hastnlılb dentlen an cfnlit ha ta· 
lrğile karı trmıamnk lôzımdır. O 
hastalıkta da hıc;k1nk olur nma bu 
salgın bayağı hı<'krnk ondan ayn 
bir cydir ve arkasından hiçbir sa· 
katlık brrakmadan geçer gider. 

llıc;kmk nöbetlerlncle kullan
mak için reçete verecek hekim hu
lamadığrnız yerde bir ekt'r par
çasmm üzerine birkaç damla sir
ke ne - bulursanız - birkaç damla 
e ter damlatuak onn yersiniz. 

~------...-;;--r~~~~~ 
yordu. Hem d~ asıl fenası dudak 
ucundaki gülümsemeyi, ne de etse 
bir turlü ciddiyete duzeltemiyor-

- Öyleyse siiylcyiniz Bizim çi
lingirbaşı Viılkan'n şu vapura bir 
halt eylesin, beni yaratmış olan şu 
insanların zincirlerini kırsın, dedi. 

D eniz seyahat'nin insanlar ü
zerinde mutlaka muthiş bir 

uyandırıcı te ·rı vnrdır. Neden? 
Belki insanlar denizde işsiz kal
dıkları için. Belki de ... hele bu da
ha muhtemeldir... Içindc yaşan
masına alı ılmış bulunan muhitın 
değişmesı. Etraf ta sabahtan akşa
ma kadar gorulmesine alışılmış o
lan, hep yerinde durucu hep ufku 
kapatıcı apartımanlar, sokaklar, 
insanlar yerine göz alabildıgine u
fuklar; açıklıklar, dalgalanan, oy
nıyan değişen sular seyredilmesi; 
şehirde ve koyde yaban otları gibi 
türeyip üremiş kanaatleri temelin
den sarsar. İşte bu Po~aydon'un 
tesiridir. 

Arşipelin dünyada hiçbir deni
zin erişemiecyeği mavisı Posay
don'un ufurduğii bir saganakla ko 
yulastı. Rüzgar püfür ptifur esi
yordu. Üstler nde apaydın gök, 
iliklerini bıle aydınlatıyordu. Şa

rap gibi bir havaydı İnsan içinde 
bir şarkının ötmiye bnşlı:ıdığım du 
yuyor. Sanki gônlu ümıtlerle çıl
dırıyor, inançlar} snrhoş oluyor
du. İns nl rın gozlcrl de bnynğı 
deniz msi olmıyn bn l dı A.,.ık de
nizlerin koyu m vileri, koyu ye._ 
şilleri, leylllkilerile, kapkara k::ı.

rarışları biribirini kovalıyorlardı. 
Çakırların bakısı çakır, elaların e
la oluyodu. İnsan yavaş yavaş 
kendi kendine şu in anlar ne gü
zel şeylerdir diyor, ve gözünu 
bakışların iizerinde çepçevre dola
yordu O bakı lardn, engin, yapa
yalnız. kıyısız bucaksız aı•ık de-. 
nizleri, en güzel kara parçasından 
b 'n kere dahn guZC'l iılemlerin li
midini goruyordunuz. 1nsanları 
yavaş ynvas kendi e oizmlerin
dcn, hergünkü alelüde çerçevele
rinden, kendilerinden geçiren, nş
tıran, taştıran Po aydon'du. Artık 
o konuşuyordu O ancak bir ses ol
muştu. Ve insanın iç kulağına fı
sıldıyor, tan yerinde, kızaran ıŞJk 
gibi, insanın günlünde, müstakbel 
imkiınsız dünyaları ümitlerle un
knna uyandırıyordu. 

K aralar ancak iki ay sonra ışı
ğa cevap vererek ilkbahar

da uyanırlar. Deniz en uzak yıldı
zın sesine med ve cez riyle hemen 
o anda cevap verir. Karde~ yıldız
ların çağırışına Posaydon dimya
nın "SeJam sana,, diyen dilidır. 

Yıldızlara "Bak sırtımda taşıdığım 
insanlarımı, yavrularımı l>cn ne 
kehkeşanlardan öte taşıyacagım , 
diye bağırır. 

Vapurdaki yoliulnr da bi-
ribirlerınc öylece pırıldıışmı-

ya koyulmuşlardı. Biribirlerilc 
konuşmaktan, mevki bilmezlikten 
çekinip kaçınanlar, insan gönlün
den insan gönlüne bu ayırıcı hiye
rarşik uçurumu aşan sempati ln
miseleri uzatıyorlardı. Halbuki o 
nne kadar biribirlerine uzatılan 

kolları, hep kırıp, bir filizı kopa
rırcasına koparmış olan Cıdet, hük
münü icra edemiyordu İçlerındc

ki bir zincirin kopmuş olduğunu 

oracıkta gorcn insanları hoş b:X 
hayret snrıyordu. 

Bir aralık, kendi kendine "o ka
mara yolcusu, bense güverte yol
cusuyum, ben ona bakmamalıyım., 
diye düşünerek ciddi olm1ya ni
yetlenmiş, ve başını başka tarafa 
çevirmiş olan bir gencin bakışı, 
kendiliğinden kızdnn tarafa kayı-

du. 
o semapti gönlünden geçip yü-

züne gelince bu serer tebessüm et
miyen bir yeri kalmıyordu. Ve 
biıtun gülümsiyen varlığıı yıldız
lann şan parlıyan çakışı gıbı, ote
kinin sempatisine cevap oluyordu. 
Bir insan başına gerdanına kadnr 
inen bir kara kokoleta ıJCÇirnıek 
ve başını ortmekle başını, gozünü, 
burnunu berhava mı eder ve başı 
gozu burnu olmadığını mı ispat e
der? İnsanların gönulleri Posaydon 
un serin esen 0 rüzgarında çırçıplnl 
kendi oluyordu. Bakıc-anlar hayat
larında ehemmiyetli saydıklan o 
bomboş hiyernrşik hayali diın
yaların; hakiki diınyanm ta 
kenarına getirmişlerdi. ikisi de 
birden hur bir kahkahanın tekme
siyle 0 saçma şeyi boşluğa fırlatı
vcrdiler. Ve biribirlerile mektep
te ezberledikleri ılmi kımya ve 
hendeseden bahsettiler. Gonülleri 
kabuklarındnn, egoizmlerinden {ır 
layıp çıkmıya hazırlanan yemiş

ler gibi ermışti. 

Y anı başlarında kalender 
Mehmet Efe, guverteye ser

diği lnlime yirmi dokuzluk şişe
sini karşısına almıştı. Zeytin me
zesiyle çakıştırıyordu. Zeytin çe
kirdekleri, Posaydon'un tahtından 
aşağı yuvarlanıyorlardı Ta dıpte 
budala bakışlı, yayık ağızlı hanos
lnrdan biri kelepir buldum diye 
çekirdeği yuttu. "Karşısındakı ha
nos, yangözle ona koca bir kırpik
siz bakış kaydırdı. Vay o yuttu 
ben yutamadım diye ağzı sular.dı 
Bir iki geviş getirdi. Çekirdeği yu
tan Hacı Recep adlı hanos kab 
lokmayı geve1iyemedi. Kustu. Göz 
!erini fıldır fıldır çevireni: "Hah 
kelepir benımdir!,, dedi. O kadar 
aç gözlülukle yuttu ki muvazene
sini kaybetti. Tazyikine alışmış ol
duğu iki yuz kulaç diplerden bir 
mantar gibi yukarıya doğru fır

ladı. Ve seviyesinden yukarı çıka
rılan her balık gibi birden foyası 
meydana çıkarnk, mnkndı ağzın

dan patladı. Çatlamış balık deni
zin yüzünde ters gelerek karnını 
güneşe vcrd i. 

Yukarda kalender Mehmet Efe 
boyuna kafayı çekiyordu. "Neden 
efendim çekmiyeyim İçtikçe da
marlarımdaki kanı bal ve ateş sa
nıyorum,, diyordu. Yanı başındaki 
Hacı Halil hamir içene sırtını çe
virmis, gozliıklcrini takmış halebi 
tefsirini okuyordu. Ktipeşteye da
yanarak kimya ve hendeseden 
bahseden çütin kahkasını duyan 
kalender; makaraları salıverdi. Ha 
cı Halil de ne kadar gayret ettıy
se kendıni tutamadı. O da güldıi. 
İçinden "Galiba kahkahayı fazla 
hızla salıverdik, abdestim bozul
du zaten,. dedi. Gözlüklerini çı
kararak sayfayı kaybetmemek 
için, cildin arasına koyup kapadı. 
Etrafına gôz gezdırdi. İçinde tuhaf 
bir neşe vardı. Sıftah olarak ken
di gozleriyle bakıyordu. Zaten bü
tün Hacı Davut vapurundakilerc 
ayni hal vaki oluyordu. Ortalığı 

bir samimiyet ve safiyet sanyor
du. Bir kaç saat evvelisine kadar 
mesela elbisenin nstarı içe, yüzü 
de dışa gösterilmesi gibi, fena sa
yılan şeyler içe gizlenir, ve iyi 
diye tanınanın maske gibi yüze gi
yilirken artık herkeste bir içini aç
mak özleyişi vardı. Vnrdı amma 
o kndnr. 

B u sırada Vülkan işe girişmiş
ti. Ambardaki yolcular bu

runlannı havaya kaldırmışlar, baş 
larını çepçevre dôndüre döndüre 
kokluyorlardı Ortada tüten lam
ba isi gibi bir koku vardı. Yolcula· 
rın birisi "a canım zift kokusu 
dur!,, dedi. Mektebe giden talebe· 
nin biri de "öyleyse sıhhate çok 
nafidir,, diye cevap verdi. Fakat 
ambarın tavanına biriken sarımtı
rak duran yavaş yavaş !lşağılnra 

sarkıyordu. 

(Arkası 1'e sonu vann) 
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Kömür Havzasında 
17 Bin Ameleye 

Sıcak Yemek Veriliyor 
. Geçlborlu, SOcüUO. Uluborlu. Süt-

Tramvay ve Tünel işletmelerini bet (Btlf' l hadde) olduğunu haber vermiJtir. Franldst çüler Sen1rkellt. ~, maı...n - CGmla_... 11 altı tubattaa iUbaım tahakkuk 
Hile müddet zarfında tertemiz ve ls- akpm B. Delvayo ile yaptığı görüş- tayyareler ,ehri oiddetle bombardı - Aakanda: .,,......_ ıefslmlz t.met lnömi, cm bir tlkkf.. _,ı.n;~. f~ bdar tecrube 
tanbul için feylzll tkl varidat mem- meler hakkmda Perpingnandan gön- man etmiş ve neticede tehir klml - AatalJada: Bozdolan, Germen- nunda Zonguldatı tepiflerinde ma- mahiyetinde olarak bazı müeaese -
baı olarak hazlrhJarak " bu halde derdili rapordur. le~ harap olmuştur. Jlgueros'un ayni clk, Honunlu, Yenipazar, Karacasu, den .k~mür oca.klan amelesinin pa lenle üç bin kadar ameleye llcak 
İstanbul belediy8dne devre muvaf- Saadtlılma sin CJuunherlaln, akıbete ujradıjı anlqıhmktadır. ~ Kılavu!ar Sultanbllar on ma.ifetleri IDiffWU ile bm.t a91- J91Dek nrlllrken Büyük Şefimizin 
fcıt oluıak bahtiyar olaealız. ı..utereaıa ara bulma faall>:etbıi Şehirde bir takım infllAklar vu Aboad~ Bapıuık~ Blı,vat. Ça; gul olmuşlardı. Tetlri.klerj neticesin- yüksek direJrti1Jeri üzerine Havzada 

Takdir edeniniz ki, uzun zamen fadalaftmnuı lehlade hahuımaftur. kubulmuf, halk tarafından ter.kolu- çoı., Derçble, tncew.r. ' de .iKi1e tam Jral&oill ,emet veril • çalıfll' bGttln ameleye ,...- V..U -
ecnebi lmtlyuı altmda k•lmlf olan Nepiala nlJa prtlan Uç tanedir: ns.ıı tehir, bir yığın enku haline p1 Alftda: Tutak. mest hakkında yüksek iradeleri üze- mest temin edilmiftir. 
'im müesaeselerin pnlf "Nlllltl olan YüaDcılana lapan1adaa dıpn pk • miştir. Bitikte: Adilcevaz. rine Vali ve Parti bafbnı Halit Ak- Maden mfh11eıelerfmtzde modem 
Nafıa Veklletl tarafından tanzhn .,. mw, tedlalt n mabhelel Wlmiail Minorletı tMlaı ,,...elal AmasJffa: Gfbntı§hacıköy. soy tarafından maden mOwe1elerl- mutfaklar w qevlerl vücude getl • 
~esini yukanda llÖyJedillm gibi yaplma•WR, •le•Wt Japıbnw. Perpugnandan verilen haberle - Bunlarda: Bucak, Kahramaplı. ne tebligat yapılmlfb. Bu yübek rilel'ek bGtün ameleye günde blr Jd-
bir zaruret teWdd etmekteyiz. Harbin nıihayetlenmeıdnl mütea- re göre Cümhurreisl Azana harblıi Çaııkmda: Cerkeç, D01Denli, İlgaz. aWranın netice ve lelDenlll olarak lo elmtS:, •bahleyin çorba, &ile ve 

Nafı!l Veklletl biltün vasrtalarmr kip hemen derhal yabancılann geri devamı takdirinde istifa azmindedir. DenizlWe: Akalan, Bekilli, Çal, alb tubat puartesl l(inünden lti - aktam ncü yemek olmak ve ka1örl 
kullanarak bunu tanzime ~cak· gönderilmesi bahıinde hemfikir olan Çünku Azana, demokruilerin yar _ Çimi. Kale Gilneydam, H 1 haren hazırlıkları tamamlanmıı olan 3500 elen apjı dfifmemek fbıere ay-
tir." Franko, bu teminata, dük de Albe va dunından ümidi kemıiftir. Honaz ~öy Kızılhlaa ;:ı v, bütün müea11elerde ameleye sıcak da d&t lira bedelle yemek verllmek-

Mulıaoele imsalamrhn sıtufyle yeniden Londra bOkdmetl İngiltere Franldstlerin Minorka Yeşll~va, ~e, Evlkler~' Kml;:: yemek veriJmeie baflanmlfbr. Vali tecltr. 
Ankara, a (TAN Mu.'uıblrin- nezdinde teyit eylemiftir. Tedhlf ve adasını işgal etmeleri me..ıe.t ile bölük ve Parti bafkanı Halit Abay ma - Vali J8Dtnd•Jdlerle birlikte dQn 

den) - lstanbul Tramva1 ve Tünel mu.kabeli bllmisil ha~kltı hakkınd.a çok yakından alöadar olmakta ve Ço;.....da: Alaca, Mtcltözil, Os- den ve sıhhat direktörleri, lf bölge- Kozlu mıntabınnda ~ GGr
Şirketlerfnin satın alına mukaveltle- temin olunduğuna gore, Franko. sı- ttalyanlann bu adaya yerlepelerin- mancık. si 6mirl, mecten• baf milhencHsl, gen oeaklarlle Tftrk ltömilr ve K5-
ri bugQn Nafıa Veklletinde imza e- ya.si delil. fakat yalnız adı curum - den son deftlte end.ite etmektedirler. Glresunda: Alucura, Görele. Bu- Hallr.ni ba!"anı bulunclulu ı:-1de mfirif flrket1ert ocalrlan ve ihsanı,. 
dilmeden evvel, Nafıa Veklll Ali Çe- !erden ıuçlu olanlan mahkem ye ver İhtımal ki yabancı umurlarm bu lancak. maden mf.ıeaeselertni ~ter, mmtM•am teftit etmlflerdlr. Bu-
tinkaya, firket mümeııillerlnin, na- meyi kabul edecektir. Franko, yal - raya girmemeleri prtiyla adanın Danada: Gürsu, Yenlfehir. amele mutbaJdanm, yemek salonla- gün KiUmU maden bmpslne Pde-
fıa erklnınm ve gazetecilerin de hıı- ruz plebisiti katiyen reddeylemek - Frankistler tarafından ifgaline mü- Kayserlde: Bünyan. nnı, ~lfet durumlarını ve yatak t"eklerl Ye mitt.eakıben diler oc•lrlan 
zır bulundutu büyük salonda flrket tedir. saade edilecektir. Frankonun bu yol Enineanda: Cimin Kemah. yerlerini tetkik ve taltif etmitlerdlr. tettıı edecekleri anlaplmıftU'. Ame-
mümesalllne hitaben sun1an iOYlemlf Bazı hükfunet mahafillerlne gö - da teminat vermeie hazır oldu~ bil- Dlyarbakırda: Çe~. Lice. Ebik ve aksak .~. fizertnde dura - le ıtlnde bir ekmelfn bir buÇUk kil~ 
tir: re, müzakereler umumiyeti sanıl - dirilıyor. İngiliz kruvazoru Devom- Malatyada: Darende, Pütürge. rak bunların duzeltilmeli ,olunda ya qıkanlarak her ölftnde yarım ek-

"- B. Spesdal, dığmdan çok daha ilerlemiş bulun - hire Minorkadadır. M de· . - direktifler vernıiflerdlr. mek veri1mesbı1 dllemlflerdlr. Vali 
Belçikada Sof"ına flrketlnln mO- maktadır. Maamafih bu nikbm du - • G ~~ ~~nk,. Gerç':lzi Midyat. Havzada çabpn amele on yedi bunun da teminine çalışılacağmı va-

meu ll ve İstanbul Tramvay ve Tü- 111nceler henuz teyit edilm mekt - Fransa ayanından olup Burgosa · P ·.. evzıpqa, p. bindir. İki yıl önce bazı maden mtı- detmiştlr. Maden amelesi kendl •1-
nel Şirketlerinin murahhası olarak dir. gidip donen Berar bütün gazetecile- Maraşta: G?ks~n: e81e9elerl tarafından ameleye sıcak Wdan ve geçinmelerlle en ulvi bir 
sizlefl hürmetle sellmlarım. Slztnle Roma Bautelaine göre re beyantta bulunarak çoluk, çocuk :~.';:'~Gö~:°· Mesudi~rd yemek vennek, içtima! vaziyetterınl tefkat h111ile al•k•lanan Cilmhmre-
Nafıa Veklletinin bu salonunda ild Roma e (A. A.) _ Sabah gazete- ve ihtiyarlann ispanyaya donmeleri _ armara. ~· tanzim etmek maksadtyle başhyan illmfz ismet tnönfhıe ve onun Jtlk-
lmtiyazlı prketln mukavelesini im- lerl, pneral Ftankonun İ panyada me elesinin ehemmiyeti haiz olma- Muradi,e, Sankoy, Soma, Yavakoy. hareket alınan tecrübelerle tekem • llek hilldbnetlne karp yOrekteD tapu 
zalamak üzere ve ikinci deladır ki. dahili harbin müzakerelerle de il, dığı fakat askerleri iade etmenin =· =vri·~':"· mül. yoluna ~rmif. ~urreisfml - minnet ve ft1kran1annı ve çazn1mez 
karplıklı bulunuyoruz. "kızıl,. lann kayıtsız ve prtsız tes- guçlük arzcttiğini söylemi§tir. Bdln.İ n., • zir •. ı~t ~e .. ıradelenle yemek biz • bağhbklanm bu fırsatla en içten 

İmtiyazlı prketlerin ve bpltülAs- lim olmalan ile nihayet bulacağı hak Berar bueün Daladier ve Bou - llh e: Havsa. İoaala. Kıreasa- metmm butun ameleye tepnW gaye- duygularla tekrarlamlflardJr. 
onların dünyada sfyul mlna41a ıe- kındaki beyanatını, Nasyonalistlerln net ile goruşmıiştür. Ço ht H 

rl kalmıf milletlerin ve idarelerin ü- zaferini kuçültmek için yapılan _ma~ Parla~en~ .. koridorlannda Leoıı Bil~:: ı::n. Pazarcık. 
nrlnde tati>lk edilen usullerden ol- nevralara bir cevap olarak telikkı Berard ile ıonlfen mebualarm soy- Tebtt Karak 
utu tarlhen sabittir. etmektedirler. ledilderine gore, B. Leon Berardıu oa .! ___ _. Kayalld. t Şl 

...... _._ -m...a --. idarem bu k B . m,...u.-e: e . rvan. 
.1.11rA JllU.MfW ve .1.YX"• ıı-agero gazetesi, "Fransanın ya mda urgosa doneceil teyit ~ 8 h d K 0 nl 

de l _..._,...... Biz ~..A .. iddia 1 dır n:- A a ey •n a: O"'an, sma ye. 
vrey a~ ... uuy-· v--e- ne hakla Fraııkoya ban' prtlan dik- unmakta · AJajı ~~ne yan a• Zoftpldakta: Kozlu. 

tee~Dirlz ki. dün~ terakki ': te etmek istediii anlqılamaz., diyor zası Burgosta General Frinco ile Bsldşehlrl'lr. Mahmudf•--
Qnde Amil olan en çallljkan bır Popolo di Roma gazetesi, Fransa- Paril ve Bur~os arasında diplomatik Mutlatlr. Marmaris. 

~uııı:::• mevkline gelmi§lzdlr. Artık nın general Frankoya hucum etmiye- nıiınas betlen~ ~meıı baf]aması TanHH•e: Plfbner. 

Daladier 
B yanatta 
Bulundu 

Devletlerin 
Askeri 

Hazırlıkları 
ıımcldel:-n terakklya~ modern lfleri cejinl fa.kat hakkındaki husnü niyeti şartlarını teabıt eyayeoeJdlr B Le- UTfatla: Sthilç Viransehir. 
ll&WlllUI vuıtam1zla, kendi elemanla- ne Prankoyu lnaıtiırmak ilteyec ii- on Berardın fikrine göre, Burgos hü- SHrtte: Ştmak'. Paris 8 (Hususi) - Hariciye na- Vaflniton, 8 CA.A.> - Mebman 
lruıDIZlla tnsanlılm w mfUetimizln Dl kaydottikt#ı ~.a cUy.Pt ki· kum t.i.ııin ya}JJ» }lir zamanda huk'i Elizıfdıt:' Palu. zın Bonnet'nin dun ayanda söyledi- meclisiniıı ordu encümeni milU mu-
menftatıne ~ ebM1ı Wl- Pariate müstakbel bııyük elçi o- kan tamnmuı llznndır. :e. Leon ee.: ••kkllletleı. ği nutuktan sonra başvekil Daladler dafaaya ait Rebiciimbur Roolevelt 
:,yoruz. Belçika hllla\metlnln kıymetli lar•k Kardinal Baudtllart'ın seçildi- rard, Hariciye Nazın General Yor- ~~tta· Ak~i ima beyanatta bulunmuı ve fil ili> tarafmdan teklif edileıı kamuı pcoja-
blr mfleueaesl olan Softanm bunu ği doğru ile falanjist hareketin ye- danadan, nasyo~alistlerin ileıj Ml'e- . a en ' Boiazlı- lerl sô,ylemljtir: sini tasvip etmiştir. Proje 3'18 ~ 
&ta1r.dlr ederek her iki müzakerede de Dl bir poliuk ve 10Syal İspanya ta - ketleri dolayısile İtalyan ask.erleri- 19i:t!;.'!;1.: Şile •1mp.ratorluk u7uetl demek yon dolarlık bti' kredi derpİf etmek-
la6l~tllıll hOanilnlyetten dolayı te- hakkuk ettirmek latediii Fransada nin Fransız hududu civannda bulun- · , -- imparatorluiua içine lghlur • • tedfr. Bunun 300 milyonu ordu ta,-

ederlm. Busaten ~- unutuluyor demektir. l'rankonun malanna mam olmak üzere ltalyaıı POLiSTE ı decek bir li>'met demek 4letll • yarelerinin miktanm 2320 dtlll 
bu mO•kerelerde ..-wrdtll böyle bir intihabı müsait bir surette kıt larmm Katalonya oeph..ınclen dlr. BDikia.- Fnnua•• bfyet 5500 • lblAI içindir. Proje baDdan 

il nlJetln habrMmı mulMıfua _: karpla1acatı Paıilte nuıl ümit edi- eri alınması kararmı almlfbr. Bu Firari Bir Katll ve kudreti sislerlaü Mlll • • br.fb federal ordu meveudanan .40 
lfm. ltendlterine .=, her n7or. hori ten yardımlara ralmen, tspen- dusuıuladır •e WWla J'n-wle- bindm takriben 205 biae kadar ati-

lmzahyaealmm ::.; ti Londra, 8 (Husus!) - İspanyada yıınm tam politik tstlkllltni idame Y akalanch rm ittihadıaclam. " f tınlma11111 " P.name baah _.... 
memleketin hayrına ft aa - vaziyet fU merkndedir: etm k 1 teyen Burgosun suklln ve Müteakiben lyan meclisl 18 mu- faumm takV'lye8I için anut ..... 
olJDMını dilerim.,. Bugün Jl'ransa hududuna gayri nl saı·ba varmak azminin ilk tecellisi ISO pesinde cWnrük hah antre- halife kartı 210 reyle hük6mete iti- lann teminini ihtiva ebMktedlr. 
Şlrhf marcılaAanmn ceocr6c zami ıeçtşin arkası kesllmif ve Kata- d r Bundan da anlaşıld it vech'!e polllDda u.edarhk eden Şeyh Alıyi mat etmiftlr. , .,,.._. Je ,.,,,.,, ...W 
B. Spelcial qajıdald nutukla ce- lonyayı müdafaa eden kolordular ge Y ında b"teceği kati ıurette tahm!ıı tabanca ile vurup oldurdiığiınden do- Beyanıdın alıMl.n rlar 

vermlftir: nerallertyle beraber hududu geçmiş- E:d'len dah'U harbin nihayete ennp,. layı yedi sene ağır hapis cezasına Bonnet'nin beyanatı Loadracla 7tJphn70 
11- Södlme baflarken phsun hak- lerdir. Geçenlerle beraber general si t zer ne İtalyan aıtkerleri ispanya:.: mabküm oldutu halde o zamandan- çok iyi karfllanmışbr. Taymls uk• Tokyo, 8 (A.A.) - Yakmda ~ 

kullenmıı oldupnuz tevec- Roco ile başvekil Negrin bulunu - d n ihraç edilttektir. beri bir ıürlu elde edilemlyeıı Sürtll rf muharriri İngiltere De l'ramanm deniz iıapatma müt.eallilc ,enl bir 
lellllör' llAna 1>m.a- tepkidir ede- yordu. İkisi de askeri merasimle kar ltalyan alıerlerinin oazi

7
eti Halil dun yak•lanlDlfbr. Doğruca •m tep-ikhnesal etmeleri meMleslnden plb tevdi edilecektir. 

Çok._. bir _....,de bana babr la .. 1ard niyet müdürlUjüne getirilen katil bu bahtederken yapılaclik ilk tfln t.pan- Yeni plb, lncntere " Amedb-
"J" ...-... - fi nm"F ır. Pariste çıkan Jour gazetesine gö- muddet zarfında saht. bir nüfus tez.. yada fazla kan d5ldllme1lne mani ol- mn bahri ıiJAhlaamalanna nmkeN-

Jattmıs ld, buailn lkincl defa bir mu- Frankistler, Katalonyanın son re kırk sekiz saattenberl Londra ile b tlf Jemektedk 
:vele akdi için bu salonda toplan- parçalannı ve 19hf.rlerinl t gal etm k Burgos mutemadt temu halindedir keresi ile Anadolunun mu te ~ mak oldutunu 16yledlktea IODft iki le etmeli iltJbdef ~ • 

bulun111oruz. • tedirler. Cilmhuriyetçilerln ilk ve i- Rivay te gore Franko, mubasemat birlerinde dolaftığmı soylemiş, mud hükumetin Burgosla daim! temM ha Plan, JllPGD *""""' ••111n ....,. 
Bu salonc1a uzmı mtınakaŞlllar yap kinci tank Uvalan kamyonlan n biter b tm z İtalyan ak rlerlnln ç.,. deiumumuliğe teslim adilmlftir. linde olduklannı anlatıyor. Askeri cut bütiia plAnı.rmm. harp ,...S. 

Ve ~k lJl neticeler elde ettik. Fransaya geçmişlerdir. Del ayo bun- kıp &idec ğme dair teminat vermi§ - Mercanda y ang1n muharrir diyor ki: r! inpll lçla birçok .....ı-. ...... 
milnakaplar araımzda çıkan bet lan hududta teşyi etml ve bunlar ıır· • 9 "İki memleket kuvvetleri, tama· dilmlt ola alır lll8ll'aflann J•l'dm 

lb Mercanda Tığcılar eokalmda ..a....ı- __. .. 1.-.1 .... 1 ı.hd ı.. 
IJleDl!llk tlllfa nihayet verdi. Bu da ona: •Merkezi mıntak da gal be ttaly•n muharrlrl Gaydanın, ltal numaralı ticaret hanında kasketçi miyle müşterek bir hale konmalıdır. a-~- ft ı Dn8ı 

eket halrkında,,. bu memleke- çalacağız,, diyerek veda etmiılerdlr. yanlann hem askeri, hem siyast za- Yervantın kasket lmalithanasınden Fakat ayni zamanda bu kuvvetlerin k~ eıttın1mMIDI "-""' 
bu hale ~tara bl'fl l'ranla 80 vaıon doluau top ve ma- ferden sonra çekllecelderlne dair ya- dun gece aat blr buçukta yupı her yerine, müşterek davanın tehi- etJnütedlr. 
yranlıu ~ JObek ol- ldnell tüfek naklolunmuı ve 200 va- zılan onun phst mutaleuı apl • çıkmlf, imaJAthane tamımm, hamn ne olarak en lyf surette yapaceklan ..,,_ ~ 6lr Glhrf 

utan gon daha beldenmektedır makta ve İngiltere l8firi Lord Pertbe bir tarafı cif 1amıen yandıktan ICJllr roller verilmelidir. lwd ,.,,,...,. 
TOrklyenln m1h yolmadül .. ,... llıi ,elair ltorap olda bu yolda teminat verildlal bildtril - dürüJmn.Hn. Geçen Atustosa kadar, hıslllz te- "'- " --..1..-1-
Belçlkamn IU1h ~ ıdyae- .l'B 8011 ..., ..... • ıl fU suretle hullsa edilebilmekte Ştnı.,.y, 8 (A.A.) - ~ 

-'dl "-le DnDldl ._. Bugiln Pigcerdadan geçen bir mu mektedir. l ıtlm Kaa11ıacla Öldl dıı Motollstam Slberya hattına.,.. 
a.,NA r. "'7 ~am..., babir .. hrln klmllen imha ec:lilmif L _ _.. ___ ,_Aıa ıfıdi: Avrupa kıtuma btıyı1k 

attın vatandqlanım btlhena latan ' Ceıecll• Hlvlyefl Anlaplclı Babkh Rwn .... __ 1aüm lla- bir ordu sevkine ihtiyaç yotıur. ru- h1aıa IOO kilometrelik demlrJvlmaum 
ular bOy(lk bir lfttnçte 1ıqOn l\ç )'ÜZ b 8 liralık malzemes" dahil ol- Yenlkapı önlerinde bulunan kadm zanlarım temizllyen itçilerden ~.,.. bakfka Fruızlar, kuvvetlerinin m6- tkmel edlJdilbd ,_,.ı.r. Bir • 

mukavelenin lmzalaadıp anlto dutu halde bir milyon 570 bin liraya cesedinin hüviyeti halekmda yapılan ı~da ömer blrdenb re kazanın içine him blr kınnmı Ren 6zerinc1e tut- nede Japılımt olen bu bat ..,._ 
lar ve herhalde Bay Vekili teb- sau alımnıstır. tahklllllt neüceslnde bunun. Lllellde dufilp ölmftftür. Cesedi muayene ~ malda Almanyanm Çekoslovakya 1- Birllltnln MoıoJWw JaP1acak • 

edeceklerdir. Şahsıma taall6k • Şirket n person l"nin leh ne tes"ı Şair Fikret IOkağmda 8 No lu evde o- den dekıc>r havasızlıktan oldujunu zerine b6cumunu durdurabilir, Çe- kerl nakliyat içfndlr. 
hususi bir ümit izhar edecet 1'D edilml c n muh lif teavun sandık- turan Fatma Zekiye oldulu anJasıl- tesbit •tınit ve defnine ruhsat ver- Jroslovaklar da, Sovyetler Blrlllfn\n Abrwınl.r A..,,.,,.ı,,_. 

o da imzaladığımız mukavelele- tan mncudatı mahfuz tutulmu "· mıştır Esasen sinir bastalıltna milp miftlr .. yardımını ufak dahi olsa, Alman1a· aaltere "'• rlar 
tatbik nln her Od taraf için de Bundan bqka Tunel Şirket nin de teli olan kadının sahilde dolasırken 1(119111 Yagla Yandı aın Fransa tızeriue gayretlerini tek- 70 1 

ydalı olmasıdır. blldbnle lmt17u haklarının, tünel ve b rdenbire bayılıp denlze dliftf1jü Kadirpda Liman caddesinde otu- lif etmesine mlnl olablllrdl Pakat Berlin, 8 (A.A.) - Ordumm ,-
Sayın Vekile temfa cdeı~ ki. tes1atmm matazalannda mevcut ve boğulduiu anlapJmı" defmae raıı Didarm km .5 yqında ljıaalll nzlyet halen b6yle delildir. Ren sek lPunancta heyeti, ttmdlJe ki 

de bıraktılt samimi hatıra,.a da- ma1-ln. bllyük Metrobanı ve di- ruhlat verilınlftlr. manplm etTafmda dola11rUn. üzeri mmtakamıın askerl18ftlrllmesbıden uhl4 mökellen,etlerden km ::: 
muhafaza edeceğbb.,. ler .. ~in tamamı 1770 ne içi Jmsın J8I dola tava döklil• ve Almanyanm, Meearistam ve Po- mat olan AvaaturJada clolmat b .;. 

Bu nutku müteak p her Ud ta1'1ıf bin Tllrk ıın- oatın .ı.nmıtt r [ ~ ~~ :~ ~ "" - "" " ·~ ~ ~ ~] '* muhtelif~ •P.. :ran- tonyamn ....ı istekleri ls'af ol-..at nonlu clo cloldl oldula Uldo 19' ,.. 
ıklı l'ramuca ve Türk~ ilafer Tünel laletmelıl memurlan leblncle A HABERLER mıp. Yaralı bayanı bir balda Ha- tan sonra. stratejik muvazene. mO- 190'1 de dolmuş ldımelerl bir &ıeo:de 

a buırlanan prketler D Ntın al-: tes ı edllmlf ola tenin •ndıklan seki hastanes ne kaldırılmıştır. bun miktarda delfpnlftlr. Framıa-ltcin taJlme davet etmlfdr Bu r'.airlar 

mukavelelertnl ima etmltlerdlr. mnmtlen da mebfm tutulınuttm • An •ra 1 (TAN mu!l•blrlnden) _ llr SallClal Devrlktl lar. 40 Çekoslovak fırkumı ve muh-128 marttan l11DA11U bda1'.atlk~ 
fa Ve ili Alt Çettnuva milme9- ı.tanbut defterdar mu.tnt tbnhlm 'h· BakJnnm ıctanmn4eld l Ol'I ma- temel mubuımlarmm Od eepbede ,ec!8eekttr. ~ maa.. 

--•fl••• bu akmm tstasyon ıa- Tramft7 ve Tünel th berman merkeı dUni muhwbe mtldtlr- maralı sandal BeyterbeJI açıkların- luarp etmıy. mecburiyeti avantajmi 1t1r. 
r z ~ W"Tn et T M • mu be. kasa. are " tefk llt • taWllt mGftr mumnt Baha dan ıeçerken Karadenbl dolnı ~ bybetmlflerdlr. Bu vulyette. tn- tmklnı olmabıan mua.mnea bulut1u 

,.. • şam fstanbula ha kıs•m 1anna ait olan ~ ete- B btanbut 4eftıerdar mu..lnlf.. cleG bir vapurun daJıwaa tutularak pıterenın karada mtlhlm bir yardım- stUz kara o,dulU ~en saniye-

. ı edeceklerdir. vir ve teslimi wmamlnnnfbr lfeY- ; =-=~ lfaarll v•- c:levrUmiftir. Sandal içindeki b.t. .. bulunm81ı l'ranmlen:a p)'llll ar- IUZdur. Dra, hava ve d~ ~!u:!! 
Anlafme ,.ıltın cut depolar w bir Jnsma malaeme 1tt1 Wlm " ....-. ••hlı-. "6ffttl Yaef, Jtaclrl, Arttn, Mehmet ve ~ sudur. 1 tı, bra teçbtutmdan en .ımn .ıtm-

apılan mllzekere ,,. muhuebe tamamen ıe-nem edllmlttf.r Dlllr Klldrt Ytll'Qke>pı • edllmltllr. da1cl Haklo denlle dötillmftflene de Bu kara 7ard11D1D•D lilmm1mu in- teclir. Bundan bafka bel'~-. 
leeslnde bittln lmtiJU lleklan Ue k1sımlarm da bir be; tin ttlade bt • Kain bbadeılnf ~ Dil ,..ı.;ıp bu_... h6dlle meballlıw gelen Ah Ur ec1ecet cMllUm. cepbade m6dafea ~ 

Tram Ştratl b1Jc1m1e tlrlJecell tahmin olmıar- 'l'lnel eaıı 1drtic k111ciiııöucl& ,._ on.. ~ K_,,,m w...lndald lbrDlla Fakat ba ,_mm. 11aft ft -.m kunetJer1n1n 1k1 d)OdaO 
tı, her ı:fu mal..,,. n .,.._. Hanm1nm da *-1üm6 ....... bi&iri- :..-::.::-:::.:: = ...... malllG. tenfrrl• llmWJI• ..... .._ 78P1imak J8l'Cluqua ..,..._ ı:_ oJmw ba Wl bir muvuw 
..,. ft ............ mevcut -..Ur. Jll1ltlr. p - eelll .........ılıltr. Derhal ft t.çlm efllr ... 
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Muhammen bedel, muvakkat teminatile mikdnrlan aşağıda hizasında 
yazılı çanı traversler he:- liste muhteviyatı ayn ayn Uıale -~ilmek üze
re 16- -2- -1939 Perşembe günü saat 15 de kapalı zarf usulu ile Ankara
da İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu ışe girmek isteyenlerin listesi hizasında yazılı muvakkat teminat 
ile kanuı:un tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün eksiltme sa
atinden bır saat evveline kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazım-

dır. 
Şartnameler 360 kuruşa Ankara, Haydarpaşa, İzmir ve Eskişehir vez-

nelerinde satılmaktadır (650) 
Liste No. Cins ve miktarı Muhammen bedeli Muvakkat teminat 

1 
2 

Adet 

26000 çam 
24000 ,, 

Beheri 

avers • 

" 

r· Yeki liğinde : 

Lira K. 

5150 00 
4850 00 

1 - 2259 sayılı kanunun tatbikine dair olan talimatnameye göre ilk
okulların 4 üncü ve 5 incı sınıfları ıçin iki ciltten müteşekkil bir tarih 
kıtabı yazılması müsabakaya konulmu ·tur. 

2 - Musabaka müddeti 15/ 2/ 1939 dan başlamak ve 30/ 6119a9 Cu
ma günü akşamı bitmek üzere dört buçuk aydır. 

3 - Müsabakaya iştirake karar verenler; 31 / 3/ 1939 Cuma günü ak
şamına kadar bir dilekçe ile Maarif Vekilliğıne muracaat derek bu 
müsabakaya g ir!!cckler defterıne adlarını yazdırarak bır numara ala
caklardır. 

4 - Müsabakada birinciliği kazanan kitap serisi i.iç yıl süre ıle okul
lıırda okutulacak ve müellifine her yıl için bıncr l ra tclıf hakkı veri
lecektir. İkinci çıkan kitap serısini yazana bir defaya mahsus olmak 
üzere bir ncinln müellüine verilenin bır yıllığı. uçuncu, dordı.ıncü ve 
beşinci çıkanlara da birer defaya mahsus olmak üzere dorder yuz lira 
mükfıfnt verilecektir. 

5 - Müsabakaya gireceklerin eserlerini i\çer nüsha olmak üzere ma
kine lle ve kAğıtlnrın ı yalnız birer yüzüne yazılmış olarak Maarıf Ve. 
killiği Yayın Direktörlüğüne makbuz mukabilinde vermelerı veya gön
dcrmelert lAzımdır. Kitaba konulacak resim. şekıl. har ta vesaırenın 
asıllarının yalnız bu nüshalardan birınde ve yerlerıne konulmuş olarak 
bulunması kafidir. Müsabakaya basılmış bir kitapla gırenler de kltn
bın uç ntishasım verecek veya göndcrcceklerdır. 

6 - Müsabakaya gırcnlerin eser müsveddelerilo bırlikte eserleri ka
bul edildiği takdirde eserlerini füm edilen telıf hakkı mukebılınde ve 
hertürlü tasarruf hakkından vazgeçerek Maarif vekilliğine Uç yıllık bir 
devre içın terkettiklcrinı ve kitabın o devre ıçındekı her bnsılı~ının son 
tnshihlcrinin kendileri veya kendi mesuliyctlerl altında tayin edecekleri 
diğer bir zat tarafından yapılacağım gosterır noterlikten tasdıkli bır 
taahhüt senedi vermeleri de lazımdır. 

7 - Kitaplarda bulunması lazım gelen pedagojik ve tcknık vasıf
lan gösteren şartname ile noterliğe tasdik ettırilecek taahhut senedı
nin formüli.ı Maarif Vekilltği Yayın Dırektorluği.ınden alınabılir Mek
tupla ıstıyenlerin bir kuruşluk bir posta pulunu da birl ktc gonderme-
lerı lazımdır. "715,, 

i liginden: 
ı - 22!S9 sayılı k nunun tatblkın daır olıın talbnatnam ye gorc ilk 

okulların 4 üncü ve ~ incı sınıfları için iki ciltten mütcşekkıl bır Yurt
bi1gısi kitabı yazılması müsabakaya konulmuştur. 

2 - Musnbakn müddeti 15/ 2/1939 dan başlamnk ve 15/6/1939 Per
şembe günu akşamı bitmek üzere dbrt aydır. 

3 - .MUsabaknya iştirake karar verenler 15/ 3/1939 Çarşamba günü 
akşamına kadar bir dilekçe ile Maarif Vek:lliğine muracant ederek bu 
müsabakaya girecekler defterine adlarını yazdırarak bir numara ala
caklardır. 

4 - Müsabakada birinciliği kozannn kitnp ser· i üç yıl süre ile okul
larda okutulacak ve müellifine her yıl için bin lira telif hakkı ver le
cektir. İkinci çıkan kitap serisini yazana bir detaya mahsus olmak üz -
re birincinin müellifine verilen n bir yıllığı. Üçuncu. dorduncu ve be. 

şinci çıkanlara da birer defaya mnhsu olmak üzere dörder ytlz lira mü
kfıfat verllecektir. 

5 - Müsabakaya gireceklerin eserlerini üçer nüsha olmak üzere ma· 
kiııc llc ve kağıtlnrın yalnız birer yüzüne yatılmış olnrak Maarif V 
killiği Yayın D i rektörlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri veya gön
dermeleri llızımdır. Kitaba konulacıık r ım vcsnırenin nsıllannın yal· 
nız bu nüshalardan birinde ve yerlerine konulmuş olarak bulunması 
kB.fidlr. Müsaba:.aya basılmış bir kitapla girenler de kitabın Lı~ nushp
sını verecek veya göndereceklerdir. 

6 - Müsabnknya girenlerin eser müsveddelerile birlikte eserleri ka· 
bul edildiği takdirde eserlerini ilan edilen telif hakkı mukabıllnde ve 
her türlil tasarruf hakkından vazgeçerek Maarif vekilli/line üç yıllık bir 
devre için terkcttiklerini ve kitabın o devre ıçindeki her bo.sılı ının son 
ta.~hihlerinin kendileri veya kendi mesuliyetleri altınd~ tayin ed_ec~kl~rı 
dıger bir zat tarafından yllpılı:ıcağını gösterir noterlıktcn tnsdiklı bır 
taahüt senedi vermeleri de lfızımdır. 

7 - Kitaplarda bulunması Ifızım gelen pedagojik ve teknik \•asıf. 
ları gösteren 8~ 'lame ile noterliğe tnsdik ettirilecek taahhtit senedi· 
nin formülü M arif Vekilliği Yayın Direktörlüğünden ~hnabilir Mek· 
tupla istiyen1erin bir kuruşluk bir posta pulunu da birl kte gönderme-
leri lin:ımdır. u 71, 

" -PASTiL 

( v 

BeneJ ~ al91nh91, nezle ve teneffüs yol·--.:ıur..6J--
Eski Çckos· 9e~en hastahklardan korur, 

~~r::~vyd orka g!ve boğaz rahatsızhklarında~ ses 
e pnrl;, .. k f d 

olunmuştur. N .dı gında pe ay ahdlr. 
tak ve konft; 

ben şııcagoy 1 GILIZ KANZUK ECZANESi 
Beyoi lu - lıtanbul 

TAN ======~~=:======='' 
Türkiye Cümhuriyet.1 Merkez Bankası 

30 - ikincik8.nun - 1939 Vaziyeti 

AK T 1 F 

KASA: 
Altın: Satı kilogram 17.159.986 

BANKNOT 
UFAKLIK 

24.136.893.11 
11.433.684. 

1.194.869.48 

Lira 

36.765.446.59 

Sermaye 

Dıtiynt Ah~I 
Adi ve fevkalldo 
Hususi 

PAS 1 E 

2.712.234.11 
6.000.000.-

Lira 
15.000.000.-

8.712.234.11 
Dahildeki Moltabtner: 

Türk llrasJ 
Tedavüldeki Banlmotlar: 

438.655.- 438.655,-

Hariçteki Muhabirler :. 
Altın: Sa!l kilogram 9.054.614 

Altına tahvili kabil Serbest 
dövuler 

12.736.038.33 

9.539.38 

Oenıhdc edilen evrakJ nakdiye 

Kanımun 8 - 8 ind mnddelerl
oe tevfikan bazmc taraimdaD 
vü:ı tcdıyaı 

158.748.563.-

16.285 632,-

Oiıier dövtzler •• Borçlo tll
nna bakıyeleri 10.037.403.53 22.782.981.24 

Dcruhde ~'len evrakı nakdiye 
bakıycsi 142.462.931.-

Razlne Tahvilleri: 

Ocnıhde edilen evrakı nnkdlye 
kanalıtı 

K.anunun 6 - tnc:t maddclo
rine t9Yfilıtarı llalıne taralmdan 

, 511.'141.563.-

Karvılıiı tamamen altm olarak 
illlvctcn tedavüle vazedilen 

Reeskont mukabili llllveten tedn 
\wed, 

19.000.000.-

37.000.000.- 108.462.931.-

21.220.ı 79.62 •lJd tediyat 

Senedat Oüzda.rm 

HAZiNE BONOLAR1 
TJCARI SENEDAT 

16.285.632.- 142.462.931.- l'ürk Lirası Mevduatı! 
Dö~1ı taahhUdatı: 

85.168.214.02 85.166.214.02 

lnsh:am ve Tahrillt C\bdan.ı 

ı\ltma UhvW tabll d&vtzıer 
Olğer d6vWer ve alacıı.ldı klf· 

nn.a bak11el«i 

U25.89 

23.809,866,68 28,518,992,77 

e 
(Deruhde edilen eYrakı nal 

A - (dıyenın kareılığı ltsham • 
(Tahvılit( ıtibarf kıymetle 

1-Serbest esham ve t&hvilit 

t\ vn.nslar: 

Hazineye kısa vAde fle 
ı\ltm ve Dovu ıucnno 
Tabvillt ll:zeruıe 

llif;sP.darlar ı 

'.\'tuh telif~ 

} 

llubtd.ifJ 92.595.754.59. 

40.914.088.39 
7.543 044.27 48.457.132.66 

241.159,61 
'1.897.877 .75 8.139.037.36 

4.500.000.-
10.592.694.22 

l'ekftn 359,305.092,09 ektbı ~ S59.305.092.09 

1Temmuz1938 tarihinden itibaren: Iskonto 
haddi % 4, albn üzerine avan '10 3. 

, __ Bayan Memur istiyoruz 
Dosya ve Muhabere servisi için f nclllzc:e ve Tilrkceyc vakıf bir Bayan istiyo
ruz. Ayni zamanda Almnnca bilenler tercih olunur. Kısa h nl tcrcümenh:i, Fo
tojtratınızı ve Calııma e rtlannw Beyoğlu (2216) Postı:ı kutusuna yollayın 
'llH\ıu:.,,. .. ,,,,h, fııtanbııld• n•,,..,nhll tl"11rr tll n 1'1""""111 ı'lfi" .. .............................................. .. 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı lstanbul 

Satınalma Komisyonundan : 
ı - 13 sayılı motör lçin satın alınacak Sterlinğ Petrel marka 9 ka

lem yed~k makine parçalannm 10/ 2/ 939 Cuma günü saat 11 de açık 
eksiltmesi yapılacaktır. 

a - Fenni ve hususi şartnamesi komisyondadır. Görülebilir. 
3 - Tac;ınlanan tutan "502" lira ve ilk teminatı "38" liradır. 
' - İstftktilertn gün ve ıaatinde ilkteminat makbuzlnn ve kanunt 

vcsikalarile birlikte Galata eski Ithaliıt Gümrüğü binnsındnki komis-
yona gelmeleri 

1 Harici Askeri Kıtaat tlanları 1 ------
Çanakkale Müstahkem Mevki ihtiyacı için kapalı zarfla aşağıda ya

zıl• malzı.:meler alınacaktır. İhalesi 16 - 2 - 939 Perşembe günü saat 15 de 
Çanakkale Müstahkem Mevki Satınalma komisyonunda yapılacaktu. 

raııplerın ılk tcmınnt makbuz veya banka me.ktuplarile birlikte ihale 
aatinderı bir saat evvel iç ve dış zarfları kırmızı bal mumile mühürlen· 
mış oldu~~ı halde komisyona verilmelidir. Taliplerin 2490 sayılı kanu
nun 2-3 cü maddelerinde yazılı vesikaları yanlarında bulundurmaları 

ve zarfhır derununda komisyona vermeleri mecburidir. Aksi halde ck-
4'.iltmeyo l§tirnk ettirlime;ı:ler. Mnlzemclere ait fenni ve hususi şartna· 
meler Arıkara. İstanbul, İzmir Levazım Am. Satınalma ko. da, Çanak
kale Miuıtahkcm Mevki Sa. Al. Ko. da görülebilir . Talipler istenen mal
zemenin heyeti umumıyesine fiat teklif etmeğe mecburdurlar. (805) (6871 

Cinsi Miktarı Mu. Be. Mu . Te Tutarı 

Kuruş Lıra Lira Ku . 
Çubuk dem.ri 102 ton 15 15300 

,, ,, 15 " 15 2250 
Potrel "Normal,, 320 adet 14 11782 

" " 
1 ,, 14 2715 ~4 

Lama demiri 2~00 kilo 14 350 
Demir bağ teli "Kızıl derecei 
hararetten geı_lrılmış11 2250 ,, 

• 7000 çift kundtira kapalı z.ır!hı 

eksiltmeye konulmuştur. ratn.un 
bedeli 30450 lıra. ilk temınstı 223il 
Ur a 75 kuruştur. Eksıltmesı 11/.;:/ 
939 cumartesı günü saııt 10 •ladır 
T klif mektupları belli saatten bu 
saat evvel Erıurumda Askeri Sıı· 
tınalma komısyonuna verilmesı ve 
vn posta ile gönderilmiş buluna · 
caktır. Şartnamesi Erzurumda it~ 
misyonda görülebilir. (796) (507) 

* ~naKKaıe müstahKem mevKl 

20 2281 450 

S0407 94 
n ynnlannda bulundurmahln ve 
zarflar derununda Ro. na verme. 
leri rnecburidir. Aksi halde eksilt 
meye jştirak ettirilmez. Kereştelo 
re ait fenni şartnameler Ankara 
İstanbul ve İzmir levazım iımir • 
ikleri ~ntmalma Ko. larile Mst. 

Mevki satınalma Ko. lnrmda gö. 
rülebilir. 

Talipler iştcnen kereste çivinin 
heyeti ı.mumiycsine fiyat teklif 
etmeğe mecburdurlar. (8()4) (686) 

* Ordu ihtiyacı için 200000 kilo 
sabun kapab zarf usulile eksilt
mey konmuştur İhalesi 16.2-939 

"552" 

İstanbul Asliye İkinci Ticaret 
Mahkemesinden: 

Miliınoda Fratelli kentilli bosto 

Arsizyo müessesesi tarafından İs -

tanbulda Fincancılarda Manifatu
ra ticaretiyle ıştigal eden Viktor 
Benerdete namına 1stanbul'ıı gön· 
derilip Mahkemece satılmasına ka

rar verilen 13 sandık pamuklu 
mensucattan İstanbul 1/2 ve Is -
tan bul N. Entrepo unda 7 san -
dığın 11/ 2/ 939 Cumartesi saat 
9.30 da ve Sarayburnu 5/9 No. 
lu Anbarda mevcut blr sandığın 
ayni tarihte saat 11 de ve Gnlata
da un anbarındaki iki snndığın 

14/ 2 / 939 salı günü saat 10 da ve 
Beşiktaş Anbannclnki bir sandı -
ğın 18/ 2/ 939 Cumartesi sant 10 
da ve Kuruçeşme anbarmda mev
cut iki sandığın da 21/2/ 939 Salı 
saat 10 da satı~ı krn edileceğin -
den talip olanlnrın yukarıda gös. 
terilen gün ve saatlerde mezkur 
mahallerde hazır bulunmaları ıllm 
olunur. (14794) 

teklif mektuplarını lhale saatin
den ep az bir saat evvel kom.ısyo
na verrnı§ bulunacaklardır. 

(808) (718) 

* Ankara Hırlik ve milessescleri 
ihtiyncı içm 28000 kilo zeytin ya
ğı kapalı zarf! eksiltmeye konul
muştur. •rahmin bedeli 10800 lira
dır. Eksiltmesi 27/2/ 939 pazar
tesi gtinü saat 15 dedir. Ekslltme
ye gireceklerin eksiltme günü 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde istenilen belgelerle 
birlikte lhale gün ve saatinden en 
geç bir saat evveline kadar temi -
nat ve teklif mektuplarını Anka -
rada levazım fımirllği satınalma 
komisyonuna vermeleri. 

(765) (811) 

* K e f bedeli 77568 Ura 8 kuruş 
olan İzmirde ilç adet garaj yapısı 
kapalı zarfla ekslltmeye konmuş-

'

# Saç balamı 
1 Güzelliğin en birinci §arb. 

I
• Petrol Nizam 

Kepekleri ve saç dökülmesini 

•edavi eden tesiri mücerrep bir 
ilaçtır. 

Dr. A. KUTİEL 
Galata Topçular Caddesi No. 43 

ı• Dr. Cevad Sargın ~ 

1 Cilt Hastalıkları mütehassısı 1 
Ankara caddesi 47, hergün 4-7 

ı• Dr. Suphi Şenses • 
l dr•ryoll•rı hastalıkları mOtehanısı 

Beyol?lu Yıldız sJtıemuı k~ Lek
ıer apartıman. Faklrlerf' rınr'l•n 

Tel, 48924 

ruş mukabWnde komısyondan a
lınır. Eksiltmeye gireceklerin ka
nuni teminat ve 2490 sayılı ka -
nunun 2, 3 üncü maddelerinde ya
zılı belgelerile birlikte ihale saa • 
tinden behemehal bir saat evve -
line kadar zarflannı Ankaradn M. 
M. V. sntınalma komisyonuna ver 
meler!. (812) (785) 

* Zırhlı vo motörlil vnsıtalar th : ihtiyacı için kapalı zarf usulilc 
318,560 metre mlkAbı ır.':lhtel lf 
kereste 1:500 kilo muhtelif çıvi sa
tın alınacaktır. İhalesi 16/2/939 
per§Cmbe günil ı>aat 11 de milş -
tahkem mevki satınalma Ko. da 
yapılacaktır. Kerestenin beher 
metre mikabı tahmin fiyatı 52 li
ra 50 kuru~ çivinın kilosu 19 ku 
nı§tur. Hepsin in ilk teminatı 1376 
liradır. Zarflar ihale saatinden bir 
saat evvel iç ve dış zarfları kırmı
zı balmumu ile milhurleruniş ol -
duğu halde Ko. nn verilmelidir. 
Taliplerin 2490 sayılı kanunun 
2, 3 maddelerinde yazılı vesikala-

perşembe günü saat 16 da İzmirde 
kışlada h:rolr levazım Amirliği sa
tınalma Komisyonunda yapılacak
tır. Tahmin edil~n tutan 70000 li
ra olup ilk ternlnıtt S250 liradır. 

Şartnamesi her gün komiıyonda 

görilleb illr. İstekliler ticaret oda
sında kayıtlı olduklarına dair ve
sika göstermek mecburlyetinde
(.trler. Eksiltmeye iştirak edecek
ler 2490 sayılı kanunun 2 vo 9 iln
ctı maddelerinde ve prtnamesin
de vazılı vesikalarile teminat ve 

tur. Ek lltmesi 24/ 2/ 939 cuma 

tiyacı için 200 kilo vnkom mobi
loil arctic nrijinal ambalAjlı, 100 
kilo vakom mobiloll C orijinal 
amballıjlı, 50 kilo mobiloil Gres 
(ince), 50 kilo el şcngres, 400 ki
lo vakom tribll el, 8000 kilo e.kls
tra motorin, 200 kilo ekistra va -
zelln, 2 kilo kemik yağı, 500 kilo 
birinci nevi bey.az stfipi pazarlık
la satın alınacaktır. Muhammen 
bedeli 1120 lira kat'i teminatı ltJ8 
liradır. 1 tcklilcrin 14 Şubat 939 
saat 11 de LOleburgazda tümen 
satınalma komisyonuna müracaot
k'!."1 • (813) (786) 

günü saat 11 dedir. llk teminat 
5129 lira olup şartnamesi 388 ku -
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ve bütün ağrıları derhal keser. isim ve markaya dikkat. NEVROZI yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

,--~------------•--ı=--mmc=--ı.-1mm1 ______ __. 
Çocuklarınıza ASIPIN Günde 1 veya 

Çocuklarda iştahsızlık, büyüme 
tevakkufu, Lenfatizm, Skrofüloz 
gibi bünyevi ve umumi hastalıklar
da kalsiumun azalmasının tcsirin
dendir. Diş çürüklüğüne, diş çıka

Sıhhatinizi soğuktan ve 
bütün ağrılardan korur. 

ran küçük çocuklann suhuletle çıkanlmasına yardım eder. Her eczanede satılır '!lllllll!l'W!ltm SA Ti LI K 
Müfrez Arsalar 

ASTiL KATR 

y 1 
Havalandırılmış 

u 
"ütrnüıütt 
u e\r 

Pudra hususunda yeni 
ve cazip bir fikir, en son 
bir usul ile yapılan bu 
pudra şimdiye kadar tanı-
dığımız pudralardan daha in;:e 
ve daha hafiftir. O kadar ınce kı 
cildde mevcudiyeti bile fnrkedil
nıez, şayanı hayret bir ten temın 
eder. Gündüz, rüzgar ve yağ-
murun bozamıyacağı bir tazelik 
verir, gece de en sıcak bir dans 
salonunda bile kat'iyen •erden 
müteessi:- olmaz. lmtıyazl: bir 
usul dairesinde krema köpiiğü 
ile karıştırılmış olduğundan bu 
veni Tokalan pudras1 snatle.rce 
~abit kalır ve cildin tab1i :yağlı 
ifrazatını massetpıesinc mani o

lur, kurumaktan muhafn7.a ede
rek buruşuklukların tcş~kkülü
nü meneder. Terkibinde Krema 
köpüğü bulunan bu meşhur To
kalan pudrasını tecrübe e:Unlz. 

10.000 N Ü M UN EL I K . 

.dirkaç gün zarfında teninizde 
husule getireceği şayanı hnyrC't 
güzelliği görünüz. Kadınların 
onda dokuzu tenlerine uygun 
olmıyan fena renkte bir pudre 
kullanır ve yüzleri maky~jlı ve 
ağır blr manzara kesbedcr. Te
ninize uygun renkteki pudrayı 
bulmanın yegfıne çaresi. yüzü
nüzün bir tarafına bir renk ve 
diğer tarafına başka renk pudra 
tecrübe etmektir. Bu suretle en 
muvafık pudrayı intihap etmiş 
olursunuz. Şayet rengin intiha
bında tc:,reddüt ediyorsanız-mü
essescmizc muracaat ediniz. 
Tecrübe için muhtelü renkler
de ve parasız olarak nümune
likler takdim edeceğiz. 

Öksürükleri kökünden 
keser, tecrübelidir 

Kalamış deniz kıyısmda, Mii· 
racnat: Kızıltoprnk. Rüştiye so· 
kak 47 No. da 

Mico deliıletile 

Konservatuvar Direktörlüğünden : 
!kinci sömestr talebe kaydı muamelesine başlanmıştır. 11 Şubat 

Cumartesi gününe kadar istida ile Direktörlüğe müracaat edilmesı. 
(760) 

p A T 
BASUR MEMELERiNi 

CERAHA TLANMIŞ FISTOLLER ve 
HER 1'0RLO iL TlHAPLARI 

TEDAVi EDER. 
e•••••.,. 

AN ELER DİKKAT! . 
iyice pişmemesindcn, meyvnlnrın giizeke yı· 

kanmnınasından, içilen suların temiz ve saf olmamasından hasıl 

olan solucan dediğimiz barsak kurtları en muzır hayvanlardır. 

Bunlar ince hnrsağın iç zarına yapışarak ve kan emerek yetişir ve 
tirerler. Ekseriyetle çocuklarda bulunur. 

Halsizlik, kansızlık, hazımsızlık, karın ağrıları, karın şişmeleri. 
burun, makat kaşınma ı, ishal, oburluk, haş dönmesi, salya akma· 
sı, sar'aya benzer sinir halleri, gece korkuları, görmede, işitmede 
bozukluk hep bu kurtlnnn te~iridir. 

iSMET SOLUCAN BISKOVITI 
Bu kurtların en birinci devasıdır. Büyiik ve küçüklere emniyet 

ve itimatla verilir. Her çocuk ~eve seve yer. Çocuklarınıza senede 
birkaç defa ihtiyaten veriniz. Aile doktorunuza danışınız. 
DİKKAT: Kullandıktan yirmi dört saat sonra solucanlar diiş

mezse çocuğunuzda solucan olmadığına itimat ediniz. Sıhhat Ve
kaletinin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı istimali kutula:ın için

de yazılıdır. 
Kullanış tanı: Bir biskiivit çizgi ile beş müsavi kısma ayrılmış-

tır. Büyiikler: Gece yatarken iki kutu bisküvit, çocuklar: 10 - 15 
yaşına kadar bir kutu, 10 yaşından .a.şağı socuklara her yaş için 
gece yatarken bir çizgi bisküvit verılır. 

Fiatı her eczanede 20 kuruştur. <tSMET) ismine dikkat. 

. . . "" 1 • 1 ' ' ' .. 

Biltün •irı ve sızılara karşı en müessir ve müteklmil kaşe 

Sahibi ve Neşriyat Müdüril Ham Lutfü DÖRDÜNCtl Gazetecilik ve 
N~at T. L. Ş. Basıldı!ı yer TAN Matbaası 

A ZIRAATI 
Apartmanlarda Oturanlar, Pencerelerini, Balkonlannı, Koridor

larını yeşillendirmek, çeşitli çiçeklerle süslemek için en pratik kitap 
(HALK ZiRAAT! dir. 

Şehir içinde küçük bahçeleri, Burada çiçek, sebze, meyva yetiş
tirmek, tavuk beslemek için en kolay usul, en ameli kitap (HALK 
ZlRAATI) dir. Şehir dışında, kasaba ve köyde geniş topraklan olun· 
buralarda Bağ ve Meyva ağaçlan yetiştiren, kümes hayvanlan bes
liyen, meyva ağaçlarına, çiçeklere, nebatata arız olan haşere ve has
talıklara çare arayanlara, en faydalı kitap (HALK ZiRAATI) dir. 
Hasılı bu ziraat kitabı her sınıf halkı alakadar eder, bir eserdir. 

Fiatı (100) kul'uştur. lstanbulda Ankara caddesinde 

HiLMi KiTABEViNDE SATILIR ___ , 

lktısat Vekôletinden: 
1. - Avrupa dericilik, yünlü mensucat ve pamuklu mensucat mes

lek mekteplerinde tahsil ettirmek üzere müsabaka ile 30 talebe alı
nacaktır. Bu talebelerin "10,, u dericilik, "10,, u yünlü mensucat ve 
"10., u da pamuklu mensucat tahsili yapacaktır. 

2. - İsteklilerin aşağıdaki şartları haiz bulunmalan lazımdır. 
A - Türk olmak, 

B - Sıhhati tam ve tahsil edeceği sanat şubesinde çalışmağa mü-

sait olmak, 
C - En çok 25 yaşında olmak ve askerliğini yapmış bulunmak, 
D - Maarif Vekaleti Bölge Sanat Okulları tesviye ve elektrik şu

belerinden mezun bulunmak ve mektebi bitirdikten sonra en az iki 
sene sanatında çalışmış bulunmak. 

3. - lmtihanlar 15/3/939 tarihinde Bölge Sanat Okulları müf
redat programına göre aşağıdaki derslerden olmak üzere Ankara, 
Istanbul, Bursa ve İzmir Bölge Sanat Okullarında yapılacaktır. 

Matematik, 
Mekan~ 
Makine ve motör, 
Meslek teknolojisi ve malzeme 
Lisan "Almanca veya Fransızca., 

4. - Kabul edilen asgari vasatiden fazla not alarak imtihanda mu
vaffak olanlardan muvaffakıyet sırasile 30 namzet ayrılacaktır. Bu 
namzetler üç gruba tefrik edilerek mesleklerine göre 31/12/939 ta
rihine kadar Sümer Bankın Beykoz, Feshane, Hereke ve Kayseri 
Fabrikalarında staj görecek ve mesleki fabrikn kursla~ dev~ 
edeceklerdir. Staj müddetince kendilerine ayda 50 şer lira verile-

cektir. 
5. - Staj müddetinin sonunda Fabrikalarda yapılacak kurs imti-

hanlarında ve umumi çalışmalarında muvaffakıyet gösteren ve ~h
litkan mazbut olduklarına kanaat getirilen namzetler Avrupa'ya gon
dcrileceklerdir. Bu imtihanlarda muvaffak olamıyanlar serbest ka
lırlar ve hiç bir hak talebinde bulunamazlar. lmtihanda muvaffak 
olarak Avrupa'ya gönderilecek talebe, Sümer Bankın. Idare ve ne
zareti altında olmak üzere Eylül 1940 tarihine kadar lısan kurs~~
na devam edecek ve 1940 senesi kış semesterinde meslek tahsilıne 
başlıyacaktır. . . 

6. _ Avrupa'ya gönderilecek talebe Sumer Bank Fabrikalarında-
ki stnj ve A vrupa'daki tahsil müddetlerinin bir misli f azlasile lktı 
sat Vekaletinin göstereceği işlerde usta, usta başı veya fen memuru 
olarak çalışacaklardır. Bu mükellefiyeti tevsik etmek üzere Avnı
pa'ya gönderilecek her talebe bir taahhütname verecek ve muteber 

bir kefil göstere<;ektir. . 
7. _ Talipler en geç 1/3/939 tarı'hine kadar ikinci .mad~en~ 

üçüncü fıkrasında yazılı Bölge Sanat Okullarından hnngisınde ımtı
hana gireceklerini gösteren bir istida ile aşağıdaki vesikaları lktısat 
Vekaleti Sanayi Umum Müdürlüğüne göndereceklerdir. 

A - Nüfus hüviyet cüzdanı 
B - Askerlik vesikası 
C - Mektep şahadetnamesi 
D - Hüsnühal varakası 
E _ Çalışacağı sanata mütehammil bulunduğunu gösteren res-

men tasdik edilmiş sıhhat vesikası. 
F _ Sanat Okulunu bitirdikten sonra calıstılh yerlerden aldıi?ı 

bonservisler. 
G - Altı adet vesikalık fotoğraf. 
8. - Fazla izahat almak istiycnler Iktısat Vckiıleti Sanayi Umum 

Müdürlüğüne müracaat etmelidirler. (407) (793l 

Nafıa Vekaletinden: ~ 

ına-

17.2.939 Cuma günü saat 10,30 da Ankarada Nafıa Vekôleti 
da Malzeme Müdürlüğü Odasında toplanan malzeme eksntmtl~tlu 
yonunca ceman 4329.60 lira muham~en bedelli Ankarada Veka.1% 
nasında teslim şartiyle 20 adet dcmır dosya dolabının açık cksıuıt 
yapılacaktır. Muvakkat teminat 324,72 liradır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı l'\.nkarada Naha Vekaleti Ma 
mc Müdürlüğünden parasız olarak alınabilir. İsteklilerin muvakkat t 
minat ve şartnamesinde yazılı vesikalarla birlikte ayni gün saat 10,3 
da komisyonda hazır bulunmaları lftzımdır. (342) 698) 


