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Hitler Miistemleke 

Yahudi Mes'elesi 
Yasan: Hiiaeyin Cahid YALÇIN 

Gece Y enişehirde 
Bir Cinayet işlendi 

• 
Bir Adam Alacaklısı ile Arkada-

T E-hlikeli Surette Yaraladı 

Dün gece Yenişehirde aLacakl le neticelenen bir hadi,se olmuş -
yüzünden iki kişinin yaralaamasiy- tur. (Sonu 3 iMü. •Ffada) 

Eski Mütekaidlerin Terfih 
Edilmeleri Kabil Olmayor 

Muhakeme; bu iddianın isbatı i
çin; iki kız kardeşin de {tıbbı ad
li) de muayenesini münasip gör
müştür. 

Emilya tıbbı adliye giderek mu
ayene olmuş ve dünkü celsede oku
nan raporuna nazaran; kendisinin 

(Sonu 3 üncU sayfada) 

Arnavutlukta tetkikler 
Tiran, 23 (Hususi) - Bugün 

Arnavutluğun muhtelif yerlerinde 
bir çok tevkifat yapılmıştır. Tevki
fatm komünistlikle alakadar oldu
ğu söylenmektedir. Tevkif edilen
ler arasında bazı doktorlar, mual
limler ve talebeler vardır. 

Çifte Kurbanlar 
E KREM Könis rezaleti, bazı vekillerin Utifaaa, ;.panya.ta 

Frankocuların taarruzu ve aon balyan aiyaaf manev-
raaı sürültüleri araamcla memlekette beklenen ucuzluk mücadele
sinden babaedilmez oldu. Et fiyatları yalnı7 fakirleri clejil orta 
halli aile reialeriai bile diitündürecek bir aaçraı.ylf yaptL Bu siditle 
yaklqan kurban bayrammda kendini kurban etmeden kurltan 
kesecek babayiğiti parmakla söatermek lazım gelecek. 

KoJUnun kurban edilmek U..-e tcplf tıpıf yola çıktıfı noWıa
dan ietanbulda kurban çukurunun batan• plinceye k.Aaı k 

k''ün ·ı aç açı goz zenc1r eme cebini doldurdutunu adun admı takip et-
mek mümkün olsaydı yalnız koyunun deill o koyunu kurban ede
cek beni Ademin de bu İf te insafsızca kurban edllditl tahak
kuk ederdi. Faraza lzmitte yedi lira eden bir koyunun latanbu
la gelince, hikmeti hüda yirmi, yirmi bet liraya fırla,.ıvermeai 
deime iktiaat doktorunun içinden çıkamıyacatı bir mu.Adeled" 
Bize öyle geliyor ki timdiden bu İf önlenmezse aaıl bayramı : 
lepler yapDUf olacaklar. A. CEMALEDDIN SARAÇOCl.U 



Bayla: 2 TENi SABAH 24 KANUNU~A~l - 1939 

eNVJ:R PAŞANıN 
OLUMUNDEKiESRAR 

Yeni Sabahın Tarih.t Tefrikası: 53 

E:nver Paşanın 
Beyannamesi 

'' Ben Allahın Kulu, Resuliiniin 
Ha lif esi, Emirilmüminin Sultan 

Mehmedin Damadı ... ,, 
----=:.:;>::::> c::::----

Bundan ba~ka evvelki Carlık za
aıanıntla, Buhara, lliy\ e, ve 1'iir
ti::ıtana ait olarak kabul edilen mın
.akalanlaki Kızıl Rus ordusunun 14 
tiin zarfında derhal geriye cekilmc
Jini dilerim. Ye Türkisüındcki Sov
ıet Cumhuriyeti ba~ınrla bulunan -
ıarın da hu mi.ıddct zarfrnrfa ınmta-
rnj'l tel kederek hutlucl haricine çık-
'lıal11n Jfümmlır. 

'.:11 ütekabilen alınan c..:irlcr bu mu 
lhecle :;;artları kabul edildikten sonra 
lliibadele edilecek ,.e scı·lı •st bırakı
~1taktır. 

Tiirkbt:m. Iliyve, Buharn halkı 
mtialiniz vasıtasiyle yübck icra ko-' 
~ıite;-ind011 \'e Jiarhiye nazırı JoC'
t iden kan döki.ilmeıne~i \'e boş J e1:e 
111 an tdef olmaması için lazım olaıı 
tedui1'l<•rin ahnm•1 ını tekrar rica 
~derler. 

ı 

kar:;ıı umumi bir harp füı.n ediyo
rum ve bütün islam kuvvetlerinin 
kumandasını <la AJahm izüıi ile ka
bul ecliyorum .. 

Fergane ve Hiyve ile Türkistan 
h;tiklaI savaşına, atılan kahramanla
ra şun1arı emrediyorum ki Buhara 
ciaki bütün Ru..;Jar aleyhine harbe 
ba:;;lıyacağız .. Her taraftaki müslü -
mırnlar bu harbe iştirak et:;;in .. Küf
farı mahvetsin.,, 

Enver pa~a bu beyanameyi gön
derrlikten sonra artık mühim bir va
r.ife ifa etmiş olduğuna da kaniydi. 

Nitekim bu beyı.:ı.name.1in te:-;iri 
olduğu da gözüktü. Birçok halk ta
bak:uu Rusların karı;;ısııın koıa~ ko
lay çıkarılamıyacvğını zanneden eski 
tecrübeli adamlar arhk Enver pa~a 
gibi bir kahramanın, biı halife 
damadının muhakkak muvaffak o
lacağına emin olmağa ba ~ıamı~lar -
dı. (Deva~ı v~r) 

Bundan ba:;:ka Tül'ki;.:tan, Hiyve 
fe Buhara halkı yüksek ··ııhlu ve u
~alet Filibeli Rus miletiy!e daima 
diiriist geçinmek arzu ·unda olduğu- T-============:::.=: 
ıuı ;:;öylerken Bolşeviklerin h;\]k ara- R A D Y O 
blJllla propaganda ynpm:tsı için me
murlar J!ÖıHformemesini de ric:ı e
de!'. Bu suretle iki doı:;t ol:ıcak nıem-

SALI: 24/1/989 

12.30 Progı·am. 12.35 Türk mü

Çobanın Katili 
Suclu , 

Değil mi? 
Çatalca cinayetinin dün heye· 

canh bir müdafaası yapıldı 
Çatalcanın ( Çiftlik ) köyünde 

geçen sene vukua gelen bir cinaye
tin muhakemesi için dUn ağır ceza· 
da mi.idafaa yapılmıştır. 

Murat isminde bir çobanın kat
linden suçlu olan Hüseyinin vekili 
Bay Cemil bu müdafaasında, dava
yı teşri hetmiş ve 4 gün aranan 
maktulün cesedinin yerini jantlar~ 

maya haber veren Riza ismindeki 
şahidin sözlerini cerhetıniştir. , 

Ezcümle Riza, ifadesinde: 
- Bir gUn Hüseyin ile Murat, 

benim tarlamın yanında kavga etti
ler. Hüseyin bir balta ile Muradın 
kafasına vurarak opu öldürüp ka
fasını kıyma gibi yaptı. Sonra, ce
sedi omuzuna alıp 1500 metre ka
dar ileriye göttirüp attı. Ve beni de 
ölümle tehdit etti!) 

Şeklinde cinayeti aıılatnıL'7 oldu
ğundan avukat Cemil bu şahadetin 
yalan olduğunu söylemiş ve Riza
nın söylediği vaka yerinde buluna11 
kanların insan kanı olmadığının tıb
bı adli raporiyle öğrenilmiş olduğu. 
mı beyan ettikten sonra: 

- Katil; miiekkilim Hüseyin 
değildir ve Muradı öldliren Tavşanlı 
Ahmet isminde hir ba:;;ka. adamdır. 
Çünkü; Muradın karısı; önce; Ah
mede kaçmıştır. Ilu yüzden aı·nla
rında kavp,-a çıkını~tır ! .. ) 

Demiştir. 

Muhakeme; bu heyer.anlı müda
faadan sonra karar için kalmıştır. 

.': .. . -ViL·.A~Y:·ETTE · : 
• ' • ... .'I • • • • <. ~ - - ~ .. 

eketin ıu·aııına bir nifak sokulma- zigi - Pl. 13.- ::.\!emleket ::;nat avarı V . 
aıaf'ını eliler. Ajans, meteoroloji haberleri. ı3.ıo'. alı An karaya gidecek 

Bu arzuların kabul edilmesini l•I. Müzik - (muhtelif senfonik plak Vali ve Belediye reisi doktot" 
!?e 1,! gün sonunda bu eım:slar claire- ]at'). 18.3(J Program. 18.35 Türk Lfıtfi Kırdar şubat ayı içinde An· 
iinde bir mukavele ynıııJ.11ak tizeı·e müziği (Ilicnz faslı). karaya giderek aliikadarlarla sehri-
oir murnhha:->rnızın gönderilmc-ıini Çalanlar: Hakkı Derman, E::-ref mizi alakadar eden meseleler- hak-
liler. Kadri, Hasangür, Hamdi Tokay, lcmda konuşacaktır. Vali ve beledi-

İ.MZA: Tl.lı'kititcın, Ill'.hura ve Basri Üfler. ye reisillin Ankarada bilhassa şeh-
Jliyye orduları baş kumandanı : 19.20 Konuı:ıma (Tlirki:ve po:ıta- rin imarına sarfolunacak istikra;: 

ENVE'R PA.8.4 :-;1) Hl.35 Türk ~üzigi. meselesini ha1Jedeceği zaıınolun
maktadır. 

* * * 1 - Cevdet Kozan - Tt·k~im • 
Enver Jıfü;ınnın oltimatomu Mmı- 2 - Suphi Ziya - U~ak :;ıaı·kı _ Vilayete 23 oda lazım 

kovaya g:irince pek bü.viik bir he~·e- Aklımı başımdan alan. Sultanahmette yapılacak olan 
~an doğurmadı. Çünkü Tiirkistancla :1 - Lem'i - U5ak şarkı_ günler yeni vilayet sarayında kaç oda bt~ 
mm inkilfı.bıudanberi böyle birrok geç:iyor. lunması icap ettiği vilayet tarafın-
nareketler olmu~ ve hep birer snhun 4 - Arif bey - Muhayyel' ~arkı _ dan Nafıa müdürlüğüne sorulmus-
1,öpüğii gil>i ı:ıöniip gitmişti. iltimas etmeğe. tu. Nafıa müdtirlüğti buna dair c~N 

Bu seferki vaziyetin cie böyle ola- 5 - Türkü Güneş yfö:lü. vahı dün göndermiştir. 
;ağı tahmin ediliyordu; !-:atta Sov _ 6 -Türkü - Menekşeler. Gönderilen cevaba nazaran vi-
ı·et ile,ri gelenleri buna cevap verme- Okuyan: Müzeyyen Senar. layet için 23 oda lazım gelmektedir. 
~I bile lüzumsuz sayıyorlardı. Çalanlar: Vecihe, Reı;;ad Erer, Ayrıca, nüfus, seferberlik, hukuk 

Fakat Enver pa~a bugiinlerde Ruşen Kam; C. Kozan. işleri, orman ve ziraat müdürlük-
ooş durmuyordn. Bir taraftan Rus- 20.05 Konuşma- Hukuk ilmi yay. leri için de kendi ihtiyaçları nisbe-
·.arm ne yapacağını tetkik ederken ma kurumu. 20.20 Türk rnüzigj, tinde oda Uizımdır. 
diğer taraftan ittifak ile ve cliğer l - Tıınburi Osman bey - Niha _ 
nıntakalnrdnki ba~macılarla ela te- vcnt peşrevi. 
ması arttırıyordu. 2 - Ali Rıfai - Zülfün görenlerin 

Nitekim Buhara Emiı'i Alim han bahtı sİj7ah olurmus. . 
lle muntazaman mektuphışıyor ve o- 3 - Lem'i - Bin güzel cıköarır-
nn dn bir taraftan kuvvc1 ve cesa- clm. -

Tepe başında kanlı bir 
vak'a oldu 

tet veriyordu. 4. - Arif bey - Yanılma ateşi Di.i.n Tepebaşında bir cinayet ol-

Çüıı.ki.i son günlerdeki vakalar aşka. muştur: 
.ırtık tamamen keneli Jchitıe dönmüs 5 - Haydar bey - Penbe kız. Mezbahada kesici Hayrullah oğ. 
oiı_: vaziyette idi. Kuvveti oldukç~ Okuyan: Muzaffer İlkar. lu Halil ve Kazım oğlu Fuat isim-
;ogalmıştı. Yalnız bazı mıntaka- Çalanlar: Vecihe, ~şad Erer, lerinde iki işçi ile tersanede çalışan 
farda henüz Türkistanlıhrın Enver Ruşen Kam, Cevdet Kozım, Mesut Halil ve arkadaşı tesviyeci• Resad 
paşanın ve nümune iı:mbct etmediği Cemil. arasında Tepebaşında bir ka~g:.ı 
duyuluyordu. 20.45 Ajans, meteoroloji haber- çıkmıştır. 

Paşa bunları da harekete geçir- leri, ziraat borsası (fiyat) 21.- v Bu esnada Halil, Reşach bıçakla 
tnek maksadiyle birçok mıntakalar- Memlelelek saat ayarı. 21.- Tem- agır surette yaralamış ve yakalan· 
ela gezmeğe de çıkmıştı. Kendi~iııin sil - BOHEM (yazan: Henri Mur- mıştır. 
faptığı propagandaya biraz da kuv- ger) Tercüme ve ı'adyofonik montaj Kan kusan sarhoş 
vet vermek maksadiyle yanındaki ~Ekrem Reşid) temsil esnasında Karaköyde Mimar hanında ter-
adumlaı·ın teşviki ile bir beyaname radyonun küçük orkestnı;;ı Puccini ·ı·k ş · · ( zı 1 yapan akir Galip isminde bi:ı 
neşrıne karar verdi. Ru beyanna- nın la Bohem) operasmuan parça-
!Tle ile bütün Türkistan, Hiyve, Bu- lar çalacaktır. adam dün gece sokakta kan kus.ar-
haram k1 2 ken baygın bir halde bulunmuc:ıtur. 

n aya anacağına tamanien 2.- Küçük orkestra. (şef: Ne- "" 
emin idi. cip Aşkın). Yapılan tahkikatta Şakir Gali-

Enver paşa beyannaınesirıcle bil- 1 - Johann Strauss - Viyana ka- bin, fazla miktarda rakı içtiğinden 
hassa şu satırları yazıyordu: 1 bu hale düştüğü anlaŞJ.lmıştır. 

nı - va s. 
"Ben Allahm kulu, Resülünün ha- 2 - Ganglberger - Benim kücük Sarhoş terzi hastahaneye kaldı· 

lifesi Emjr MCimin Sultan Mehme- Teddi ayım - Se~sofon parçası. · nlmıştır. 
din damadı ve ordularının baş ku. 3 _ Bruno Hartınann • parlak İki kişiyi birden yaralıyan 
mandam, dinfmübin Ahmedinin ha- güneş ışığında dans - enfermozo. otomobil 
dimi, Efganistan Emfri sevketld 4 - Felix Glessemer - Sabah se- Şoför Samiıtin idaresindeki 1821 
:Ayan Al1ahhan hazretlerinin dostu lamı - fantezı·. num alı to b ar o mo ilJ dUn Tepebaşı 
ve serdarı, kafirlerin barı~maz dtlş- 5- Schmit Gentner _ Bıma daima civarında Amerikan sefarethanesi 
pıaııı olan Enver paşa, din ve vatan söyle - ağır vals. önünde Jan ve Recep isminde iki 
muhafazası için istiklal savaşına 6 - Hans Zander _ Pa.uı _Polka. kişiye çarparak yaralamıştır. 
atılan kahramanlara .selam ve dua- 22.30 Esham, tahvilat, kambı"yo - = -~--
dan sonra b•td' · · k Ka -Bu ı ~~ırım 1: · nukut borsnsı (fiyat) 22.40 Müzik mınızı doyurmak için harca· 

. andan ı:ıbaren Buhara şerif, (operetler ve eğlenceli pl!ik) 23.45.24 dığınız parayı nasıl istekle veriyor-
Hıyve ve T~rk~stanı istili eden Rus- Son ajans haberleri ve yarınki p- sanız, ha.vanızın korunması için 
la.rdan temızlemek üzere Ruslara rogram. .__de aynı arzuyu göstermelisiniz. 

'~kuyuculanmız 
Diyor ki ; 

Bir Emekli Binbaşısının 

noktai nazarı 
Gazet~ler eski ve yeni teka

üd maaşlarından bahsediyorlar. 
Dilekler muhtelif fakat doğru de
ği1dir. 

Eski mütekaidinin iktidara 
muhtaç oklukluııu herkes tasdik 
ediyor. Ancak iktidar için bun
ların maaşına zam edilmesi iJeri 
sürüldüğü zaman mesele bütçe 
meselesidir. İmkan yoktur yollll 
cevap ile iş kapatılıyor. Halbuki 
maaşm arttırılması için iktirdan 
ziyade meşru ve kanuni hak var
dır. Binaenaleyh dilekler işbu 

hakkı kanuniye i:rtinac.l ederse büt
çe me;;;elesi diye işi kapatmak bit
tabi hakikati inkar demek olur. 
Binaenaleyh eweli\ hakkı müktesi
hi taleb etmek ondan -.:onra iki ne
vi mütekaidiıı maac;ları arasında
ki farkı nratırmak, 

0

daha sonra ik
tidar ve zarureti kurcalamak Hi
zımdır. Hakkı mükteı.;ip şunlar -
dır: 

Toprak mahsul
leri ofisinin bir 
Tamimi 

Toprak ofi~i kanununun 21 inci 
maddesi mucibince ordu, mektep
ler ve diğer resmt dair& ve mües
l'Jeseler Buğday, un, ekmek ve af~ 
yon mürekkebatı ihtiyaçlal'ını ofis 
ve vaziyetinin müsait bulunduğu 
yerlerde ofisten temin etmeğe mec 
burdurlar. 

Milletler cemiyetinde İspanya 
harbi ve· Çin • Japon ihtilafı 

Milletler cemiyeti konseyinin 
sot1 toplantısı, beynelmilel siyaset 
sahasında yeni bazı platonik konuş
maların, fikir teatisinin amili oldu. 
Umumi haı pten sonra devletler a
rası hukukunun inkişafında ve kuv
vetlenmesinde mühim bir .aazun to
lü oynamak ümidile meydana geti
rilen hususi müesseseler arasıntla 

Milletler Cemiyetinden çok işler 
beklendi. Fakat hukukun yüksek 
ideallerine tevecciih ede."!!. bu mües-

Bu gibi muamelelerde fiyat ic- sese, bazı devletlerin mantıkları 

ra vekiUeri heyeti karariyle tesbit ihtirasları, dahili siyaset kaygus~ 
olunur. gibi amiller karşısında bu bekleni-

Toprak mahsulleri ofisi umum len mesut neticeleri veremedi. Bir 
müdürlüğü bu maddeden bahsede- çok büyük beynelmilel ihtilaflar 
rek re&mi dairelere dLin bir ta - kar:;;rnında kuvvetli bir akis gösle
mim göndermiştir. Bu tamimde · remedi. Japonyanın Maİıçuride, 
resmi daire ve müessesatm ofisin sonra da şimali Çinde yerleşmesine, 
alakadar bulunduğu mevc:ı.dcla o - Habeşistanın fethine, Avusturyanın 
lan ihtiyaçlnrını iJişik listede mu- Almanyaya ilhakına, Çekoslovakya 
harrer mahallerden temin edebile- cümhuriyetinin bazı aksamının Al
cek \'aziyete girmi~ bulunduğu be- manyaya ithaline, bir çok sulh mu
yan edilmektedir. Buna göre res- ahedelerinin bir taraflı ihlaline ma
mi daire ve müesse~elerin toprak ııi olamadı. 
mahsulleri ofisinden Bnğday mü- Bu sebepten son toplantıda mev 
bayaa edebilecekleri mahaller sun zuu bahsedilen İspanya harbi ve 
la rdır: ' 

Ankara, Afron; Ağrı, Ak~ehir. 
Balıke<:.ir, Boı·, Beylik ahır, Bur -
dur. Bozüyük, Çaııa.kkale, Çankı

rı, Çelikli, Çorlu, Denizli, Derince, 
Dinar, Diyarbakır, Eski:;;chir, Kon
ya Ereğlisi. l1gm, İzmir, f1.:tanbul, 
Kars, Karaman, K::ı.ı-abiga, Konya, 
Kütahya, Lüleburgaz, Polatlı, Sa.m
sun, Sandıklı, Saray önü, Siva8. Te. 
kir<lağ, Uzunköprü, Yerkö.v. Yoz
gad, Zile. 

Çin - Japon ihtilafının miizakerele· 
rinin de müsbet bir neticeye varrmı
yacağı anla.şılıyordu. Nitekim de 
böyle oldu. 

1:->panya mesele8inde bilhassa 
İspanyaya harbeden ecnebilerin 
gönderilmemesi ve sivil ahalinin ha.
va. bombardımanına maruz kalma· 

sı gibi meseleler konuşuldu. Ve bu 
arada Finlandiyalı general Zalan
den'in riyasetindeki kontrol komi
tesinin muvakkat raporunun tetki-

( 1) l:l36 senesinde yapılmıs 

tahsisatı fevkalade kanunname : 
.sinde hc1· memuı-un r[Hbesine Ye 
rnücldeti hizmetine göre maaş he
sap edildikten sonı·a ayrıca muh
telif farzda hesap edilen tahsisatı 
fevkalade mecnıuunun tamamı 

yerine ııısfı maa.şı aHliye zam eclil
mektedir ki e;;ascu maas müddete 
göre h csa P edildiği ha] de ta hsi- 1 """""""""""~./V'.,,...,,.,./'V'./'V'.,,,...,,..,,,...,,.vvvv-vv-V'\. ki sırasında komisyan azaları acne

bilcri Cümhuriyetçi İspanyadan ha
kikaten çekilip çekilmediklerini 

satın ııısfı verilmesi büyük bir 
hak::nzlıkhr. Bu tahsi!-~atı tama -
men vermek h.aklı bir muamele o
lur. 

(2) T<ıhsi-.alı fevkaliule kanu
nunda işbu tahshıaLtan hic bir 
veçhile tevkifat yapılmam;.,, ta:ı
rih edilmiş olduğu halde mu.vaze
ııe, kazanç ve tayyare tcvkifatı 

yapılmaktadır ki bu da fevkallrn
nun bir muameledir. 

(:~) - Esasen tahsisatı fevlrn
Hide kanunuııda maiı~ın miktarı
na göre ayrı ayn tnhsisat yapılmış 
olup lm he::;ap tetkik edilecek o
lursa az maaşlı olanlar konmmuı-ı 
yüksek maa!'ltı olaıılar ikinci dere~ 
ceye lıu·akılıntş olduğu anla~m. 

Halbuki az maaşlı yani kücük ı:üt
beli olanlar hinnisbe genç, olduk
ları cihetle re~mıi ve huımsi mü
esset>elerde altmı:;; yaı;ıınR kadar 
kendilerine hizmet bu1abilmişler
,qe de sinleri müterakki ve maaR
Iarı ona göre l>u1 unan !ar altm~s 
ya~ını geçmiı;; olanlar hali perisa~ 
nınclan bir türlü kuı·tulamamısl;r_ 
dır. ' 

Tahsiı::.atı fevkalade kanunuıırla 
ki büyük ve küçük ııi,ıbetlerin ta
di~ .ile barem kanununda olduğu 
mı~ıllu hhsisat cmsa1inni yekdi
ğerine pek yakın bir hale getiril
me,.;i de mülii.hazaya alınacak mü
him bir meseledir. Çünkü memle
ketin ve milletin evladı olan mü
tekaidiniıı biiyiiğünü küçüğünden 
tefrik etmek ve onların emekle
rini nazarı dikate almamak hiç 

bir ana ve atanın yapatnıyacağı 
haksızlıktır. 

( 4) - Maaşı asliler müddeti 

hizmete göre tahsis edHdikten 

soııl'a. beı?bin kuruştan fazlası zu

huı· ederse bir kalem tenzil edil

mektedir ki bu mesele hakka 

makrun bir tedbir değildir. Za

ten beşbin kun;şa k.adar maaş 
alanlar pek az ve belki de uc beş 
kişiden ibaret kalmıştır. 

Bu dört mühim mesele ıs1ah 

edilirse bütçeye ne kadar zam 

olunacağı tekaüd idarelerinden 
alınacak malilmatı sahiha ile an

laşılll". Bu muamele yapıldıktan 
sonra halibazn·daki aaşe mnza-

yakasına karşı bir şey ilavesi la
zım geliyorsa o <la millet vekille-

rinin vicdan ve insafına bırakı

lır. Hayra delalet eden mecur 
olur. 

Bakırköyünde yeni mahallede 

On Temmuz caddesinde 
(77) No. lı evde emekli 

Binbaşı TAHİR 

Belediyede bir tayin kat'i bir surette temin edemediler. 
Konsey içtimaının mühim mev

Belediye reis muavinliğine tayin 
olunan Akhisar kaymakamı Rıfatın zuunu Çin - Japon ihtilafı hakkın· 

daki Çin lıükfuneti mümessilinin 
tayin emri dün belediyeye tebliğ o- izahatı ve Japonyaya karşı cezri 
lunınuştur. Kendisinııı bir kaç güM tedbirler tatbikinin istenmesi ol-
kadar geleceği söylenmektedir. muştur. 

Vali su ışlerHc meşgul oldu Çin mümessili Vellington Koo 
Vali ve belediye reisi doktor lıülasatan Çinin tamamiyeti mülki

Lfıtfi fürdar dün Beyoğlu fTeşviki~ yesini ve siyasi istikllilini müdafaa 
ye ve Şişli mıntakalarında teftiş ve ya devam etmeğe karar vermiş ol· 
tetkikler yapmıı:ıtır. Oradan beledi· duğunu, bu hususta yardım ve mu
ye fen işleri müdürlüğüne giden va- avenet için beynelmilel, mali gay· 

li ve beledi:·e reisi istanbulun imarı retin lüzumunu ve Japonyaya kar
İı$lerilc meşgul olmuştur. şı cezri tedbirler·in tatbikini mev-

Vali ve bclediyereisi dün belcdi-1 zuu bahsetmi..~tir. Bu hususta Ame
ye su işlerinde de uzun mi'ıddet meş rikan reisicmnhunmım 4 kanunu· 

gul olmuştur. Bu esnada bilhas$a -sanide kongercye veı·diği mesajın
Adalara su verme meseleleri mev- da mütecavizlere karşı cezri tedbir· 
zuu bahsedilmiştir. lcrin tatbikini istediği ve İngiltere 

Belediye rei('i muwjni gidiyor ile Amerika hükG.metleı·inin. Cin 
Sıvasa tayin olunan belediye meselesinde mütesanit menfaatlere 

reis muavini Rauf dün Silivrideki malik olduklarını tebarüz ettirmiş, 
Kurfab köyüne gitmiştir. Bu ziya- ve Japon mallarının boykotajmın 
retin sebebi şudur. belli başlı bir manii tedbir olarak 

50 hanelik bir Bulgar köyü olan kendisini göstereceğini, bu suretle 
ve Eski Cuma kaza:-ırna lıa.frlı olaıı Japonyaıun harp için. lazım olan 

Öre 
, · t Tü" k ilk maddeleri elde edemiyeceğini 

n nın aınamen r olan sakin- de ilave etmiştir. 
leri ile bir Bulgar köyü olan Kurfa.ıı Fa.kat bu temenniler, ve istek-
halkı bundan bir müddet evvel mil-
badele edilmişti. ler de, netice itib \ ·ile bir makea 

bulamamıştır. Bu müzakerelerden 
Bulgarlar giderlerken yarım ka· de alınacak tecrübe son zamanlar-

Jan ferağ işleri tamamen tanzim e-
dilmı'ştir Ba R f b f • . . . da alınımların ayni olacaktır. Bey-

. y au u erag ışını nelmilel mi.ihim hukuk ve ideal mil-
essesinin zafının devam etmekte tamamlanmıştır. 1 

1stanbuldan bugiJn ayrılacak o-
lan Bay Raufa vilayet ve belediye- j olduğu, devletlerin artık Cenewe 
deki arkadaşlar~ tarafından dün ak müessesesine icap ettği kadar e-

p hemmiyet vermediklel'i ve kendi 
§8.m erapalıısta bir veda ziyafeti 
verilmiştir. menfaatlerine taallfık eden işlerde 

Ç 
ayrı hattı hareket ittihaz edercll 

irağan sarayı otel oluyor 
Belediye, Çıragan sarayını mo· aralarında konuşmak yolunu ihti· 

yar etmekte ısre.r ettikleri ve bu 
derıı bir otel yapmak yolundaki tet- halin tabii bir ~ekil olarak yer al-
kiklerini ilerletmektedir. Bu tetkik· dığı görülmektedir. 
ler müsbet netice verdiği takdirde. Dr. Reşad Sagay 

faaliyete gaçilerek inşaat için 13.zım ====================== 
gelen tedbirler alınacaktır. 

. MÜTEFERTtfk . . . 

Bulvar elçisi geldi 
15 gündenberl me.ıunen Sofyada 

bulunmakta olan Bulgaristanm An· 

~~sefiri Dr. Hiristof, buglin şeh
rımıze avdet etmiştir. 

Dr. Hiristof, bir iki gün sonra 
Ankaraya gidecektir. 

Rüştü A ras bugün gidiyor 
Londra Büyük Elçimiz Dr. Tev

fik Rüştü Aras, yarın akşam eks
presle şehrimizden Londraya hare-
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Çocuk mecmuaları 
llkokulda . üç çocuğu bulunan 

bir dostumuzla konuşuyorduk. Bu 
zat çocukların okumasından ve ye
ni pedagoji kaidelerinin çok güzel 
tatbik edildiğinden,. çocukla~ı~ın 
~ok iyi yetiştirildiğinden balisettık
ten sonra dedi. ki: 

- Yaliıız bi.r derdim var. üç 
çocuğa hergün beş kuruş yevmiye
lerini veriyorum .. Sonra bu para ile 
ne aldıklarını soruyorum. Şöyle 

böyle diye güzel, vazıh cevap \'ere
miyorlar. 

Nihayet kendilerini S)kıştırdım. 
Meğer mektepte mecmua satışı var
mış. İstanbulda ve Ankarada muh
telif kurumlar ve bazı hn~füsi ~ü
esseseler tarafından neşredilen mec 
ınmı.lar okumaya yardımcı olsun 
diye muallimler tarafından tavsiye 
ediliyor ve :;;ınıfta okutulı,ıyormuş. 

Hikaye veya romanı takip ede
bilmesi için her ço_cuk bu mecmu

. alardan muhakkak birer tantı alı

. yormuş. 

Bu mecmualar bir tane, iki tan~ 
olsa bir şey değil: Fakat hergün btr 
~ane çıktığı için bazısı mua.lliıwn 

. tavsiyesi, bazısı da kendi merakla· 
rile çocuklarım alıyot'larmlş. 

İşin felalceti üçü birer tane alsa 
iş kolaylaşacak. Her üçü de kollek
siyon yapacağım diye birer mec
mua alınca, yiyecek almaları için) 
vercijğim para mecmuacı1ara yan-
yor. 

Mecmuaları da alıp bir kontrol 
ettim. içlerinde şöyle çocuklarımın 
işine yarıyacak iyice birer mevzu 
da bulamad1m ya .. 

Heydi ben hergün çocuklarıma 
birer mecmua parası verebilecek 
mali veziyetteyim. 

Fakat çocuğunun ayağına sağ
lam bir iskarpin alamıyan ve haf· 
tada beş kuruş bile veremiyen ba
balar ve anneler ne yapsın? 

Çocukların bilgisini artınnak 
maksadile muallimlerin yaptığı ha
r..eketi yerinde buluyorum amma .. 

tık mekteplerin müfredat pro
gramına. uygun şekilde yardımcı 

kitap mahiyetinde bir tane güzel 
çocuk mecmuas1 neşretse haftada 
beş kuruş verip her ebeveyn alır. 
O zaman bu iş daha muntazam ol
ınaz mı? 

Doğru söze ne denir? 

TJLKt 

Sinop-Ayancık yolunda köprü 
Sinop =~ (A.A)- Sinop- Ayan

cık şosasında Karası çayı üzerinde 
Nafia vekaleti tarafından inşa et
tirilen beton arme köprünün kabul 

muamelesi fen heyeti tarafından 
yapılmıştır. Köprü beheri 16metre 
genişliğinde üç gözlü olup boyu 50 
metredir. 

r Helkevleri 

Konferanslar 
Fatih Helkevinden: 

1 
Evimizde 25 son.kanun 939 çar

şamba günü. saat 20.30 da Muallim 

ve muharrir Baha Dürder tarafın
Qan (Tiyatro) konulu bir konferans 
verilecektir. 

Bu konferansa bütün f.Ul'ddaş. 
Jarı çağırırız. 

••• 
Beyoğlu Halkevinden: 
1 ~ 26/1939 perşenıbe günü 

sa!lt 18.30 da Evimizin Tep~başın
daki merkez binasında ınuhattir 
Day Peyami Safa tarafından (TUrk 
lnkılabı) mevzuunda nıühl:rı bir 
konferans verilecektir. 

1 
2 - Herkes gelebilir. 

••• 
Eminönü Halkevinden1 

24/1/930 salı akşamı (Bugün} 
saat (20,30) da Evimtzlıı Cağaloğ
Iundaki merkez salonunda tst. üni
versitesi Edebiyat Fakültesi Tarih 
Doçenti Bay Mükremin Halfl tara
fından (Anadolu Selçukları) mev
zulu bir konferans verilecektir. 

Bu konferans için davetiye yok-
tur. Herkes gelebilir. · 

'

- . Geçen devirden miras kalan 
(Kurban) adetini bugünk:U ihtiyaç
larmııza uydurarak kurbanlarımı-
zı Türk Hava Kurumuna veı:meli-. 
)'iz. 

' . 

Baloya ilk gidecek genç 
kızlara tavsiyeler 

Giizelliğinizi gösteriniz, fakat 
kendi şahsiyetinizi kaybetmeyiniz. 
Evet, baloya ilk gittiğiniz gece ma
kiyaj size müsaade edilmiştir. Şim
diye kadar kaçamak suretile arasıra 
da kuHandığınız pudra dudak ruju, 
rimel- ilk balonuz için size lazım 

olacak esaslardır. İlk balonuzda, tu
valet, yüksek topuklu ayakkabılar 

ilk şüpheler ve ilk ümitler ... gibi 
makiyajda size size lazımdır. 

Genç kızlar, baloya gitmek için 
makiyaj yapınız. Fakat anneni~ 

gibi olmasın. Onlar senelerin izlerini 

azaltmak i~in uğraşırlarken, siz 
geı..çler, onsekiz yaşınızın etrafa saç 
tıgı güzel ve tatlı 

ve bilhassa, şahsiyetinizi düşnünü~ 
ve: 

Falanın, falan artistin yaptığı 

ıın 00 
• 

gibi hareket etmeyin. Sizin makya
jınız Joan cravford veya başka bir 
artistinki gibi olmasın. Bilakis genç 
tabii bir şekil alsın. Taklide yelten· ı 
meyin, aksine kendi tipinizi ortaya 
çıkarın. Hepinizin beğendiği ve sev
diği Deanna durbin, gülen gözlerinf>: 
tarif cdilemiyen bir cazibe veren 
kalm kaşJarını koparmamıştır. He
pinizde, karakterinizin küçük bir 
değişikliğe tekabül eden harici bir 
değişikliğiniz vardır. Bunları gös
mck en esaslı bir noktadır. 

(Stilize) makyajlar, yaşlı, ol
gun kadınlar içindir. Sizin güzel
liğinizi biraz meydana çıkartmak 

kafidir. Bunun için makyaj yapmak 
fena değildir. Fakat bunu dikkat ile 

mutedilane yapmak şarttır. Tabii 

olmak kudreti- para ile alınır bir 
mata değildire. 1 

Bluz ve Ceketler 
Günün her saatinde ta§ınacak 

(iki parçadan) mürekkeb elbise 
modası blüz ve cakete, çok rağbet 

edilmesini mucib olmuştur, Bır spor 
tayyörünü veya akşam tayyörü altı
na konacak bJüzler üzerinde terzi
lel' bütün faaliyetlerini sarf etmek -
tedirler. Günün saatlerine göre 
blüzler üzerinde şekillerini değiştir-

mektedirler. Sabah tayyörü ile be
raber, erkeklerin giydiklerine benzi
yen küçük gömlekler taşınmakta, 

öğleden sonra da, adeta kursajları 
andıran blüzler aranmaktadır. Bu 
blüzler en ince ve güzel ipekJilerden 
yapılmaktadır. 

Akşamları elle örülmüş bolero
lar veya spor blüzleri hatlarını al
maktan çekinmiyen ve metal jersey-

ler \l"Ya giizel dantelelerle süslen
miŞ blüzler ortaya çıkmaktadır. 

Nihayet, düz bir eteğin üzerin~ 
güzel desenli lamadan yapılmış blüz 

~: onarak yapılan -genç tuvaletlerin~ 
tesadüf edilmektedir. Etekten ayri 
blüzler modası çok rahat ve istifa
delidir. Zira gece kıy af etlerini mas

rafsız ve müteaddit şekillerde hazır

lanmasına imkan verir. Çünkü bu 
eteğin üzerinde müteaddit güzel 
blüzler taşınabilir. 

ilk Balo 

~ ilk balo, bir genç ! .ızıL ~ ·y!ltın· 
de. büyük bir hadise, yeni bir ya-

i&Ylilll başlanğlç noktaBıdır. Bu 
ayni ııamanda, uzun zamanlardan 

beri dilştinülon, ve üzerinde titrenen 

ilk tu\'alet içi rı hazırlıktır. 
Bu tuvaleti seçmek de çok dik-

kat istiyen bir iştir. Bunun ıçın dP, 
terziden terziye gidecek, istediğiniz 

modeli bulduğunuz halde yine te
reddütler içerisinde bunalacak, şaşı
racaksınız. Nihayet çok zamanda • 

her zaman elbisenizi diken terzi-
nize koşarak ona bir elbise yaptıra- ' 
caksınız. Balo gecesi geldiği zaman, 
bütUn genç yaşınızın inceliğini, ta
zeliğini, neşrettiği cazibeyi kaybet
~emek, onu ortaya koymak da va· 
zifenizdir. Bunu yaparken de kati-

yen cali tavırlar almamak, bil
hassa her günkü tabii tavır ve ha- 1 
reketinizi, saçlarınızın biçimini boz- • ) 

mamanız lazımdır. Düşününüz, fa- Masa JID Fayda arı 
kat endişe duymayınız ... Boş iskem- C .. 

1 
A ·ı. ı k d ı 

rUZe merı<\'.a 1 :'1. In ara, 
leler, masalar arasında herkes dan- kemerlerinin üst tarafında belleri· 
sederken yalnız kalacağınızı, aklı- ni durmadan massaj yapmaktan i
nıza bile getirmeyiniz. Sade, kendi- baret olan ve adeta mihaniki bir 
nize yakışan tuvaleti yaptığınız vaziyete gelen tavırlarından dola
takdirde, tabii bir genç olarak bn- yı çok defa dudak bakarak gillünür 
lunduğunuz vakit herkesin şahsını- Bf•lki bu hareketlP.rinde güzel A
zı ve ahlakınızı takdir etmesi mu- . merikahlar biraz ifrata varmakta
hakkaktır. dırlar. Fakat usul iyidir. Vücudun 

Beyaz tülden, gayet geniş, kü
çük ve yuvarlak dekolteli, önü pil-
seli ve bel kısmı vücudunuzu narin 
gösterecek şekilde dar bir rob ar-

jantin sandallarla ve bukleleriniz 
arasına sıkıştırdığınız iki beyaz çi

çek ile gayet güzel bir balo kiyafeti 
ni oı taya koyar. Çanta olarak elbi· 
senizle örnek küçük bir el ~antası 

bu kiyafet.inizi tamamlar. Bu şekli 
de büyük muvaffakiyet kazanına. 

nız için daima variddir zira keneli 
şahsiyetinizi ortaya koymuş olur
sunuz. 

muhtelif kısımlarındaki yağlar an
cak mahalli masaj suretiledır ki 
süratle kaybolur. 

Hususi bir massajcı kadın ma
rifetile Yuvurma şeklinde yapılan 

kuvvetli el masajı, elektrik. rnekn
nik massajlarından çok daha iyidır. 
Zira massajcı, vücuddeki yağ par· 
cnl<ırını ınnhalli surlte ayni kısım 
Üzerinde israr ederek çalışır w· 
bunların erimesine yardım eder. 

Siz ele bu işi yapabiliı-~iniz. Bunu lu ı· 
sabah ve akşam muntazaman yap· 
bğınız takdirde çok istiiade göri.ir
sünüz. 

Kaza Şuurlu Çalışma Sayesinde 
İyi Suya da Kavuştu 

Deı·ik: (Hususi muhal.ıirimiz -
den) - Miladdan binlerce ~ene ev
vel ve İşi Libery.a adiyle kurulmuş 
olan Derik, sönmüş bir yanar dağın 
şimalinde ve oltlukça geniş bir vadi 
ice.risindedir. Mardin vihi.rctinin 
n""üiusu ve saha itih 0 ı·iyle en büyük 
kazalarmdan birisidir. 

Halk en ziyad~ <;u tçilik ve zey
tincilikle uğraşır. Kasabada bir 
zeytin yağı fabrikası ve müteaddit 
sabun yapan masereler vardır. He
men bir kısmı ihraç olunan zeytin 
yağına ait senelik vasati ı·ekolte 120 
bin kilodur. Canlı hayvan ve ma
mulatı ihı·acatı da önemli bir yekun 
aı-zeder. Geçen y1l (75000) kilo 
zeytin yağ ve sabun, ( 400.00:)) kilo 
buğday (45000) kilo ııohud, (30000) 
kilo sade yağ ve (20.000) kilo ya-

yıldır devanı cyHyen IJu çaJışmalu 

kıisabaya birçok )·eni ve güzl eseı-
Jer !rnzandırmıştır. Bu meyanda; 
ceviz \·e küçük prnaı· içmeleri de • 
mir boruları a l<a~a baya akıtılmış, 
modern bir hukOmet ve bir HaJ -

kevi binMı yapılmış, cadde ve ~o
kaklar tanzim edilmiş, .bjnJeı·ce 

metre nıurabbaı kaldırım döşenmiş 
yeni bir ıııezbana tesis olunmuş, 

temizlik vı! tenvir işlerine ehem
miyet verilmiı:-, asri bir hamam 
ve fırın inşası t.akarrur etmiş ve 
Belediye bütçesi. bir kat fazlasiyle 
sekiz bin küsur liraya çıkartılmış
tır. 

Değel'li idareci ve şehirci Bay 
Ali Denkta.~ın faaliyeti yalnız 

kaza merkuine inhisar etmiş değil-

"Derik" in umumi ıörünÜJÜ. .. 

pağı ihraç olunmuştur. · ı 
Önü ve yanları sayısız zeytin 

ağaçlariyle kaplı bulunan güzel 
De1·ik, kaymakam ve Beldeiye re
isi Bay Ali Denk Taşın takdire şa
yan mesaiscyle imar saha!'ıııda se
ri adımlarla terakki \'e inkişaf ey

lemektedir. 1dal'<~ cihazımızın en 
kıymtli uzuvlarından birfoi olan 
sayın İlçebay büyi.ik bir feragat 

• ve fedakarlıkla çalı<;.m1ş ve dört 

dir. Köy kanunun tatbiki ıml'etiy
le birçok köyler çehrelerini değiş
tirmiş, köy birlik mıntakalan teş
kil olnnmuş, otomobil milruruna 
mfü;ait yüz kilometreden fazla yol 
mydana getirilmiştir 

Faaliyette bulunan Kızılay, 

Hava Esirgeme Kmumhrı, yine gü

zide kaymakamııı yakın alaka • 
siyle her yıl biraz daha fazla va· 
riclat temin eylmektedir . 
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Giresun valisi 
An karada 

Giresun, (Hususi) - Bazı mü
him vilayet işlerini hüklımel mer

kezinde halletmek için ilgili veka
letlere temaslarda. bulunmak üze
re İlbayunız B. Baran bugün Ege 
vapuriyle 8amsun yolundan Anka.
raya gitmiştir. 

İlbay, hükumet Ye parti erka
nından kalabalık bir heyet iskele
ye kadar uğurlanmıştır. 
FATSA KAYMAKAMI fLBAYA 

VEKALET EDECEK 

Ankarıı.ya gitmi~ olan İlbayı
mız B. Baran'a izinli bulunduğu 

müddetçe Fatsa Kaymakamı İl -
han Engin vekalet. edecektir. 

Adana da posta tevziatı işleri 
islah olunmalıdır 

Yeni Adana t'efikimiz yazı

yor: 
Adanamız Tüı-kiyenin en i~lek 

ve en mühim merkezlerinden bid
sidir. Bu böyie olmak ile ve doğru
sunu söylemek Ja:ıım gelirse po:-ıta
larm tevziincle ve ı;evkindı> matlup 
olan Ri.irat yoktur. 

Mesela Adanaya hergiin saat 
onda Aıı kara po~tası ek~pres o 1-
duğtı günlerde de saat on iki kırk
ta gelen po,;taların tevzii; ancak 
dört beş saat sonra icra edilebili
yor. 

Hele ak~am saat on sekizde ge_ 
len İstanbul postalan i~e bir gün 
somaki sabahın ı;aat onundan e\•
vel tevzi edilemiyor ki; doğrusu 
bu sürate hayran olmamak müm
kün değildir. 

Bu husustaki şikayet ve müra
caatlara posta idaresi; müvezzi 
noksanlığından, kadronun kafi gel 
mediğinden bahis ile cevap veri -
yor. 

Bilmeyiz ki; bu mazeret kafi 
midir? 

Topraksız köylüy~ 
tevyiat yapılıyor 
Giresun, (Husu;;i) - Toprak

sız çiftçi köylülere i\Iilli emvalden 
toprak verilmesi kararlaşmış ve 
tapu kayıtlarına uygun defterler 
tanzim olunmuştur. Defterclaı·hkça 
mıntakal:ıra ayrılm~k suretiyle 
intizamla deYanı edilecek olan bu 
hayıı·Jı işe birinci mmtaka Tepeköy 
den ba.şlannu~tır. 

Gire mn, (Hususi) - Ağsate

pc köyünden başlıyan Çambaşı yo
lunda hararetli çalışmalar de.vam 
etmektedir. 8 metre genişliğin

de açılmalda olan bu yolun 7500 
metrelik toprak tesviyesi ynpılmış
tır. 

Giresunda yeni bir hasta bakım 
ev> açıldı 

Giresun, ~Hususi) - Halkevi
uin tesis ettiği 10 yataklı hasta lıa
kınıevi bugün törenle açılmıştır. 

Törene İstiklal maı·şiyle başlan. 
mış, marştıan sonra bir nutuk söy .. 
liyen İlbay J:l. Baran, bu şefkat mü-
e~se:.>esinin ancak Ordu halkının 

hamiyet ve yüksek insanlık duy
gularına dayanarak yaşıyacağını 

&öyledikten sonra Memleket hasta
nesinin durumunu tahlil etmi~tjr. 

Londrada bombalı 
kadınlar 

Londra, 23 (A.A.) - Üstlerinde 
patlayıcı maddeler taşıyan i.ki ka
dın Manchesterde tevkif edilmiştır. 

Kral ailesinin ikame tettiği San· 
dringham saı·ayı etrafmda hususi 
emniyet tedbirleri alınmıştır. 

Bir madende feci infilak 
Tokyo, 23 (A. A.) - Tukuoka 

eyaletinde kain Miyadaşo maden 
ocaklarında bir infilak vukubul
muştur. 70 kişinin bu kazaya kur
ban gitmiş olmasından korkulm .. k" 
tadır. 

11k inıde.d ekipleri altı maden· 
mata muvaffak oJmuşludır. 
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Baık811 Paktı Fikri 

İngiltereyi idare Eden 
Bir Baba ve iki Oğul 

Chamberlain Ailesi 
Harpden Evvel _Bul.gar-is!an? 
Romanya Ve Yunanıstanın vazıyetı 

Şimdiki lngiliz Başvekilinin 

Ağııbeysi ve Babasıda 

Talat Beye 1914 MaJ1ısında Romanyaya Y~ptiğı 
Seyahatte Büyük Hüsnll~abul Gösterilmişti. F ~kat .. · 

Seddülbahirde düşmanın barınamayup terkettiği 
mahfuz liman ve iskeleleri 

Biraz da bunların neler yaptıkla- / 
nnı görelim: Bulgarıarın da ittifa- yazan : Genera 
k?. girecekleri: da.ha ittifak muahe- ı • 

demizin padişah tarafından imzalı Ka"zım Karabekı' r 
nüshası Alman imparatoruna t::tk· 
dim olunduğu gün müjdelenmişti. 
Almanya imparatoru sefirimiz Mah · 
mut Muhtar paşaya şu müjdeJ i 
-,,ermiş, o da aynen Hariciye Ne~nı.· 
retine bildirmişti : 

(Şimdi size güzel bir havadis ve· 
reyim: Bulgar kralının benimle 
müttefik olduğuna dair mektubunu 
bu sabah ceLime koydum.) 

- 29 -
larının bulunması ve Romanya, Yıı- ' 
nan ile Bulgarların arası iyi 0:1~1~-, 
ması gibi sebebler Bulgarları ıtıla
fın ağına henüz düşürmemişti . Fa-ı 
kat Alman- Avusturya ordularının 
mağliıbiycti ihtimali görülünce o <la 
ister istemez oraya düşecekti. 

Hakikatle diplomatların sözleri 
arasındaki münasebetlete bu ortay<l 
çıkrmlan (Balkan ittihadı) me~~elc
si ibrete değer bir misal teşkil eder, 
Diplomatlar gazeteler ne ııe güzel 
şeyler yazdılar·. 

Bizim matbuatımız da kendi 
diplomatlarımızı alkışlıyorlar ve 
ba.şmakalelcrinde şu esaslar üzerin
de dolaşıyorlardı. (Sofya ve Bükrc~ 
ziyaretleri Balkan muvazeneti hesa
bına pek kati bir anlaşma ile neti
celenecektir.) 

Halbuki heyetimiz eli boş döndü. 
Siyasetini menfaat üzerine kurul· 
duğunu herkes bilir Fakat menfa-

atin de maskelerle örtülü tutularak 
ancak münasip bir zamanda hakiki 

Balkan devletleri matbuatı hadise
leri tabii gibi karşılayorlardı. Bizim1 
kiler ise vaziyeti hala kavramamış . 
görünüyordu. Başmakalelernruzde 
§U fikirler etrafında teessür ve hay
retler gösteriliyordu: (Hayret edi
yoruz i'tu ne iştir? Bir taraftan 
Bükreşte TaJAt ve Ham beylerle 
Yunan murahhasları arasııida iki 
memleketin arasındaki r ihtilatları Josefh Chanıberlain 

tngiltere tarihinde hiçl>k tesadü-
fe · rastgelmiyoruz: Bir aile nesli 

. hal_ve tesviyeiçin müzakereler cere
_y.ın ediyor, ·bir taraftan da Xuna
.nistan, Atina ahitnamesini ayaklar 
. altına alarak Makeflonyadaki müs-
Jümanlara karşı cebir ve şiddet mu
ameleleri bugünlerde dehşetini ar· 
ttırıyoı·? ·Bu perhiz ne, bu lahana 

. zarfında j..iç büyük . siyaset adamı 

. vermiştir. Neville Chamberlain'ın 
babası ·Joseph, 1836 sene'1nde Bir-

turşusu ne?) 

Halbuki ortada ne perhiz vardı 
ne de lahna tur§usu!.. Yazık ki bu· 

.nu ı:;iyaset adamlarımız ve matbu
atımız göremiyordu. 

Bu işler olurken karargalu umu
minin mesaisine gelince: Harekat 
~ubesi karar altına alınan hareka
tın tanzimi, şimendüf er şubesi de 
nakliyaiın tertibi ile meşğul idiler. 

istihbarat şubesi ise hissiyattıın 
pek uzak kaforak siyasi ve askeri 
Va:tiyetlerin iç y üzün ü ara
) ıp görmeğe ve bunu E).'-<:fim
lınrbiye ıiyasetine ve Başkumandan 
lığa göstererek tehlikeli karardan 
onJarı siyanete uğraşıyordu. Bu me
ı:-aisi ona Bulgaristan, Romanya VP 

YıuMn devletlerinin hakiki çehrele
rini BÜphcli göstermekte idi. Alman
ların bize temin ettiklerini bildirdik
leri Bulgaristanda kıral henüz vazi
Fte hakim değildi. Kahvehanelerdt> 
bile, A.iınnnların lehinde ve al~y · 

hınd~, halk arasında münakaşalar 
ve hatta kavgalar bile oluyordu, 
Bıılp:ar halkını pek yakmclan tı:ını
dığım için onların Avrupa vaziyeti 
ht_•nüz ~üpheli olduğu şu zamanlar
da bir karar vermiyeceklerini ve 
fırsat bulurlarsa tekrar aleyhimiıe 
bir Balkan ittifakına bile girebile· 
cckkrinLkabul ve mafcvkierime is· 
rarla bildiriyordum. 

Bu aralık harbe girme teşebbü
sünü Almanların karargahıumumi
de nasıl işlediklerini ve biz Türk Er
kanıharbiyesinin mukavemeti kar
şısında Enver paşanın da hergün 

. mingham şehrinde doğmuştur. 

Chamberlain ailesi sade, fakir ve 
peynir ·"atiı;dle geçiııiyordu. Joseph 
genç yaşlarında h!Lyata atılıyor ve 

_ticaretle meşğul oluyor. Az müddet 
·sonra Birmiııgham :jehı·inin en ta
nınmış ve şöhı et kazanmış iş adam

. ları arasında yer alıyor. 38 yaşınd1. 
Parlamentoya aza olarak seçiliyor. 

Yüksek boylu yakışıklı, sık gi
yinmiş gözünde tek gözlük taşıyan 
bir sima mebuslar arasında ve Lon
drada tanınmağa başlıyor. 1895 se
nesinde Müstemlekeler Nazırı tayin 

oluyor. J 

Joseph Chamberlain, nazırhğı dev 
rinde İngiltereyi emperyalizmin en 
yüksek derecesine gelmiş görüyoruz 
Hiçbir zaman tnglizler böyle bir 
emperyalist nazır ğörmemişti. Bu 
devirde Fransa mecbur kalarak ing
ilterenin önünde eğilmiştir. Trans
waal fethedilmiştir. Joseph, iç işler· 
de büyük reformlar yapmış, amele· 
lerin halini iyileştirmiş ve birçok iyi 
kanunlar çıkarmağa çalışmıştır. 

Irlandaya istiklaliyet verilmesine 
de çalışmıştır. 

1906 senesinde Joseph Cham .. 
berlain felc hastalığına tutulmuş ve 
sekiz senede hareketsiz bir halde 
yaşamı~. Büyük harbın başlanğı
cından birkaç ay evvel Birmingham 
şehrinde ölmüştür. 

Austin Chamberlain, J~seph'in 

büyük oğlu idi. Babasına sima gös
teriş ve huy, itibarile çok benzer. 
Siyeset mesleğine hazırlandı. Cam-

1 

bridge'i bitirdi. Berlin üniversite-
sinde okudu. ıram babasının yo-
lunda gidiyordu. Evvela mebus, 
sonra nazır oldu. Am;tinin hatib--

Poletikacı idiler 
\ 

liği ve hususi siyasi görüşleri on4 
· birçok yüksek zevata dü§man yap-. 
mıştı. Başveki1 olmağa çok çalış .. 

· tı, fakat muvaffak olamadı. Ve 
17 mart 1937 senesinde çalışma oda.• 
sının kapısından içeri girerken kalb 
sektesinden öldü. 

Nevill Chamberlain, Josephin 
üçüncü oğludur. Babası onu i!'I a.da· 
mı yapmak istiyordu. Lazım gelen 
tahsilini yaptıktan sonra babası 

kendisini Atlantik Okyanusunda bu· 
· ıu·nan Bahan1a adasına · gönderdi. 
· Bahamada yedi sene kaldıktan son 
ra, ingiltercye döndü ve tica • 
ret · işlerile meşğul olmağa başladı. 

·Vapurlar ic;in demir karyola yapan 
. bir fabrikanın müdürlüğünde ~alış .. 
tı. 

Chamberlain ailesinin adetine 
göre oğlunun birisi şehir işlerile 

muhakkak mcşğul olmalıydı. Onun 

için Nevill Chamberlnin, şehir mec· 
Iisi azası ve sonra belediye ı·eisi 
se<;ildi. 1916 senesinde, belediye r~ .. 
isi iken başvekil Lloyd George'un 
bir telgraf üzerine Londraya çağrıl· 
dı. ve Natioııal Service müdürlüğü .. 
ne tayin olundu. Bu tayin bir taraf· 
tan memnuniyet uyandırdı. Bu sıra .. 
larda 50 yaşıııda iken Birm.ingham 
§ehri 7000 reyle onu mebus seçti. 
üç sne sonra. Posta \'e telgraf na
zırı, daha sonra Sıhhiye ııazırıt Ma- ı 
>iyenazırı ve nihayet mayuı 1937 se-

NeviJle Chamherlain 

nesinde başvekil oldu .. 
Chamberlairı ailesinden bir baba 

Astain Chambeı l1in 

ikl oğul nazır oluyorlar. Babası ve 
Austin başvekil olınağa, çok ~alışı
yorlar fakat muvaffak olamıyorlar, 
Neville oluyor. Çünkü çok akıllı ve 
~alışkan bir adamdır. 

Neville Chamberlain ne babası
ua ve ne de ağabeyisine, tip ve 
}luy, itibariyle hiç benzemez. 
Giyiniş ve ya~ayış tarzı ~ok sa
dedir. Yalandan hoşlanmaz, açık 

konuşan doğru ve muteber insanlar
dan hoşlanır. Çok konuşmaz, hatipli
ği hiç yoktur. Ama istediği zaman 
fikirlerini iyi söyler Ye kendisini 
dinletir. Sabık hususi katibi onun 
hakkında şöyle diyor: 

Birkaç sene çahlitım. hiçbir za
man konuşmalarımız dort dakika
dan fazla sürmemiştir. 

Kuşları ve civcivleri çok sever 
her cumartesi öğleden sonra tsko~-

ya göllerinde balık tutmasını sever, 
Çok okur veShakespeareden çok si
tayişle bahseder, M\.\nih konferan-

sında sulha yaptığı büyük hizmet
ten sonra şöhreti tngil terede bir

iki Alman harp gemisi Çanak
kalcden içeri gelince artık Karade
niıe hakimiyet meselesi de temin 
olunduğundan Bulgarların bizi:nlc 
le ittifak akdetmesine bir mani ka! 
madığım Alman sefiri bildirmiş hi
zimkiler de Sofyaya g-itmişleraı. 

lstanbulda, Enver paşa planlrnm 
hazırladığı 16 ağustosta Talat b~
yin de Sofyada siyaı:ıi bir muvaffa
kiyet kazanarak ordumuzun yolunu 
açması taliin yine büyük cilvelerin
den biri olacaktı- Fakat işler umıll
duğu gibi çıkmadı. Heyetimiz Baş
\·ekil Radoslavof ve diğer mül:im 
siyasi ~ahsiyctlerle göı·ii~tüleı·. Bir. 
kaç gün de uğraştılar. Kral ile de 
mülakat ettileı. Fakat bulgarlar on
ları güzel atlattılar. De<liJer ki: J ş 
Romanyadadır. O, bizim istediğimi

zi versin o zaman üç devlet ittifak 
edebiliriz! 

çehresini gösterileceğini ve küçük 
devletlerin kararlarında harici kuv
vetlerin çok büyük rolleri olduğunu 
şu Balkan devletlerinin bu seferki 
halleri de bir daha göstermiş bu
lundu. Şöyle ki: 

fikrinden bir parça ayrılarak müte- ===================================================================================:::::::== 
nakıs emirler verdiğini ve nihayet 

kaç kat artmıştır. 

Bizim heyet 20 ağustosta Bük
tf!şe gitti. Romanya baş rolü almak 
ister göründü. Ynani::.tandan da bir 
he~et buraya yola çıktı. Romanya, 
Bulgar ve Yuna:ı matbuatında da 
(Balkan ittihadı) klişesi ortaya çık· 
tı. 

Bizim heyet Romanya başvekili 
Bı atyano ve diğer Romen ricalile 
görütüği.i gibi 22 ağustosta Bükre
şe gelen ve Zaimisle Politisten mü
ı·ekkep olan Yunan heyetlerile gö
riiştüler. 

Talat bey 1914 mayısının 28 in
de Rom~nyaya ilk seyahatinde pek 
parlak istikballer yapmış, treni mah
suslarla seyahat ettirmiş, her yerde 
}ıalk kendisini alkışlamıştı. Kral 
'ile mülakatı, veliahdın ziyafetinde 
bulunu§u ve dönüşte nazırlar tara
fından istasyonda uğurlanışı ve 
halekın (Hurra! Yaşasın TUrkiye!) 
avazcleri ve coşkun tezahüratta bu· 
Junuşları Talat beyde tatlı hatıra
lar bıraknıış olduğundan Romanya
daıı biiyilk limitleri vardı. Halbuki 
ayni zamanda ltilaf devletleri daha 
kuvvetli şaadler ve propagandalar 
ve bilhassa güzel kadınları ve bol 
para.siyle seferber haline koyduğu 
gizli kuvvetlerile Romanya ve Yu .. 
nanistanı elinde tutuyordu. Bulga

ristan da bilehassa Kralın Alman 
glm.ası ve kuvvetli Alman taraf dar· 

Bükreş mülakatının üzerinden 
da ha beş altı gün geçmişti ki Yunan 
hükı1meti Makedonyadaki müslü· 
manlar üzerine dehşetli tazyık yap
maya ve elerinden arazilerini bifo 
almıya başladığı haberleri geldi! 
Romanyanın da yan çizmeğe ba0la
dığı, Bulgarların ise iki fikir müc~
delesi dolayisiyle şüpheli vaziyette 
bulunduğu havadisleri de gazetele
rimize aksetti. 

(Balkan ittihadın) dan bahseden 

harbe girmenin henüz sırası gelme
diğini; o günlere ait hatıramdan gö
relim: 

Harbe karar verildiğinin ertesi 
günü 17 Ağustos 1914 de reisisani 

Hakkı bey benden Rus donanması
nın bugünkü hali hakkında malu-

mat istedi ve yeni gelen Alman ge
milerile takviye edilen donanmamı-

zın himayesinde Odesa havalisine 
emniyetli bir surette asker çıkarıp 

C]ıkarmıyacağımı1. hakkında mütale· 
amı sordu. 

(Devamı var} 

Dekovil hattında kullandıklan nakliyat arabaları 

Almanya Mektubu : 

Amele ile Patron Ara
sın da Münasebat 

İşçilere Herşeyden E~vel Memleket 
İçin Çalıştıkları Öğretilmiştir 

' 11 r•ı.\~ ••• 

Berlin (Hususi)- iş hususun- içtima\ bir muhasimi, bir rakibi de-
daki yeni Alman kanunu, aşağıda- ğildir artık .. O, kendisini, patron i-le 
ki üç mühim ve esaslı fikirlerle i- birlikte milli camianın bir uzvu gibi 
dare ediliyor: telakki ve hissettiğinden, maksat ve 

ı. _ Patron, müstahdem, ve mesaisini atideki tek bir gayeye 
amele mütekabil bir (solidarite) doğru tevci etmekle mükelleftir ki 
bağlarile bağlıdırlar. Bu münasebet- o da mensub olduğu müessesede. 
lerin tarihi esaslları, Alman kava- millete faydalı olacak bir iş meyda-

na getirmektir. Bunun da ameleye 
nini mevzuasında tayin edildiği gibi 

müessesenin gayelerini takib etmek
memurin nizamnamesinde de mev-
cuttur. Alman kanununun bu esas 

kavrayışı, şimdiki yeni milli müşa

reket kanununun kavrayışına teva
fuk eder. 

2. - Patron, müessesenin sahibi 
olarak kalmışsa da, müessesenin i
daresinden dolayı millete karşı me
sul tutulmaktadır. 

3. - Milstahdem, malsahibinin 

te, patrona müzahir olmak mecbu
riyeti hasıl oluyor. Müessesenin a· 
zasından bulunmak sanatını, amele
nin zihninde, patrona karşı mecbıt· 
ri sadakatm manasını arttırıyor. 

Bunun. gerek patronun ve gerekse 
müstahdemin, aralarında olan milli 
cernaatn ve müessese camiasına 

karşı huswıf bir nlecburiyet silsile-
(Sonu 7 nci sayfada) 

Dün 8 kaçakcı 
daha Yakalandı 

--+--

3 kiloya yakın eırar musadere 
olundu 

1 -Kadıköyünde ( Mısn·h oğla 

sokağında oturan İbrahim isminde 

bir adamm kadınlar vasıtasile ei· 

rar sattırdığı haber alınarak dlin 
bir cürmü meşhut tertip oltmmulJ
tur. 

Neticede 1brahim ile suç ortağı 
olan Naile, Latife ve Server isim

lerindeki kadınlar yakalanmışlar ve 

muhakemeye verilmişlerdir. Bu ha

disede 300 gram esrar da bulun
mu§tur. 

2 - Galatad1t Çığırtkan soka
ğında oturan Ham 1brahim oğlu 
ıı~aik, Musa oğlu Salih ve Mehmet 

oğlu Enver ismindo 3 esrar ka~ak
çıst 2,5 kilo esrar ile birlikte yaka
lanmışJardır. 

3 - Salmatonırukta Bosta so• 
kağında oturan Mustafa oğlu Ki· 
mil isminde bir marangozda cevi3 

büyüklüğtinde bf r esrar par~asJk 
Y.akale.nDU§tır. 



lnsaniyetperver 
~ : CeM Tevfik EatM 
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Mu valf ak (yetle. Sahneye Kondu 

Mösyö Besche,_,• ıa. .,...ı Ollu WUiaa gayet iyi DllıU, 
gibi parkta rutlllda•. tkimiz de ro- ahllkı yerinde bir adamdı. Y aJmz, 
matizmadan mustarip idik. Otelde arada mrada delilik aWml gösterir-, 

• tamfbk. tçmdF' de beraber de- di. v.tea deli olmaaJdı, ...,,_ ka
vam ediyorduk. MIB.Yö Beschelier dar para aarfedlp Allahm dağında 
yine aynı aıraya otmmlJlbı. altmıl katlı bir bina yaptırmadı .... 

Kocam• ~U uzun bur- Buna benzer dalla nelılr yapmadı kl 
nuna taktlil halde gazetesini oku· Neyse bütün emli.klan şehre 
yazmıarda. -nkfetttğindea, Dib&Jet iJiJlk etmüı 

U,. g&il~ sDıi aözlerini oluyor. 
bir molEtqa *mil .. Mel& daJmqtı - Bu bin&yı kim satın alır ki? .. 
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-Düa ir 'n ... ı••ı ete. 
it mtt 8la t 'H tl1ıııeı•. Da.._..._......,..,, .. 

G11 11•1 ;pıl' alladı. kat-

- KimbQlr! .. Kimse. 
Chta&l Wivol'daıı ayrılmadan ev°""'' m·ahn haJNte d8lllım.,.. 

muı- binaJı gemwlen kendimi 
aJam•dım DoğrwAI. aJtm.,.ca kat• 
tan c&dUl'D 1DıUIDf'8Jllll cUmelli. 
jiai tarif ecW-- tile o zamandan 

beri bu 11iaayı tımımile umıtmue-

aı ....... ....... llddetli 
tmL 
,.pnmun ..... olarak barajla· 
rm JU*biını okudum. )(ihhn bir 
Jilbeldikten bofanan korkunç ael 
,.,.. ... aıfmda 3lltOn .... bp 
llmlf... Beşbln ~ nOfua, deli 
dedllderl M•• yapbttlltl maa
zam ptoya iltica ederek muhakJuılr 

Wr --- lmrtulamllar-~_......,,... Kın? 1 girdi. 
Ylrlbliele hlıf!Mak. Jllmyl Besche-1------------• 

Ankara Hakkında 
güzel bir yazı 

.... ldkl; ! 1 1 .,,, ..... batla
dı: 

- lllbç - ....- llir ... to sa
mı •halt kant va • , ""'· Bir 2 
gllD l ı •en .._ a.taa Hivol-
dald --IMN ..... 11blndm bahset
tiler. 

'9to JMllaur dmiı' lnrallnm oğ
lu Cep Trudel'lll wruıtlnden ol
dat- öğrendim. Şatoyu tönrıei-' 
karar verdim. Nlıayet ,atoyu be
jemnezaem dahi Chatau Hlvol da 
.... otomobil plilatilli ~k .... 
Mide faa llir 111 ~ Yo· la..,... Qwteu Blvol ~ 
le;' aMde lllr,.... y ..... banıılM 
...... welt'el11dı aehidtdll ..... 
- ~ Jıuaule geRll 
....... durdurmak ~ yaplln bll-
ylk llir beton baraj auan dikkati-
81 oeelbettl. Sel koablu cim•• .. 
Bu. c1eıjbk mmta.lra adet& lllr ~ 
Glacatb. Çwmhk bir iDilJi geçtiktm 
8CJlll'& aerimli Oaatıu WiVDI teia"i 
iJldea iyiye beBrc1i. Yan•mcle duran 
.... Dlnol, ilU _.,,. pldilı ... 

dedi. ..... ~~-._..,.! ~~ ,.._u. 
llDCle a1tliq bth bir bina.. Gayri 
lld:lyaı1: 

- Bir kule gı1H bir şey, azizim ..• 
lıJe • yarar? Dedim. 

...... Hic;blr teye yaramaz. .. 
- Tamamile delt1ik .. 

Demir kralı C.oga Tıııdel'in buradan 

Vaqova, 23 (A. A.) - Pat&· 
jaDa bildiriJDI': 

Ordunun orpm olan Pollb. 
ZlırojDe guemsi netreWli bir ts
taa11al ınettulNDda, eeld hUkOmet 
DMrkMinin dmhuri)'et rejlmlMe 
çe1arelliai dfıiiltiren ~ deiillk-
)ikJeri ~ .... cliyoı' ki: 

Jatanlıul ....... ima bir • · 
... arfmda ............. . 
111,ak bir Avrupa merbd .... 
ve aı auretle ab medeniyetinin 
•ılı - .,.,. dolnı dalla .... 
Wftre1 e8 faÖL 

............ -... -. -
Ankara, ( Hususi ) - Ankara 

Halkevl temsil kolu tııgiliz muhar
rlrleriDdea (Aıldre Bis@on) ma yag.. 
dığt ft M. Ali Çamhcamn adapt~ 
ettiği (Yalnız bir kelime) isimli pi· 
yelli 11.1.B puartea günü gecesi 
kalabalık bir seyirci önünde temsil 
etti. 

F.Mer: 
Eler, bndiDi kuvvetle seven 

meehm' bir re111mı ll8vdiği halde 
reddedm llir imin çok laıvvetli ne
damet hWeriDi ifade etmektedir-.! 1 om Selim, bir aece BcJiazi
.. Qlaptin ,. ...... wrilm d· 
arılı tartı ll6Jli1m Germ'e tara· 
uda hilleriaden ltallrederek ona 
aPm 1ııllııliliJW. R Hllm 8ePia gibi 
çok • •a' ur olmDI lliır waptlrln ve 
bilha-~ .....-.. etrafmda 
pervane bmll4Meri IRı değerli gen· 
ci, tatmin edemiyeceğiDi anneden 
Günsel, nuam Sellm•e bu yilzden 
reden* .. ,,... 

Gümel çok 8"diii n111ma bil 
ceYabl ftl"diiindell çok mltnı 'r
dir • .,_.... gidermek .. çat
tllı Amrpa .,,.ı.attadm llir .ne 
.-ra daadüğtl ueen, r Hl .. Se
limlll bir av Juıuemcle g6llerini 
kaybettiği haberini ahyor. 

• • • 
Artık hayatta ... 18)'*'8 imi

dini "- , ..... Selim c&ılerir.ıl 
c1e bybeclinee çok titiz ollbtJllut. 
Qamhcadald waiz 1'.aılkGnde dok· 
tDdann hUMllll 1lir iJıtimann altm· 
da, ......... .p ft iır.ıılıraplı gün· 
lerlnl ,...-.khdır. 

• • • 

tup ve gazetelerin arasına ka.rıvb· 
nr, ressam bu mektubu okumasmı 
hasta bakıcunadan ister. 

Mektupta, kadın kendisini affet
mesini ve tekrar yanına dönmesini 
istiyor. Ve (Yalım bir kelime) bek· 
liyor ... Ewt veya hayır. 

Günselin hey.ecan içinde elleri 
titri)'erek beklediği bu (Yalıuı bir 
kelime) 111 oluyor: 

-·Gelme!.. 
Gluel, hıçlnnldar içinde odayı 

terkederken, ressam da: 
- Glln8el, Günsel!.. diye inler· 

ken yere Jllalı1or ... 
~: 
Blerill lllfJVSQllDdaa da anlafı

luala lan: Bitin ylk rea11m 
Selimjn rollntl ppm Bürlwı Çel• 
tik ile, Glnırel roltınl yapan Bayan 
&ada ldl. 

B8rlwı Çeltik: OstGııe dUtm 
bu ağır ... oldukça bqanllala ça
hlb- Amat6r ÇMrelli içinde muhat· 
kak ld rolllntl mUftffa1d,etie neti
celendirdi. tik perdelerde biru • 
gördillUmUs Bayan Sea bllh•we 
IOD perdede fnkallde idi. Denebl· 
Ur ld perde kapanınca kopan çıl
gınca allntta onun çok bft,nk bit' ·--okla. Pata roltintl yapan Galip ile 
G6mıelin haluı rolilnil yapan Ley
li iyi idiler. Doktor thean roltlnde 
diğer Börban, menuun içli hava-
1111& biraz yabancı bir \'Uİ)4ette idi. 

itik ve dekor bakunmdan da 
~k g6tıel huutamml oı. (Yabm 

bir kelime) yi almeye koyan ·
etiment Bebat Lav'ı bitin oynı-
yanlarm ~ ptirdDderi -,ıu
ftffaldptte blyi1k bir ....... ol
dlJiandan tebrik etmek bir vazife
dir. 

Tefrika No. 14 Y-.: BEDIT ESEN 

Nebil lıltekms Mit.eksiz baktı. Dada· 
ğmı bükerek zile bastı. Kadm biç 
cevab vermemişti. Kendini oka.dal' 
zorlamasına ve işte on senelik J*· 
aeakhktan soara ..._ bir kadm· 
la bq başa baluınnasma railM'1 
ona kartı bir arzu duyınıyor. pyri 
ihtiyari ötekini, IU artık iç .ınıme. 
m l&zun gelen on ..,.Uk esldmit ka• 
nsmı düşüıunekten kendini alamı· 
yordu. Aşağıda biran duyduğu arzu 
da .utııınitti· Şimdi kadım bundan 
kuvamam yl .. tster istemez kala-
cak). 

tsterse kovsundu. mç onda gi-
decek göz var mı? Tam avını ele 
geçirmitken ne yapar yapar onu 
yola getirir. Daha .... bl'llıile 
tebdlt eder. İl o kerteJe plmelliu 
yoka..) 

Nebilba blrdabin c1ellP" 1laUDl 
farbclm 8usi ele böyle dllftalıor. 
Adet& kı•ı•ın '*'*61 Wti.,.._ 
,... Oa -- evvel ıwuıne. Dek 
.......... bmda ...... bllve 
altı ettik1erl.,. meı!Jr talıülar-
ıa doldu. 
~ Da ldlrldlall gabrmaf 

-. bqu '* ll3mla c1.pn1r •n 
açlarile t.eJrlifwis llir ...,._ bir 
koltuğa,........_ ıc.a eteklerl 
o.t ..... atbjı lll.caldarml ..... 
elen biraz yub.nJa kadar mçakta 
lm'ÜIJOI". Kolan koltuiun Od ,.... 
dan sarkıyor vakit vakit başmı ar
kaya atarak ~ çektiği 
bol bir duman yığmmı havqa Ufli· 
yordu. Bu hareketle kabaran dol
lun g6ğfta, beyu ve dllzğtin bOynu 
Nebilde ~ teeiri bir türlü p· 
pamıyor, gittikçe bu vaziyetten iz
zeti _,. JanJQror ve Nellla adeti 
kin baibJorda. Gece epeyee ilerle
ndi ~ konutmadan aruıra kadının 
söylediği birkaç n de oevabaız ka
larak miltemecliyen ic;millerdi. ... 
dm (Ama da.... ha.. diye dil· 
..... .A.jam elleniY«-> 

bpunlfb. Utumedan Juclarıyor, 
omuzlan aaraılıyordu. (Bir hatıra· 
dan 8c alıyor) diye dUşttndU. Birden 
bire aigarumı tablaya fırJatanık 
Nebilin Jmca1ma oturda- Yarı .... 
lak kollarfte onun 119ynuna _..... 
tı. Nebil itiraZ etmemi§ti. Elioe al-
dliı kadehi .... lloplttı. -
ne bıraktı ve lmvwtle bd1ar ..,.._ 
den kavnyarak dudaklanm bu ihtl· 
raa kaynağı dudaJdara dayadı. (0-
mm içiıı alabla• uyallı l'ÖS yqlan
m birbirine kapanan bu Ud ağız ku· 
ruttu.) 

İçkinin zorla ı.ne çalıRtliı ib
tirlBlı birkaç saattan sonra sabah 
olmuftu. Nebil yatt.Jiı yercleD doi· 
ruJmak l8teriW IOl blJQMla yatan 
a1ır1Jiı h'•ttl. Biullldlile her te
Jl unutarak içine llir ~ dolıılıll. 
(~. DlJ9 ..... lgte ... -
kit y&tt1jl 1aindL itte •Nllll,... 
tJlmda ... ) 

Ve etrafa ~ &6dtd _,.. 
mk arı laÇlarm JUi ,..,,. 6rttl-c.:-Wle wvnut.~Mr-

bnpall ..,. blr ,.... lr8l"9 
... ttı.•JGıa• 1 ........ 

.,....mıırHrn cıı'""'.,._ aı. 
DU imla-' ve banyo odlM' flllt' 
ti. 

TuftletiDl llitirip ....... .... 
ldt lmAtm mil ıatüt& ...... prl-nlp...,.. ... tarafta Mr. 
rafa yuvarıamyordu. 

Nebil lğreadili lla mamarayı 
,&memek için dalına balka tarafa 
bakarak giyindi. Suzi yattaiı yer
den OD& ilin bir .., .,.,.. ...... 
alamadıkça lıf,aearca '* klflr _. 
~(Bu bl-hdkt ... 
..... ,.......,. diJe clDll .......... 

mis aile hayatmı öğreDdittea -
...... mahlrudarm bofalan, ,... 
dmlan ...... bDdi ........... 
Vel'lyorT.) Ve blıyle d8'1fteNk ko
m&lin (berine bir delte para lmak· 
tı çıJnnata bazuiaDl)'Ol'dlL 

Yerlndela kalktı, .tleadulUlll "'1· 
tara fl]ııbrblıl-...... tei1alr eden 
bir yUrilyil41e köteye doğnı yilrü
dtt. On~la allblar ~unu betti 
etmssnelr için bir eeyle 1Df4PI gi
bi g6rOnmek lııtl,ardu. 

Smıllab'Clee .......... ~ 
~ ...... : 

- O ııe ! .. Oiye bapd'I. O...,a 

~-' Nebil hayrette dOndll. Kan Jdbk 
~ lfiıdt1 Suzi a1l blr .. paraya 
kabul etmiyor mu! Yolma iN tmık· 
aiz ahe verift,e bedelini u l!pl ...... 
yordu! 

Yaa -emm bqmdakl sandal 
reye oturdu KiiıtJarı, .sl\menf dtt
•ltlr glbl yapıyor oymyordu. Btrs 
benbire bu manzara Nebilin göste
rini yaktı. Kiilenin botluğunda san 
•c;lm koyulan adetl kumrallatan 1 
bdın. beyu bitim. beyu ...ne 1 

anman ona U:edidl Ut.ırlatmJltı., 
On 1e11e evvel bu ayıai oüda ay

ni m••nm bqmcla bl)'le befu 
blüzlii, kumral saçlı gbel tap tam 
bir kadın otunıyordu. Nebil o za. 
man nekadar meaaıttu. Bu kadın 
timdi onu pek çok habrlatmakla 

bentber ondan nekadar uzak ne
kadar bambqka ~ve b.rak· 
terde bir kadındı. 

- Kalk oradan ·tabak ,ımdi 
kalk... Diye bağırdı. 

Ne o, ne buydu: 
Kadm telltl• yataktan eıynla

iki elite yaJwıma sanlarü. 
rak c:ıplak ayaklarile ona kCJIU70I' 

- Seni bukadarla blrakaaak 
mıyım Dndm ! Bukadar -- 901ll'& 
.... elime ~ken bir pceBk 
ııevktelleıMleD. ~·Dl· 
yordu. 

Ve kısllan dişleri arasından '°" 
luk soluğa f ısıldı7ordu. 

Sende eski EYIL kaynatı ltu
luncıya kadar.. ~- Ealdsl 
gibi atetlt geceler ~· G61· 
stlmde inliyecek koDanmda bayıJa-

- Den dediniz de a1rhma geldi. 
türtben bir kilometre uzakta bir 
fabriba vardı. l'alrikaya yalan 
bir yerde ikamet etmek ~ 
clea. buradan, döat tarafı parkla 
çevriJmie bir şato yapnağa karar 
MmlJltl. Cop Trudel, CJOk PQMCll 
ak!\ Projeeini tatbik edemedi. 

Baş,~ Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
.waı,, lmnldlk ft t.ltla •tnlanm• Mrlaal .... . 
• .. ........... s 1r.,. abaaWUr. .. .. 

Suzi ne oldaimm Iİlfjlrarak J&o 
rinden fırlacb. Etrafta bir feYler a
radı. Sonra Nebilin hali gkthıdet\ 
kaçm•dL Nebil iki ellerini y1zUne 

cabm. Kollarm beni demir gibi 81• 

kacak .. Seni C> hale getirecejitıı o 
ellki haline~· OD aenelİk 
evtUik ileni ll8fttaı DUll Ulllklatbr 
dı. Sen! siz erkekler bBylMinis za· 

ten (0.. - YM') 

KA TL ARANIYOR 
KİM ÖLDÜRDÜ 
YEN/ SABAHIN POL/S ROMANI a 
77 ç..Nne: R. SAG'tAY ., 

nda lıil' pce odı-ıhn __. 
..... MJ9 ~ lllloetherlai 
alıp Meterdoltl öldtlnaflo w 7ime 
beıetahene;ye ginnifti. l'ab.L .. 

Den burada teftddUt gdlterdi. 
Ve: 

- Bana itaba B411! N-.ıiJI 
ı&alballa mi! Ne~ habeııi
di 'far_, 

- Bu ...ı ...... icabetti? 
- Evinble plip "•lrlmnda ma14. 

mat aıacatmı sanımft:lllı. eu aııe 
beri ltoaemonta glttlilml haber 1• 
çin telefcıın etmiftim Bvde )'OkinUl
lılerkfllli lıılande rWWıtmi Elaeet 
luı 9w1111 .. weelllınl tllJlecti. 

- IJrnmti • 11a1ı1e 1ııaldunm? 
- lli1thit bir ...... lgmisblde. 

....... ile Dl'. QuNıla 11 7 ·~ -

gôrilndü. Elini son bir defa sallıya. 
rak, merdiwnlenlen kayboldu. 

Den kamaruın1 aramata .,.._ 
o. Cç stntf!k bldietılerin .tevlii 
ettJii ,., •• al'Qk ..... vleu
.. ptlNeielf ınaMbk id,. 

Nansiyi tekrar görmek flınicll 

kendisinJ bu ana kadar tuU.Dfbl. 
Cmidlnde lnkfsara ujtaymm • • 

vaffakJYetinjn laif bil' ite ~ 
1acdım dOtChadO. X.udlaiJif iyi 
hluetmlyonta. ...... at. tim-

di bir • -·"' ıoııuıtı.k inzi
mam etmİftt Billin taniYeel a a-

kdh Wr --etti. derba! ,....... 
•DiP fıl. 

1'.W D. lft~ umara. 
mn U,.O. .-abu anuem ..._ 
hale yerim~ ..... 
dı. B&Jalı birisi U..!Ulll ..... 
edf.yorda. 



24 KANUNUSANi - 1939 -
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Eski Mütekaidlerin Ter- Berlin 

fiı.h Edı.lmelerı· IL'abı·ı Mektubu 

, 
Moskovaya Bir 

Mahkemeler teftiş Alman Ticaret 
:'.·MAHKEMELERDE 
. . . ' 

Kont Ciano 
Belgraddan 
Ayrıldı ~1 (Ba~tarafı 5 inci aayfada) 

si neticesi istihsal ediliyor. ediliyor Heyeti Geliyor 
Yeni Almanyanın. kanun nok- 1stanbul sulh hukuk, hukuk ve Mosko\a: 23 (A. A.) - Jhva 

0 l m a Y O r tai naznnndan içtimai nizamı, mü
essese rnüşariki fikri üzerine ku
ı'Ulmuştur. Müessese kendi kendili
ğinden bir vahdettir. Vazifesini, 

ticaret rnahkemelenııJn adliye mil- Ajansı bildiriyor: 
fettişleri tarafından teftişine b~şla- Bu ayın sonunda M oskovay 
nılmıştır. bir Alman ticaret heyeti gclecek-

Bolgrad 23 (.A. A. l - B. C'ht
no, n ıb pıens P ul t.nrl\fmdan 
,·erilen ak nı zi~ f tinden sonı 
hu u i tr nle Romaya h rek t et -
nıistir. --... net~ı:wıııoı-· --

(Bu tarafı J inci .ayfada) ihtiyaç~arı tc:r;~it ~~ilmeksizin, tet-
smda Maliye Vekili Fuat Ağralı, kik edılmeksızın butçeyc bu kadar 
e ki mütekaitlerle yeni kanun mu- külfet, tahmil ede~ bu ~kfın hak
cibince maaş alan vatandaşlar ara- kında şimdiden bır vaıdd~ .bulun
sındaki müsavatsızlık hakkında H·ı maktan kaçınmak zaruretim duy
hl Men~e (zmir) tarafından verli- maktayım. Bunu muhterem sual 
miş olan sual tekriıine karşılık 0 • sahibinin de takdir buyuracağından 
larak su beyanatta bulunmuştur: eminim. Ma.hnza bunlar hakk.ında 

- 1930 senesinde meriyete gi- imk8.nı tnhfif n.e bulunurs~ :~ge
ren yeni tekaüt kanununun bük- memeyi esas itibariyle duşUnu!o
une te\ fikan tahsi. olunan teka- ruz. Maruzatını bundan jbare~tir:. 

üt maaşları ile eski tekaüt kaııunu Maliye Vekilin«len sonra kürsu
lıükümleıinc göre tahsis edilmiş 0 • ye gelen takrir sahibi sual takriri~ı 
lan maa tarın arasındaki büyük verişindeki ~aks~dı. izah eylem1~ 
fark, yeni kanunun hini tanziminde ve ımnları soylemıştır: 
dahi nazarı dıkkati celbctmiş ve ilk - Bu mevzu atrafmda ger:~ 
safhada bu kabil manşat cshabma tahriri gcr~k sifahi bir çok acı mu
yüzdc 10, malfıUcre de yüzde 25 ı aeaatlarla karşıla§lyordum. Bun
zam yapılmıştır. Bundan sonr:ı neş- lardan müteessir ve müteeHim ola
ı cdilen diJer bir kanun ile de as- rnk alclfcvr bir takriri Meclis kür
keri maJUllerin terfi zammına bir flüsüne se\ ketmiş olsaydım asıl bü
ınisli illlvc yapılmış ve bunun, aile· yük vazifeyi, menafii umumiyeti u
Jcrine de intikal etmek üzere lehle nutmuş olurdum. Çfüıkü bütçe cihe
rine kabulü derpiş edilmiştir. Daha tinden kabili icra olmıyan bir işde, 
şümullü bir şey yapmak imkanı 0 . binlerce vatandaşa ait olan bir işde 
lup olmadığının tetkiki de Vekfılet- böyle bi rteklıfct bulunmam bir ne
çe takarı"Ür etmişti. Bugüne kadar vi demogaji olurdu. Onun için bu 

:bu arzettiğimizden başka bir şey teessür ve teclliim altında ben evve-
yapmak imkanı elde edilemedi. Bu JfL bütçe encümeni reisine müracaat 
cihete ait rakamları arzedersem ettim. Ve dedim ki: Bu hususta bir 
bunun mümklin olup olmadığın•, tetkik yapılmış mıdır, ve ne mikdar 
heyeti muht reme dahi takdir bu- bütceye tesir yapısor? Bütçe encU
yurur. Bugün tekaüt ve yetim m1.1- meni reisimiz bana menfi cevap ver 
aşı olarak maaş almakta olan ya- diler ve bu hususta bir tetkik ynp
mda ·ların • dedi GS.694 e baliğ ol- madık dediler. Sonra Maliye Vekili 
maktadır. Şehri verilen maaş mik- arkndaşımı buldum. Bu mesele ü
daı1 da 1,372.104 liradır. Bunun zerinde bir tetkik yapılmıs mıdır, 
bütçedeki yekunu 16,5 milyo nlira- dedim. Şimdi Fuat Beyefendinin u
dır. zun tetkikler neticesinde elde edip 

Bundan mülkiyeye ait olan kıs- söylediği rnkamlnra göre, ya ara
mı 23.6lS vatandaş, aldıkları para rnl7.da biı' sııite~hhüm vardır veya
mikdan dn 434.026 lira. but bir nıılaşmanıazlık mevcuttur. 

Askeride 45.076 zat. aldıkları Bana o vakit sorduğum zaman 2,5 
maaş yekunu da 938.0i6 lira. milyon liradan bahsetmişler ve 

Mülkiyede arzcttiğim 23.618 va- 500.000 bir mil~ on lira olursa basım 
tand~tan 11.196 sı eski kanuna üzerine, yaparım demişlerdi. Bu ee
göre almaktadır. Bunun yekunu da ,·nbı aldıktan sonra bütçe cephesin-
139.782 liradır. 12.422 , atruvfas ta den iktihamı güç olmıynn bir iş ol
yeni kanuna göre almaktadır. Bu duğu z"habma vararak hükumetin 
da 294.244 i.i bulmaktadır. Askeri- müsekkin sesinin bir an evvel bu 
yenin arz ttiğim gibi 35.233 zat es· muztarip olan binlerce yuvaya ulas
ki kanuna göre 9.843 zat da yc!li ması için şu sual takr:irimi sunmuş-

kr.nuna g öte almaktadır. Bunların tum. 
l ekunu 938.076 lira tutuyor demiH- İkinci sebep te reisictimhur haz
tim. Bugi.in 55..1.563 lira eski kanu· retlerinin geniş bir teskin ve tandiıl 
na göre muhassas olanlara veril· siyasetiyle harekete geçmiş bulu-ı 
mcktcdir. 384.516 Jira <.ia yeni ka- nuyorlar. Bu güzel siyasetin cmni
nuna göre muhassas olanlara veril- yet ve şifa verici nimetlerinin yine 
mektedir. Bugünkü vaziyet budur. binlerce muztarip yuvaya bir an 
Yaptığımız tetkikat neticesinde e- evvel ulaşmasını teshil etmek iste
ğer ki bu vntand~lara yeni kanun'l dim. Maliye Vekili arkadaşım ileri
xöre maaş vermek liizım gelirae si için kat'i söz vermemekle beraber 
mülkiyeye ait eytam maaşı ı.o5ı. blitçe imkanları müsait olduğu de-
828 lira, tekalit maaBt da 1.51;.586 recede bu muztarip vutandaşların 
lira ki yekunu cem'an 2,569.404 liı'1.l izdiraplannı da tahfif edeceklerini 
bütçeye ilavesi Iazımgelir. Eytam- söylediler ve bunu bu kürsüden 
ların da yeni kanuna ircaı halinde söylettirmiş olmak ta benim için 
bütçeye 6.091.980 lira, eski kanun· vicdani bir hnz oldu. 
Ja teknüt edilmiş askeri tekaütlerin Maliye Vekili Fuat Ağralı tek-
1yeni kanuna ircaı halinde 3.906.21)4 rar söz alarak demiştir ki: 
lira, malüller için de 431.532 lira ki - Orta yerde ufacık bir nok
cem'an 10.429.776 liranın ilavesi la- tayı tasrih etlnck isterim. Halil 
zımgelir. Mülki ve askerinin ikisi Mentc§e arkadaşımız şurada, koıi
birlikte 12.999.180 liraya baliğ ol- dorda dediler ki, Maliye Vekili §Öy
maktadır. Eski kanuna göre tahsis le bir dert vardır, acaba buna bir 
edilmiB olan maaşat eshabınd:ın ve- çare bulmağa imkan yok mu? Be
fat ettikleri zaman cytarnınn tahsıs nim de söylediğim bunun mikdarı 
edilen maaşlar da yeni kanuna göre 100 bin, 500 bin, bir milyonsa bir 
yapılmaktadır. Binaenaleyh bu es- şey değil, fakat §imdiden söz vermi
kilerini de yenilere irca edersek bu yorum amma rakam büyük iki bu
yolda eytama talısis edilmiş olan ~uk milyon kadar tahmin ediyo
maasların dahi müstenidünileyhi rum, tetkik ettirelim. Seneden se

mensi mtinasebetlerini esas nokta
larda kati surette tayin etmektir. 

Geçen üç senelik tecıilbe, müş
terek müessese içinde, patJ·onlann 
müstahdemleri, eserlerindeki müşa
reketin fevkalade kıymetini isbat 
etmiştir. Her iki gurub aralarında 
Milli sosyalistlik gayclerile itminan 
hasıl olmuş ve bir vakitki mütebait 
menfaatler şimdi, millete hizmet et
mek dem k olan ayni bir maksada 
doğru tevcih etmiştir. Bugün Alman 
işçisi mesaisinin, sırf patronuna ka
zanç temin eden bir (m ta) olmadı
ğını oğrenmiştir. Artık .. O, saindeıı 
bütün milletin istifade ettiğine ka
il olarak çalısır. Sai, ah ı bir mii
kelefiyet gibi takdir edılmiştir. Bu 
mükellefi~et sayesinde herkes ce
maat arasında reşit bir uzuv gibi 
kabul cdihnek hakkını istihsal eder. 
Yani: 

1. - Mıllctin her bir azası, şah
siyetini tahakkuk ettire bilmek ve 
bu şalısiyeti cemnat içinde tastik 
ettirmek için çalışmak hakkını ha
izdir. 

2. - Vazifesini ifa eden bir va
tandaş, içtimai haysiyet ve şeref 
iddi mda bulunmak hakkını ha
izdir. Cemaat fikrine hiirmetsizlik 
içtimai şeref ve haysiyeti ihlfıl gibi 
telakki edılcrek, içtimai haysiyetin 
hususi bir mahkemesi tarafından 

muhakeme edıliı. Patı onla müstah
dem ayni hak 'Oe saJıihiyetle idareye 
tabidirler. 

Avusturyada 
Askeri hareket 
Yapıldığı Yalan 

Pari , 23 (A. A.) - Reuter A
jan mm muhabiri bildiriyor: 

Bern·d,.n alınan ve burada ne.
redilen bir habere göre Arnsturya_ 
dn bazı nskeri Jıarcketler vuku -
bulcluguna dair gelen haberler üze
rine tcbt a d Liı~en lıalkı yatıştırmak 
için hudud kıtalarının takviyesine 
karar verilmiştir. 

Bununlrı beraber Avmıturyada 
a<:keri harekt>ller yapılclığrna dair 
verilen haberler teey~ ücl etmemiş
tir. 

BERLtNtN TEKZlBl 
Berlin 23 (A. A.) - Hava~ A

jansının muhabiri bildiriyor: 
Saliihiyettar Alman mahfelleri 

A vusturyada isyan çıktığma dair 
verilen ha bcrleri tekzib etmekte
dirler. 

Çöp arabasından Lastik almış 
Ramazan isminde bir adam dün 

sabah Sirkeciden geçerken bir kö
ı;ıecle duran belediye çöp arabaların· 
dan birinin içinde eski bir kamyon 
lastiği görmüş ve bunu alarak yü
rUmeğc başlamı~tır. 

Lli.kin biraz sonra Ziya isminde 
bir adam ; Ramazanı yakalıyarak: 

- Bu benim lastiğim... Sen bu
nu benden çalmışsın! iddia.sile po
lise teslim etmiştir. 

Rama?.an dün polis tarafından 
Sultanahmet 1 inci sulh ceza mah
kemesine verilmiş ise de serbest 
bırakılnııştır. 

Çalıştığı apartmanı soyan 'Lir. )facaristamn Anti - komilern 
kapıcı mahkemede J)akta jJtihakı göz omine alınarak, 

Beyazıtta Balabanağa mahalle- Sovs etler Birliğiyle Almanyanın 
sinde Urfa apartımanı bekçi ve ka- her ııe olur a ol un miınu ebetleri 
pıcısı Ahmet, mezkür ap:ırtımnnın kesmek i temedikleri anla ılmak -
bir dairesinden 43 parça esya çal· tadır. Di-er taraftan, bir . ene 
ma.k suçile asliye 2 inci ceza mah- uzatılmı olan l 938 ticaret munhe-
kcmesine verilmiştir. desi Almany ile SovyetJer Bir _ 

Dünkü muhakemed Ahmet: liği arasında mübadele mti avah 
- (Ben hiç bir e~a ~adım. e a ına .clns anmaktadır. Halbuki 

Yalnız, kapalı duran bir daireye bu nnibadcle ı-<ıfıra dU.,miiştür. Bu
soğuk havalı bir gün girerek birkaç nunla lıer .. ber iki memleket arasın. 
parçn odun aldım. Çünkü üşümüş- daki mübadele mes~lc inin halli icin 
tüm!) demiştir. bir heyetin gelme<.:iıı liizum olma-

Muhakeme, bazı şehitleri dinle- d1ğı buna binaen müzakereleri 
miş ve tahliye isteğini reddederek ticaret sahasından zi.} ade polilika 
muhakemeyi başka bir giıne bırak- ımhn mda ccı·c) an edeceği kana-
mıştır. ati me'Wcuttur. 

Aç kaldığından bisiklet çal- HaJ n Sov,·etler Biı lıgi ılr Po-

dlgıy nı o"yl b' uk lonya ara mda de\ am eden \ e sn-
eyen ır çoc . i b' . 

t k'f d'Jd' num ır ckıldc cercrnn etmekte 
ev ı e ı ı olan müzakereler de böJ IPdir. 

Ahnıct ismınde 13 ya§ında bir }{eza bir İngili.ı. ticaı et he'\ eti-
çocuk ırrınm bir lıi iklPUni çal- ııin de g e lme i mC\ZUu bnhi:>til'. 
dığı için .} aknlanmı~t11. 

BeJgr d: 23 (.A. A.) -Sam·m 
bir ak~am ~emeğinde 1 onra Kon 
Ci ııo, .Bel •radd:rn s ıat 12.10 d. 
n) rılmı tJr. 

!\1tın1. ile\ h, birçok zernt t..ara -
fınd n halkın nlkıslnrı ~rasında u
gurlannn tır. Ak aın ,. meğinden 
soma Kont Ciano~ Be~ az kartal 
ııi am 1111 bu~ u k kordonu \'<'rilmiş
tir. -·-Kudüste zengin bir 

Yahudi Öldürüldü 
l{udu : 23 (A. A.) - Zensn 

Yahudi tüccnrlarmdnn Bt hor 1u-
1·u • l{udustın merkezinde arablar 
tarnfından ilahin oldurulmucıt 
Kntillenn ~,\kal nmn ı için ar 
tırmalar apılmnk adır. 

Ş hre 24 a t müddetle e 
oııdurmc m b ır e i t bmil d 'l

misti r. 

Açlıktan dolayı bu hırsızlığı yap 
tığını söyliyen Ahmet, bisikletin 
bazı parçalarını sökmiis ve lastikle· 
rini de çıkararak bunları ayrı ayn 
kolayca satmak istemiştir. 

I..akin tam l apah çaı şıda bir 1 
dükkan sahibi ile uyuşup 1,5 lircı 

mukabilinde bunlan dükkancıya 

teslim cdeccğı zaman memurlar ta
rafından tutulup Sultanahmet l in
cı sulh ceza mahkeme ıne t lim o
lunmuştur. 

roğ.1tl<'I 
diyip geçmeyin 

Hu sız c:ocuk, ,,raşının küçüklü-
ğiinden dolayı dun gızli olarak mu
hakeme edilmı 'e tevkif oluıımus
tur. 

Çikolata yaldızı çalan aırc!e 
Tahtakalt>dcki çikolata fabrika

larından birinde çalışan Tevfik is
minde bir amele, kıymetleri 10 lira 
olan 2 kutu knı;ıt koı dela ile birkaç 
parça yaldız çaldığından Sultanah
met 1 inci ceza mahkemesine veril
miş ve tevkif olunmuştur. 

Bir otel hırsızının mahkcme.9İ 
Bundan 2 sene ev-.;el (Alemdar) 

otelinden ve diğer bazı oteJlerden 
para çalaraJ· F.skişehir civarına ka
çan ve biliharn orada yakalanarak 

şehrimize getirilen Ziya isminda bir 
(otel hırsızı) dün 3 Uncü asliye ceza 
mahkemesinde biitün bu hırsızlıkla
rının hesabını vcrmeğc başlamıstır. 

7...iyn, Bursa \'C Eskişehirdeki 

bazı otellerde de maharetini ( !) 
gö termis ve cliinkıi muhakemeclc 
dinlenen bazı şahitlere kar.;;ı: 

- Benim hiç bu vakaJardan ha
berim yok! , 

Demekle iktifa etmiştir. Muha
keme karar için kalmıştır. 

• 
işte 

Aksmr, aksırır, aksmrsıntz ; 

geçer gıbi olurken yeniden geri gelir. r 

• 
rı 

i5öyle başlar I 

Vakit geçirmeden grip, so~ukalgmhğı ve ağntara 

karşı emniyetli ilaç A S P f R f N alınız! 

ısrarla 

SPİllİN 
isteyiniz! 

Aspirln'in tesirli ve hakiki olduiunu EB markası garanti eder. 

Satınalırken dıfında ve tabletlerin üstünde 
ffi markasının bulunmasına dikkat ediniz. 

Palto hırsızı tutuldu 
Yük~kkaldınm~ ~r si~m~============================~ 

dan palto çalan Sacit isminde biri N f • V k A J t• d 
diin yakalanarak asliye 4 üncU seza a Ja e a e 10 en! 
mahkemesine verilmiştir. ı 11 3 !l3!l cumartesi l!iinü saat 11 ele Ankaracla ·afia Veklleti 

Suçlu tevkif olunmuştur. binası içinde malzeme ıniidilrlüğü odasında toplanmı malzeme ck-
Diğer taraftan znbıta, bazı kah- silt:ne komi .} onunda 275 !l80 lira muhammen bedeli 126 det b it 

velerden de kaybolan paltoların fa- 4 d t 1 T illerini aramaktadır. a e ngı ız muznaf makas ile 3 ndet ray inbi!'lat ertib ~tmm kap Jı 
zarf u. uliJ le ek iltıne i ~ ~pılacakhr. 

Sokakta karısını ö dü"en Halilin 
mahkemesfoe devam edildi Ek iltme şıırtnaınt.: i \C teferruatı 13 lira 80 kuru!: bed<>lle mal -

Geçen ay, karısı Latifeyi Fatih we nıüdtirJüğtinden alınnb!lir. Muvakkat teminat 147 9 rn 20 kuru • 
?.uJ~ mahkemesi civarında vurarak t~r. İ::ıteklileı in teklif mcktuplarinı muvakkat teminat ve şartnamo
oı_,durcn Halilin muhakemesine dün sınde yazılı vesnikle birhkte ayni gün saat 10 a kadar nıeıkOr komi• 

olan maaşları da yeni kanuna göre neye bunlar azalmaktadır, belki ra- !!!!!~11111111111--~--------
tashihi icabcder. Bilmem arzedebil- knm büyüktür. Bugün neye baliğ 
dim mi? Bugün yetim 30 lira ma- olmuştur. Tetkik ettirelim. Ve Ni
aşı olan bir adam vefat edecek o- tekim kendilerine takdim edilmek 
lursa bilfarz üç yetim bırakırsa bu Uzcre yaptığım tetkik pusulası ce
günkü kanuna göre bir de kendiı::ı bimde durmaktadır. Fakat onu ken 
iliive edilir, dörde taksim edilir, clilerine takdime vakit bul
kendi hissesi olan 7,5 lira tenzil e- madan sual takriri ile kar:;ıılaş
öilir, kalan 22,5 lira eytamma tevzi tım. Bunu kendilerine söyledim. 
edilir. Şimdi eski maa§lan yeni ka- Pekala kürsUden söylersiniz dedi· 

e, askeride 41 bine hıiyor. 937 de 
12.981 rakamı ll.100 e, askeri de 
41 bin rakamı 31> uine iniyor. Se
neden seneye azalış vardır. Ve ke
zalik yeni tckaüd kanununa göre 
maaş alanlar da çoğalm:ıkt..adır. 

935 de miilkiyeden !l.572, askeri
de 7.800, 936 da mülkide 10.900, 
askeride 8.900 buglin halen mül
ki 12.422 ye askeriden maa::ı alan 
lar 9.800 e baliğ olmuştur. · Yani 
bu suretle esas itibariyle böylece 
eski kanundakiler nznlmakta, yeni 
kanundakiler çofalmaktadır. Fa 
kat yeni bir imkan bulunursa bu

agır ce?.ada d vam olunmuştur. yona .makbuz mukabilinde vermeleri lbımdır. (24t) (49G)' 
Dtinkü celsede, Şükrü, Ahmet __ ,_____ -,---------------

ve. F.ethi isimlerine 3 cnhit dm' len- lst•nbul Kah ., K th ·ı M d 

ııuna göre tahvil edersek bu eytaJL ler. Vaziyet budur. 
Clahi diyecek ki bana tahsis edilmiş Hakikaten bugün 935 denberi 
olan maagtan ben mahrum kaldım, muntazam olmak üzere, demin o
çtlııkU sahibi maaş sağ olsaydı 31) kuduğum veçhile yani ne kadarı 
lirası meseli 60 liraya ~ıkacaktı, tekaüd maaşıdır, ne kadarı yetim 
(lörde bölUnecekti, yetimlerin hisse- maaşıdır, ne kadan malOl maaşı
sine 45 lira düşecekti, şimdi bu nok- dır, ne kadarı mülki ve askeri 
ta.da da tadilit yapılırsa bir milyon dir. Bunların hepsi muntazam 
küsur bin lira da bu :i§ için tahsis olarak yilrOtillmektedir. Kayıtla
cdilmek icabeder ve bu suretle 14 nmız vardır. Or.adaki \•ıaziyeti ar. 
milyon lirayı mevcuda yeni 16,5 zedersem görülür ki 985 te eskite. 
tn.ilyon liraya ilave ebnek icabede- kant kanununa göre maaş alan 
ceği neticesine vardık. Böyle mU- arkadaşların miktarı müJkt 15. 
hlnı bir rakam yeklınu önUmüzdek\ 409, asken 49.015 tir. 
sene bUtçesinin vaziyeti devletin 986 da bu yekOn mülkide 12.981 

mıştır. ti a vecı er, ıra anecı er ve eva ı 

Halil, kanın Latifenin kendisine Küuliye Satmıyan Gazinocular Cemiyetinden: 
ihanet ettiği için onu ölclürerek na. Cemiyetimizin 1988 senesi mesaisi nitayici ve he abalının tetkiki 
musunu temizlediğini ve esasen da- ve idal'e heyetinin ibrası ile eleği., timeoi tnhmatnamc icabından olan 
ha evvel asliye 3 üncii ceza mahke- İdare lıeyetinin nısfı ynideıı seçilmesi ve 939 yılı çalışma tarzı hak-
m.esine. milracantle karısı nleybı·ne :k .ı i 1 b ( ını..a umum ıcyet huzuriyle yapılacak topLı.ntı ve ımizak~rede C•-
~ zına) davası açmış oldugu-mı .... 

soylemektedir. miyetc kayıtlı biJcilmle esnafın Sıhhi muayene cUzdanlariyle birlikte' 

. Muhakeme, 3 üncU cezadan bu 27. 1. 939 cuma günü saat 10 dan 12 ye .kadar BabıiiJi caddesinde 10 
(zına) davasının safahatının ··- No.lu esnaf cenıiyctleri binasındaki cemiyet idare merkezinde hazır. 
nil · ogre- b l 1 . mesı ve Kahveci Ahmet ismlııd u unma arı ilan olunur. 

bır şahidin dinlenmesi i~in talik 0~ 
lunmuştur. • 

nu ~evkittabiisine bırakmıyarak =::================= 
tahfif etmek esas programımızda 1---R;~:;;;::ı:::::.~:::::::--~~~=== 
teemmiil edilmiştir. Fakat mik- B~yra~lı:rınızın snhil?i bayram 
tar azami olduğuna göre bugün olabılmsı ıçın bizi yaşatan toprak
~in bir şey yapılamaz. İnşallah ların selametini hatııd. n çıkarma
imkiin bulunursa elbette temin yo- malıyız. Göklerimizin korunmaSlnı 
Juna gidilir. felakete uğrıyanların yardımına 

Bu izahatı miiteakib ruzname- koşma~rı, kimsesiz yavruları öliim-
ye geç.ilmiştir. den kurtarmağı unutmamalıyız. 

lstanbul Şekerciler, Helvacılar Cemiyeti den • 
. Ccmh·etimizin 1938 senesi nıesaisl nitayici ve he abatının tet~iki 

ve ıdare heyetinin ibrası ile değiştirilmesi talimatname icnbından l 
'd h ı· . o an 
ı are eye ının yeniden seçilmesi ve 989 yılı çalışma tarzı hakkında umu-
mi heyet lıuzurile yapılacak toplantı ve müzakerede cemiyete k tJ 
b·ı ü l ayı ı 

ı c m e esnafın sıhhı muayene cüzdanı riylc birlihic 27 ı 93 . . • 9 cu-
ma günü l<a~ 10 dan 12 ye kadar Türbe Babıali caddesind 10 ~ 
lu e~ ııaf ccmıyetleri binasındaki cemiyet idare merkezinde h:.ı>.r o. 
lunmnları ilun olunur. :bu-
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ETiBANK 

İstanbul Bürosundan 
1 - D mir horu, .kuı·, un Loru i 1ni~ le ıh hı te~i~at ) a1H1.bi 

lecck mu akil çalı:,;nbil"r bir"nci derece u ta 
2 - l\tiçük elektrik santralı ..,..,. bina elektrik tc '!ha.tı ı~lerin· 

miı taki1 ola~·"'· yapabilecek biriLci sımf elektrikçi. 
3 - J.>emil' imıaatında tecrübeli iyi i<1ciler. 

4 - Demir in~aatını idare eclebil~cek uzun teeı it beli birinci 
ıM: t.\-e:mir in aatı usta ba. ı ı 

5 - Birinci ınıf \ c tec.-rü •eli .sıc·ak demiP u:,taM 

6 "'- .luhim ah ap \C uetoın kalı'\) in, atını bizzat ba.,araui 
lecok oirhıci E nıf diı1ger usta başı ı 

7 - Diz-el eleklrik u.ntral ıu idare "dehilocek tecnlbeli Di 
z:ef makinisti 

8 - Tecrübeli Ye hav11, çehıci çalı tırn'\a) ı iyi bith· bit· nıa 

den u~tn ı ve ayni şartlar altmC.:.n nııııden işçisi. 

9-Hava çekici ~-etiklerini te~kinle.tirmc \'e u \'ermede uzun 
tecrübeli demirci u tası. 

Eti Bankm Hoı>ııt cirnrmd.ıt Murgul Bakır madenlerinin şim-. 

di tesi!'I v~ Mnra da işletme i.l(·nnde çalı ,.mak üzere yulrnrıda ev 

aafı J azılı ustrıla"r~ ihti.} aç vardır. Kendilerine .MurguJcta bedava 
ikame gAh 'e ucuz yemek temiıı eJilmi~tir. İlandaki izahata uy. 
glln oJmıranhırın nıuracaıtti lıeJhuclcclir. 

ı~tanbul - fuı·l'ul scyahrıt ücreti 'erilecektir. Aıakadar 
ların bilumum 'e ikalnr1yJ her guıı saat !J - 12 ar.•sıncl.ı Gal 

tada Bankalar Cttdd<' inde h\ı\'• ı H.mındnki lHıromuza 

atleri. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
fstanbul Sahnalma Komisyonundan : 

ı - 1 tanbul Muhafaza BaJjmüdtirlugu icin 60 tan• demİl' karyo 
laam 26-1-939 peı">;lcnıl.ıe guıui saat 11 de pnz rhgı yapıl:ıcaktır. 

a - Tahmini tutarı 600 lira ve ilk temaııatı 45 liradır 

3 - •• artnamc ve ev afı komi ~ ondadu·. C örlilebilir. 

4 - İstekJiletill gU 1 \ e gaatinde İH. teminat makbuzları Ye lrn

' uni veııil\alariyle birlikte Galatı. egki ithalat giimrhğiındeki komi~-

i rıa getmcleri. (477) 

Devlet Demiryolları llanlan 
Beherinin muhammen bedeli 380 kurug olan 5 il;l 6 biıı meşe 

r:ıri hat traversi kapalı zarf u uli ylc6/2 !l3!) 1rnzarte i giıniı aat 11 

de- Sir.kec"dc 9 İşletme bina ında ntıır alınacaktır. 

T.a.hplcrin 1710 liralık t.emiııat ve diğer kanuni ve ·ikalarrnı ihti

' a edecek olan kapalı 7.arflumı a~nı glin aat 10 a kadar konıhıyona 

vermeleri lazımdır. Ş.u·tı amclcr p rasız olarnk kômis\'(ından veril-
mektedir. (414) 

Belediye Sular idaresinden : 
İdaremizin İ tanbul ve Beyoğlu yakasında biı· sene zarfıncıa aça

rağı bacn ve trırn~elerin kaldırımlanııın tnn.iri iş: kııpalı zarfla miina
kasaya konmu~tur. 

1. - Ru i:;.c ait ta ızim edilen ~artnam idaremizin le\ azım ,.,ervi
sind &n ıı~ra ız olarak ııthnahilir. 

2. - Talipler şartname.re göre hazırlı:. ac.Lk!arı teklif nıcktup -
lal"lnı 8 ~ubat 939 ~1&1\amba günü saat on be~e kadar 'fak~ımdeki 
ıdar& 111erkezi11de mudurlugc vermelidirle r. 

Bu :.ıntten .onra hiç o:r teklif ınt-ktubu knbul 

1 
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bu kadar ııtırab çekme
si, bu derece aciya katlanması 

ıçin sebep voktur. Yalnız bir t ek: 

NEVROZlN 

Acıları diadirmiye, ızhrabı geci~ 
tirmiye ve tam huzur vermiye 
k i fidir. 

NEVROZIN • 

En saf maddelerle ve ea modern 
şekillerde yapılmıştır. Günde üç 
taneye kadar alıDa bilir. Her za
man isteyiniz: : 

I~ EV R O Z 1 N 

Sucular ve Küulsuz Meşrubatcılar Cemiyetinden; 
Cemiyetimizin 1938 S<' ll•si meSftısi nitayici -,: e hegabatııu " ldki 

,.e idare heycUnih ibnHı il~ c4efri.. tirilmc:-ıi talımahıamc kabıııcl l • ıılan 

idar(' heyetinin 111 fının yeniden >1eçilme ·i Ye !l!{!I yılı ça lı ... m tarzı 
hakkıııda umumi heyet huzuriyll!! yapı laeak toıthrntı \'e müzakerede 
cemi~ ete kayıth bilcümle e nPfın ·ıhhi muayene ciızdaıılariylc> hirlik
te 27. ı. !l39 cuma günü saat 10 dan 12 ye kanar Tlirbedc H<ıbıali cnd
desinde 10 No. lu esnaf cemiyetleri bitutsıııdaki eemh el idare nwrkt•
zinde bulunmalal'l ilflıı olunur. 

lstanbul Madeni San'atkarlar Cemiyetinden ; 
1938 yılına aid muamele \e hl' np)al'llı telkıkh le· heyeti hazır.ı -

nın ilıra ı Ye he) t!lİ i<lar~"'inin ecimi iciıı 26. 1. !t:_rn ııel'şenılıl' .ıı;iıniı uat 

14 ten 16 ya karlar Tiir\Jerle Cemiyet nıerkezirıde eenıi~ ete kayıtlı 

1 
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,I OMER VASFİ AYBAR T. iŞ BANKASl'nın 
939 K. Tasarruf İkramiye Plô:nı 

32,000 LiRA MÜKAFAT 
-----ı---

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs, 26 Ağustos, . 1 Eyliil, 
İkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 1 
İKRAMiYELER : ~ll00808IE:~91131E1191~~ 

1 . Adet 2000 liralık = 2.ooo Lira 
5 " looo " - 5.ooo " 8 

" 
500 " = 4.ooo n 

16 
" 

250 " 4.ooo 
" 60 

" 
loo " 

6.ooo 
" 95 " So 

" 
= 4.750 

" 250 
" 

25 
" = 6.250 " -435 32.ooo 

f. it Bankasına para yabnnakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, 

işli Çocuk H astanesi Jhştabib ve 
O peratörü 

Hergün 3 -6 ya kadar 
'ağaloğlu kmlay aokağı keçiöre n 1 

Appart. Telefon : 23756 

Tl'l:A.\ 7'/l ATIW'W 
BU AKŞAM 

Cema l Sahir ve arkadatları 

• tık defa 

ÖPEYlM AYAKI ARINI 
Tekmil varyete num:, ralan 

deği~mi:;-tir. 

25 Kanunuaini Çart atnha aktamı 
Hamiyet Yüce ıea ve arkadat1arı. 

* HALK OPER.t~Tt 

Bu akşam 
Beklenen Operet 

MODE RN KIZLAR 
Yazan; M. Yesari 

• 24/1/939 Salı 
girnü akşamı saat 20,30 da 

Haydut lar 5 perde 

ZAYİ - 1340 tarihinde Mah 

mut Şevket paşa ilk okulundan al

dığım şahadetnameyi kaybettim. 

24 1'ANUNUSANl - ıt38 

Meşhur 

1 
Markaı. e11 . 111, ıa;ı.;;. 
aaadalya, koltuk, portmaato, 

portatif masalar, si•eme 
koltukları 

Rekabetsiz fiatlarla garan
tili olarak satılmakttadır 

ami aırelw, mektep, line111a, t iyatro, l'aziao, Jokanta ve 
kuaatlıa1aeler tucilıan D 1 N ( ~ markayı aramaktadırlar 
AVRUPA hezaren aaadalya naturel 175 \'e koltuğu 275 

kur tan itibaren miieueaemiıde aatalmaktadir. 

ADRESE DİKKAT: Çabaakçılar Küçük Yeni Haa 

No. 13 Telefon : 23377 

İnhisarlar lT. Müdürlüğünden: 
Cin i. Miktan Mııh~mme.n B. % 7,5 

•remi nah 
L"ra K. 

J<~ksiltme 

Reheri 'l'ntarı 

IJir:ı K. Lira J\. Şekli ~aati 

Çember rapti:. e 
1 rıce k ı mıap 

3000 \:ilo -.49 1470.- 110.25 A~ık 14. 
!300 ., t .00 ::oo.- ~2.50 paz.Lrlık ı 4.;,o 

1 - ~ tinı trne-iııiıı e l)ad ve ev~;a fında fakat iyah renkte "3000'" 
kilo (\ mh"r rapth e:.i ile ııümune ·iııe uygun oln ak iızere "300" kilo 
ince kınıınµ !ılzal~ı-ııı<ln gii terilen usullerle a:.rı a\n ı:oıatın alınacak -
tır. 

ll - ,\l ıhammen bedelini~ le nrn\•akka ti'nıinı\tl:.ırı lıizıdaımda 

g.~ıerilmi. tır. 

Hl - Ebiltr: .t' 27, ı ~ı~~~ı tarihine ra:rtlı~ a·1 cuma güııl.i hizalarında 
: azılı . aatlerdc Kalnı .ı~tn LC'\":l7.ilH ve i\hib:n aa.t şul> indeki Ahm ko
nıı ~ oııu nd.ı ·' a ııı !at· aktır. 

I\' - .ımuııeler her gun soziı gecen ,ulı de ~orulebilir . 

V l~lı•I..Jileriıı ck,.,iJtme için ta~in edilen gtııı ve saatlerde % 7,5 
gü\ cnmc paralari~ le .birlikte ~ ukand.ı ~dı ge1.:~n komi yona g{'lmeleri 
ila11 <ıluııııı· .. 12L" 

f'iıısı: 

Takdfr c"huzı inıı 
l\lont.ıj nıalz<'meı1i 

Teknik aleti 

* M " kt.ırı :\l ulı.tmmeıı B. '\, 7.5 
Tul:ı.ı·ı Tt•minatı 

1.iı'a K. Lira K. 

~;ı knlem 550.- 41 25 

2ıı k3lem 12;;ı:s.ıo fJ4 35 

I!.k ılt.meııin 

•• ekli sa.atı 

Aç-ık 14,30 

,, 
16. 

1 J>i,·arlıııkır fahrikası 'l'aktir cihazı ınuııtıajı için <ıatın alına-
cl4k hakır, edik, ga,.; boı-utal'ı, c:clikg .. z nan.tur: Valf, Rakor l'İbi 31 
kult•m mııl,,.enıe ile Şıu·~p lab(H'ahı\·arı içiıı de 20 kalem teknik llit 
~ubernizrleki l"st 'teri nnwilıincP a~ rı arrı arık ek iltme ile sRtın ahna
ca ktır. 

il - )1uh~rnnwn lıı>drllı>rİ\•le nıu,·akıtf teıniııatl:.n hizalaruıd.L 

~ a~ılmı~tır. 

111 EJ.i,...illnıelcr !J ~ ~ı:rn tar ilıiııc ra ·tin aıı perşembe günO hi-
z:.lannd:ı go,.,terile 1 "ırntleı·<lc Kah.ıtaşt .. I.enızını ve Miibayaat _,.ube
<ıinıtekl :ılım koıııio·:yonuıııla ~ apılncaklır. 

!\' l.!stc•lcr lıc•ı·giiıı sozıi gec·ı· n sulıeıle giıriilchilir. 

V f ... teldilriıı ek..:iltnw içiıı tayin edilen gun ve !':aatlerde % 7,6 
giivc•ıtıH' par,,Jariyil· lıil'l"kte :. uk r la adı gc.>çeıı komi~yona gelmele-
ri ilan ohııııır. ":i14" 

* Sxı'lnanıelc•riııı· (•idi Ji,...tcdt• cins. elı'at ve mikdarı yazılı 

muhtelif r~ııkte 28ıHI adet bolıin sigara kagıdı açık eksiltme ll:sullyle 
atın :ıl111m·nl.lır. 

JI _ . luhammen bedeli belwr milimctrc:-;i 2.20 kııru · \'C tutarı 

12 0.40 füa olup mm akatk tenıinntı !l6.04 liradır. 

III Eksiltme 11 2 n:rn tarıl iııc ı-a:st il\ an Salı guııu ıı.t 14 de 
Kab.ıt::ı. . t.ı L •\'Mzım \ " ?ıf i Hl\ a:ıt ubcs"ndl'ki ılım komi«\ onunda 

yapılac.tktır. 

l\" $:.ırtnameJer JHlrH:-;t.Z oJnrak he!' g'llll OZll g'<'ÇCll .,Ubcden aJı
ıtal>İlCCC~•j ~l\Ji niimuneler ele göriı'J bilir. 

\' i~tekli l erin Pk ·iltn1l• için tayin edilen gün \ c attc ' 7,5 
g-u\ cııml' p::ı.ralari) IC' birli ,t<' yuk.mcla adı gec<'n komisyona gelme
leri ilfın olunur. (;) lfi) 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
1dare lwtbakıcıhırı ihtıyacı için 400 adet balta 400 arlet keser 200 

adet desten' 200 :ı ckt kürek ~ılımı açık eksiltmeye konulmuştur. Eksilt

me 7 _ 2 • !):I!> alı ı.;:ıat 1 1 de Bıı) iık Po,...tahaııe hinasında toplmıacak a

lım ·atım komi yonuncla ~ .ıpılac.ıktır. Muhammen bedel 1:.120 lira mu

\'akkat tı>mi.ıat !l!l !iradı r. I ._tPklilrri n olbupt::ı.ki idari \ e feıını Rartnamc

ledni goı-n1cl. \ c murnkkut temiııatlarıııı .\ .tlırm.ık uzcrc ç.ılı~ma !--"ti ille

rinde MucllırlLlk i<laıı kalem lernzım kHmım.t ek. iltme giın ve saatinde 

de Ticaret Ocia:;ı vc~ikuı:.u \'e nıuYakkat teminat makbuzile birlikte ko-

nıisyeına nıiirncıuıtlurı. (30:l) 

------

İstanbul Belediyesi İlanları 
._ ______________ I ............ 

J{e,jf bedeli 580 lira U2 kurus olan Top kapı üçUk çekmece as

falt Yolunda husule gelen çukurların tamiri pazarlıkla yaptırılacak

tır. Kesif evrakı) le şart.namesi levazım miıdiırlüğirnde görillebilir,. 

t~tekliler 24!>0 sayılı kanunda yazılı ve ikadan ba ka en az 300 liralık 

bu ise Leıızcr i:;ı yaptığına dair Vilayetten ve Ticaret Odasından alac 

clklaıı , csika ve 43 lira 57 kuru~luk teminat makbuz ve) a mektubiyle 

beraber 25 1 939 çart;aııb gıınü .ıat 14 buçukta Daimi Encümende 

buluıımalıdırlar. (İ) (403) 

zamanda taliinizi de denemiş olursunuz. Yen isini alacağım. Eskisinin hük. 11111111~~~"""""!'-!!!'!'!!!!!!'!'!I!!~!!!'!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!'!'!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
mü yoktur. Sahibi : Ahmet Cemalettin S A R A Ç O C L U 

Ahmet Şinasi Netriyal müdiirU : Macit ÇETiN Baaddıiı yer Matbaai Ebüa:si,.a 


