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Telef oD:""= ıo'796 
Birinci yıl - No. 268 

Her yerde (3) Kurut <30NDELIK SiYASi HALK <3AZETESI 

Hayab-Hi:anaetleri-7aıaalar:H6-e,ta Calafd, 
Peyami Sab, Turhaa Taa, Abidla Daver, 
flhami Safa 72 bilytık n reakU reıimler 
52aayfa fiyatı beryerde 30 kuruı. Dağıtma 
yeri Ankara caddcıl Adalet ban No. 1 

ismet lnönünün Okuduğu 
İlk Mektep Müze Oluyor 
illi Şelimizin Çok Kıymetli Hatıralarını Saklıyan 
ıvaa lamet(Paşa) İlk Mektebinde Sevgili Cumhur 

Reisimizin Kii.nyeleriBulundu 

-
Sivas (Husust) - Siva~,:. a)lanın bu güzel ve 

~irin köşesi Aatürklııı 'e onuı: in1dlab nrkaila.'71 
Milli Şef İsmet lnönh'niın 1u:ıtıra)arı ile <1olu sıcak 

bfr kaynaktır. 
Milli ay.akl.anmıQ 1 ol·g.ıuıiz" eden kafırnm eli 

nin do0kunduğu, goztintin çe\•ı·elediği, yüzünü 
... ~diği ibUtün hat:ıraları 'kendinde taşıyan haki 

paha biçilmez bir kıyn1oli olan maddi anfi 
toplaumı~ ve inkilab nıtize i haline gctirilmi 

.unuyor. 
Bugtin yilclyotin bu güzel a11ada bu~ Ok ça-

1.ı. .... maları basında uğı·aşan Kültür direktöl'li Cemal 
G.Ultekin'in eliyle ile inkil;ı,bımızm abidcleıinden 
bir.ini da.ha kazanıyoruz: İsmet lnömı okulu 1 ·md 
tnönünUn enelerce çahstığı hu irfan yut·a~ınnl, 
onun hatıralarını ta~ı) an ~~rleri bu lnıak ic·; 
Kültur direktörü Cemil Gtiltekinin kıymetli çalış 
malan ile l,smet Pa.5n okulu ba Ciğrelmcııi '"ured
din Ertük, öğrclnıen Şefika :Kı•mal, İ met Aydo).' 
K1tdriye Özkan, Makbule İı.gi, l\[esrur 
den müteşekkil heyet faaliyete geçmi\ tir. 

:Milli Şet. 12 - 6 - 9~7 dehi seyahatlerinde ken 
dilcrinc refakat eden Refik Saydamla şehı-imize 
uğramı.~Jar. ilk günleri :ı kcri ru::<Iiye oları 

Milli Şefin Sivaata okudukları ilk okul (Sonu 5 İnci aayfada] 

Kabinenin 
Programı 
Yazan: H\Ueyin Cahid YALÇIN 

Frankonun zaferinden sonra ... 

Onbinlerce Kişi; Aç ve 
Sefil; Hududa Koşuyor 

Batvekil Refik Saydam Büyük 

Millet Meclisi huzur~nda yeni ka- Fransa Hükumeti Erkek ve Gayri 
lhaeaia pro ramını ızah ederken ' 

en dogru sözler ••~ ..cts ltir .u AA [ "'/ B "l " l• ll K 
rette ı(ade etmek yolunu buldu. ır.1a u u un spanyo ara arşı 
Biz dedi Cumhuriyet Halk Parti- K / K d f .uu:. pragramının tahakkukuna a p ı a r ı n ı a p a l • 
çahtacağız. 

lşte kısa 'bir cümle ki sayfalarca Barae!on: 29 (A. A.) - Fran-ı ~achuStiet 'iıı Jcıncıkıllt mume~"'ili 
izahata bedeldir. Cumhuriyet kistlerin Pirene mıntakasındaki B. MaccormHck, Anw1·ikn hükCımc
Jlalk Partisi millet i~in yeni bir te- ileri hareketleri, dün sekiz kilo - tinden geneı·~d Fı tınco htikfımeti -
~kkül değildir. Hatt.1, bir itibar metre derinliğine baliğ olmuştur. nin tanınmtı .. mı i tenıi~tir. 
5le. Parti bıitün milleti kucaklar Sahil mıııtaka ındaki ileri hareket- B. l\hccoı·ınack. Eurgos hukfi-
ıdemek 'hiç yanlış sayılamaz. Çün- leri günde 15 kilometreyi bulmak- metinin t paııya milletinin ekseri • 
lkü faal surette Partiye aza kayde- tadır. yeti tarafından kabul edilmiş ve 
<li'lmcmiş vatandaşların da inkılap- AMERiKA DA FRANKOYU harbin başla11gıcmdnnberi hakkı 
,ı Cumhuriyet idealini muhafaza- TANIYOR? kazasını intizam ve adalet dıure -
da mUşterel. olduklarında şüphe Vaşington 29 (A. A.) - Mas- (Sonu 3 üncü .ayfada) 
~·oktur. Cumhuriyet Halk Parti i P.11' " r • .. ' 111' 

~ütün iyasi hakları ve vazifeleri L • k M 1 N t • 1 d • 
k~ndi resmi _azasına i.nhi:>ar_~~r- 1 aç arı e ıce en 1 
mış kapalı bır teşekkül degıldır. 
!Bütün vatandaşlaı·a açıktır. Bir 
~ıa.tandaş P.rırtfye yazılmakla diger 
lerine karşı hiç ~iı· himaye, tdev- D'iln Oynanan Son Maçta F. Bahçe 

Galatasarayı 3 - 2 Yendi quk ve imtiyaz elde etmiş olmaz. 
Bila'kia didiplinli bir siyasi hayat 
içinde vatanın ve umum vatandaş
ların hayır ve selameti uğrunda 
laha fazla çalışmak gibi bir hami
ret vezifesi yiiklenmiş olur. 

Cumhuriyet Halk Partisi prGg
rammı kAğıt üzerinde ilin etme
rnif. on beş senelik icraatiyle bu
tıu realiteler halinde milletin mu
kadderatına hakketmiştir. Daha 
4'VWI de arkasında mil1i mücade
tonin hayale sığmıyacak kadar 
kahraman hamleleri içinde vatanı 
kurtarmış ~lmak gibi bir mazisi 
v.ardır. 

İşte muhter~m Rerik Saydamın 
tahakkukuna hizmet edeceğinden 
bahsettiği program budur. Türk 
fnkıl8ıbının parçalanmak kabul et
mez bir kül olduğunu, ileriye doğ
ru atılan adımlardan hiç birinin 

HUaeyİn Cahid YALÇIN 
(Sonu 3 Uncü sayfada) 

Askerlik işleri için 
mühim ilanlar 

Her kesi yakinen alikadar 
eden ba illnlar 7 nci aahifede 

Mutlaka okuyunuz: 

OOaldl Fenerbahçe Gaiatuaray maçıadaa bir eatutene 

Lik ~ları programı dünkü 
oynanan maçlarla tamamlıanmışbr. 
Tehir edilen maçlar yapıldıktan 
sonra takımlnnn likteki vaziyeti 
kati olarak belli oLacaktır. Dün 
İstanbul da yapılan maçlarda: 

Fenerbahçe Galatasarayaı 8-2 
Beşikaş Beykozu 1-0, Vefa 

Süleymaniyeyi 6--0, Topkapı 1a -
tanbulsporu 2-0. 

Aukarada Harbiye - Anka -
ragUcünil 2-1 yenmiş Demirs1>1>r 
--Gen-çleı:ıblrlikf 1-1 berabere 
kalmışi2rdır. 

Muhtelif sahalarda gayri fed'6-
re kulüpler ~rasında fubol, BeyoA'
lu Halkevinde Voleybol maçları 

yapılmıştır. 

l\ia~lann tafsiH\ıtmı spor sayfa
mızda bulacak ınıa 

Mebus intihabı 
Yirmi iki Martta 
Yapılacak 
Burun viliyette büylk bir 

toplaob yapılıyor 

iki Vekilimiz Dün 
Istanbula Geldi 

• 
Maarif Ve lktiaat Vekillerimiz; . .\nkara., 29 (Telefonl .. ) -

Yurdun her tarafıııd-a U :mart 
S,alı gi.ınii iıkinci mütrtehiple
riıı ~iınfne ba\4lana<!'a.k ve 

Burada Tetkiklerde Bulunacaklar 
22 martta d"4 meb'u.'l HÇinıl 

ppılacakt1r. 
BUGONKO !fOPLAMTI 

Yeni meb'ut1 seçimi hasır
lıklım etnafmda gör~mek fi. 
zere hugliıı vilayette lbüttin 
kaza kaymakamlarının ı1ıftir6 

kivi~ bir t-oJılırntl ya}l1bca~ 

tır. 

Buguııkn topltrntıdan ıtollr& 

kazalard:: faaliyete geçilerek 
intihap defterlerinin tıazırlan
ma ına 1>al}lanacaktır. 

Hitler Bugün 
NJühim Bir Nutuk 
Söyliyecek! 
Ray tag toplantısında, Fran11z 
İtalyan lhtilifıda menubahı 

edilecek mi? 

Maarif Vekili Haaaa Ali Ybcel " iktisat Vekilimi• lS. Hüsnü 
Çakına dlla Haydupaıada Alınaa Re1imleri 

Dilıı saıbahki Ankara eksproSly- rinde meşgul o\ae.&ldardn·. 
le yeni Maarif Vekilimiz Hasan Bundan enelk.i yıllarda Om -
Ali Yücel ile İktisat Vekilimiz IIOs- veı iteye girmek i tiyen tal bele
nü Çakır şehrimize gelmişler, Ma- rin olgunluk imtihanını v rmesı 
arif ve İktisat erkim tarafından mecburiyeti ı; udı. Bu u ulün ba
lcarsılanmışlardır. zı mahzurları ~oz önünde tutula-

Maarif Vekili Baj ram tatili rak kaldırılmaı3t ihtimali \ rdır. 
müna!lebetıyle Üııi\'ersite 'e Ma~ Bundan başka Li \ · Orta 
arif işleri üzerinde tetkiklerde hu- nh::ı\tf!pletin müracaat edecekl rl 
luıımak üzere gclmit;1lerdir. Yeni\ ılk makam Mnuif müdürluğü de-

\ Vekil, bilhas.•• imtilı&n i.Jeri bze- ğil "Maaı•lf = 
', inşaatı ikmal Edilen Atatürk Köprüsü 
Dubalarmın Hepsi dün Yerine Kondu 

---~--

. Yeni Köprünün Ağustosta Açılması 
Alruan De .~et Reisi M. Hı tler • • b .. ••k b• h ) Ç ) ) 

k'aris, 29 (A.A.) - B. Bitlerin IÇJn UYU Jr iZ a a iŞi JyOr 
Reichtag'da söylediği nutkun arife· 
ı;irıde lıeynelmilel vnziyctte ttaly.a_ f 
nın Akdenize mliteallik olan muta· 
Jebatı ile Almanyanın bu mutaleba
tn müzaheret etmek için \•ermiş ol
duğu karar hakim bulunmakO.dıı. 

Roma hükumetinin yegane res· 
mi hareketi, Fransız - İtalyan itila
fının fcshhinden ibarettiı'. Fakat 
Fransa hükümetine sarih teklifler
de bulunmuş değildir. 1talyadan ge
len bütün haberler Franconun mu· 
vaffakiyetini Roma hükumetinin 
ileri stircccgi mctalelJatı bildirme
sinden evvel temin edilmesi lbJm 
olduğunu göstermektedir. 

Buranın iyi malUmat almakta 
olan mahafili meselenin şimdi pek 
yakın olan bir istikbalde mevzuu 
bahsolacağııu temin etmektedir. 
Bilakis, bu mahafil B. Hitlerin ya
rınki nutkunda İalyanm ne istedi-
ğini dünyaya bildirmek hususunda 
B. :!!!.!:--e takaddüm edeceğine ih
timal vermektedirler. 

Zelzeleden 
Sonra Yanardağ 
Felaketi ! 

• 
Şilide üç biyük kasaba tama
men harap oldu. Halk; korku 

ve dehşet içinde 1 
Santiago, 29 (A.A.) - ~zele 

vukuatı yUzUndcn vukua gelmiş o· 
lan hasar, bir buçuk milyar peso 
tahmin edilmektedir. 

öğrenildiğine göre Florida., Qual 
qui ve Tome kasabaları tamaınile 

harap olmugtur~ 
(Sonu 3 üncü sayfada) 

Azapkapı cihetindeki dubalarıda düa yerlerine konduktan soara 
yeni köprünün son va,ziyeti 

Aiatiirk koı>riisuniın önümüzde-, 
ki ağustosla açılması için inşa fa
aliyetine bUyUk bir hızla devam .,. 
lunmaktadır. 

Unkapanı cihetindeki dubaların 
konması tamamen bitmiş, (Azap. 
kapı) tarafındaki yeni dubalar da 

HER SABAH 

dün yerlerine lfonmuştur. 
Bu suretle şimdi her Ud taraf. 

kısmı tamamlanmış olmaktadır. 
Y a1nız, vepurlarm geçebilmem 

i~in; iki taraftan gelen dubalar 
risında geniş bir geçit yeri bırakı-

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Dağılan Meclis Mil:nasebetile 
B OYOK Millet Meclui daiıldı. Dağılan bu Mecliain Türk 

inlnlip tal'ihinde çok mühim mevkii vardır. Zira bu 
devre mebuslan birçok inkiliplarda belli batlı roller oynamıtlar
dır. Evveli Türk inkilip tarihinde ilk kadan izah meclia bu idi. 
Türkiyenin aon kalkınmaımda en büyük hamlelerin yapılma .. 
aında ba9hca aaik olan kuvvet bu meclistı. 

Ayni :ı:amanda Türk inkilap tarihinin en acıklı ve ızbraph Jıa
diaeai yine bu meclu zamanında vuku buldu: Atatürk öldü .. 

Yine bu meclia İsmet lnönil'nü MiJli Şef olarak intihab etti. 
Bir parlamento için böyle hadiseleri itidalle kar9ılamak, mil

letin arzusuna ve heyecanına tercüman olarak hareket etmek ve 
üzerine diifen vazifeyi batarı ile ifa etmek tam manaaiyle bir mu
vaffakıyettir. Bu muvaffakıyetten dolayı dağdan meclisi tebrik 
etmek ve itlerini tükranla anmak her vatanda9 için bir borçtur. 

A. Cemaleddin SARAÇOOLU 



S.yfa: 2 

., 

iN 
SRA Türk Dili r Bir Tramvay 

Okuyucularımız y aldan Çıktı ve 
Y~i Sabahm Tarih! Telrikam.: S9 

''Ruslar Müth · ş Bir 
yarma hareket. yaptılar 

Duygusu .!!!Jor ki ı Direğe Çarptı 
Konferansları . .1 şişli Tüne1 hattında çal~•· 

"Türk Dili ve Duygusu Yayım Ecnebi tebeası ışçı er 
145 

numaralı tr.amvay vatmanı Ali-
Kurumu" diin Beyoğlu Halkevin?e Üsküdar Toptaşı caddesi nu nin arabası Şişli makasında, dur-
mühim bir konferans tertib etmış- mara 91 de oturan 5. Nasır yazı makta olan tramvay arabasına çar-

tir. yor- , parak yoldan ç1kmış ve yoldaki 
Başkan Bay T. Yılmazın riya~e- Yaıb-ancı memleketlerde ecnebı tr.amvay direğine çarpmıştlr. 

tiyle e.çılan toplantıda evvela E- teb'aya iş verilmesi ka~unen v ya Araba iç-erisinde bulunan yol~ 
be<li Önder Atatürkün aziz ruh- ya~aktır veya çok tahdide . ugra cıılar<lan 54 ilncü ilk okulu talebesı 
1 ta · için iki dakika ayu..kta mHm· Bizim memlekette de, ecne- Mustafa da ibaşmdan yaralanmış-Bu sözler; akşamdanberi ~üyü~ 

neş'e icinde bulunan meclıse bır 
·ölüm sükutu verdi! 

~-nk~tı dz.ılzmı'ş saygı ile taziz ya- bi 'teb'ası olanların kü~ük sanat tır. Yaralı Etfal hastahanesine 
su u e 

1 
• • b' · ı de pılmıştır. Bunu müteakiben İstık- lar kanunu ahkamına ta 1 ış_ er kaMırı1:1ııştır. . 

• 
lal l\1.ar..,ını ayakta dinliycn da.vet- ı çalıştırılmaları hakkında aynı mec ~~ 
Jilere hitaben Başkan Bay T. Yıl- bnriyet vardır. . . 
rnah siirekli alkı~lar i~inde heye- Halbuki buna r.ağmen; yme hır · ---oc:::ı c::..-_-D-aulctnıcn bey nerede? canlı bir söylev vererek ((Hakiki takım işlerde bazı ecnebilerin kul-Onım bır adam göndermesi için-ı - Sormayın başımıza gelenleri. ve aamimi bir Türk vatandai!>lığı lantldığı ve bu suretle vatandaşl~-

de garip bir sızı yaptı. Hiç bilmediği Ruslaı müthiş bir yarma hare~etl na$ıl olab!Jeceğini ve tam bir Türk rımızın hakl•arının zıyaına sebebı
'bir hadise mi olmuştu acaba? yaptılar. Oldukça tehlikeli dakika- vatanda'ı kime denebileceğini) yet verildiğini teesslirle i~tiy<Jnız. 

p.'am bu sıradn i~rl.ye uzun boy- lar geçu· -dik. Bu esnada arkadaşımız mufassalan izah etmiştir. Büyük ecnebi ticarethan~lerde l b
. step adamı vırdı dik K 1 e"veı,:ı ccnebı' teb'alılnrın ı~ bul-u ır n· · da yaralandı. Biz de gel · Üyeden ikinci hatib Bay ema • • 

- Bu mektup. Bu sözler akşamdnnberl bilyük Perki.111, Ti.irk Dili ve Duygusu Ya- duklarını <la görü;rormr.. Pnı:ıa suvarinin yUzüne btı.ktığı ed rse h' t' · · Diğer taraftan kontrollar<lan 
.... .1 bir ne.(;!e içinde devam en mec ı ~-ım mef!elesinin milli ma ıye ını ı- b n kıp kırmızı ""hresindc tı J • kurttılı11c"•ra mııuaffak olan a zı zaman onu ~- · · bir ölilm sükutu verdi. zahtaıı sonra, demi-;tir kı: 

0
'"' ' "Ukurla""'ış gözlerinin altındaki_ çız-. Herkes m·u·teessır· olm11"'-tu. Fa- ·ıı~ h ecnebilerin de seyyar suıette i~ rap ':ı "'~ nl ~ "Milli his~-:in aynası mı ı a --=

1

crde bir an evvel olup bıte en esk. kum d t' tıkları anla~ılmaktadır. 
t,;u kat Enver paşa, bu ı an an ,-'at, milli huzur ve milli ahenk_ır, , 1 1 ·-.,er·e ğr 

k ·atıyordu ··k J nu v.aziyeti im eme c u:... 
ö cnme 1 • ve eski asker derhal meclise ço en bizleri milli hislerin tesahup edıl - " 1kl,"".tırıln1:1"1111 rica Suva

rinin yüzünde hakikaten 1 
1 

t hü kontroJJarın ~ , .. .., · .. ., 
htiznU bozdu. mis fakat ayni zamane il eza r b'ır teıa.Q vardı. Bu telae neşenin ver k d .. ın · · "el erim 

:t d _ Ne oluyorsunuz ar a a~r.. etmi~ ıntısbet neticeler tatmıJI e- _;,;__:;.;·.:.:"----------~ diği bir heyecan değil kc erin ver- Endişeye mahal yok .. Bizde bu heye debilir.,, 
digı"· rizgı'lerle dolu idi. 1 t p tüfengvi ·ı·". ~ can varken Rmı arın o Bundan ~onım mi!Uyctçı ıgın _ Ha\11"ola evlat.. d"" .. d .. rmez k 

J• bizi hiçbir zaman uşun u .. eh~mmiyelini tebarüz ettirel'c. '. Envcı· paı;a bir taraftan mktuı ) 1 d l A l 
• .1 (Devamı...-v_ar__ Türk Dili ve Duygusu mese esını Dolmabahçedeki sta ın p au arı C

"•'.J'-'or lıir ta.raftan da suva.ri 
1
• =:=:::=:=::::::==:=::===::::::::::::=::ı= ı d · t' kı· il (Dolma 

":. -' h ad · ele almıs, ve ezcüm e emış ır : Tesisine karar ver en -konuşmak ve biran evvel av ıs ı- Q 
almak i::;tiyordu. Nitekim böyle yap- R A O Y "Maalesef sosyetemiz içinde bahçe stadı) nm plaru hazırlanmış-

ad V·atandaslık hukuku tanınmış olan tır. Yeni stadyumun dahili taşkila-bğına da iyi ettiğini ani ~· . p AZARTES1 30/1/39 · 1 bol 
_ .... Şey efendim .. Açıl bey sız- ..,.,.,,_._ gayri mü!$limler Türklük duygul~- tında muntazam futbol ve vo ey 

r·ının noksaıılığından olacak kı sahalarile güzel bir tenis kortu ve 1 )ere ömür şehit oldu.. 12.30 Program. 

12_20 Tflrk müzigi. 13. M~~eket Türkçe bildikleri mü~ahooe edil- koşu pisti buhmacaktır. -~~;· pa§a büyük bir dehşet saat ayarı, ajan•, meteoroloıı ha· diği halde umumi yeı'lerde Yaba~- Astl büyük stad Yenibahçe sa· 
içinde öyle bir (Ne?) dedi ki .. Y~- berleri. l3.10.14 Müzik (karışık cı lisunlariyle muhatablarına hılao hasında kurulacak \'e bnna ilave o
nında bulunanlar mühim bir an ı- program pi.) 18.30 Program 1835. ederek Tür.k Kültürüne ve doğru- larak bir de {külti.ir park) inşa 0-

çinde yerinden sıçradılar. Müzik dans- pi. 19. Konuşma (Dok- dan <loğrnya Türklük hlı;gi.ne i~y.an lunacaktır. 
Paşa sabırsızlıkla mektubu aç- torun sanlı) 19.15 TUrk müzigi eder şekilde görüldükleri vn <ı - Vali Dr. Lutfi Kırdar, bayram 

tı: (Şehnaz fa~lı) 20. Ajang, met~oro- dir." ertesi yapacağı Ankara seyahati;· 
(Bu Açil beyin şehit olduğunu leoji haberleri, ziraat borsası (fıyat) Bu nokt:ıyı tavzih ettikten son- de, stad planlarını da beraberin c 

bildiren satırlardı. Askerleri başı 20.15 Türk müzigi (klasik program) ra, Tiirk Dili ve Duygmm Yayım götürecektir. 

botj kalmış gibiydiler.) 1 _ Tan1buri Cemil- tsfaban Kurumunun bu i~teki önemini te- Çocukları Kurtarma 
Enver paşa satırları dikkatle o- peşrevi. barüz ettirmiş ve bu Kurumun ve yurdunda 

kudll. Ytlzüuli birden bire bü~ ii'k 2 _ Zaharya- isfa.han beste: 1'Ümul ve ehemmiyetine yakı'.?ır şe- d d 
kilde çalışabilmesi için milli. va~- Çocuklan kurtarma yur un :ı bir hüzlin kapladı. Ve: I...eyli zillfün dilimecnun. Vali Doktor Lfı tfi Kırdara yapılan al t l · Ne ya f di .,..,.eva afu fı haı·z olan bu davada bilha,.,sa 

_Allah r ınıe ey csın .. J. • 3 - Kadri e en · ... , o 'lli ı'hbarlar üzrinde tetkikler yapıldığı · · ··1dU Ruhu cen .. "l · mefkt·ırecı· Türk gen,.liğinin mı palım .. Vatnn ıçın o • • semai; Sevdi bu gunu sem. :r nı vnzmı>1tJk. Bu tetkikleri çocuk-
. t' ş J 't Jdu Dostlar başı- 4 _ smaı·ı .1.,cıe- Neva yürük se- scci.yesine hitab etmek mecbnri - • · t 

1
. t 

nete gıt ı .. e 11 o .. u~ . !arı kurt.arma yurdunun a ıma -V kt b k t l d'h yetinde lraldığını ileri sürmüştür. na ifarı ı .. Dedi. e ıne u u a ı- mai. Ey gonce ı en. name,.ini lınzırlamıcı heyeti azacırn-
yarak cebine koydu. Şimdiki vaziye 5 - Basri üfler- Ney taksimi. Bundu biz gazetedlere hitalı <lan olması ha~ebiyle profesör clok-
tc göı·e karnı- vermek icabediyordu. 6 _ İsmail dede - accm a.o;:ıran ederek "gönlümden kopup gelen tor Fahreddiıı Kerim ve Maarif 
:Acil bc>in yerine kumandayı alan ağır semai: Ey lehleri mili. bu sese inanıyorsanız içtimamız- mü<liiı· muavini Muvaffak yapmak
zata aüzel bir nıektub yazarak ken- 7 _İsmail dede- acem aşıran da hazır bulunamıyan gcııç arka- tadır. Yapılan tetkikleı-d<>n !'loımı 
disin.'.' muvaf!akiyetler temenni etti. yürük semai: Ne havayı bağı. daşlarıma da bu •••-imi duyurıınıız, çocukları kuı-tnrnıa yurdu trılim•!-
Artık mUsterihti. maisi. genç ve inkilapçı modern Türkiye- nanısindc bazı tndilter yapılacngı 

Esasen Steplerin bu' çocukları dS Zl?S uu.n§tı WClOU -u~n tt!ına . . nin şuurlu gençliği inkilabımızın söylennwktedir. 
her biri birer kahramandı, birer ku- 9 -Reşat Erer- keman taksımı. müdriki sıfatiyle milletimizin mu- Konserv .tuv'"r nere-de yapılacak 
m.andandı. 10 _ 'Üç eski s.erhat türküsü. kad<leratı lehindeki iı;ılerde kanun- Hundnn bir müddet evvel bazı 

Enver paşayı bir köyledekf rne- A.- Yabandan geldim yaban · larımızm ve Cumhuriyet otodte~: gazeteler kon!'ervatuvar binasınm 
rasime çağnyorlardı. Bu merasim dan. nin çcrçeve.ııi içinde elele vermegı şehzade ba.şmda evvelce i~timlfik 
de yerli adetine göre kımız ziyafeti B- Yjne yol vermedi acem artık milli haysiyetimizi .alfıkalan- edilen mu.halele yıapılma,ınclan vaz 

vardı. dağlan. dıran bir vazife bilelim, diyerek geçildiğini ve binanın T.akı;;imde ti-Paşa uzun zam.andan beri bulun- ,., ~iıw de kaynadı _coştu sözlerine nihayet vermiştir. yatro binası yanında yapılacağını 
duğu p:ürkistaıun bu adetini daha dağlann tqı. · Konferans alkış ve takdirlerle yazmı(,l:ll·dı. Yaııtığımız tahkik".· 
küçükten beri bilirdi. Kımızın mem- 2.ı.. ...... er saat ayarı. 21. Konuş- .,_ 1 mıştır ta nazaran lıiiyle hır sey du~u-bil 

A k b" Aarşı an . · . leketinde ise maalesef bir kere e ma 21.15 Esham, tahvilat, am ıyo AAJ'V'o:.;v.>A./'VV'VV'VVVVVYVY'V'-'vv-.~ nülmemiştir. KonsC'rvatuvar bma-
rast gelmemişti. Güzel fırsattan nukut borsası: (Fiyat) 21.30 Müzik sı Şehzade başında yApllacaktır. 
istifade etmeyi düşündü ve yanında (Sonat) Cello: Mesut Cem.il- Piya- Konservatuvar e~as itibariyle 
bulunan zevatla birlikte köylülerin no: Cemal Reşit. bir kültür ınüe3sesei olduğundan 
davetini kabul ed~rek kımız içmeğe L. Van Beethoven- Cello sona H:ıva kurumu fevkalade bunun '.Üniversite mahallesi civa -

gitti. tı (Hol minör, opus 5,N,2) toplantısı rında olması daha doğru ve man-
nu toplantıda. bütün kuman. Adagio sostenito ed espere- Hava kurumu müfettişleri, ku- tıkidir. 

danlar hemen toplanmış gibiydi. ssivo. rom faaliyeti hakkında görüşmek Şehrin imar pl5.nmın tesbiti cs-
Böyle mühim günlerde kumandan- Allegro molto piu tosto pres- üzere Ankarada fevkalaae bir top: nasında Taksimde bir tiyatro bina-
la bir nraya gelince tabit mükAlem" to. Rondo (allegro) lantı yapacaklardır. sının inşası milmk~ndilr~ ........... ...vv 

~~u~be~~al~~- fil~Mb&(~ra u~~~>~~~~~-=~-=~=~~~=~~~=~=~=~~~=~~~ı 
tanın, Buharanın, Hiyveııin hürriye 22.15 Müzik (Küçük orke.<>tra- şef: ( AIN YAAM 1 
ti konuşuldu. Herkes elinden geldiği Necip Askın.) YA BA • 
kadar çarpışacağını ve nihayet htir- 1 _ Lincke- Emine (Mısır sere-
riyet uğrunda. öleceklerini tekrar- nadı) 

ladılar. Bulundukları köy Rusların 2 -(I'schaikovsky.. Melodi (o-
"arp1.:-,tıklan yerlere yakındı. 
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!a pus. ; ' 
Gece yan.c:ıı olmuştu. Yer olduk- 3 - Eineg- Bir zamanlar bir çı-

~a uzak bulunduğundan Enver paşa ıran vardı; ( çigan entermezrosu 
ve arkadaşları bu geceyi b~ köyde 4 _ Schebek. ttalyan serenadı 
geçireoeklerdi. 5 _ Leopold • Hungarya (Macar 

Ba sebebten rahat rahat otur- fent.az.isi) 
muşlar konuşuyorlard. Gece lınyli 6 - Lehar- Liikse.nburg kontu 
ilerlemişti. Birdenbire .karanlıklar operetinden potpuri. 
;ıraSJndan üç suvarl gözillrtü. Bu 23.15 Müzik (Senfonik pliklar), 
suvariler cephedeki haberleri götür- 23.45..24. Soiı ajana habttleri yarm
meğe memur olarak dört ki§i idi. ti program. 
Bir tanesinin eksilmesi herkesi fena 
dilşüncelero scvketti. 

Hakikaten suvariler gelir gel
mez a.cı lu.beri verdiler. Arkadaşla
rının bir tanesi Ruslar tarafından 
öldürülmüatü. 

Bu .sözleri dinlerken daya.namı.. 
• Y,&n bir zat atıldı: 

~ ........................................ ~ 
: . i Bayram Namazı ; 
• S D • ! -.!. • 1 
f Ezant 2. 40 ı 
: 51 5 • Vasati 7, • 
• • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bugün arffe ve }'anD. bayram.. 
dır. Bu münasebetle ~ıJarda alış 
veriş artını~, şehrin muhtelif yerle
rine getirilen kurban siirU.lerln.d" 

dün hararetli tı§lar olmuştur. 

R.esnılmiz Beyau.t ctvarmdaki sürü
lerden birinden satın alman kur
bwılann nakillerini gösterme~. 

Mekteplerde bayram 
tatili 

Kurban bayramı münasebetile 
biitün mektepler bu günden itiba
ren g~lecek paznrtesi sabahına ka· 
dnr bir hafta müddetle tatildir. 

Çocuk bakım o:ialarına yardım 
Son z~m:ı.nlarda Çocuk bakım 

odalarının kifayetsizliği kar§ısında 

bir talum müşküller ~ıkmıya ba~1a
mıı;tır. Bıı hususta Maarif müdür· 
lüğli alakadnrlarla tema.s etmiş ve 
her ay { ilkokullar yardım ku~ 

mu) nun bakım odalarına 25 er lı· 
i a verilmesine karar verilmiştir. 

Öz Türkçe istilahlardan 
:>Jı'1"n ftf'>tİCC 

Maarif Vekaleti, Maarif müdür-
lü ~üne ( öztürkçe ıstılahlo.r) hak
kı~cla yeni bir tamim göndermiştir. 
Bu tamimde, geçen yıldanbed tale
beye okutulnn öztürkçe lSWahlı ki
tapların ne gibi faydaları ve yardı· 
mı dokunduğu sorulmaktadır. 

Manrif mü<liirlüğU bu tamimi · 
biitiin 1stanbul muallimlerine bil
dirmi3 v<.• tekmil muallimlerin şah
tıi Jrnn:ı.at ve görilşlerinin sliratle 
iş'arını istemiştir. 

Gdecck muallim raporu netice· 
lerini Maarif müdürlüğü tesbit ede
rek Vekıilcte bildirecektir. 

YahudiJer tabiyetimize girmalc 
istivcrl;ır 

Şehtimizde bulunan muhtelif ta· 
bii:vetlere ait yahudilcr vilayete mü 
ra~nat ede· k Türk tabiiyeti altımı 
girmek h;temiştir. Bir günde müra· 
caat edenlerin mevcudu 50 yi bul-
muştur. 

Ayrıca Alman yahudi1eri de Ha
taya kabul edilip edilmiyecekleriru 
Hatay hükumetinden sormuşlardır. 

Ku. ba:-1 hr Pah--lımı? 
Kurban bayramı dolayisile şeh-

rimize kafile kafile hıı)"·an gelmek
tedir. I•'akat bunların miktan geçen 
senelere nisbetle hem .az, hem d~ 
pahalıdır. 

Yaptığımız tahkikat bunun, bi
ze hastalık neticesi olduğunu bildir· 
nüc l'r. Koyunhrm ekserisi şap has 

talığından telef olmaktadır .. Diğ~r 
taraft::ın koyunlar, daha yerınde ı· 

ken, ı-;ehrc gil'meden, yahut mezba
hada toptancılar tarafından alın

dıktan sonra bu toptancılar vasıta
~ile piyasaya sürülmektedir. Bu ise 
halkın aleyhinedir. -·-iki serhoşun marifeti 

Bcyoğlunda (Karadeniz) içkili 
lokantasında İbrahim ismin.de bir 
adam kendini bllmiyecek derecede 
.sarhoş olduğundan yakalanllll§tır. 

Sirkecide oturan Yusuf oğlu Sü
leyman isminde bir şoför de caddcw 
!erde sarhoşlukla. nara atarken po· 
lis tarafından tutulriıuş ve her iki 
sarhog hakkında da takılıata baş
lanmıştır. 

~-----, TAKViM 
30KAnunusini1939 Pazartesi 

Hicri : 9 Zil h i c e • 1357 
Rumi: t 7 •011 Khua 1354 

Kuım: 84 

Dotu Hati: 7,14 

ôtle 12,27 - ikindi : tS,05 
Aktam: 17,22 - Yataı : 18,55 

lmıik: 5,31 , ______ , 

Beynelmilel siyasi 
vaziyet ve lngiltere 

Gbniln beynelmilel sıyasetınin 

arzettlği vazıyet, Barselonun suku
tu, Fransa lle ltalya. arasında v 
gUn geçtikçe kuvvetlenen ihtllat, 
merkezi ve cenubu garbi Avrupa
aındaki dıplomasi faaliyet ve devlet 
adamlarının miitcmacliyeıı her han• 
gi silahlı bir ihEia.f halinde Pol •n
ya ile Yusoslavyanın bitar~ .~al· 
malannı temin zımnında sarfcaılen 
gayretler ile, sulh halide mütenıa.
cli bir müvazenesizlik amili olarak 
kendisini gö~rmektedir. 

Bu vaziyet karşısında 1ngilteı e 
daima tnklp ettiği Fulh siyasetind 
de\'am ederken bir taraftan da o· 
nu ihlal edebilecek her hangi bir 
ihtilaf vukuunda muazzam impara
torluğunu koruyacak ve bunu 1e· 
min c<lecek tedbirlere müracaattan 
çekinmiyor. 

tngilt.erenin MUnih ~~laş-
masından sonra giri§tıgı sulhu te
min yolundaki mutavassıt vaziyeti· 
nin ikinci merhalesini son Romıı 
görfü}meleri teşkil ctmi§tir. Bnradu 
lngiltere her ne kadar müsbe_t l~a · 
kiki bir netice elde edemenıış ıs~ 

de, hiç olmnzsa, vaziyetin noı_·~al 
inkişaf halinde Akdeniz etatuko• 
nun muhafaza edileceğine ve Fran· 
konun kat'i galibiyeti takdirinde 
lspanyada harp eden ltalyan gönül· 
lUlerinin çekileceğine dair M. M mı
soliniden teminat almıştır. 

Yalnız lngiliz başvekili M. N. 
Çimberlayn'in bu sayahati, meml.,
ketine döndüğü vakit muhalif pa,.· 
tileri tarafından kuvvetli bir tenkt· 
de uğraıruş. işçi ve muhafa.~a.k~r 
partisi ademi müdahale preruupını~ 
nihayet bulmasını, zira, bu prensı
pin ispanyadaki dahilf harbin bey
nelmilel sahaya intikal etmesine ve 
umumi sulhün telafi edilemez bır 
şekilde bozulma.sına sebep olduğu
nu ileri sürmüşlerdir. 

M. N. Çiınberlaynın, bu tenkit
lere umumi olarak verdiği cevap, 
ademi mlidahale siyasetinin derhal 
bugünkü beynelmilel istikrarsızlı

ğın geni3 bir mikyasta tevessü et
mesini icap ettireceğini ven eticele
rinin de hesn psız surette muğlaK 

olacağını beyan etmiş ve hUkfıme· 
tinin ispanyadaki ı:aziyeti inkişaf 

ni::;betinde tetl<ik ettiğini ili.ve et~ 
m~tir. 

Filhakika lngilterenin, Fraıum 
ile birlikte takip ettiği siyaset, bu 
günkü şerait tahtında İtalyanın 

statükoyu muhafaza ve tspanyuda 
mümtaz bir mevki aramamak hu· 
susunda vermiş olduğu teminahl\ 
tahakkukunu müteyakkız bir hal· 
de beklemektedir. Ancak bu taah~ 
hütlerin tutulmaması halindedir ld 
her iki devlet yeni bir hattı hare.ket 
ittihaz etmek mecburiyetinde kaJ...-ı

caktır. 

Bu sebepten Londra ile Paıis 

şimdiden böyJe bir ihtimal vukuun
da, birlikte alınması icap eden ted
birleri lttihaı etmek üzere harekete 
geçmek temayülünü izhar etmekte
dirler. 

Filhakika, bu vaziyet 1spanyada. 
son kat'i netice alınmadan evvel, 
ademi müdahale prens.ipinin ihlali 
gibi bir hadi e tc\Tlit etmek istida
dını da gösterebilir. Zira. İngiltere 
bir taraf tan deniz ve hava kuvvet· 
!erinin maddt ve manevi elemanla
rının tezyidi. inkişaf ve telrem.mUlU 
için faaliyet sarfederken bunun ya
nında ecnebi kuvvetlerin İspanyada 
alacakları mümtaz mevkiler karşı· 
sında da hal'ekete geçmek zamanı
nın gelebileceğini dilşiinmektedir. 

Filhakika Akdeni.Zde tehlikeye tlü
~n imparatorluk yolunun yani Ce

bı>liittnrık - Malta. - tskenderlye -
Süvcyş hattının haricinde, dainıa 

birru: teehhür1e olsa bile dalına is
timal· edecegi Kap yolundan emni
yetle :iatifade edilmesi ihtimalinin 
ortadan kalkabileeeğhıi bilmiyor de
ğildir. 

Neticede, bütUn bu düşüucelcrl 
kendi menfaatlerine göre filiyat 
sa.hasma çıkarılmik üzere hazır tu
tarak, lngiltere §İmdilik !ispanya 
meselesinin kat'i olarak halli takdi
rinde, yeni İspanyol hükfımetile, 

ıtaı:ran ve Alman hilkumetleriniu 
mü~takbel hnttı harelcetlerlnI ~k-
Iiyor. 

Dr. Rcsad Sagay 
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Mekteplerde Ecnebi 

Dil Meselesi 
Mektcblerimizin halledilmiyen 

derdleıinden birisi de ecnebi dil i§i
dir. Memleketimizde modern mek
tebler, en don sistem programa gö
re çalışmalar yapıldı. Fakat maale
sef ecnebi dili i§i halledilemedi. 

Orta mekteplerin ilk sınıfından 
itibaren lisenin ve oradan da üniver 
sitenin son sınıfına kadar 9 yıl ec
nebi dili okuyan gençlerimiz hala 
okuduğu dillerde üç kelimeyi ~an 
yana getirerek konuşamıyor. Veya
hut bir satır imlayı yazamıyor. Bu
nun sebebi ne? 

Geçenlerde (Yeni Sa balı) da bu 
i.'jte mütehassis bir zat fikirlerini 
yazdı. Fakat benim kanantıma göre 
§imdiye kadar bu mesele üzerinde 
okadar ~ok şey söylendi ve yazıldı 
ki, kabahatın nerede olduğu anlaşı
lamadı. Muallimde mi, kit.apta mı, 
yoksa talebede mi? 

Kabahat samur kUrk olsa kimse 
nm almadığına göre suçlu bulunamı 
yor. 

Acaba bunun kabahatı kimde? 
Muallimlerimiz hakikaten iftiha

ra liyık tecrübeli zevattır. 
Kitaplarımız ve ders vasıtala· 

nımz çok muntazaındır. 
Çocuklarımızın zekası üzerine 

söyliyecek söz yoktur. 
Fakat yine çocuklarımız yaban

cı dil öğrenemiyorlar-? 
Buna mukabil ecnebi mekteble

rin<le okuyan 'J'Urk çocukları en kı
sa zamanda ecnebi dili öğreniyor

lar. Hattı1 iki yılda sınıftaki dersle
ri yabancı dil ile öğrenecek kadar 
okuyup yazıyorlar .. Aynı ders mık
tannca ecnebi dili ders alan fl'lı'k 
çocukları ise resmi mektcblerde ne-
ye öğrenemiyorlar? ı 

Beş altı sene evvel olduğu gibi 
Amerikadan, lngiltereden mütehas· 
sıs getirmekle veyahut etild için 
Avrupaya mütehassis göndermekla 
bu iş galiba olamıyacak-

Bizim kanaatiıni?..e göre uzağa 
gitmeden ecnebi mektcblerin ihzari 
sınıflarındaki yabancı dil program
larını bir kere gözden geçirmek 
her halde çok faydalı olacak, o tak· 
dirde eksiğimizi öğrenmiş olacağız. 

TiLKİ 

POLİSTE -·. 

Ayağı kırıldı 
Gazlı çşmede, demir eşya fab

rtkasmda kamyonlann getirmekte 
olduğu demirlerden 400 kilo ağırlı
ğındaki bir parça kamyondan yu. 
vadanarak ayni fabrika anbar mn 

muruna çarparak sol ayağını kır· 
JD)fbr. Yaralı memur ermeni has
tahaneaine kaldınlmıştır. 

Bisiklet yaraladi 
Kasımpa.şada oturan 14 yaşındı 

Mustafa bisikletle gezerken Yaşar.t 

çarparak yüzünden yaralanmasın l 
sebebiyet vermiş ve yakalanmıştır. 

Bir otomobil bir adamı yaraladı 
Asmalı mescit Sunyalı sokağın

da oturan Dursun Asmalı mescit 

caddesinden geçerken Farukun ida

resindeki 569 numaralı otomibile 
çarpmış, başından yaralanmıştır. 

Yaralı Dursun tedavi altına alın
m13 ve suçlu yakalanmıştır. 

Bir amele ağır yaralandı 
HeybeJi adada çam amelesinden 

Bekir oğlu Bekir çamlardan böcek 
toplarken &§8.ğı dU§m.Ü§, muhtelif 

yerlerinden ağır yaralar almıt ve 
hastahaneye kaldınlmı§tır. 

MODERN TÜRKiYE 
M-Odern Tür.kiye mecmuasının 

49 uncu sayısı çıktı. Bu zengin la· 

yıda bilhassa (Satf et Baba) nın 

Galatasaray lisesinin iç yilzünO an
latan hıatıralan çok enteresan
dır. 

Tanınmış muharrirlerin yazıla-.. 
n v-e ıbiribirinden güz&l resimlerle 

sfüdtt olan (Modern Türkiye) yi 

karHerimize hararetle tavsiye ede
riz. 

Lorl - Hardi 
lıtanbulda 

., ......... . 
- . . - -- -----· 

1 s p o R ] 
Lik Maçları Neticelendi 

Dün Oynanan Son Maçta F. Bahçe 
Galatasayı 3-2 Yendi 

Diğer Neticeler: Beşiktaş 1 : Bey~oz O: - Vefa 6 : Sü
leymaniye : O - T opkakı ·2 : Istanbulspor : O 

Bu seneki iik maçlarının olduğu 
kadar mevsimin de en mühim kar
§ılaşmalarından birini teşkil eden 
Galatasaray - Fene oyunu dün gü
zel bir hava içinde cereyan etti. 

Havauın fevkalacle müsait oluş.ı 
Fenerbahçenin yeşil çimenlerle be
zenmLcı güzel sahasına 8 binden 
fazla seyirci toplamıştı. Maçtan ev· 
vel ya pıJan tahminlere gör~ Fene
ı.; ~ knzanmak ihtimali yt1zde 75 nis-

ralarda yaptığı yerinde müdahale· 
lcr sayı adedinin artmasına mani 
oldi. Oyunun beşinci dakikasından 
sonra Galatasaray bask1sından kur
tulan Feııerliler oyunun cereyanını 
Galatasaray yarı sahasına intikal 
ettirmeğc muvaffak, Yedinci daki
kada merkezden yapbkları bir hü
cümda Yaşar güzel bir şiltle Fene
rin beraberlik sayısını çıkardı. 

Devrenin bundan so!lraki kısım-

itibaren vaziyete tamamen Galata· 
saray hakim olduğu halde 17 inci 
dakikada yapıları bir Fener akının
da topu tutma! i::;tiycn Galata.sa.ray 
kalecisi Osmana Fener santrafonı 
Ya~ar bir şarj yapt!ğı için top az 
ileride duran Fikretin ayağına gel
di. O da sıkı bir vuruşla Fenerin i
kinci golünU çıkardı. Hi.kim bir o
yuna rağmen yediklttf bu golden 
sonra Galatasaraylılar hUcumlannı 

F enerbabçe kalecisi Hüsamettinin güzel bir kurtanşı 

betinde idi. Saat 15 de hakem Tarık r 
özerenginin idaresinde başlıyan o
yuna takımlar şöyle birer kadro ile 
çıkblar. 

Fenerbahçe: HUs~ettin; Fazıl, 
Yaşar; Ali Riza, Aytan, Reşat; Şa
ban, Esat, Yaşar, Fikret, Lebib. 

Galatasaray: Osinan; Lutfi, Ad· 
nan; Musa, Nubat', Ekrem; Nedret, 
Buduri, Cemil, Bedii, Sarafis. 

Kale intihabını Galatasaraylılar 
kazandığı için maça Fenebahc;enin 
vuru.tile başlandı. Fakat bu akı:1 

Galatasaray haf bek hattında ke· 
sildiği için Fener kalesine mukabil 
bir akın yapıldı. Oyunun ilk daki · 
kaları mütevazin bir surette cere
yan ederken ikinci dakikada sağdan 
yapılan bir hücumda Necdetin or
taaldığı topu müsait bir vaziyette 
yakalıyan Cemil Fener müdafaası
nın müdahalesine meydan bırakma· 
dan Fener ağlanna taktı. Daha ilk 
dakikalarda yedikleri bu golden 
Fener takımı bir müddet için boca
lamağa başladı. Bundan istifade e
den Gelate.suaylılar sayı adedini 
arttırmü içhı Fener kalftrine Ust
Uste tehlikeli akınlar yapma.fa baş
ladılar. Ji'a.kat Hüsamettinin bu an-

\ 

ları yirminci dakikaya kadar milte· 
vazin bir surette cereyan etti. 2n 
inci dakikada soldan yapılan bir 
hücumda Şabanın güzel bir ortası 
üç Fener mümaciminin önünde mü
sait fırsatlar yaratarak geçtiği hal
de istifade edilemedi. 

Bir dakika sonra yirmi pas da
hilinde Galatasaray lehine bir firi
kik cezası verildi. Necdetin çektiği 
şüt hasım oyunculanna çarparak 
geri geldiği için golle neticelenmedi. 
enerjik akınlar yaptılar. Fakat bil· 
tün bu hücumlar netice vermedi
ğinden devre her iki tarafın gayret
leri arasında 1-1 beraberlikle neti
celendi. 

lkinci devre: 

Devreye Galatasaray belkim o
larak başladı. Bilhassa sağ açıkları 
vasıtasile yapbkları akınlar Fen& 
kalesi için daima tehlikeli oluyir· 
du. Devrenin 8 inci dakikasında 
Galatasaray Ustüste iki korner ka
ırandı. Fakat bu VUI'U§lardan bir ne
tice çıkmadı. 12 inci dakikada Nec
detten gelen bir topu mUsait bir va· 
ziyette yakalıyan (',emil, acele yü
zOnden muhakkak bir go1t1 kaçırdt. 

İkinci devrenin ba,,langıcmdan 

' 

büsbütün şiddetlendirdiler. 
20 inci dakikada yapılaıı bir hü

cumda çekilen kuvvetli bi~ şütü Fe
ner kalesinin direkleri kurtardı. O
yunun bundan sonraki kısımlarınd•1 
hafif sertlik alametleri belirmeğe 

başladı. Bu sırada yapılan bir Fe
ner akınında Esadın fevkalade bir 
gütünü Osman kurtardı. 28 inci da
kikada Ali Rizanın ortaladığı topu 
Esat gU?.el bir kafa vuruşile Gala
tasaray ağlarına takarak Fenerin 
galibiyetini sigortalamış oldu. 

Fenerlileri attıkları sonuncu gol 
Galatasaraylıları yeniden hareketo;ı 

getirdi. Hiç olmazsa beraberligi te
min edebilmek için bütün hıziJe o-

yuna devam eden Galatasaraylılar 
Fener nısıf sahasından aynlmama· 

ğa başladılar. 33 üncü dakikada ya
pılan bi rGalatasaray hücumunda 
Lebip bir penaltıya sebep olduğu 

için GalataAaraylılar Necdetin aya
ğile bir gol çıkararak vaziyeti biraz 
telifi ettiler. 

Devrenin sonuna kadar seri ve 
zevkli bir surette cereyan eden o-

yun da bu suretle 3-2 Fenerin üs
tünlüğü ile nihayetlenmiş oldu. 

Nasıl oynadılar: 

Fenerbahçe: Birinci devre Ga

latasaraya nazaran daha düzgün 

oynıyan tak,ım bilhassa muavin hat 

tı ile muhacimlerin aralarında tat
bilc etmeğe muvaffak olduklan te-
aanUd sayesinde tam manasile kom
ple bir takım manzarasını verme
le muvaffak oldular. Dünkü oyun
da bötUn takım umumı'yet itllwile 

muvaffak olmut sayıla.bilil\ 

Galafasaraya geUncer 
Bu takımın dünkü enerjllt oyu· 

nuna nazaran daha iyt bir netice 
alması beklenebillrdl. Buna rağmen 
kale önünde Fener hUeumlan ka· 
dar müessir olmıyan akınlara naza
ran bu neticeyi tabii görmek icap 
eder. 

Dünk& maçlardan bir enıtaata11e F enerbahçeye Penalb oluyor ( Sonu Siaci Sayfada ) 

Modern bir plinör akrof>atik bir DÇUf esnasıuda 

Okuyucularımızla baş başa 

Türkkuşu Hakkındaki Bir Sorgu 
İle Diğer Suallere Ce,vaplarımız 

Sporcu karilerimizden öteden
lıeri sporun muhtelif şubeleri hak- ı 
kında tenvirlerini ister mektııplar 
almakta ve icabedcn cevapları tah
ı·iren vermekteydik. Beden Terbi
yesi Umum mildilrlüğü tc,..isinden 
sonra adetli artan bütün mek -
tuplar içinde blitun karileri a 'aka
dar edebilecek mevzulara dair 
suallere ra tıamağa başladığımız
dan okuyucularımızın c;por bilgi
lerinin arjmasına yarıyacak kı~ 
mette gördüğünniz bu suallerin ce
vaplarını vermek iizere spor say
famızda bir sütun tahsis lüzumu
nu hissettil::. Ve bu sütunu karileri
mizin sualleı1ne cevab vermek ii
zere açıyoruz. 

Bütün okuyucularımıza açık 

olan bu sütunda muhtelif spor şu
belerini al<lkadnr eder idari, tek -
nik - mil bet - suallerin cevablarını 
objektif olarak vereceğiz. 

Türkkusu 
Ne için kuruldu 

Nasıl çalışıyor? 
Bayan Melek (Haydarpata) 
Bize bir mektup göndererek 

Türkkutu kurulutu gaye ve çallf
maları hakkında tenvir edilmekli
iini iatiyen Bayan Meleiin aormut 
olduğu aualJer biltün okuyucuları· 
alakadar edecek iaabetli sualler ol-

İyi hir . ekılde yetiştirilen par 
şii~ülerin adedi de (141) e hali 
olmuştur. 

Modelcilik kur u gören kültü 
bakanlığına men up öğretmenleri 
sayısı (397) ~ c çıkmış ve mo<lelc,i 
lik laboratuvarlarında bcynelmil 
miisabakahırn iştirak edecek mo 
deller hazırlan mı. her türlu pl 
nörcülük malzemesi vücude getir 
cek bir de atölye kurulmuştur. 
940 OLIMPIY ADI PLANÖR M 

SABAKALARINA iŞTiRAK 
EDiLECEK 

:Memleketin hava cereyanları 
nııı müsaid ol<luğu her yerincle p 
Jiinör klüplcrinin açılmadına '(_e 94 
da Finlandiyada yapılacak Olim 
piyadlarn hu sahada da iştirak 

knrnr verilmiştir. 

beden terbiyesi umum 
müdürlüğü 

Nuri Kürdai (Ankara) 
Be<len Terbiyesi Umum Müdü 

liiğu; yurddaşı fizik ve moral k 
biliyctlerinin usul ve inkilapçı g 
yelcre güre gelişimini sağlayan ~ 
yun, jimnastik ve spor faaliyetleri 
ııi sevk ve idare etmek maksadiyJ 
tesis olunmuştur. 

938 Kanunaani faaliyeti 
Nuri Sılaydan (Ankara Dem 

spor); 

duğundan cevablarmı burada veri. Geçen sene kanunusani ayımı 
yoruz. spor faaliyeti ni soruyorsunuz v 

- Türkku~u 935 de Türk ha- her ay bir evvelki sene ayni aydı 
va kurumu nizamnam~inin ikinci cereyan eden fıaaliyetlerin bildiril 
maddesinde ya~lı "Memleket genç mesini istiyorsunuz. 
liğini kanatlandırmak" vazifesinin Geçen sene bu ayda lik maçla 
tahakkuku için hava kurumu ta- rı sona erdi. Millikümeye girecel 
rafından kurulmu~tıır. takımlar belli oldu. 

Gayesi memleket a"e~liğini ha- An karada: Muhafızgücü, Ha 
vacılığa silratle ahştırılmaktır. Bu biye. 
güne kadar iza adedi (980) e yük- İstanbulda: Fenerbahçe, Beşi 
motorlu tayareler üzerinde turizm taş, Güneş, Galıatasaray. 
selm~ motorlu tayyareler üzerinde lzmirde: Üçok, Alsancak. 
turizm pilot şahadetnıa.meai almu, Ankaranın yeni stadyomund 
gençlerin adedi (72) ye çıkmıştır. İstanbul muhteliti An'kıara muhteli 

Motorsuz tayyarecilikte en yük tiyle iki maç yaptı. Birinci maç 
sek şahadetname olan (C) brövesi- 10.000 kişi bulundu. İstanbul 3. 
ni kazananların adedi de (222) yi maçı kazandı. 

bulmuştur. İkinci maçta 9,000 seyirci b 
Verilen normal Planör pilotu lundu. Yine İstanbul 2-1 gal 

fahadetnamesi adedi (818) tor. geldi. • 

• • 88 

Ankara ve lzmirde 
................ 

Doğanspor lzmir 
Şampiyonu oldu 

İzmir: (Hususi) - Bugün ya
pılan maçlarda DemirspGI" Yamaın 

lan )'$llmif tamamlanan lfk maç

ları 80llunda puvan hesabiyle Do

ianepor İzmir tampiyonu olmuş -
tur. 

Ankara lik maçtan 
Ankarıaı: (Hueusif - Lik oa • 

şmdoa gjden Deınirepor ~nçler

!bfrliğiyle 1-1 berabere .kalmış 

Haııbiye de Ankaraaücünü 2-1 
yen~ 

Ankara kayakçılan 
Uludağda 

Uludağ (Hususi) 1- Kurba 
Bayramında yapılacak kayak mil 
sabıallraJarına M,tirak edecek Ank 
ra takımı baflannda Halkevi spo 
kolu b&Ş'kanı Namık oldu~u hald 
18 Jdşilik bir kafile halind~ bur 
ya geldi. Bayram fçfn 'hazırI 
lıara devam eruliyor. 

Umumi Katip geldi 
Beden Terbiyesi umumi mü 

diirlüğü ve istişare heyeti ge~ 
sekreteri Bay Cemal bazı tetki 
ıde bulunmak ialliı8 ~ripriıı.e a-e 
miştir. 
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General Kazım-: Karabekirin \Hatıratı 
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Büyük Resmigeçit 
Donanmanın Kumandasını Eline 
Alan Amiral Şoson Harp Gemileri-. 

Bir Geçit Resmi Yaptırdı • 
mıze 

A 

Modada Resmi Erkan, Meb'usan Meclisi Azaları ve 
Kalabalık Bir Halk Huzurunda Göben ( Yavuz) in 
Ti1.rk Bayrağile Geçişi Karşısmda Herke~ Coşkun 
Ve Çılgın Alkışlar Koparıyor. Heryer lnliyord1:1. 

• 

Göben "(Yavuz} zırhlımız Moda-Adalar arasındaki bnyuk resmigeçitte gösteri atışlara yap3rken 

ismet lnönünün Okuduğ~ 
ilk Mektep Müze Oluyor 

Milli Şefimi~in Çok Kıym.etli Hatıralarını Saklr
yan Sivas ismet Paşa ilk Mektebinde Sevgili 

Cumhurreisimizin Künyeleri Bulundu 
(Baı tarafı 1 inci sayfada) 

bugünkü İsmet paşa ilk okulunu zi
yaret etmişler ve 2 kanunuevvel 3S 
den 28 teşrinievvel 311 e kadar tah
silde bulundukları bu irfan kaynağı 
na. ait hatıralaonı anlatmışlar, oku 
dukları sınıf, sınıftaki yerlerini ho· 
calarınm adlarını anmışlardır. 

Milli Şef mektebi gezerken mek
t ebin dörl tarafını kucaklı

yan selçukilcrin zamanından kalma 
eserleri tetkik etmişlerdir. Kültür 
direktörümüz Cemal Gültekinin mü
t emadi çalışmaları ve alakaları ile 
Atatürke ve onun inkılab arkadaşı 
.Milli Şef ismet 1nönü'nün hatıraları 
koynunda saklıyan eserler araştınl· 
maktadır. Bulunan Milli Şefin bir
kaç yılı geçirdiği sınıfta toplatmaya 
baı;;lanmıı;ıtır. Bu araştırmalar 

s ayesinde kabında 1314 yılı yazılı 
Milli Şef tsmet tnönünün adlarını 
taşıyan künye defteri bulunmuştur. 

32 sıra numaralı olan künyed~ 
Sivaı:ım Ali baba mahallesinin cadde 
üzerinde No hanede mukim Abdül-
fettah zade Reşid efendinin mahdu
mu ismet efendi denilmektedir. 

Evinin numarası kayıtlı değil

dir. Bu <•v şimdi emekli öğretmen 
Vasıf Kıvalınm oturduğu 34 numa
rah evdir. 

Siyah yazılarla müselles bir blok 
halinde yazılan bu yazılardan sonra 
künyenin tarafında kırmızı yazı ile 
(2 kanunuevvel 308 den 28 teşrini

evvel ::n 1 e kadar :12 afe1'in almıfl
tır. Kaydı bulunmaktadır. Ceza kıs
mı bo~tur. Diğer arkadaşlarının 

künyeleıi karıştırıldığında sınıfın 

en çalışkan t alebesi olduğu anlaşıl
maktadır. 

Müzede bmıd:m başka Milli Şe

fi n ~O A ğusto~ l!l30 cl:'ı S i v a s 
demiryolunun aı:1hs töreninden söv 
ledikled bU~·ük mı+:ık ve ona ait f~-
f otoğraflnrJ da yer alacaktır. 

Neşet Na.fız Dumanlıoğlu 

Şunu da arzedeyinı ki bugün en yeni bil'. muharebeye meydan aç- ı 
yüksek ıaymeti haiz olması ıa.zımge- yazan: General rnıştır! (2) len zatıalinizin ordusu <la he- Artık Almanların ikinci harb te- Naıjf Şefin Sivasta okudukları okulun tarihi kapısı 
nüz harb kabiliyetini kazanmış ol- KaAzım Karabekı·r şebbüsleritamamile akameteuğra- ~~~~~~~~~~~~~~~===========~~~~~~::~d matlığı ortadadır. Sık sık kıtatın mıştı. Çünkü Enver paşa da Alınan- r-----==~------~==--------~~;;_;;;;;;;;;_;;;;;;;:;::;:;::;:;:;;;;;;:;;;;;;:~~~~~~~~~ 
talimlerinde bulunuyorum. Açık o- '--------------- ların bu vaziyeti karşısında harbe J s p 
larak diyebilirim ki araziden istifa- - 35 - girişimizin tehlikesini takdir edi
de hususu bile henüz efrada ve haiıo- J rine de itiraf ettirdim ki şu halile 

1 
yordu. Amiral Suşonun raporile 

ta zabitleriınize hakkiyle öğretilme- ı bu fırkaları harbe sokmakbir faci- Hafız Hakkı beyin verdiği raporda 

o R 
miştir. Hergün Bakırköy sırtlarında 1 adır. (1) kati tesirini göstermişti. 
tallın eden ikinci fırkayı lütfen bir 14 Eylw 914 bütün Alman za- ÜÇÜNCÜ TEŞEBBÜS "'VE 

teftiş buyurunuz! Vaziyeti takdir 1 bitlerini olduğu kadar bizleri de mü- HARP 
buyurursunuz. Yere yatarak siper Almanlar şimdiye kadarki te-

k 1 d Halbuk b d 
teessir eden bir gündür: Alman ka-azıyor ar ı. i ura an on şebbüslerinden şu hakikab anladı-

metre ilerisi bile görülmiyordu. Ni- rargahıumumisi muvaffakıyets!zlik lar: Türkler; Bulgarlar harbe gir
şangih 800 kumandasile efrada ateş lerini şu tebliğle kapatmaya uğraşı- medikçe harbe girmeğe niyetleri ol
açtırılan yerlerdeki hakiki mesafe yordu: (Garb sahneiharbindeki ha· madığı gibi karaya asker çıkartma· 
300 dü. Daha ilerisi görünmiyordu. rekat bizim için fel'kala.de müsait ya Jla cesaretleri yoktur. Şu halde 
Bu vaziyette bu kıtaları harbe sok- yapılacak bir mesele kalıyordu: O 
mak ne muvaffakiyet temin eder? (1) En gü:zel fırkalarımızdan bi. da, donanmamızın üstünlüğünü hü-

- Onu da bilmiyor değilim Ka- rl olan bu fırkayı ıs-19 mayıs 914 kfunete ve efkarı umum.iyeye gös
zım bey-Fakat H.us ordusunun siz- de Çanakkale Arı burunda. Liman termek! Sonra da Enver paşa, Ce· 
den üstün olmadığını da biliyorum. paşanın emrlle ingJiz Müstahkem 
Sizin hesabınıza harbe girmemek mevzilerine açıktu.n saldmlıla.r. Mev tnal paşa, (l'alat bey gibi gözleri pek 
elveriyorsa bize düşen de memleke- zi muharebelerinin icabına riayet hükumet adamlarını da ikna ederek 
timize gitmektir. edilmeden yapıla.İı bu taarruz bu harbi donanma ile açmak! ... 

13 EylUl 914 de ikinci fırkanın fırkayı hemen birkaç saat i~inde J tş birkere harbin açılmasınd1. 
Davutpaşa kışlası civarındaki ta.t- mahvetti. 9000 şehit \ 'e mecruh idi. Sonrası kara ordularının hare
bikabna gittik. Değil muharebe ter- verdi. Pek sevgili sınıf arkadaşla· ı kete getirilmesi elbet de zor olmıya 
tibab, yürüyüş kolu teşkili bile çok rımm da 'ehitler arasında olması ı eaktı. 
fena idi. Ortadaki Alman zabitle-

1 
bana iki kat iztırab ,·erdi. (Devamı var) --------

Çaııakkaleye gitmek Gzere Taıkışladan hareket eden bir 
alayımız; feYk ve şadümaoı içinde ilerliyor 

(2) Seyyar ordu erkanıharhiye 
reisi Fon MoltekPde bu tebliğ günü 
akşamı hastalığı bahanesile filen 
çekilmİf yerine vekil olarak Harbi. 
ye Nazırlığı yine uJıdesinde kalmak 
üzere Flakenlıaşm tayin olunmuş! 

Bu 7.atın ~ekilmesine Alman er
kanıharpleri de memnun oldular. 
Fakat mesele Alman ordusunun 
muvaf fakiyeU;izliğe uğraması idL 
Bu, Moltekinin ~ekilnıesile telifi o
lunabilecek bir İ~ değildi. Alman or· 
dusunda pek değerli erkamharp ge. 
nerallan var iken imparator; Malı
za büyük MoJtekinin şöhreli namı· 
nın bir tesir yapacağı za.nnile ener
jisi az olan bu zab riyasete getir· 
miştl. Harbin se\·k ve idaresine bo 
suretle imparatorun kendisi de ka
rışarak işi muvaffakiyetsizllğe nğ
rattddarıııa kimsenin ~üphesi yok~ 

tu. Halbuki bütün ümitler; ~i bir 
sahra harbile koza.nmalrta idi. İş 
mevzi muharebelerine dökülünce 
kuwet menbaı bol olan işin sonun* 
da muzaff.-r olacağı belli idi. 

................................................. ••••••••••••••~s••••••m••••••••••••••••••••••••••:::::::::::;;:::::::::::;:•••••••••••••••••••••••• ........................ 
(Boşt<1 rafı 4 cü b.ıyfada) 

Vef•; 6 - Süleyınaniye: O 
Kadıköy sa.basında yapılan Vefrı. 

Süleymani}'e. maçı bütüıi .tahminle
rin aksine olarak farl.ın bir netice 
ile nihayetlendi. Vefanın sıfıra kar· 
şı altı golle galip geldiği bu maça 
her iki takım da şöyle bir kadro ile 
çıktılar: 

Vefa: Azat; Vahit, Saim; Şiir, 

Lii.tfi, Süleyman; Necip, AbdUş, 

Şükrü, Sinan, Mehmet. 1 

. S~leymaniye: Nedret; Ruhi, Da
nış; ıbı·ahim, 1bra.lıim, Naim; Sub
ri, Süreyya, Muzaffer, Raif. 

Hakem, Feridun Kılıç. 

Takımlar sahada dizildiği vakit 
Süleymaniyenin on kişi olduğu gö
rüldü. 

Oyunun b<tşlamasil~ Vefa ilk da
kikalardan itibaren hikimiyeti elu 
alarak Süleymaniye kalesini sıkıŞ
tırmağa başladı. Iı,akat forvet hat
tında bazı oyuncularm aksaması 

yüzünden Vefa. ilk dakikalarda gol 
çıkaramadı. Ancak davı'ellin orta
larına doğru Süleyme.niye aleyhine 
verilen bir firikik ce1.asından isti
fade eden Lfıtfi takımına ilk go~i 
kazandırdı. Vefa hakimiyeti devre
nin sonuna kadar bu şekilde deYam 
etti ve devre 1-0 Vefanın galibiye
tile Dihll.Yetlendi. 

lkinci devre: SUleymaniyeliler 
birinci devreyi on kişi ol31'ak oyna
dığı için ikinci devreye yorgun bir 
§ekilde çıkWar. Bundan istifade e
den Vefalılar ilk dakikalarda Ab
dUşUn ayağile UstUste iki gol çıkar
dılar. Bunu Mehmedin attığı dör
düncü gol takip etti. Devrenin son
lıınna doğru da ·Şükrü beı;ı1nclyi 

ve Mehmet de altıncı ııayıyı kay
dettiler. 
Ve~ dakika sonra maç 6-0 

::>i..ı..le) ın;;ı.niyerun ııuı.glubıyeU!e niha
yeuenuı, 

Vefa takmıının huc:ıım hatlı aun 
biraz daha cıuzguu oynamış olsay
dı sayı adedınin ıazlalaşınauı münı· 

kündii. 

Beşıt..taş: 1 - Beykoz: O 
Lik maçlarına düu Ş<:ıet ::;tadın· 

da da devam edildi. Günün en miı- ı 
hi m kacşıiaşımun lie~ik ta~-Bey koz 
takımları arasında cereyan eden 
oyulldu. Takımlar araaıudaki miisa
vata nazaran oyundan evvei yapı
lım tahminlere nazaran hangi tara
fın kazana.~ağını kf'.sdh·ebilmek 
müroktin değildi. . 

Saat 15 te hakenı İzzet Muhit· 
tinin idaresinde baıılıyan oyuna her 
iki takım da şöyle birer kadro ile 
çıktJlar. 

Beşiktaş: M. Ali; Hüsnü Naci 
Bülend, Feyzi, Ziya; Hayati, Rıd~ 
van, Bedii, Şahap, Eşref. 

Beykoz: Safa; Bahadır, Btirhan 
Mustafa, Halit, Galip; Turhan, 
Hakkı, Şahap, thsan, Cahit. 

Kale intihabım Be~iktaş kaısan
dığı için oyuna Beykozun bir vuru
şile başlandı. Başlama. vuruşunu 
müteakip Beşiktaşlı Feyzinin yakın 
akrabalarından birinin ölUmU ınü
naeebetile bir dakika sükut edileli 

~a.çm ilk dakikaları Beşikt-aşın 
hakımıyeti altında cereyan etmeğe 
ba§ladı. üstUste yapılan hUcunı.Iar. 
dan birinde Beykoz kalecisi Safa. 
güzl"'l bir kurtarış yaparak takımı
nı bir golden kurtarıyor. Devrenin 
onuncu dakikasına kadar devam e· 
den Beşiktaş hakimiyetinden sonra 
maçın cereyanı mütevazin bir şekil 
alıyor. On birinci dakikada merkez
den yapılan bir hUcumda Rıdvan 
kaleci ne karşı kar§ıya kaldığı hal
de ~opu dışarı atarak bir gol kay
bediY.Or. Bu tehlikeyi atlatan Bey;-

kozlular Beşiktaş kalesine yaptıkla 
r~ mukabil biı· akında Şahap ta Be 
şıı:taş kalecisile karşı karşıya kal 

· dıgı halde topu dışarı atıyor. Ma 
çın 39 uncu dakikasında Beyko.z a 
leyhine çekilen bir korneri Hüsn" 
güzel bir kafa vuruşu ile Beyko 
ağlarına takıyor. Oyunun bund 
sonraki kısımları Beykozun haki 
ıniyeti altında cereyan ederek dev 
re 1-0 Beşiktaşm galebesile netice 
Jeniyor. 

ikinci devre: 
Oyuna btiyilk bir süratle başlı 

yan Beşiktaşlılar ilk dakikalard 
itibaren hakimiyeti ele alarak Bey 
koz kalesini sıkıştırmağa başladı 
I~~· Fakat Beykozun bugün cldde 
~el bir oyun oynıya.n Beyko 
mudafaası Beşiktaş akınlanna mu 
vaff akiyetle mukabele ediyorlardı 
Devrenin yirminci dakikasına lı:a 
dar devam eden Beşikf.n .. hikiın" 
~ ~ ı 

ye ı bundan sonra gevşediği i 
Beykozlular vaziyete hrudm oldu 
lar. 

Fakat bütün gayretlerine rağ· 
men maç 1-0 Beşiktaşın galibiyeti 
ile nihayetJendi. 

Barutgücü sahasında 
maçlar 

Barutgücü sahasında heı 
hafta muntazaman yapıhnakU 
ol~n -~açlara dün de dev.a.m edikli. 
Günun en mühim maçı Barutgücü 
- Harbiye Yılmaz A takımlan a· 
r~smda cereyan etti. Oyun b~tan 
nıhayete kadar çetin bir IJekUde ce. 
:ey~n .. ey~~~ek 1-0 Barutgücilnün 
ustunlugu ıle nfüayetlendi. 

.. Bundan evvel kaı·şılaşan Baku·. 
koy rum takımı ile Barutgikü B 
takımı karşılaşması d~ 4-1 Ba -
kırk~yUnUn galibJy~iyJe netice ~ 
leııdı~ 

.(Sonu '1 lncl aayfada) 
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Bir Hatua Defterinin Hikayesi ... -ı li e 

-2-
Yazan: Neriman Hikmet 

Liseyi birb~ tıene evvel bitir· 
nıiş, Edebiyat fakültesine devam e

diyormuş, Bu arada çalışma.k para 
kazanmak ihtiyacında olduğu için 
de bankanın açtığı tnilsabakaya iş
tirak etmiş geçen sene buraya me
mur da olmu!}tu.. Orta halli ailesi 
kalabalıktı, kazancı babasının ka· 
zandığı maaşa eklemek mecburiye
tinde kalıyordu. Şermin hayatta her 
şeyi hoş gören şen, görünen bir kız· 
dı. 

hayret ed1yoı· ainirleniyo.rdu, onu se
ven delikanlıya içerliyordu. Gence 
kfilı acıyor, kib ktzıyor, kızın 'ana
sına babasına merhamet derecesin
de bir zaf duyuyordu. 

Şehri Sür'atle Umrana Kavuştur
mak için birçok yeni işler yapılıyor 

Banka.ya Onıversitedcn yapılan 
bir dedi kodusu vardı. Ayni fakül
tedeki genç bir erkek arkadaşile a· 
ralarında çok eskidenberi bugün de 
devam eden bir aşk bağlılığının 

mevcut olduğunu söylerlerdi. 
Jalenin bir tek hususi meşğuli· 

yeti vardı: Hatıra defteri tutmak . 
O, yaldızlı güzel ciltli bir de kUçük 
kilidi anahtarı bulunan defterine 
her gününUn baııit hadiselerini not 
ederdi. Bunu 8.dct edinmişti. Her 
akşam yemeklerden sonra odErnına 
çıkar kapanırdı. Bu güne kadar cilt 
cilt defter doldurdu. Bu yazılar o

nun günlük hayatını hülasa eder. 

· Habra defteri onun sırdaşı ,de· 
dı kodu arkadaşı idi. Her şeyini hiç 

çekinmeden sıkılmadan ona aça bi· 
lir. söyliyebilirdi. Ancak burada o
lacak olmıyacak hayallerini tasvir 
eder .. Biltiln endişelerini kinlerini, 
emellerini anlatırdı. Bu defter onun 
içinin tam bir hUlasası idi. tnsanlar 

daima birbirlerine iyi akıllı görün
mek mecburiyetindedirler. Delilik 
etmek fenalık yapmak ihtiyaçlan-

ruızı hep gizleriz. HareketlerimiJ 
düşUncelerimize uymaz. Bütün çir
kinlilderimizi güzel göstermeğe ça
lışırız. Halbuki lalenin defteri ha
kiki bir insan iç yüzUnU olduğu gibi 

Şertninin ellerinin güzelliği önü
ne gözlerinin çirkinliğini gdiriyor, 
onun hareketlerini, biçimini bozu
yordu. O dünyada harikulade ma
nasız bulduğu birinin bir değer ka
zanabilmesine aklında yer vermi
yordu. Hele kızın edebıyat fakülte
sine devamın.ı boş buluyor insan di· 
yordu, ya para ka.-.atmtak için lıaya· 
ta tam atılır, yada ok~a. sarılır. 
Şernıinin okumasını da fazla buldu
ğu satırları oluyordu. Ona kaf8.91n· 
da türfü tUrlU renk , şekil, ruh veri· 
yordu. 

Artık Şermin Jalcnin hayalinde 
daıma sevilmiyen bir taş bebek, bir 
~ukla idi. Onu i.sted.ih'İ kalıba koyu
yor onu ağlatmaktan saçını yolmak
tan, yere atmaktan, ezmekten ayrı 
ayn zevk duyuyordu. 

Fakat Jale odasında habra def
terleri arasında her türlü kuvvete 
sa.hib olduğu halde ymt' mağlübdu. ! 
Bunu his.sediyorrlu. 

Yalnız, o 00.ı:ıit bir yazıcı mıılıa
ı·etile yazdıklannı birer defa okursa 
mağlubiyetin derecesini daha iyi an
lıyacaktl. lnsanlann bU'birlerini ol
duğu gibi bayatta kendi kendileri
ni de aldatmalart icabedcr. fuvaf
fakiyetin en büyük evrini unutu
yordu Jale ... 

lşte her gUn bankada ~ermine 
rastl::ı.dıkça Jale, gecelerin mağlubi
yetinden hasıl olan bir asabiyetle tu 
h~yor. ona karşı olan bu garip 
hislerini belli etmek üıtemediği halde 
içini meydana vuruyordu. 

-SON-
gösteriyordu. ............. iiiiiiii .... ~~~~~-.......~-2~---

Son aylarda yazdığı şeyleıin Mahmu :P"'.Q camii tamiri Htti 
mevzuunu ekseriya Şermin te~il e- :Mahmutpaşa camisinin tamirine 
-diyordu. Şermini çekemediğinin se- başlanan kısmı bu ay iQinde bite

cektir. 

-~~--

Gerede (Hususi)- Şehrin sula- 'j 
rımn kirec;ten tesviyesi için belediyo 
su tesviye cihazı a lmağa. karar ve'.:'
miştir. Ve münakasaya konmuştur. 
üç ay zarfında cihaz yerine yerle~· 
tirilerek halkrn kireç~iz . u içme"'i 
temin edilmiş olacaktır. Geredeliler 
bu teşebbüsten fevkalfı.de 111~mnun· 
durlar. Şehrin ortasında büyük~·.! 

bir gelJze hali ir~iıı lüzumlu olaıı aı·,.:a 
nın istimlaki hitam bulmuş, halin 
projesi yaptLrılarnk münakasaya k 1 

nnlmuştu.r. 

Esen l.ept me8elesinde yazm o
tele ihtiyacını karşılamak i~in bü

yük bir kö:}k yaptırılmı::-, inı.ıaaL mev 
sim dolaytsiyle ilk baharda ikmal e · 

· kireçsiz su ve temiz bir sebze haline 
dilmiş olacaktır. Bu yaz gel'edelileı· 
sahib olacaklardır. Belediye etfaiye 
cilerini takviye etmiş mevcut moto
pompa ilaveten bir de arazoz ya
pılmaktadır. Kı5a bir z,ımanda bu 
da ikmal edilecektir. 

Şehrin ana caddesinin imal planı 
müuakasayu konulmuştur. Belediye 
daha verimli ve esa::;lı çalışa bilmek 1 

için uzun tctkikattan sonra bir ça
lı~ma programı vücucie getirmiştir. 
önümüzdeki iki senede fenni. ve hcc· 
türlü teçhizatı havi bir mezbaha 
ve usri kabri~buı. elektrikle m\i tf• 
barrik değirmen ve furun yapılacak 
işler meyanındadır. Halk bu verim 
li ve ınetodtu çalışmanın Cumhuri
yetin büyük nimetlerinden olduğunu 
bilerek belediyenin bu mesaisinde 
muvaffak olması ic;in her türlü tes
hilab yaµmuktan çekinmiyecekllİl'· 

ler. 
SaW.hettin Twu;er 

Gerede 1-. aikevi 
ça"ış naları 

da belediye tarafından kitap saray 
ve yayın şubesinin işlerini kolaylaş
tırmak için bütün şehir halkını işi
tebileceği -;ıekilde hoparlör ve mikro 
fon tesisatı vücude getiıilecektir. 

Bunun için lanınmış firmabrdan 
teklif istenilmişti. tçtimai yardım 
şubesi alakadar makamatlarln. iş 
birliği yaparak ilk mekteplerdeki 
fakir çocuklara sıcak yemek veril
mesi temin edilmistir. 

G-Osterit şubesi yakında Uzun 
Mehmet piyesini temsil etmek lizere 
çalışmaktadır. 

Hulk tlersha.neleri şubcsiuı..le haf 
tanın iki nkşamında hic; okuma yaz
ma bilmiyen genclere okuma ya.znı 'l 
öğretmek için hir dershane nçılmış
tir. Ayrıca hesap bilgi~ü de öğretil
mektedir. Fırka ve Halkcvi bir da 
halkın işl 'rini teshil ve kendilerine 
yol göstermek üzere biı müracaat 
bürosu açm1c;tır. Büroya flehirli ve 
köylü herkes müraco.ntıa dil~klerini 
k:ı nt ettirmktedirler. Par! i v H l
kevi bu işe fazlaca itina giistermek· 
tedir. 

Tamire muhtaç bir 
köprü 

Erbaa (Yeni Sabah) - Er· 
baa- Anıasya aı a.sı YeşiJ Irmak U
zerinde eski ve her yıl artZa göste· 
ren tamire mulıtaç bir köprU vardır. 
Şose Uzednde ve mühim bir mevki
de bı h.mması hasebile bu köpri.i ay· 
ni zamanda Erbaa ile Amasya arn
!nndaki Hububat üzerine ehemmi
vetli mikt:.ıı·da ticari muamelenin ce· 
"reyan etme.sine yardım eder il.zerin
den her gün Erba dan, Amasyayıı. 
Amasyadan F.rbaaya araba t•csair 
vesait i~ler. Son günlerde bu !,ı.ipriı 

'.ne arızalanıııı:-. ve ih.l'rinden ~t· 
·çilemez bir hale ·gelmiştir. Alfıka<lar 
yerlerin al[tkru;ızlığı karsı.smd? Tek
ke Nah iyNıi ve civan köyler hu işle 
alakadar olmak mecburiyetinde kal-

Tefrika No. 20 Yazan: BEDIT ESEN 

Emeli öpUp koklarken zihni l 
mlitenıacliyen bunlarla meşguldü. 
Nenen sonra öpii.:> :-evme sağnağı 
durdu. Ve yavrusunu kucaklıyarak 
ayağa kalktı. 

Etrafındakiler~ bakarak: 
- Medidin odası hangisi efen

dim? diye sordu. Pansyon s:ıhipla. 
rinin hepsi vaziyeti kavramıştı. Gc· 
len adam, Medidin hiç bahsetmediği 
fakat çocukların ağzından dü§miyen 
babalarıydı. 

Cumartesi günleri Medit erken 
çıkamadığı için, ya ihtiyar, ya kız
lardan birisi ümidi mektepten alır, 
annesi işteıı gelinciye kadar onlar· 
la otururdu. Bu zaman zıt.rfında ak· 
Jı crnıiyen yavrucuk parça, parı;a 

hemen bütün ha.yatlarını anlatmış· 
tı: 

( B .... de iki yanı olu ağaçlarla 
gölgeli geniş biı yolun üstünde, hah 
çosinde bin lıir ~eçit çiçekler, güller 
olan, fıskıyelei mermer havuzuna 
sa1kım süğütlerin iğildiği, korusun
da bülbi.ıllcrin öttüğü kocaman, gü
zel bir evleri vardı. 

devam ederdi: 
(- Sade bir gün, salondan ko-

şarak geçCi·ken bir sandalyeye çar 
pıp devirmi§ti. Bnşka zamanlar bbv 
le bir kabahat yapınca.; babas1 onu 
çağırır: 

- Bak evladım yürürken etra-
fına bak.. bir şeye ~arpına, devirme 
artık büyüdlin sonra seni a},pla.r
lar. diye nasihat ederdi. Halbuki o 
gün, yerinden öyle bir fırlamıştı ki 
ümit az kal:--ı.ın korkusundan bayıla-
<c_aktı. üstüne yürümüş: . 

- Ne biı;im koşmak o? Dıye 
kendini öyle dövmüştü ki zavallı an
neciği yerinden fırlamasa ümidi 
öldürecekti . .Annesi bir elilc babası
nı zaptcderek onu balkondan içeri 
doğru savurmuştu. i.Jmit, rüzgar 
gibi kaçmıştı. Meğer babacığı o gün 
hastaymış annesi öyle söyliyordu.) 

Bir gün. sözUnün burasında göz

leri dalarak düşünmüş: 
- Emine hanım teyze .. Hiç .. bü· 

yükler de dayak yirler mi? Diye 

Rormuştu. 

Y cmcz çocuğum. 
dun? 

- Hiç ... 
ümidin odast annesilc babası

nın odaların1n yanında idi. Hep be
yn7. oda tnkımı ve yaz•hanesi vardı. Sonra bir müddet daha baktığı 
Sınıfını iyi geçtı diye tatilde baba· yere dalarak düşünürken sonra zih
cığı ona bir de sinema makineAi al· nini kurcalıyan şeyden kurtulmak 
mıştı ama acele geldikleri için an· ister gibi birdenbire: 
n~i unutmuştu. - Galiba babam, o gün ... anne-

Annesinin yüzükleri, küpeleri mi de dövdüydı. Ben salona doğru 
ne güzel elmasları vardı. Şimdi an- kaçarken bir tokat sesi duydum.. 
nc,;i onları hiı,; takmıyor .. Eskiden Sonra ... ben odama kapanmış ağlı· 
olduğu gibi dudakln.unı boy:.ı.nuyor, yordum Annemin <Beni dövemez
k i rpiklt>rinc· rımel sUrrni\'Ordu. Ga- sin l diye bağırdığını merdivenler
liba aceleyle onları da unutmue o- den koştuğunu duydum. Kapıyı a
lacaktı! c;ıp onu da sakhyacaktım. Hızla bir 

Annesılc babası beraber olduk- odaya girip kilitlendi. Arkasından 
lan va.kıt hep yan yana, otururlar- babam da ko§uyordu. Korkudan ka
tli. ·Bazan babası yvhut dı. annesi pıyı kapadım Sonra babam orad'l. 
-bir.birlerine söyleşirken işitmişti- durdu, durdu geri döndü. Babam 
Dcı terdi ki : acaba annemi de mi dö,·mek için. 

- Bizim aileye, hem de bütün 1 koşuyordu? Ama (Medit .. Meditçi~ 
rlii'nynya mesut aile örneği olacağız\ ğim) diye bağrıyoı·du koşarken ... 
bak on senedil' birbirimizi es~isi gi- Ben o gece hiç uyumndun. Emine 
bi SC\'iyorıız. Anra.mızda bır şey~ hanını teyze .. Ne annem ne babam 
geı;mcdi. .ın~;ıllah elli senede geçse! gelip yatmadan beni öpmediler. Ga
birbirimizi yine böyle seveceğiz. 1 liba annem de o kilitlendiğ odadan 
Hep böyk el ele oturacağız. çıkmadı. Bitişik odada ka~de4~ 

bebleri pek çoktu. Onu çirkin oldu
ğu için onda hiçbir meziyet bulama
dığı için sevmiyordu. Sonra bu sa
kaletiyle beraber aşkla sevilmesine 

Kalan kısmın tamirine rJnümüz
deki haziran içerisinde ba:ılanacak 
tır. 

Gerede (Huı:;usi)- H<ılkevimiı 

kışlık çalışma progranunı tanziın 
ederek işe başlamıştır. Haftanın cu
maı tesi günleri akşamları halkevi 
salonunda muhtelif mevzular üzeri
ne köylülere müsahabclcr tertip e
dilmi~tir. Köylü bir i~le çok ill!İİPıı
miş olduğundan müsahabc geceleri 
ayrıca radyodan da istifadelerini 
temin ic;in salona radyo konulmmı
tur. Spor şubesinin avcılar kolu haf 
tanın pazar gtinleri kalabalık bir 
kafile halinde av tertip etmekterlir-

mışlardır. 
S k d . · · ı d' •· " dr> iki üc: kere uvandı. (Anne) dıye ag-l>nra, ·en mı gız en ıgı .Yer - - .. 

' .. 1 l d k <l d ~ .. ·· ·· 1 !adı da babam susturdu. Ondan bilı· b. gormez er ı u a. u aga opu~ur er- . .. . 
Bm-ada yapılmnktn olan ır er B t'r .t ld _ d vorum. Bır mııdı:let c;u~amk yıne dU-

mekteb inı~aa.lınt gözden g>et;irmck 1• azan ,mı 0 ugn yer en Çt· ı · .. ·· 
kardı. O zaman omı da kucaklarln.r • şunmuş: .. .. 

Samsun Belediyesinden : 
Şehrimizin 250 lira ücretli Elektrik mühendis 

müdürli:ğü m nhaldir. Taliplerin vcsikahrile 

müracaatları. 

ve i,letme 
l elcdiyt!mize 

(638) 

--- •• --- ler. • 
Köycülük ~ubesi köylere geziler 

tertip etmi~liı' ve ilk geziııi bu hart·• 
yapılacaktır. 

Gezide köylünün sıhhi, iktisadi, 
ve içtimai iş ve dertlcrile meşgul 
olacaklardır. 

lizere kas::ıhaya gelen Tokat nafin- vint•; _ Anın burul\ler dayak yemez 
sına mensub fen memurlarından bi- - dediniz değil mi~ 
risine nahiy" mti ü:--ü tarafından Ruıılaı· koca. ı..lelikanh, koca Hem babam hiç okada.r sc\•diği 
köprüye ke.dnr giderek ara~ının tes- genç kız olaca.l<la.r ·· Meselfi dli!'3lin anneme vm ur mu? Annem, beni 

bl.tı· \'C bu 1·~ 1·,.1·nde ı··~ap cd""ek h"ı·- Mcdit .. ümit siyah frak.l:::r giymis.. b _ " ..... "' .... dövdü diye bnbama agırmıştır o 
Pcrap::ı1usta düğünü oluyor .. Benim 

eırn11 k()y biHçeginden veril ·c • · 
8öylcndiği halde bu memur nr'mda 1 Medidim gibi beyaz tüller içinde bir 

bir ı:;aatlik yere nrnkın~ ile g·tmck- geiın .. 

gece ben öyle zannettim ... 

ten imtina etmiş ve Tokıda a ·de~ Di,ye babası anlatır ve ikisi de 
eylemi~tir. Hadiseye layık olduğu gülfü;crck gözlerini bir yere diker-ı 
ehemmiyeti vermesini Na.fic:ı idar~-ı lcr di.isünlirlerdi. 
sinden rica ederim. · An~csi, bazan kabahat yupınc:ı j 

•~rbo.a Ut•M.ek Nahi~•·~imtt• P<1s- on·· ıl··nlır hırp~tlardı ama buh:t'llll'' 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Ronıatizm -ı, 
•~nalji, luraklak 1'• Hth 

• .. lealud. flad• ' 

atnlarıa1 n derlıal kea~r. 

b .. abaibilir . .. -

Ar şubesi musiki derslerine baR
lamıştır. Ve bir bando varlığı gös
termektedir. Ve kitap saray ve ya
yın şubesinde fırka salonundaki kü
tüphaneyi gece gündüz halkın istr
fadeslne bırakmaktadır. Bundan ma 

ta ı;ubt-sl açıldı: hiç t:öylcnıezdi. ümit babasından 
Erbaa (Yeni Sabah) Posta irl::ı.- hiç azar işitmemiş, hiç dayak ycme

re8ince göriil<'n lüzum üzerine lrn
za.nın Destek nahiyesinde bir post:ı 
şubesi a<;llmıştır. 

Bahri Ahmet l1na1 

miE?ti. Sade bir gün ... ) 

Kimbilir ka<:lI!cı defa anlatt1ğ1 
bu vak.aya gelince elleri.le gözlerini 
silip ai-1.adığını sakl:ımağa çalışaral<, 

Sonra ertesi gün annem, baba
annesi basta diye bir telgraf alon .. 
Babam köyde idi, onu görmeden 
nccle ile buraya geldik. Babaannesi 
hnst:ı, biz gür:.iltü yaparız <liye an· 
nem, bizi oraya götilinıedi. Once 
bir otele indik. Sonra buraya gel
dik.. Şimdi, her giin baba.annesin~ 
bakmağa gidiyor. Her gün daha iyi 
iruiı;.. Amma kuzum Emine hamm 
teyze, bunları söylediğimi annem 
duyma.sın olmaz mı, sonl'a çok Uzü., 
lür.. (Devamı •ar) 

-il-
Parkın dü.ı yolu üze.rinde araba 

kayıyor, rU7.giı' genç kızın yü.zünU 
kamçıbyordu. Dönemeçlerde, fener
lerin beyaz ı~ığı ağaçlan, kalın gö\·· 
deleri aydınlatıyordu. 

Şimdi kapıcı dairesi, açık dW'an 
bi.iyilk kapı. ve kırmw bir llmba 
dyl.Sl görülüyordu. Birkaç saniye 
sonra bunlar da geride kaldı. 

Demiryolu. §Oseyi sağa doğru bir 
l8Yir takibine mecbur etmi~t,i. Bun
dan sonra. vadiyi takib ederek köp
rüye doğı'U indirdi. Svanild gayri 
tabü bir ses işitmek i~in beyhude 
yere kulak kabarbyordu. Birdenbl· 
're yanındw büyük köpeğin ayağa 
kalaekmak istediğini, eonra da tit· 
riyerek kendisine sokulduğunu fark
etti. Genç kız hayvanlardaki hissin 
nekadar kuvvetli olduğunu di.i$ine· 
rek ne yapacağını §&§U'Clı. Orman· 
«lan gelen rlizghı yalnız koklamak.le. 
bu cesur ve halis kan lri köpek, kor 
.ku içerlainde yürllyordıı. 

Araba köprUye pldi. Bağa dön· 
r au. bundan sonra, bir tarafı tepe. 

lerin arasından gelen gUmli§ renkli 
bir dereciğe kadar inen tozlu çitler· 
le örttilj.l uzun bir yolu taldb etti. 
Çahlıklar, yan barab dıvarlar, an
cak yılQızlarıo aydınlattığı kilçftk ev 
leri kapıyordu. Uzaktarda sisli vadi 
aclyip, korkunç kayanın stislediği 
tepe siyah bir gölge halin~ görünü
yordu. 

Köyü geçtikten 80llra yol vahgi 
Jorlann J881Zhğı arumda uzayıp 
gidh•ordu. Svanild kard~inin, arka.. 
<18* Godarda gittiğini biliyor l"e ha
li orada konuşmakt& olduğunu dU-

3ilnmek de son ümit çuesi olarak 
kendisini göeteriyordu. O eiyarları 
alUJmış gözleri karanlıkta Godord 
adını seçti. Yalnız i1st katta kil~llk 
bir pencere aydınlık: idi. Demek ki 
Oliver gitmişti. Zira Godard klmy& 
işlerile uğraştığı odasında bulunu· 
yordu. 

Her halde Oliver, orman kena.· 
nndruı ge~n bu stiriilerin takibet· 
tiği yoldan yürüyerek aatoya dön
mUş olabilirdi. Bu düşünceler ge~ 

kız otomobllinl dar yoldan ıürer
ken hep Eİhninde dol&iıyordu. Biraz 

T cfrilu. No. 3 

sonra sağa döndü ve donmuş çimen 
ler üzerinde kayıu·ak ormana doğ~ 
ru yolunu değiştirdi. Araba, şimdi 
bazı dallara. çarparak ilerlemeaine 

devam ediyordu. Nihayet ormana 
giden tepenin sırtlarını da çıktıktan 

sonra1 sık ağa.çlı mmtakaya gelerek 

durdu. Orman, önünde uzanıp gi
diyordu. 

Aleks henüz bir korku eseri 
göstermiyordu. Rüzglrın tesirile 
sallanan ağaçların ağır iniltileri 
genç. kızı sardı. Yere dtl§en dalla· 
nn çıtırdılan, çalıların ve :Cojerlerin 

mınldıları, otlar.ın hışırdılan ara
sında Svanild bir elinde lambası, 
ateşler içinde ve ayni zamanda do· 
ııarak ilerliyordu. Ormanda gecele-

Çeviren: R. SAGAY 

yin insana hO§yet verecek bir suret· 
te yükselerek semayı tamamile 
kaplıyan çam ve kayın ağaçlann

dan mürekkepti. 
Bu korkunç dekor içerisinde 

genç kız, bilhassa ani bir surette 
belki bir ağacın tepesinden inecek 
veya yanı başında topraktan fırla
}'lverecek şeyden endişe ediyordu. 

Aleko, başını ild tarafa sallıya
rak önUnden gidiyordu. Zaman za
man genç kız, kardeşinin ismini bağ
nyor ve ayni zam.anda bu bağırma
sının baeka. kulaklara eri.şmesindcn 
korkuyordu. Bir mahzen gibi 
karanlık bu ormanda insanlan 01-
meğe mahköm eden o nılithiş şey 
glzlenmlıf bekliyordu bu muhakkak 
idi. 

Gayet hafif bir· giirUltü kendisi
ni geriye bakınağa mecbur etti. Ve 
U7.akta anba.sının fenerlerinin ı~
ğını gördü. Bir dönemeç, bir müddet 
sonra onu da kapayarak, harici l
leme bağhyan sonuncu bağı da kal
dırıp attı. 

Svantld, birisinin kendisinden ev
vel geçtiği belli olan bir açıklığa ~el
di. Donmuş toprak hiçbir iz taşıma. 
yordu. Fakat otlar hala dli.ı ve çiğ· 
nenmi.ş duruyordu. Birdenbire A· 
leks, daha ileride tekrar bir kü<JUlt 
hir açlıkla yOk~e+cn büyük bir me
şe ağacına doğru giden dar yolda 
koşmağa başladı. Köpek meşe ağa
cının önüne gelince durdu. Ve top· 
rağı endişe ile kokladı. Svanild J!m
basını yere doğru indirince, rengini 
değiştlrmiş ve donmuş kan lekeleri 
ile ağacın gölgesi üzerinde tam boyu 
hizasına gelen bir kısmında daha 
koyu lekeler gördü. Ağacın dibin
de dehşet verici bir halde parçalan
mış bir et ve kemik yığını duruyor
du. Genç kızın kalbi durdu: Bu QJi • 
verin adet! bir tay bUyüklUğUndeki 
iri köpeği idi. Arka bacaklarından 

biri tamamile kopanlmış, bUkUlen 

ve ezilen vücudu bilihara meşe ağa
cına flflaWmı~tı. Bu da mütearri
zin şeytani bir kuvvete malik old\l
ğunu göarteriyordu. 

.Aleks. arkadaşım kokladıktan 
sonra. tekrar ileri abldı. ve g'övdesi 
bir yıldırım ile o,-uhnuı muazzam 
bir çam ağacının önUnde durdu: 
Oliver kalın bir ot ve yosun taba.ka
sı üzerinde kanlar içinde serilmişti. 

Lambayı yece koyarak Sranil i 
kardeşini kaldırdı. ve ağaca dayadı. 
Kalın ipek fuları kirlenmiş, büzm

müş, pardesüsünUn kollan parça 
parr,a olmuştu. Genç adamın yll7.U 

taınamile morarmış ve şişmiş. kol
lan, elleri, kırmızı renklerle bulan
mış \'e buz gibi olm~ırtu. Artık pıh-

tilanun kanın akması durmuştu. 
Svanild, hemorajinin ölUmden mi 
yoksa soğuktan mı dindiğini hentiz 

bilmiyordu. Kardeşinin kalbinin a· 
tıp atmadığını öğrenmek istedi .. Fa 
kat kendisininki göğsünde o derece 
şiddetle çarpıyordu ki, bundan da 
bir ~Y anlamadı. Kulağı hiçbir şev 
l§itınenıişti. 

(Dev .. ı var) 
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J Spor • O L.................................. 321 ila 32p doğuınlularm yokla.. op apl • malan 16 ~battan 18 fUbat günU· 
• • . d ) Fatih Aşlıe:rllk ıu~den lhti- ne kadar. 

(Ba.tarafı S met •ayfıtı a ı...a .. i18.n• 
lfadıkay sahasında corey~ e· pı1Y.Okb&:u't.sıh-~EyUp · kazalarının · 326 ila 380 doğumluların yokla· 

.. bak mekteplilerin - • a ı malan 27 ıubattan 3 mart. 939 gü. 
den bu musa aya zi h sene mUtad olan ihtiyat asker- nüne kadar. 
kulüplerden ayrılması il.zerine en • -~-:- klamalanna: 6 pbat/-
yadc müteessir olan tsta.nbul.spo~- )939t:ı·uuuda ~alanacak ve 15 mart 939 B - Ye§ilköy nahiyesi köyleri 

U4-.-Akkil bır UG!i' ihtiyat eratından. 
lular tekaütlerden m ~ . da hitam bulmak üzere devam ede-
takımla çıktı. M~ta kıymetli ha- . 310 ila 320 doğumluların yokla· 
keınlerimizdcn hakem Adnan Akın cektir2 _· voklamalar hergün saba)> malan 12 §Ubattan 15 §Ubat 939 

uı maçın ı. gUnUne kadar. 
ile Nuri Bo::;utun b unması ir 9 dan 12 ye kadar devam edeceğin- 321 il! 325 doğumluların yokla-
cereyanı üzerine cidden alakalı b d bunun haricinde müracaat e- malan 20 şubattan 22 şubat 939 
şekil verınişt.i. tstanbul sporlulara denilmemelidir. Her ihtiyat çağında 

rd teşek gUnUne kadar. 
nazaran genç oyuncula . an - bulunan yoklamasını yaptırmağa 326 ila 330 doğumluların yokla-
kiil eden 'T.opkapılılar ilk devrede Ufus cüzdanına i§aret ettirme· malrı 4 marttan 10 mart 939 gü
yaptık1arı iki golle müsabakayı ga- ve ~bur olduğundan aksi hald9 nüne kadar. 
lip olarak bıtirmeğe muvaffak ol· hğe ket edenler hakkında askerlik are .. C - Mahmut bey mahallesi köy-
dular. kanununun maddei nıahsusuna gore leri ihtiyat eratından. 
ikinci küme lik maçları cezaıandınlaca1tlard1r. sıo na. 320 aoğumıu1arın yokla· 

İkinci küme Jik maçlarına dUn 3 - Fatih ve Eyüp ~azalarıı~ın maları 12 şubattan 15 şubat 939 
Şeref stadınd.a devam edilDÜŞ ve yoklamaları nahiye nahiye ve o- gününe kadar. 
Galata gen,.1er birligıw · Boğa.zi~i spor ğum doğum muayyen giinle~e ya· 321 ili 325 doğumluların yokla-

'!t' • - b .. l aşagıda sı· kulübüne 3-2 galip gelmiştır. pılacagından u gun er maları 23 şubattan 25 şubat 939 
KaragUmrük ile Fener YılmılZ rasfle yazılıdır. . . 1 gününe kadar. 

arasındaki maç hakemin gelmemesi (A. - Fatih mer~~ nahiyesıle 326 ila 330 doğumluların yokla· 
... n rük Şehremını ve Samat· 

yüzünden yapılamamıştır. Kara&-:m : . 
310 

il 320 dogu-m- maları 11marttan15 mart 939 gü-
ya nabıyelennı e nüne kadar. 

Gayrif edere lik maçla~ t ıuıan 6 şubat 989 dan (pazartesi, 3 - Mahalle mümessillerile köy 

müddetten beri devam edilme~te ma'günl~ri) 16 şubat 939 kadar' lama giinlerinde behemehal hazır 

olmayıp yalnız tetanbulda ,apllao
caktır. 

2 - 310-320 doğumluların yok
ıamalan 6 ıubat 939 puart.esi gU-

nünden 16 şubat 939 çarşanbaya 
321-325 dahil 16 şubat 939 perşem 
beden 25 şubat 939 cumartesine, 
326-330 ciahil 27 ıubat pazartesi 
günilnden 15 mart 939 çarpmba 
gttntine kadar yapılacaktır. 1 

3 - Yoklama her gUn sabah· 
leyin saat 9 dan 12 ye kadar devam 
edecektir. 

4 - Bu müddetler zarfm$. 
yoklamaya gelmiyeıı mükelleflerin 
askerlik kanununun emretmi§ oldu
ğu cezalarla tecziye edilecekleri gi
bi çalışmakta olduklan devlet d.a· 
iresinde, fabrikalarda ve hususi 
müesseselerden veyahut i§çi olarak 
kimlerin nezdinde bulunuyorlarsa 
yoklamalarını yaptırmak Uzere vak 
tinde askerlik gubesine göndenni-
yenleri ve bu yoklamalan yaptırdık
lanna dair nüfus cüzdanlarına mee
ruhat verdirmiyenleri, istihdam e
denlerin de askerlik kanununun 93 
üncü maddesi mucibince ce.7.alandt-
rılacakları, 

5 - Yoklamanın devam ettiği 
müddetler zarfında ve 6, 7, 16, 17, 
27, 28 şubat ve J mart tarihlerinde 

Vapurların Kalkış Gün ve Saatleri 
30/ lkincikanundan 6/ Şubata Kadar Kalkacak 

Vapurlann isimleri, Kalkış Gün ve Saatleri 
ve Kalkacakları Rıhbmlar. 

Karadeniz hattına- Sah 12 de (Tarı), perşembe 12 de (Aksu), 

Bartın hattına 

l:amit hattına 

1'azar 16 da (Ege). Galat-a rıhtımından. 

- Ç.arı:mnba l 8 de (Antıaly.a), Cumartesi 18 de 
(Ülgen). Sirkeci rıhtımından. 

- Pazar, Salı '\C. Per enbe 9.80 da (Uğur). Top 
hane nhtımında.n. 

Mudanya hattına - Her gün 9 da (Marakaz) vapuru sistemi va
pur lardan biri, Cumartesi ıayrıca 18.30 da 
(Trak). Tophane rıhtımından. 

Bandırma hattına - :Pnza.rte~i, Çarşanba ve Cuma 8.15 de (Trak), 
a~ rıca Çan;anba 20 de (Konya) ve Cumerte i 
20 efe (Anafarta). Tophani! rıhtımından. 

Karal>İK• hattana - S 1ı ve Cuma 19 da (Bursa). Tophane rıhtı 
mmclan. 

lmroz hattına - Pazar 9 dıa (Tayyar). Tophane nhtımmda.n. 
Ayvalık hattına - Çn~şa.nba 16 de (Mersin). Cumartesi 15 de 

fzmir sürat 
hattma 
Merain hattına 

, (Bartın). Sirkeci nhtımından. 
- Pazar 11 de (İzmir). Galata rıhtımından. 

Gayri federcler arasında bır salı ~rf;amba, perşembe ve cu- muhtarları kendı mmtakalan yok-ı' 

olan lik maçları dün de Taksım (B. -- Eyüp kazası mer~ez n~-. bulunacaklardır. 
. tadında icra edilmiştir. G~ini\n hiyeslle Fener ve Rami nahıyelerı- 4 Yoklama müddeti zarfında! 
en milhim ka~ııa.,ması Arnavud • ni 310 ile 820 doğumluları 11 ş~- yoklamaya gelmeyen yerli ve ya-: 
köy - Barkoba takımları araRın- bat 939 dan (cumartesi, pazartesı, bancı milkelleflerle 3. maddedeki a

Eminönü merkezi, 8, 9, 18, 20 şubat Telefonlar: 
ve 2 ila 4 mart tarihlerinde Alem- Mwkez ) Denizbank binası 42497 

- S~h 10 da (Dqmlupınar), Cuma 10 da (Erzu 
ru m). Sirkeci rıbtımındıan. 

dar, 10 11, 21, 22 şubat ve 6-8 mart Acenteler ) Karaköy k.öpriibAfı 42362 
tarihlerinde Kwnkapı, 13, 14, 23, Sirkeci yolcu ..ıoma 22740 da icra edileli. 2 bin kadar bir se· sah, ve çarşamba günleri) 15 RU-

yirci önünde yapılan maçı Al 1 ~- bat 939 a J<adar. . . 
Jlkadaran ve resmi hususi daire ve 
müesseselerle, fabrika ve §irketler 
ve saircdc müstahdem olanlan da 

24 şubat Vfl 9-11 mart tarihlerinde İİl••••••••••••••••••••••••••llill 
vudköy ikinci devrede attığı. bı.r (C. -- Fatih merkez nahıyesı\e 
golle sıfır. bir galib olarak bır•,.dı. Karagümrük, Şehremini ve Samat· 
Ayni kulüplerin ikinci takımla,.ı a- ya nahiyeleri 321 ile 325 doğumlu
rasmdaJd oyun ise Earkob~J:'urın tarı 16 şubat 939 dan (pereembe, 
hAkim oyunu neticesinde 4-! Ar- cuma, cumartesi, ve pazartesi gtin· 

yoklamaya göndermiyen imirleri 
hakkında askerlik kanununun ceza 
ahkamı tatbik edilecektir. 

* * * navudköyfln matlObiyetiyle netice- Jerl) 20 ~ubat 939 a kadar. 
~i. (D. _ Eyüp merkez nahiyesile Emi1Wtı'li. .A.sket~ik şubesinde>ı: 

Sabahleyın oyna.nan g,arya - Fener ve Rami nahiyelerinin 321. ile 1 - Şubemizde kayıtlı bulunan 
Kurtuluş m~ı da ı-O Kurtuluşun 325 doğumluJarm 21 şubat 939 dan ihtiyat eratmm senelik mutat olan 
•alibiyetiyle nihaye·Uenmiştir. (aslı, çarpmba, perşembe, cuma. yoklaıİıalanna 6 3\lbat 939 pazarte-

ŞIŞLI _ GALATASPOR ve cumartesi gUnleri) 2~ §Ubat 93~ si günü bqlanara~ 15 mart 939 
KURTULUŞ MUHTELITI 

8 
kadar. çarşamba günü nihayet verilecek-

Beyazıt, l!'l, 25, 26 §tıbat ve 13-15 
mart tarihlerinde de KüçUkpazar 
nahiyelerine nit mahallat müınes
silleri şubede bulunmak ve 80rulaıı 
hususata iyi cevap verebilmeleri i
~in daha evvel mıntakalannı geze

rek mevcut alanlan nüfus cüzdan
larile birliktf" 11ubeye getirt•cekler \ 
ve taşra ile ecnebi memleketlerde t 
olanlann da adreslerini sarih bir 1 
surette tesbıt ederek yoklama es-ı 

nasında haber vereC'cklerdir. 

lstanbul Üniv .... rsitesi Pazarlık Komisyonundan : 

Tıp fakültesi kütüphane.siıı

-Oe ynpılacak ufak tamirat. 
Dıı;; tababeti okulunda yaptırı

lacak oturma sıraları. 

Keşif Bedeli 

124.79 

191.25 

Lira 

" 
Yukarıda yazılı iki iş ile diğer ufak bazı tamir işleri pazarlıkla 

yaptırılacaktır. 1steklikrin bu gibi işler yaptıiına dair ellerindeki 
\ e. ikalariY 1 ı> 6 şu hat 93!) pazartesi gün ti c:aat 11 de Üniversite İdari 

\'ı' Mali l~ler D~rektörlüğüne gelmeleri. (679) 

Şişli ile GııJ.atasp-0r - Kurtuluş muh Karagümrük, Şchrem.ini ve sa:nat. J•NHJ•S A R l A R 
Ölleden sonra lik harici olarak (E _ Fatih merkez nahiyesi ile 1 ................................ 111!11 .................... .. 

MÜDÜRLÜGÜNDEN: telit takımları karşılaşmışlardır. ya nahiyelerinin 326 ile 330 dogum-

Baştan sonuna kadar heyecanla .t~- luları 27 f1Ubat 939 dan (pazartesi, ••••••••••••••••-
UMUM 

kip edilen ınaç Şişlinin 3-1 gahbı- salı. çarşamba, perşembe. ve cu-
yetiyle neticelenmiştir. ma günler) 3 mart 939 a kadar. Muhammen ,, 7,f"> tem-i Ek.:;ilt-

ESARYAN -BEYO<iLUSPOR (F. - Eyüp merkez nahiye i ile Bedeli 
Son olarak hakem Refik Osma- Fener ve Rauıi nahiyeleri 326 ile ('111:-;i: _ _ Miktarı: Lira Kr. 

nat menin 
Lira K. Şekli ~aatı 

oın idaresinde cereyan eden bu 330 doğumlulan 4 mart 939 dan Dekovil malıe- 3 kalem sif H. paşa 4600 -
oyuna Beyoğlusporlular ikinci ta - (cmnartem, pazar&Mi, sa1I ve çar· me.si-

345 - Açık 14 

2200 kilo kıml.armdan dolclorduldarı ateftrı. p.nıba gilnleri) 8 mart 939 a ka· ı Muh. Mürekkep 
bir kadro ile çıktılar. Maçm bi-

2190 - " 14,30 164 25 

rinci devresi E...;aryanın hakimiyeti 
•ltmda 0-1 Beyoğlusporuıı aley
hine bitti. İkinci devre miiteva
sin surette cereyan ederken Esar-
7an kalecisinin açıldığı bir sırada 
Beyoğluspor satrahafının uzun bir 
vurusuna yetişen solinsayd güzel 
bir kafa vuruşiyle beraberliği te
vıin etti. Ve maç 1-1 ber~ber
Jikle ne.ticelendi 
iSTiŞARE HEYETi ŞUBATI A 

TOPLANACAK 
• Ayın 17 sinde Ankarada ilk de-
fa toplanan Beden Terbiyesi umum 
mldflrlilğü iatifare Jıe11ti mekteb
liler hakkında kararlar aldık-

tan sonra 24 şubatta tekrar U>p
l&nmak tizere dafılm1'br. 

ISTANBUL KROS TAKiMi 
IZMlRE GITrl 

İzmirde yapılacak Türkiye K
ros şampiyonasına iştirak edecek 
(Artin. Ha.eyin. Arun) dan müte
,ekkil İstanbul tıaılnmı monilat~r 
Nail idaresinde İzmire hareket et;.. 
ıniştir. 

YENi BiR FEDERASYON 
Beden Terbiyesi umum mtldttr

)üğü Binicilik federasyoi\u adiyle 
ve tekmil Binicilik itlerjyle utra

fac:lk yeni .bir federasyon kur~uş. 
tur. Haziran ayına kadar reıı ta
yin edilmiJecejinden :baflll& şimdi· 
lik muavin olarak umum müdür
lük husuşt kitibliğini yapmakta o
lan Kurmay Ylzbaşı Arif tayin o
lunmuştur. 

Binicilik ff Biıliklet sporiyle 
uğraşmakta ohm esJd federasyon 
·ıağvedilerek ifler yeni fecleruyo
• na clnredfJeeektir. = 8 

Hariciye Nazırı Belırada 
gidiyor 

B8Jmıt, 29 (A.A.) - Harldye 

NUll'l B. Grepln Gatmcu. 1 111-
batta Belgndı siyaret ecJecek ya 

B. Stoyadinoşiç ile görüşecektir• 
A._.,. bir aahiyeyi Çeklere 

iade e :ti 
Prag, 29 (A.A.} - Bo)ıemyada 

klhı Qıvalkovlce nahiyesi, .Alm&D· 
,. taratmdaa petodo~ iade 

dar. ve vernik 
4. _Resmi ve hususi müessese- BılSkül (100 ki) 1 adet sif 800 - 60 - " 15 

terle şirketlerde ve fabrikalarda Eczayı tıbbiye 75 kalem 643- 48 23 " 15,30 
çalışan ve ihtiyatlık çağında bulu- I - Cinsleriyle miktarları yukanda yazılı malzeme açık eksiltme 
nan mükelleflerin muayyen gilııler- wuliyle satın alınacaktır. . . . 
de yapılacak olan yoklamalara gel- il _ Muhammen bedellerıyle muvakkat temınatları bizlalannda 

melerini bu müesseseler Amirleri te- gösterilmiştir. . . .. . 
· edecektir. Aksi takdirde askeı·· ili - Eksiltme 16. 2. 939 tarıhlne rasthyan pe.rşenbe gunil hıza-

;n kanımu mucibince baklannda lıarında yazılı saatlerde Kabat~ta levazım ve möbayaat şubesindeki 
muamele yapıla.caktU'. ahm komisyonunda yapılacaktır. 

5 _ tstanbul haricindeki diğer ıv _ Şartnamelerle listeler parasız olarak her gün sözü geçen 

askerlik eubeleıi mıntakalarmda bu şubeden alınabilir. . . . . . . . . 
•kellefler bulunduklan ıu- V - Dekovil malzemeın ekSJltmesine gırmek ıstiyen fırmanın fı-

Junan mu 1 . al . f"ll .. d ta . l . 
U atla ihtiyat yoklama- "'atsız tekliflerini verecek erı m zemeıun pro ı ennı, e .Y resım erı belere m raca ,, . ' . İ . 

caklar ve müracaat ni, eksiltme gününden bir hafta evvelıne kadar nhısarlar umum 
Jarmı Y_&ptırabel vasıtasile esas şu- müdürlüğü tuz fen şubesine vermeleri ve eksiltmeye girebilmek için 
ettikten şu er b' 'k 1 l l"--·-·1·-. ttireceklerdir tekliflerinin kabulünü mutazammm n- vesı a ama arı CUoJ.Ul'\U..I. 

belerme haberdar e · (626) 
a - TUrkiye harieindeld ecnebi JI. 

memleketlerde bulunanlann tstan- I _Şartnamesi mucibince 150) kilo Kasein kola a~ık e'ksiltme u
buldaki aile ve akrab:'lan tara!ından suliyle satın alınacaktır. 
gubeye mUracaat edilerek yoklama· n _ Muhammen bedeli beher kilosu sif SO kuruş hesabiyle '150 
Jarım yaptıracaklardır. lira muvakkat teminatı 56.26 liradır. 

7 _ Bu sene askerlik çağın:ı, Jri.- nı _ Eksiltme 9/2/939 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 14 
ren 333 doğuınlulann da ilk yolda- te Kabataşta Levazım ve )ı{\lbayaat şubesinde alım komisyonunda ya .. 
malan yapıJacaktır. Bunlarm yok- pılacaktır. 
Jamalan ayni zaınanda 8 111bat 939 ıv ~ Şartn&meler har ,l"tln parasız olarak wü geçen şubeden 

dan 15 mart 939 günftne kadar alınabilir. . . . . . .. 
d edeceğinden behemhal mtı- v - İsteklilerin eksıltme ı~ın tayın edıle.n gttn ve saatte 7ıızd& 

evam ...--ı ... ri JbJJndır. 7
1
5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gel • 

racaat "~ · ·ı~ ı "44211 

Madde 8 - Fatih ve Eyüp kasa- melen ı •» o unur. Jf. 

Jannm mahalle mUmessilleri mahal- Muhammen B. % 7 ,6 Eksiltme 
lelerinde kayıtlı bulunan milkeDef· Beheri Tutarı Teminatı şekli saati 
lerln yolı:Jamalarmm devamı mü~ Cı'nsi. Miktan: Lira K. Lira K. Lira K. 
tince şubeye gelmeleri mecburidir. ==-·--------:-:----:::--:-::-::----:-::-:----'--:---:-~ 
Gelemiyenler hakkında kanuni :ınua- Tonga ipi 10.000 kilo - 60 6000 '50 - kapalı 11> 
mele yapılacağı l1An olunur. Kristal yaz1 takımı 

• • • (8 parçalı) 40 adet 14 62 680 80 43 56 pazarlık 16 
• • • 4'11. ı _ Şartname ve niimuneleri mtKiltlnce ntm almacak (10.000) 

Bakırköy Askerlık pbesind : kilo tonga ipi ile (40) adet (8 parçadan ibaret) kristal yazı takımı 
1 - Bakırk~Y askerlik 6°~8; llizalannda yazılı 11sollerfe ayn anı eksiltm!ye .konulmnştur 

mensup yerli ve yabancı ~ u _ Kahammea ~ anakbt temi•atlan Jtfalarmü 
t1o1wnlu bilftmom ihtiyat erabn gösterilmJftlr. 
senelik yoklamaJarm& e pbat - m - EbilU... ., • 1 • 989 tarl ine raatlıyan ealı dnü hizalarmda 
gtbd'nde ba1Janacak 'fe 16' mart psab wtleMe Kabatq't& levazım Ve milbayaat fU'beai:ndeki ahm kOo 
939 gOntl nihayet bulacaktn'. Yok• misJonunda 1apılacakbr 
Jemılır bel' gb mt 9 dan mt 12 iV - Şarlnameler paraaız olarak her lila eöal reçen l'lh•n .. 
ye W8ar devam edecektir. nabilceii ~bi numuneler de görülebilir. 

2 _ Mahalle ve köylerin muh· v - Kapalı eksiltmeye girmek istiyenlerin mühiirlii tN.lif ..mek • 
t.eılf clojumlulanD ,ok•ı•Jan J&• tabu kanan! Teaaik ile yüzde 7 ,5 güvenme parası makbusu Vtf1'& han
pılacağı gUnJer aıağldadır. ka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kap~lı zarflan ihale sa.atin· 

A _ BaJarkö,; mahalleleriyle den bir saat evveline kadar yukanda adi pçen allm komiqon baf-
()smaniye köyü: kanhfına rnakpuz muk~bilinde vermeıe.ri "' p~arlıfa iftirak edecek-

!htiyat en~ lerin de muvakkat temınatlan ile komısyona &'&lmelerl nan olunur. 
310 il& 820 cJoiumlularm JoMa- ( 448). 

Cım;;: Miktarı 

--------

Muhammen 
bedeli 

Beheri Tutan 't 7,5 te. 
KT.S, Lira K. Lira K. 

Teslim Eksiltmeni 
mahalli Şekli .saati 

Benzın 

Motörin 
40000 kilo 
!>5000 " 
2-1000 " 

20,80 8320.- 624.- JC.ıbataş A. kapalı 15. 
,. ve Cfbali ,, 16 7 .- 6660.- 498.'15 

7.- 1680.- 126.- İzmir fab. Açık 16 
1 - Yukarıda cins ve miktan yazılı 40.000 kilo :benzin, btan 

teşkilatımız için 95.000 kilo ve lzm!r fabrikamız içbı de 24.000 idi 
nıotörin ~rtnamel~ri mucibince ayn ayrı hizalannda yazılı usullerle 
sa tın alın a.caktır. 

2 - Kuhaınmen bede.llcriyle muvakkat teminatları hiAları 
~öıterilmiştir. 

3 - Eksiltme 6/2/939 tarihine raatlıyan pazartesi günü hi .. 
larında yazılı sa&tlel'de K.abata'1& Levazım v.a Mübayaat şubesindeki 
Alım komısyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler parasız olarak her gün ıtözü geçen şubeden a 
nabilir. 

5 - Kapalı eksiltmeye girmek istiyenlerin mühUrUl tekftf me1-
tubunu kanuni vdaı'k ile yüzde 715 güvenme parası makbu•a Y~ 
banka temfaa.t mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflan ihale 
saatıerinderı birer a:aat evveline kadar yukarıda adı geçen Alım )(o. 

misyonu b!lş.kanlığına mııkbuz mukabilinde verilmelii açık ekailtme,e 
iftir'-k ebr:ek istiyenlerin ve münakasa için taym edilen gttn Te aatte 
yüzde 7,5 ~vP:nme par.alariyle brr1ilcte komisyona gelmeleri Din 
ol ıı ırnr. 

Cinsi 

"420" .. 
Muhammen bedeli 

Beheri Tutan 
lliktarı Xr. s. Lira x. 

Çul 10214 kilo 6.60 668 91 
Çuval 2100 ,, 10.50 28S &O 
Kanaviçe 1921 " 12.- 850 &2 
Kola çuvalı 850 adet 9.- 31 60 
lp 1531 k.ı. 18.50 881 68 
Kınnap 4828 " 13.50 661 78 

.'1 15 t&minat 

Lira K. 

99 118 
cı n 
52 18 
4 .,. 

132 25 
9'l '17 

I - Yııkanda cins ve miktan yazılı ıak.arta aarsı ve ipler Ql'l 
ayn pazarlık usullyle satılacaktır. 

Il - Muhammen bedelleri ile muva.kkat t&ıninatlan hizala.rmd& 
~iftir. 

m - Arltlrma, 8/2/939 tarihine rutlıyan OU'fUtba l'flnü 
1' de baıtlamak here Kabatqta Lnuma ft mtlba7ut fUlhllt:lldll 
müteşekkil satış komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Nümuneler her gün sözil geçen tubede sfSr1Uebilir. 
V - lsteklil~rill arttırma için tayin edilen a1tn Ye aatt9 71scı. 

15 teıninatJ.criy!6 yatanda adı pçen tomiBrona ıelmelerf ilin olanor. 
(444) 

* 1 - eartnameJerine ek.H lbtede du, eb'&t n mfkdan yaartı 
•ôtellf Te•Jde 2800 adet bobin afp.ra kQıclı açık ekaf Uıme usuliyle 
satm alınacaktır. 

U - lluhanunen bedeU beher milbnMnlll 1.20 lunıt ve tutan 
ll80.'0 lira olup mnakkat temtna ~ KM llndır. 

m - Bblltme 1'121919 t&rtine raatbyan Salı a'ilntı saat 14 de 
Xabatafta Levuon ve lllbayaat pbubtdeJd alım .komisyon .... 
,.p11acaktlr. 

iV - Şartnameler paraam oJuak her ıtlD aü l'eçen şubeden alı. 
nabileeeli cilK nümueler de aörtıl ebilir. 

V - İsteklilerin ekafltme l~n tayin edilen .U11 ve aatte ,. '116 
&1tvenme paralariyle l>irllkte yakarıda adı seçen komfqona selme

leri Ulıı oluntır. (518). 
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