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Yl!NISABA.H 

Şoförlerin 
Tefrika No 23 . Yazan ı M· SIFIR Ceza Hak~ında 

Arapyan Hanında Bana ş~!r.!~!~~~alarını art. 
tırm.ası üzerine şehiiıriıZde çalışan 

D- k At d ı bir çok şoförler şikA.yef etmeğe baş. aya ma 1 ar lam~lardır. 

Silahım Olmaması ve Beyaz saç
larım Merhameti Tahrik Etmişti 
6DIDtYE KADAR ÇIKAN KISIM

LARIN HtlLASASI 
ei ve nefesinin iğrenç kokuları ge. 
llyordu burnuma. 

Bir gün, Mumhane caddesinden 
[ Korsan Kara Mehmet, bn geçerken, bu deve kıyafetli herif, 

lmçakçtlılc fileminln ele ve avu. beni çevirmek ve Arapyan hanına 
ca sığmaz afacanı, istibdad ve götürmek marüetini de göstermişti. 
meşnıtiyet devirlerindeki hntı. üzerimden silah çıkmaması, ak saç 
ralanm bitirdi. Şimdi mütarekP. ve bıyıklarım, Atapyan hanı kuman. 
ve işgal devri adını verdiğimiz danı Binbaşı Moriç üzerinde lehime 
knragtln1erde, gerek ken~inin bir tesir uyandırmış olacak ki, şöh
''e gerekse Ali O&man Kahya, ret.i ağızlarda gezen dayağından be.. 
Kara Emin, Salih ~ab~·a ~'e ni nasiplendirmemişti. Fakat, hafta. 
mavnacılar cemil eti rcıslerın.. Jarca bana kuyrukluk ettiği halde 
den Kahraman, Abdullah ve di. isminin (Vilyams) olduğunu o gün 
ğerleri gibi yunl kullıırıdı_ ~- oracıkta öğrendiğim bu kaba herif, 
ııadoloya ~d cephane ve sililı fırsattan istifade ile, beni fena hal. 
kaçırdıklarını ve o sıralarda ne 

1 
de hırpalamıştı. Elime verdiği bir 

gibi mihnet ve meşakkatlere ve 1 çift içleri su dolu gaz tenekesile, 
hatta ölüm tehlikelerine maruz Arapyan hanının çok kimselerce 

Bundan bir ~üddet evvel ~ledi. 
ye pilikasız arabalardan aldıgı ce
zayı 5 liradan 25 liraya çıkarmış ve 
karnesfzler.den alınan cezıayı da 8 
liradan 25 liraya çıkarmıştır. Şoför. 
ler pilika cezalarının arttırılmasını 
makul bulmakata, fakat karne ce. 
zalannın nisbetsiz bir surette arttı. 
nldığmı yersiz bulmaktadırlar 

DUn kendisile göruştüğlimtiz şo
förler cemiyeti azalarından biri bi. 
r;e şunları söylcmiıştir: 

(- Karne ve plakasız §oförler. 
den fllınan cezanın ayni nisbette ol
ması doğru değildir. Çünkil karne
sizlik ehliyettsiz olmak demek değil
dir. Sanatının tam ehli ve liyakatli 
bir şoför karnesini Kaybederse ;ıeya 
otomobiJden düşürürse ondan 25 li. 
ra almak doğru değildir. Sonra şo. 
för hastalanırsa mal sahibi araba
sının boş kalmaması için acele baş. 
ka bir şoför bulmak mecburiyetin. 
dedir. Buna yeniden karne çıkar. 
makta bir giln uğraşmak icap eder. 
Karne her hangi bir kaza vukuun. 
da şoföril bulmağa yarar. Nihayet 
bu tahkikat ile de anlaşılır. B~ hu
susta belediyeye_ baş vurup bu ce. 

kaldıklarını anlatma.ğa başla. malum olan o dik merdivenlerini, 
mıştır. Şimdi Ali OsmaiJ. Kih. tam otuz defa tırmandırmıştı beni. 
yanın Zeytinburnu fabrlk881D. Sonra da altlan nalçalı fotini ile 
dan Karamürsele taşıdığı siWı savurduğu, dört katır kuvvetindeki 
cephane ve bombaları Dil iske. çiftesile be1li yere kapatmış ve key. 
le8inden sevklyat Binba§ısı Kad· finden, malOm yaratıkların anırma- ~..AJ'o,;ovvvvvvvuu~,.....,,.....,---~ 
ri Beye teslim etmiş \"e bu sı. sına pek benziyen bir eda ve sada 
rada bir İngiliz t.orpitosonon ile de bağırmıştı. 
tüpheli hareketleri karşısında Tabü yapılan bütün bu zültimle. 
kalmıştlr. Klhya boş mot.öriinü re o gün için sabretmiştim. Kinimi 
bile düşmanlara teslim etmek. yüreğime gömmüştüm. Bu dayak 
~n lmUna ediyor \'e döşmaa t.or ve i§kence hadisesinden sonra ar
pitosunu idare edenlerin gözü dımdan gelen olmamıştı ama bu se. 
önünde tutuştunı~or ve bomba fer de ben, işi gücü bırakmış, ViL 
De atıyor.] ya.ms cenaplnrının gece kuyruğu ot 

muştum. Her gece uzaktan takibcdi. Bu h!disenin vuku bulduğu gü-
; nttn .akşamı, Arap camii ile Çeşme yor, pek acı olmasını ahdettiğim in-
1 meydanı arasındaki cadde ile yağ tikaınımı almak için münasip bir fır. 
kapanı ve kalafat yeri, Arabyan sat gözlıyordum. Bilmem ki, çok mn 

kurnazdı, yoksa şansı mı kolluyor. lıanınının ilniformalı polisleri, Ga-
du, bir türlü hesap görülecek ten. latada, yeraltı camisi sokağında 

1stavropolos hanındaki gizli İngiliz ha bir yere düşmüyordu. 
Tam on altı gece, ardı sıra gez. polis dairesinin çeşit çeşit kıyafet-

1 · • h f' 1 .• 1 dim bu herifin. On yedinci gecesi, 
ere gırmış a ıye erı ı e dolmustu. h b' · haf'f haf"f d w 

İki gece sonra da Ali Osmanın A - ava .ıraz senn, ı ı e yag-
b .. · d k' . b 1 rnur çilıyordu. Islanmamak için :ra camıı cıvarın a ı evı ası ıp · · b kt K 

1 
f t .~ · d 

•• .. .. v.. peşını ıra ım, a a a ,,enn f' ıaranm~ıtı. Goruştugu .adamlarm T p ö 
1
• k h · ı d 

' . o nıer n a vesıne yana ırı1. ardlarına hafıyeler takılmış, otur- Gü ı d b · d" li d ı 
w v .. A n er en en uzg n ve evnı 'i ı 

1 

duğu kahvelere, ugradıgı dukkan- b'r uylru uyum d v • • kah j 

.. . ı a ıgım ıçın Yt'tıe 
lara gozcilJer salınmıştı. Yıne o ge- uyuklamağa başladım. Bizim aJ.rt·arı 
ce Büyilkdcredeki evi de baoıılmış, b~bacanlann şaka ve sarakaların. 
aranmıştı. Evlerde a-caba bir şey- darı kurtulmak, hemde erkence ya. 
Jer bulu.n?1uş mu:•du? ... Hayır,. tıp uyumak niyeti ile kahveden C'ılc. ı 
lb~Im.~k .. ıçın çok ugrs.-;mışlar, faka.I tım. Yağ kapanına giden yola kw 
1bır tü.~·lu muvaffak o!amam_:şlardı. rJldım. o zaman Hüseyin fülhyn'lm 
Çanku, kader ve tahh ~.ahy~y? işlettiği Kalafnt yerindeki zincir yı-' 
yar olmuş, arayıcıların gozlerını, ğınlarının bulunduğu noktava yak. 

. basiretlerini hağlamıştı. Aramıaı. ]aşıyordum. Uzaktan bana dofru i. 
cak yerleri onların gözlerinden sak lerliyen karaltı ansızııı ayaklarına 

1 lamıştı. v _ • • takılnn zincirle sendelemişler \'P !:ıir 
Bu arada, agzıkaranm bın, benır.ı zincir şakırdısından s .. .. k _ 

~ d Ali o - k d onra yuzı.ı o ~ e sman ag·anın ar a aşların. yun yere serı'Jmı'c::ılerd· B <7 ' · ... 1 d k k l k · · ~ ı. a0ıns1 .r .... , an, aça çı ı ışlcrınde çalışan dan savurdukları küfürlerde~ bun 
1 yoldaşlarından olduğumu gidip tn. 1 ' ik' ..:ı • ı· · ld ğ -
, . . arın ı '-'usman po ısı o •ı unu an · gılızlere haber vermiş olacak ki ar. . . . . 
· d · · b' • 1. il k lamış, bırıtz gerıhyerek soldakı dar 

·rüksek muallim mek
tebine girenler 

Bir kaç gün evvel İstanbul yük. 
sek muallim mekteöınde yapılan 
girme imtihanlarında kazanan tale. 
belerin isimler idarece ilan edilmiş. 
tir. · 

Kazananlar şunlardır: 
Fizik, l{imya: Zeyneb. 
Riyaziye: Şaıiab, Nadire. 
Coğrafya: Meliha Tör. 
Tarih imtihanına girenlerden hiç 

kimse Kazanamamıştır. 
Diğer dersJcrın neticeleri de bu 

gün idarece il&n eaiiecekfir. 
Maarif inzibat mecllsl 

intihabatı 
DUn, maarifte, vilayet inzibat 

meclisi intihabı yapılnuşlır. 
intihapta, 368 rey ile Beyoğlu 1 

maari femurTarmdan, ıı inci meTL 
tep başöğretmeni Etem 

1
Tel, yedek 

azalığa, 135 rey ile Beşiktaş maarif' 
memuru, 20 inci okul başöğretmeni I 
Ali Riza Öker seçilmişlerdir. 

Rapor tasdik edilmek üzere vila
yete gönderilmiştir. 

Konferans 
Dtin saat 18 de üniversite kon. 

ferans salonunda tıp profesörlerin. 
den doktor Muzaffer Esat Gü<:kan · 
(ihtiyarlığa ve ihtiyarl::ımağa dair) 
mevzulu bir konferans vermiştir. 

Salonda, davetli profesörlerden 
başka meraklı. "Üniversite talebeleri 
bulunmuş ve hatibi. alaka ile takip 
etmişlerdir. 

Bugün Keşif 
Yapılıyor 1 

Sultanhamamı yangını 
mUnaaebetlle dUnde 

bUlUn gUn ifade aundı 
Sultanahamamı yangını tahkika. 

tına dün de adliyede ve poliste de. 
vam olunmuştur. 

Bu i§le meşğul olan müddeiumu
mi muavinlerinden B. Necati, dün 
bütün giln müteadOıt kimselerin i. 
fadel~rini almıştır. 

Yangın yerindeki poHs kordonu 
kısmen kaldınlmıştır. 

Dıvarlann yıkılma tehlikesi kıs. 
men zail olduğu ve kısmen de ateş 
soğuduğu için bugUn yangın mahal
linde bir ke§if yapılacaktır. 

Dört Azı ı Hırsız 
D ·· n Yakalandı 

--
Bunlardan ikisinin 
marifetleri sayısız 1 
Emniyet müdürli.iğü ikinci §Ub~ 

memurları diin şehrimizın muhtelif 
semtlerinde hırsızlık yapan dört a
zılı hırsızı yakalamağa muvaffak 
olmuşlardır: 

Bunlardan Hasan Vasfi ismind~ 
olanı, Sultanahmette bir tütüncii 
dükkanını delerek palto, elbise, şap. 
ka ve saire çalmış ve bunları {I'ahta. 
kalede Şilkrtiye satmıştır. 

. Kendisi ayrıca, L!lelide a,cıçı AlL 
nin dükkanının parmaklığını kopar
mak suretile içeriye girerek bir mik 
tar para çalmış ve kaçmıştır. 

Kamil isminde bulunan ikinci 
hırsız ise, Hasan Vasfi ile birlikte 
Fatihte bir anbardan, Çemberlitaş. 
ta bir dükkandan ve Langada tü. 
tüncU Leonun dükkanında öteberi 
çalmış ve Langada bir evden de giz. 
lice (yazma) lar alarak bunları 25 l 
şer kuruştan çingenelere satmıştır 

Yine bwılar, bitpazarında bir 
kahve ile bir dlikkanın dıvarlarını 
delerek içeriye girmişler ve bazı eş
ya çalıp kaçtıkları gibi, Saraçhane 
başında 23 numarada oturan Sami 

reisi de yaralamışlardır. ' 
İki azılı hırsız, ayrıca Etyemez 

camiine de girmişler ve Acıbademde 
de, yol amelesinin çadırlarını soy. 
muşlardır. 

1'aint ve Fevzi ismindeki diğer 
iki hırsız rla Kazlıçe!Şmede Parmak 
deri ve kösele fabrikasına girmişler 
bir siirü <leri ve kösPle çalmışlardır. 

Dört hırsız da bugün adliyeye 
teslim olw1acaklardır. 

2 Otomobil 
Kazası 
Biri kard•rıma çıkarak 
parçalandd 019erlde bir 

ameleyi a~ır surette 
çlğrıedl 

Di.in şehrimizde iki mühim oto. 
mobil kazası olmuştur: 

Okmeydanı Ci
nayeti Mahke
mesi Başladı 

Maznun Arap Murad masum mu? 
bir ıahit maktulü rlyasında 

görüp tanımıt 
Bundan bir kaç ay evvel Okmey. 

danında vukua gelen kanlı cinayetin 
mahkemesine dUn p.ğır cezada b~
lanılroıştır. 

Bil cinayetin maznunu bulliiiiitı 
ve Okmeydanı civarında Susuz dere 
de lhsa.n isminde bir genci kafasına 
taşla vurarak öldürmekten suçlu o. 
lan arap Murat dünkü muhakeme
sinde hadiseyi inkft.r etmiş ve: 

- (Ben tamanıile masumum! ... 
dayak zorlle itiraf etmiş gibi görün 
düm !) demi§tir. 

Bundan ~onra, şahit olarak Top 
kapıda Takkeci mahallesinde oturar 
ayakkabıcı Onnik dinlenmiştir. Mu 
maileyh şunları söylemiştir: 

-- Bana memurlar gelerek biı 
ayakkabı getirdiler. Bunu sen ynp 
mışsın. Kime yaptın. Söyle hakalın~ 
Dediler ve o gece biraz fazlaca bam 
rakı içirdiler. O gece rüyamda lh 
S<lnı gordUm. Sabahleyin memur!~ 
ra, rnevzubahaedilen ayakkabıyı 
1hsann yaptığımı sbyledim?.. ı 

Onnikten sonra çiftçi Ah.met, fı. 
rmcı Mehmet Ali ve inekçi İbrahim 
ile inekçi Yusuf ta şahit olarak din
lenilmişlerdir. 

Fakat bunlar da, esasa. ait bir 
şey söylememişlerdir. 

Bunu takiben muhakeme heyeti 
gelmiyen 5ahit, polis komiseri Ali. 
şan ile Abdürrahman ve arkadaşla. 
rınm zorla getirilmelerini ve Galata 
sulh hakimi Nusretin ve ev\•elce bu 
hadisede suçlu gösterildiği halde 
sonradan men'i muhakemesine k~ . 

rar verilen H;ör Basanın şahit sıf a . 
tile celplrini ve arap Muradın dö
vüldüğüne şahit olduklarını söyli. 
yen Kadri ile Mehmedin de tevkif. 
haneden getiıilmelerini kararla.'.?tıra 
rak muhakemeqi 18 nisan salı gü
nüne talik etmiştir. 

iki yen· yangın daha 
Yenişeh · de 27 numarada köprü 

sokağında oturan arkadaşımız Atı. 
fın e\'i, ani bir yangın felaketi ile 
kısmen yanmıştır. 

Evvelki gün, evdeki soba .boru. 
larındaki kurumların parlamasile 
çıkan ateı:ı, hemen büyüyerek bütün 
-catıyı sarmış, bu vaziyeti görenler 
hftdlseyi derhal itfaıyeye bildirmiş
lerdir. 

Yangın bir müddet devam etmiş 
. ve arkadaşımızın evinin Ust kısmı 
yandıktan sonra söndUrUlmüştür. 

Diğer taraftan dün gece de ban 
çekapıda bir yangın çıkml§br . 

Bahçekapıda Arpacılar cadde.<>in. 
de tüccar Hayriye ait arpacılar ha. 
nının ii t katında oturan terzi Ohan
nesin odasından yangın ı;ıkmış ve 
mezkfır oda yandıktan sonra söndü-
rlilmliştilr. 

1 - Halıcıoğlu lisesi dişçisi B. • -·-
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Yeni Papanın 
neticeleri 

T ARIHIN seyrinde hususi bir 
mevki alan ve uzun zaman• 

1ar cismani ve manevi kuvvetleri 
nefsinde tophyarak dünya yüzün~ 
de siyasete el atan papalık devleti, 
son yarım aaır zarfında, Romada 
küçük bir devlet teklinde, İtalya 
hükiimetile münasebetlerini kes • 
miş bir halde dururken Lativan an. 
la,ma•iyle Mus.olini ile tesisi 
münaaebet ebnif idi, bu aef er papa 
XI ncı Pie'nin ölümiyle boş kalan 
papalık makamına yeni Lir fahsın 
intihabı son gilnlerln karı.şık za• 
manlarmda muhtelif hıristiyan dev 
Ietleri nezdinde büyük bir ehemmi
yet kcsbetmiş ve adeta gizli bir te· 
alr ve n{jfuz mUcadelcai vukua gel
mistJ. 

. Bu arada, papalık makamına: 
Kardinal Pacelli'nin gelişi hıristi

yanlık aleminde umumt mahiyette 
memnuniyetle karşılanmıştır. Hı • 
ristiyan devletler, bu yeni papanın 
şahsında kiliselerinin bütün umde
ve prensiplerine tevafuk eden bir 
faaliyet gösterecek adam ile be .. 

1 raber, ölen papanın devlet arasın• 
daki münasebatta sulh ve hürriyet 
prensiplerine, papalık makamını 

her türlü politik tesir ve nüfuzlar• 
dan korumak tarikıni ihtiyar e
decek birisi görmekte ve bu fikir
lerini de, papa intihabının göster• 
diği neticeler üzerine iatinad ettir• 
mektedirler. 

Bu neticelerden biri, intihap 
keyfiyetinin çabuk vukua gelme• 
si, diğeri bu maka'ma XI ncı Pie'• 
nin siyasetini idare eden aekrete• 
rinin eelmesi ve nihayet de Kardl· 
nal Pacelli'nin Xll inci Pie ismini 
almasıdır. işte hıriatiyanlık alemi 
bu intihaptan kilisenin umumi ida· 
resinin bazı devletlerin siyasetine 
alet edilemiyeceği, eaki papanın 

hiristiyan devletleri biribirine yak
lastırmağa ve dünyada eulh fikri· 
ni~ teais ve idameıine matuf bir 
siyasetin devamına ve yeni papanın 
da ayni yolda ilerliyeceiine ifaret 
ediyor. 

Bu sebepten Kardinal Pacelli'nin 
papa olufu, Avrupada iki siyasi 
zümreye bölünmüş hıristiyan dev
letleri tarafından muhtelif şekil -
Ierde karşılaıunıştır. Fransızlar ve 
onun tarafında bulunan devletler 
memnuniyetlerini ihtiyar ederken, 
diğer blok devletleri fazla bir te· 
zahUr göstermektedir. Filhakika 
Roma. Bertin mihveri kendi dütü
nüslerine, hıristiyanlık alemini ta
kip ettikleri siyasete götürecek bU 
yük bir manevi tesir vücude geti
recek bir kardinalın bo~ kalan ma• 
kama gelmesini arzu ediyorlardı. 
Tabiri diğerle, papalığın, yani ki
lisenin beynelmilel tetkilatından 

saliklerinin katolik olan muhtelif 
devletler nezdinde istifade etmeyi 
düsUnilyorlardı. 

Şüphesiz ki, papalık devleti 
minyatür hır devlet olmakla bera~ 
her, manevt tab'ası diyebileceği • 
miz muazzam bir inıan kitlet1i. il· 
zerinde mühim bir nilfuza malik-
tir. Ve ezcUmle ltalyan, İspanyol ıma ın yarı ır resıru po ıs e uı. .. . . . 

gun.i · h b' h f' takılnı tı dulbnccı sok:ığına sapmı~tım. Yırmı - • _ 
Slya ır a ıye ış · adım kadar ancak ilerliyebilmişt.im, Haydarpac:a gümrüg"' Ün· 

Hemde nasıl takılmışlardı bilir mi- k d b 'ki l" · b' k;· r· 'I: 

Konferanııı geç vekit bitmiştir. 
Tevfik, dün gece mektebe ait oto. Vaklflar idaresinin 
mobil ile Camlı köşkten geçerken iki hareketi 

güzel halkı, Fransızlar, ve Almanlarla 
Nazi rejimine mukavemet eden ka
tolik halk Uzerinde Berlin • Roma 
mihverine mUtemay{I bir papadan 
bu mihver devletleri bUyük İstifa• 
deler edebilirlerdi. 

. . ar am an u ı po ısın ır 1 ur d f ft• sınız sa~n oku~cuiarını, geçeleıi ve bela kasırgası gibi koştuklar~;ıı e e ış 
geçirdiği~ ye:len~. kapılannda bir işittim. Sol ellerinde bulunan e!ı.:'lt· GörUien lüzum ilzerine Haydar. 
~kak. köpe~ gıbı beklemek, gün. trlk fenerlerinin ışığı ile ikisinir .:le pa1'a giimrüğünün muamele ve he
dtizlen de gözden kaçırmamak: için sağ ellerinde tuttuklan tabancal•m · sapları tetkik edilmeğe başlanmış 
bayatı sırtıma sıçrıyacakmış kadar gördüm. Yalruz ba§ım deö-il gnııe. I · ve bu sebeple Ankaradan gelen güm 
yakından izlemek §artile. rim de donıml§tu. Sol koltuğumun rtik ve maliye müfettişleri bir kaG 

Bu yadiglrlann bana ardıcılık altında a.aılı bulunan çatal kemik gtlndenberi çahşmağa başlamışlar. 
ettiklerini daha ilk gününden far. saplı uzun ve eğri Laz bıçaaımı çek dır. 

otomobil her 11asılsa kaldırıma c:ıka- Vakıflar idaresi hayırlı teşeb. 
rak oradaki ağaçlardan birine çarp- büsleri arasında eskidenberi Eyüp 
nuş ve ön tarafı parçalanmıştır. sultanda kapalı Oır vaziyette bulu. 

2 - Deniz komutanlığına ait o. nan tmnret binasmın kullanılabile. 
tomobili sevk ve idare eden şoför cek bir hale getirmeyi de düşünmek. 
Mesut dün Mecidiye köyünden g~. te i5i. 
çerken belediye temizlik amelesin- mr 1<aç gUn evvel bu 'Pina-açıl
den Recep Haydara çarparak ağır mış, ve bu suretle idare şehrimize 
surelte yaralamıştır. yeni bir hayır mtiessesesi kazandıl'. 

Yaraları tehlikeli olan kazazede mıttır. 
ketmiştim. İki sandık iGinde em ttm, soka.tın eağ kenan~a çekil. İdarenin bütün kuyudatı ile de. 
mavzerle on sandık cephane saklı dlm. Bir dakika sonra ilcisi de fP.· mirbaşları sıkı bir surette gözden amele, Şiı:ıli çocuk hastahanesine 
bulunan evimi, bu açıkgözlillere öğ. nerlerinf yüzüme tutmuş, Uzerime geçirilmektedir. ı kaldırılarak tedavi altına alınmış. Bu hadise, o civarda bulunan bir 

çok yetim ve kimsesizleri sevindir. 
miştir. 

retmemek için, rastgeldiğim yerde atılmışlardı. Nasıl oldu bilmem, bı. "\ · tır. 
eş doat evlerinde kalıyor, bu ahmak. çağımı ilk saplayıeta, fenerlerin i. 1 T A K V 1 M ~.~"'-/VWV'V\~"-'VwV'V\rv.....,.,,,y"" 
lan oyalıyordum. Bir hatta ıilre.=ı kisl de birden sönmtiırtU, polislerde:-ı ıwvwvwwvvwwvwwvv't>.MJ KtlÇtJK HABERI~ER: 
bu hal beni fena halde sıkmıştı. Ar- biri yere dilşmUşUi. tkinclsi de kor_ 8 Mart 1939 Çarşamba 
tık'. ilk gUnl~de olduğu gibi yth:. kudan <hvara yapışmıştı. (Vilyam)a 
Jerine gWerek, ımalı sözler ~yliye. olan Jı.ırsunı bunlardan almak için 
rek değil de, bayağı fena fena kU. birbiri ardına bıçağımı birkaç defü 
türler ederek ters ters baknıağa daha gerile gerlle salladım, birl ya. 

Hicri; 16 Muharrem 1358 

a •• ı , 23 ş u b at 23~ 

Kuım: 121 
ı6aşlamıştım. Ytireğinfn karası dı- ralı manda gibf Mğ0ı11yordu, öteki, 
ıına vumıuı;ı gibi sim siyah sura.tile sesi, soluğu kesmlırti. Yanlarına iyi . 
\'e bir cehennem 2ebanisi azametHa ee sokuldum. El yordamfle buldu
Jezen Hacı tsmail bakışlarımla ifa- ğum tabancalannı Helime yerleş
de etmek istediğim manayı pek ça. tirdim. Sessiz bir ko§Us fle HUseyin 

buk kavramış ve oldukça uzaklarım.. KihyBJ?-lD Kalafat yerinden geçe. Otl• , 12,25 - hdadJ ı lS,40 
da dola§mnğa ba§lamışb, Buna mu rek denis kenarına indim. Atladı. t8,0S y b 

19 37 kabil iri yapılı resmt polis adet; ğım baştan kara sandallardan birile Akta• 1 - • ı 1 1 

"' lmıa!c : 4,45 enseme yapı§aeak kadar yaklaş. de Unkapanı ile Keresteciler a.ra. I 
IDıştı. Milbaldğa sanmayın sakın, 11mdaki 'l'eldrdağı iskelesine geçtim. "-~---------• 
l Nmı ~evirdiğiıxı .ıaman termm..lli-sr .~ Yarlı 

• 

* - Hafif dereceli içkilerin i&
tlhlakinin arttırılması için, Güm
rak ve İnhisarlar Vekaletinin ha
zırladığı tetkik raporunu, Vekil 
tetkik etmek Uzeredir. * - Üsküdar Adliye binasının 
inşası için proje hazırlanmıştır. 

Bugünlerde tesviye işi bittikten 
sonııa temelleri atılacaktır. * - Diln sabah saat 8,30 sı
ralarında Üsküdar iskelesi açıkla
rında bir sandal devrilmi4 fakat 
o sırada civardan geçmekte olan 
bir motör yetişerek boğulmak üze
re bulunan sandalcıyı kurtarmıştır. 

Bundan başka yine vakıflar ida. 
resi tstanbulda çocuk esirgeme ku. 
nımunttn himayesinde bulunan 30 
kada;- Imiısesiz ve aÇ çocuğu hergtin 
sıcak yeme1f yedirmek suretile se
vindirmektedir. 

BELEDtYEDE : 

Yeni yollar 
Pangaltı pazar yerinin katranlı 

ş.ose olarak inşa.sı Jçin verilen ka

rarın tatbikatına geçilmif) ve dış 

4795 liraya ihale edHmiştir. Ayni 

zamanda Kadıköy Osmanağa ma
hallesi lhlas sokağında depo inşa-
sı işi de ihale olunmW}tur. " 

Bu sebepten aynı topraklarda 
bulunan İtalyanların da bizzat ken 
dl l"ejhnlerine taraftar, verilecek 
politik direktiflere tatbik sahası 
verdirebilecek bir tahsm gelmesini 
btiyecekleri atikar idi. 

Bu ytizden, yeni papanm inti· 
Labı, kilisenin bu devletler nez • 
dinde lcra ettiği manevi teair ve 
nüfuz bakımından, yeniden bazı 
rnem.nuniyebizlikler ve mütekabil 
ve gizli mUcadelelerl devam ettire
cek, bazı devletlere ümitler, bazı 
devletlere muvakkat veya daimi 
lnkisan hayaller verdirecek mahi
yettedir. 

Dr. Reıad SAGA Y 

Nafia Vekili geliyor 
• Nafıa Vekili Ali Çetin.kayanın 

bugtlnlerde §ehrimize gelmesi bek. 
letımektedlr. Vekil bir müddet teh
rimizde kalarak hükOmete geçen 
tramvay ve tünel şfrketlerinln me. 
murlarlle temas edecek ve bUtün te
sisatı gözden geçirecektir. 
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Şelıirde Komünistlerle HükU.met 
Tar af tarlar~ <,,arpışıyorlar 

~sur1ye 
Karşısmda 
Türkiye 

ıangmm sırayet etmesine susuz
luk mu sebep oldu ? 

(Baş tarafı 1 inci sayfadıı) 

etmiştir. Lt\tfi Kırdar bu hususta 
arkadaşımıza aşatıdald tzah 

Deu .... ~Q..ı. 1k 
Antrepo:a. ·nd~ 
Hırsızlık 

(Ba tarafa 1 inci HYfamı'Lda \ 
Dilberzade müesse elcrıne aıttir. Bu 
mendillerı dlınyada yalnız bır f b
nka yapar kı o da tngılteredooı ·. 
Piramit m ndıllcnnin monopoluı ı.ı 

alarak piya ada dUzUnc mı 380 im. 
nışa satan mue c on z m nl r. 

• • , ·:~~'-ı:~ceklcrini ümıt edıyonız.) 
(Beştaraf r 1 uv- .. ., Yaşasın tspanyollar, yaşasın ts. 

hiçbir faidc temin ctm= d ~ . .u:- panya.) 
kesren iyi anlaması ....... ı ıgı . liOMtlNISTUmtN iSY A31 
yan edilmekff> ,. l ,. 5.,10t Jean.de-luz, 7 (A. A.) -

1SPA1'"l'<' ANl\IASfNfN D. N . B. bıldiriyor: 
'"LSI.ll\lt Madriddcn gelen son Iiaberlere 

Bizcrle 7 {A.A.) - Bizcrtc'ye göre, milli müdafaa kon eyin'n kı. 
. gelen lt • uyol Ciimhur~~etçi ~losu taatı öğleden soma komünist kıya-
na ıııensup gemilcrın ısımlen şun mını 'e komiini tleri şehrin dışımı 
Jardır - atmağa muvaffak olmuştur. KomU 

~ Lll\'tızör: Libcrtad. Miguel de nistlcrin büyük bir kısmı hapsedll. 
Cer cntes ve Mcındcz Munez. miş ve elebaşılar 'Kurşuna d~..ılmiş. 

8 torplto muhribi: Ulloa. Jorç.e, ür. Bununla 6cri'oor çarpışmalaı 
Juan, Escano, Almirante Miranda, ılenüz nihayet bulmamıştır. 
Almirante Anlegnerrn, A.lmirarıte FRANSIZ GAZETEl.ERtNiN 
:Valdes, Lepanto, Gravina, 1 MUTAJ.J';ALARI 

Bu gemiler lspanyol ciımhuri. bıı. Paris, 7 (A.A.) - tspanya a· 
yeti bayrağını teŞlyarak saat 17 de diseleri hakkında tefsiratta bulunan 
Bizerte limanına girmişlerdir. Petit Parisien, Frankonun asn ru. 

Bu gem1terin 'l'ıınuese gelmiş o U 
\an tspanyollann adedi beş bin ika hu sayesinde pek yakında dahi bar 
dar tahmin eclilmrktedir. Araların· bin nihayet bulacağı kanaattndedtr. 

da bir çok kadın hnhınnn eivil atın. Ve diyor ki: 
(Bundan bafka. komUnistler ber 

linin adedi i..e ~ altı yUr. kadat'dt'". taraf editdtklerl için Madridin siya.al 
tspanyol cUmlınriyctçi gemileri., d 

nin toplan çıkanlmış sillh ve mU. programı Burgoeunkine 0 ka ar 
beuemektealr ld. nasyonaltRt şef 

hlmmatı alınmıştır. Bu gemiler, &· fmağa 
ralarında Duplex kruvamrü de bu. fimdi kendisine taraftar 

0 

tamamen amade biılunan aak~rl 
1unan mttteaOdlt Fransız harp gemi muhasımlarma kar§I llicenap bir 
isnin nezareti Rltındft bulunmakta. hattı hareket ittillu edebüeoektir 

~ENJı;B.&I. MIAJANIN .NUTKU tapaııyol milletinin, yanın.adayı li~ 
Madrid, 7 (A. A.) _ Radyoda yıldır kana boyanan müthiş facia. 

aöylediği bir nutukta general lılla,le, ya nihayet vermek hakkmdaki u. 
mıııi anwnı bant mUzakereleriuht 

bilhassa demi§tlr ki: 
(- Biz sulh istiyorus. Fakat bu açılmasını JcoTaylaşttracaktır.) 

sulhun tspanyol •~llhla.rı için bir ~ Epoque gazetesi diyor kt: 
ret olan bu harbe tlyık şerefli bir (Madridde vuku bulan değişi'{· 
aullı olmasını arzu ediyoruz. Hiçbir tikler Burgosta büyUk bir memnuni. 
muhalefet karşı81nda kalmadığım'!T.ll yet hasıl etmiştir. Merkez bölge1in. 
bakılacak olursa, yeni hükfımetin de de kendilerini nasyorill'.list ilan e. 
halkın arzusuna uygun bir bükQ. den ve yabancı vesayetinden kurt:ul
met oldutuna hUkUm vermek Jbım. mak istlyen tspanyollann mev-:ut 
dır.) olduğu memnuniyetle müşahet!c \''! 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) vermiştir: 
işlerine karışmaktan, Suriyede en. "- Sultahamamı yangının 
trika yapmaktan uzak tutar. Tnrk ratle bastınlmamaaının aebeW auıuz 
Cümhuriyeti milli haklannı mUdafa· luk değildir. Malöm olduiu tizere 
ada ne kadar azimli ve sonuna ~a. ftf alye iflerlnde en mühim nokta, 
dar musır 1se başkalarının mılU yangının vaktinde haber verilmesi 
h klarına da ayni metanetle taraf. keyfiyetidir. itfaiye haberi ilk 
tardır. Bize lakırdı sırası düşerse defa yaıagın kuleahıden al11Ufbr. 
komşu ve kardeş Suriye, dost Fran. Bu 0 demektll' ki altwler kendini 
sa n zdinde muzahir olmayı tabil harice verinceye kadar yansm da
oı ur . Fakat bu muuheret hilde uzun ml\ddet de·Hm etm; -

dostumuz Fransaya Suriyede et al- tir. 
tından zorluklar çıkarmak ve onun 
alej deki tehrikleri teşvik etmek 
vadisine hiçbir zaman sapamaz. 

Nitekim ltfaiye J'•ftl'lll yeı 
geldifl zaman alet kendini dlfarı· 
ya vermlt •• Taziyet fU hale a'el
mlftlr. 

Ata Refik hanı tamamea. Tn·' 
flk AH hanmın arka la... Ata Re
fik hanınm .rkaamdaki Trikotaj 
f abrikaaa saçaklarından alft' almıt 
bir halde, Suraeld matazua ile 
knan seriaindeki biNın•• 6at k .. 
aımlan tututmUf, Dilsiz zade llanı 
ile ldlçük Ticaret hanmın i1at ka
aanlarını da al~ yalam•i• N.,la-

Suriye hakikaten teesBUrUmüztl 
ınuclp olacak bir vaziyet içindedir. 
Bu vaziyet gün geçtikçe daha peri. 
şan bir hal alıyor. Suriye vatanper· 
verleri bu derde anyacaklan çareyi, 
en tesirli ve kat'! maddeyi, ancak 
kendilerinde bulabillrler. Suriyeda 
en evvel ilam olan ~y milli nh. 
dettir, awam ve bıtizamdır. SiyL 
sette gayeye bazaıı birdenbire erit
mek m1aalleri göa çarparsa da. en 
emin ve mnhıkhk yol rea1tat btr llllf·.,.~- ldd ı· .....t:,_ •-~ f et ı .ruAsar yangını 

görüşle adını adım ytıröme~ Ye ba- etrafı lçhı ço1r tehditklr •n- hale P-

yatlta _,~~~amakbrfn.ı..ı--:.. S~yede ken. tirmifti. itfaiye yangm yerine ge· 
disini llUAUU ve \,l6Al.U ıçm ger. . 

kten idare edebilecek bir hale el lır gelmez derhal ~lara takılan 
çe g dokuz hortum hep IHrden hol su 
medik~e Fransa Surlyeden çıka- ile •tefe cemldL Bu anada IM.zzat 
nıaz. yaqm yerinde huhaaayord..._ Bir 

Bugün lliyasette davalar maat- sasetecl arkad..- "Sa .aziyeti i· 
teessüf yalnız hak ve adalet pren. tibarile hlr ekaiklik ohap olmadığı
siplerile halledilmiyor. Bunlarda da. nı,, sualine su mlihendialndea aldı-
ha ziyade siyuf mUJlhızalar kalm 

ğım malumatı Yerdim. 
oluyor. Tefrika içinde, kuvvetten 
mahrum bir Surlyeden Fransızlar MeYkiin au Taziyeti çok mU-
çıkarsa, buraya Türkler girmez, fa aait idi. Hakik ten sokakların de 
kat başka bir müstevli devletin fır. re halini almtf oldutunu oraad bu
satı ganimet bilmesi pek mümklin lunanlar tamamen (t'Örmllf\erdir. 
dür. Suriye miJU bir vahdet ve ~- Esasen Beyoilu, Bakırköy, t .. 
laşma manzarası içinde kuvvetli bir tin ye itfaiye gurupları da celbedil
memleket teşkil ettiği gUn ecnebi mit bulunuyordu. Bütün müfreze
hakimiyeti oradan çekilmeğe mah· lerin hortumları kıamen denize ve 
kümdur. Biz en samimi bir dostluk kıamen de terkos auyu doldurula-, 
hissinin ilhamile Suriye vatanper. rak bu gibi hadiaelrde latif ade ediJ-
verlerinin uyanık mesaisine en ma. mek üzere hazırlanmıt olan civar 
kU1 gaye olarak bunu görUyonız. aanuçlara bailanmıttı. Bu suretle 

>/ aH L6tfi Kırdar 

tam randmıanla • itlemniftir. Yan 
gın ywlnde .olra'ldann dar .e rU.z
glnn ,iddetli olmaama ratmen 
bir taraftan itfaiyenin canalperane 
çahtmaıı diğer taraftan alman ted 
birler aayealnde 'Ye hol su ile ate
tin daha ziyade bUyümealne mey
dan Yerilmemİftİr. 

Bu yangında susuzluk çeki\me
difinl s8ylerken ,ehnn au ihtiyacı
nın eaaaen temin edi1mi' olduğu id
diaamda değilim. Belediyemiz 
:ııehrin umumi 111 ihtiyacı l\zerinde 
ehemmiyetle durmakta ve en evvel 
batarılma.aı icabeden bir mesele 
olarak telakki etmektedir. 
Şehir Meclisindeki izahatımı tabii 

hatırlarsınız. Su itine verdiiimiz 
ehemmiyet böyle müeaaif bir hadi
senin uyandırdığı yeni bir teY de
;:.. ·1~i.. Rn1 u medeni bir fehrin 
ilk eYVel dü:ııUnüp hatletmeıi ica
beden ve daima en Ön safta gelen 

bir İflİr. 1stanbul gibi büyük vej 
dafınık bir fehrin au ihtiyacmm ne 
muazzam bir it olduğunu nutkum· 

da verdiğim rakamlarla tamamen 
tebarüz ettirmiftiın. Bununla bera-

ber latanbulun bu en '-'ta selen 

ihtiyacını behemehal en kısa 
manda kartılıyacaiıs..,, 

za-

da ayni m llaı m ma 
zünesının 200 kurustan 
görmüştür. 

Bunun uzerine mut::)l:!ı"-se. 
lngilteredeki fabnka n z 
şcbbüslerde bulunarak bu m 11 .'l 

monopolunun y ılnız 1 <'nd' ne : t 

olduğu halde ba ka tic rcthanel r' 
ne surelle satıldığım son m tur. Bir 
kaç gUn sonra fabrikadan c vap g ı. 

nuş ve bu nevi mendillcı in Tül"kiye. 
de hiçbir müesseseye gônderilmedı. 
ği bildirilmiştir. Bu cevap üzerine 
iş büyümüş ve mUes t. e sahıpleri 
tahkikatı genişletmışlcrdir. 

Diğer taraftan Dılherzade nıti. 

essesesi tngiltere ıle hususi takas it. 
zerine iş yaptığı için bundan bir 
müddet evvel yine ayni şekil altm
da 1ngiltereden bu maldan beş altı 
sandık mal getirtmiş, fakat muka. 
bilinde vermesi icap eden takası te. 
min edememiş olduğundan beyan. 
name tanzim edilememiş ve bu san. 
dtldar Denizbanlnn Eminönünduki 
1-2 numaralı birleşik ambarlannrta 
katmıştır. Sandıklar ambarlarda 
durduğu mttddet zarfında ayni am. 
barlardan 16 top poplin gömlak1 'k 
kumapn çalındtğı piyasaya yayıhn. 
ca mtleseese sahipleri derhal şüphe. 
lenerek gUmrUk ambarlarına kôl' 
muglar ve yapılan muayene netit!"
sinde sandıklardan bazılannın kınk 
olduğunu görmüşlerdir. Bunun ll7.e 
rine bu sıı.ndıklar tartılmış ve tıer 
birinden elliger kilo kadar eksik ol. 
duğu görillmUstiir. 

lliaja, boşanan ihtirular karşı .. 
aında kan aökUlmeslne mani olmak 
için evvelce iktidar mevki.ine ~ 
melı: ı.temediğtni eöyliyerek diinli-

tesbit edilmektedir. Bu bir anlaı::ma. 
unsuru değil midir- Gerçi tcsi"' e. 
dilecek rejim hakkında iki tarafın 
duş0nceıer1 ba§kadır. Burgos ktıv. ---,-;- .... • ··-· .. - Denizbanktan 
vetli bir iktidar mevkii taraftandır. Zeyf ınburnu 

Hilaeyiıa Cahid YALÇIN 

Amerika 
Demokrasilere 
Muzahir 

Hadiseye derhal Dt>niıh ınk '. z"ı 
yed eder • hıı· tarnftan tnlıkıkata 
başlamıştır dığer taraftan diızüı <"•' 
380 kuruş olan bir malın 200 ku· •ı. 
p satıldığını gören mt\essese sa
tanlar hakkında {a'kibata başlanma. 
sı için polise haber vermiştir. Za~ı 
ta da jşi hırsızlık bakımından t&bki 
ka başlayıp satan yerleri te'1bit et
meje koyu1muftur. 

Bundan ba9ka ptynsada 200 ku. 
nıp satılan mallan gümrlik rlisu· 
mu verilmeml9 olduğ\ından gümrük 
muhafur-feşkilltı hAdisede kft 11k 
çılık mevcut olduğunu görerek tab. 

tir kt: 
(- Bu mtıcadelede çok kan dö. 

klllmliştilr. Dahilf ihtiliflar için de 
aynca kan dökillmesine razı olan•a. 
yız. Biz hiç kimseye ihanet etmedik. 
Eeasen edemezdik te. ÇUnktl ortada 
bir hUkumet'yolctu. Hükfımeti teş.. 
kil ettikleniir1ddia edenferle relsl
cllmhur arasıDcla ihtilif vardı.) 

Netice olarak Miaja, demiştir 
kit 

(- Bqkalan bu kaniet kavga. 
mna aevam etmek istiyorlardı. Fa. 
kat biz sulh istiyoruz ve bu harpten 
801lra lspanyoltarın refaha kavuşa. 
oaklannı ve zaferi elde edenler kim 
oluna olsun neticede vafa.na Zaral' 
~ttrecek otan mncadelelere stlrtlk-

Ceyhan da 
81r luapkÇI teb•k_, 

y ........ 
Ceyhan: ( Huaual ) - Zabıta

JIUZ tehir w köylerde lı:açakçıhğuı ö. 
nUntl almak için ehemmiyetli tedbir
Jer a,bnakt.adır. 

Bazı aeraerllerin ticaret metaı o
larak hudut boylarından aşırtma 

yapılmak suretiyle TOrldyeye geçiri
len mtllevves paçavraları dahile sü. 
rtlm yapl)madan zabıtamız tarafın

dan yakalanmaktadır. 
Bugün de. kaumımn Yudıca 

köytl istaayon durağında Adanay& 

ıitmek ilMl'e bulunan üç kaeal<çı gru 
rupu ellerindeki baYUI ve eepetlere 
yerleotlrilmil bçak 9l)'a)arla birlik
te yak•Jenmıol•rdır. 

Yıkalanan 6'Y81ar muhteHf 
1'el1kte ipeklilerdir. 

Maznunlar, Bataym Sofu mL 

halleslnden All ~Cemil, Abdur. 
nhman oğlu Mehmet ve Mehmet 

ottu Ali adındaki plııslardır. 
Jandarma suçlular hakkındaki 

taJıklkab bu gün ikmal ederek~ 
çak eayala.nn kıymetiııl tesbit için 

!Ayas nahiyeat gUmrl1k lmirliğtne 
~. 

Gllmrttk i~ aQ1alar gel 

~ı. sonra mevcudıea adliyeye 
~ •r. 

Madrid ise antifaşist olduğunu bildi • • Açıkta kalanlara 
nyor. Fakat her ~ydene,rve1 harbe Cımenfo Fabrıkasında 
nihayet verilmesi muhimdir.) Tazminat 

Bir 'nfilak Oldu Madrid Cephesi: 7 (A. A.) -
Madrid cephesindeki Nasyonalisl 
radyo istasyonu bu akşam aşağıda
ki baberi vermiştir: 

"Komünist gruplar, Madrid &o
kaklannda çarpışmakta devam e
<liyor. u hareketin önüne geçmek 
için sokak başlarına makineli tü
f enkler yerleştirilmiştir. Şehirde 

sokalclar<la gezme menedilmiştir. 
Madrid'in haricten verdiği intiba, 
askerlerin teslim olmak için, Nas
yonalist kuvvetlerin Madrid'e gir
mesini bekledikleri merkezindedir. 

lrakda Kansıkllklar 
Erreşitte O:fl 
ldarA ilan Olundu 

Ba hd, 1 (A.A.) - Gaze_ı.eıer, 
kıralm ıkinci emimamesini neşrçt. 
mektedir. Kıral emimameleri, &re· 
eid mıntakamnda örfi idare ilan et. 
mektc 'Hıu1h' • ı .. rl J,,... , 
karıaaklık çıkarmak istiyen efhu. 
tan) balıseylenıcJ\le \c ııı un 1. 

kfuıun ha.lıılere .karşı alınacak şid
detli tedbirlerle idame oluncağmı 
bildirmektedir. 

Kral, radyo ile netredilen bir nu. 
tuk söylemiştir. Bu nutkunda, or. 
duyu siyasete her hangi bir auretle 
'karışmaktan menetmit, tazyikten 
şikayeti olanlara sarayın kapısmın 
açık olduğunu söylemiş ve halkı mü 
teyakloz davranmaya davet etmiş. 
tJr. 

Oörlng Musaollnl He 
aörütecekmlş 

Saıı Remo. 7 (A A) - Reuter 
Ajanaının muhabiri bildiriyor: 

Göriııa-, zevcesi v& on beş kişi
lik 'lllaiyett ile dört haftalık tatil 
müddetini ceçinnek üzere burava 
gelmiştir Roına'dan verilen hab;r. 

lere göre Göring, bir müddet son
ra Roma'ya giderek MuMolinJ ile 
görilşec.ktfr. 

"Zeytinburnu" Çimento fabri
kasında evvelki gece büyük bir in
filak olmuştur: 

İşçilerin çalıştığı bir sırada esas 
makinelerden biri ansızın bozula
rak infilak etmiş; bu !mretle vu

kua gelen ani kaza yiızun<len fa
aliyet muvakaten durmuştur. İn· 
filik esnasında amelelerden bazı-

larının el ve yüzlerinin yandığı ma
kinenin tamiri için Almanyadan 
tayyare ile mütehassıs getirtilme· 
sine karar verildiği soylenmekte -
dir. Hadise;; her nedense polise 
bile bildirilmiy~rek meskOt geçil
mek istenmiştir. 

Bu hu usta dön mezkur fabri
ka mildilrlüğünden malOmat i te
dik. Evvela: hadiseyi tamamiyle 

tekzip <>tmek istedilerse de bilAha
rıe mukni dillerimiz karşısında kı-

saca ım izahatı vermekle iktifa et
tiler: 

- Evet, mak nelerden biri pat
lamıfhr. Fakat kinue yaralanma -
mıftır!. .. Şimdi çahtmıyoruz. Fa-
kat hemen tamirata seçilecek ve 

faaliyete yine baflanacaktır ... ,, 
Diğer taraftan bu fabrikada; 

geçen sene !böyle bir infilak oldu
ğu ve bu sebeple amelele 'n hayat.. 
lannın -daimi tehlikede ulunduğu 

bevan ve iddica. olunmaktadır. 

Vaşington: 7 (AA.) _ "Cons- kikatı bu cepheden derınleştirmclı.. 

de liakal iıç enf' hizmet etmiş ol- titution hali" da bir nutuk söyliyen tedir. 
ması lazımdır. Ru müdd&i dol- hariciye mO teşa.rı Berle demo1cra- Şimdiye kadar yapılan tahki1,11t 
durmuş olan memurlar çalıştıkla- aiyi ve Amerika·nın demokrasilere safhalarında mesuliyetin Denizhan. 
rı beher @ene için bir maaş ni~be- yardım siya etini mfıdafaa etmiş- km bu kısmında çalışan memurh-
tinde tazminat alacaklar, fakat ye- ti rmda olduğu neticesine varılma~a.. 
ni memurlar bu haktan 1 ifade e- r. •, • dır. Haber aldığımıza gore bu depo 
demiyecekler~ir. larda bulunan eşya meyanında bu 

Yugo• .. vvada döviz k• d kl d b Fakat 3460 numaralı kanun bu .. , san 1 ar a ayram günu gayrime-
gibi memurlara da tazminat veril- çwr an b•r cele Y•kalandı sul kimseler tarafından vapurda 
mesi hakkında meclfı:1i idarelere a- Belgrad: 7 (A. A.) - Pravda beklememesi için depolara almnıış. 
U\hiyet verecektir. Denizbank ida- gazetesi, döviz kaçakçılığı yapan tır. 
re mecJigj <le bu kanun maddeleri- bir çete efradının tevkifi hakkın- Polis bu mendillerin saWdığı ıl..i 
ne davanarak memurlara tnmi - da muf&Mal malftmat vermekte ve mağauyı tesbit etmiştir. Arqtır
nat verebilecektir Bankanın idare şöyle yazmaktadır: maların sonu birkaç güne kadar bel 

meclisine henüz kim~e tavin edil -
memiş olduğundan vaziyet henüz 
ta\•azzuh etmcmistir. 

"Ecnebi memleketlerine 40 mil li olacaktır. 

DEN1ZBANK'IN BİR IZAHI 

yon dinar kıymetinde döviz ve tah- Diğer taraftan Denizbankm ~ \'e 

villt kaçırmak istiyen Belgradlı 7 numaralı ambarlarında da bir hır. 
12 taraf ile beynelmilel bir banker sızlık meydana ~ıknnlmış ve birkact 

"Yeni Sabah" gazetesi yazı 

t,teri Müdürlüğüne 

ŞEHiR 

Belgrad zabıta ı tarafından tevkif kişi zan altma ntınmı•ıtır. 
-= 

Denizbank kadrosunda yapı -
lan tru arı uf mUıı sebetile muhte
lif tarihlerde gazetelerde yapılan 
nesriyat a"ag daki şekHde tavzih 
olunur: 

edilmi!,llerdir. Bu çetenin mi İran 
teb'asmdan Emile Tsiprut isminde 
biridir. Bu adam kardeşi ile birlık
te Paris'te bfi~1ik bir Banka işlet
mektedir. -·-
6000 tayyare İnşası 

"Denizbank'ın ihtiyaçtan faz- P'"OJ. eıi kabul olundu 
la görünen maaş ve masraflannın 
hakiki ihtiyaç derecesine intPbak Vaşington: 7 (A. A.) - Ayan 
ettirilmesi için lktiııat VekAleti~e meclisinin altı bin tayare inpsına 
bütçe kararnamesile verilen direk- dair olan projeyi kabul etmesini si
tif üzerine Bankaca alınmış olan yast mahfeller, hukiimetin bir 
tasarruf tedbirleri neticesinde onu zaferi telakki etmektedirler. Ayan 
eskidenbeeri Denizbank müessese- ve meb'usan meclislerinin murah
lerinde çalışanlardan olmak üze- .haslan her iki meclisin kabul ettiği 
re kırk memur açıkta katmıştır. metinler arasında bir ahenk temini-

Yeni Rumen 
Kabinesi 

i w 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
rnıştır. Ba"vekil B. Kalinesko. ölen 
Başvekil Patrik Kristea'yı aena ile 

yadetmiştir. Nazırlar meclisi, Kris

tea için milli cenaze mer.asimi ya
P!lmasma karar vermiştir. 
BtJTtJN RUMANY ADA MATEM 

BU kreş: 7 (A. A.) - Bütün 
resmi makammr mateme girmiş _ 

tir. Patrik Kristea'nın cesedi cuma 

gilnfi Rumanyaya getirilecektir. 

Beledlyeler Bankaeı ikraz Bunların kıdemleri sırasınca tk- ne çalışılacaktır. 
mUddeUnl us seneye tısat Vekaletine bağlı teşekküllere Parlamentonun tayyare adedi-

Bütün gazeteler, Transilvanya
nın .ana vatana iltihakı uirunda 
'iddetle mücadele eden bflylik ölil
nun hatırasını taziz ediyorlar. 

çıka~acak yerleştirilmeleri Vekaletçe takar - ni 5.500 olarak kabul etmesine 
Ank lra: 7 (Hususi) - Beledi- riir etmiş bulunmaktadır.,, rağmen bu mi'ktann neticede 6.000 

Y
eler bankası, esas nizamnamesinin - 1- - ı=:: e çıkanlacağı tahmin edilmektedir 

arını on .nede ödemek hayli müg. · 
dördüncü maddesini tadil etmeğe .. ,.-··•••••••••••••••·--·· ·• .. ••r•••••• .. 

kül gelmektedir. \ 
karar vermiştir. Tadile sebep bele- . 1 Yurd çocukları hakkındaki 

Madde yapılan tadılden sonra ,u • 
diyelere yapılacak buyük mikyasta. gekli alacaktır. : 

ki istikrazıD ödeme müddeti 15 se.. Madde - 4 İkraz müddeti 1 ! 
yiıkaek ve asiline diifünceleri· 
niz, Çocuk Eairireme Kurumu-

neden 15 seneye çıkarmaktır. seneden 15 seneye kadardır. Her ile. i na verecefiniz bir lira ile ta-
Yaptıklan istikrazı bUyük imar raz talebi idare meclisince tetkik o. i hakkuk edebilir. 

jg1eriDe arfeden belediyelere borç. lunur. .,. J ... ---··-·· ··----

BAŞVEKiL ZA TÜRREEDEN 
ÖLDO. 

Bilkreş: 7. (A. A.) _ Başve

kaletin bir tebliğine göre, Başvekil 

Patri Kn tea Fransamn cenubunda 

Cannes şehrinde bundan sekiz gflıı 
evvel kendini üşütmüş ve zatürre
eye tutulmuftg .• Ba.petilfn 61Gml 
lbıı hastalıim .neticeeldir, 



Sa,faı 4 

Türkkuşu 
Faaliyeti 
Hızlanıyor 

Memleketimizin muhtelif villyet 
lerinde Türkkuşu faaliyetleri ilerle. 
mektedir. -

Bu mUna.sebetle, bu yıl g~n se. 
nelere nisbetle aza adedi ve kamp. 
lara iştirak edecek olan talebe rnik· 
tan çoğalacağından tedbirler alın. 
maktadır. 

Daha fım.diden muhtelif vilayet. 
terim.izde Tnrkku§U §ubelerine bir 
çok talebe ve gençler mUracaat ede. 
rek kay(lolunmaktadırlar. 

Bu yıl geçen seneye nazaran ta. 
lebe mllrtan üç dört misli artmıştır. 

1nönil kampının bu seneki tale
be adediıfe göre tesisatının genişle. 
tilmesine karar verilmiştir. Hali ha. 
zırdaki tesisat bliyültülecektir. 

Türkkuşu temmuz ayında faali. 
yete geçecek ve bu suretle kampla. 
nna devam edecektir. 

İnönUnde kurulacak olan umu
mi kampa muhtelif vilayetlerden ve 
bilhassa Denizli, Balıkesir ve Gazi 
Antep mıntakalarındaki talebeler iş 
tirak edeceklerdir. 

Türkkuşunun Maarif Vekaletine 
yaptığı bir müracaatta, mekteple. 
rinden talebelerin devam hususun
daki mtisaadelerini istemişlerdi. 

Maarif Vekaleti, Türkkuşunun 

öu dileğini kabul etmiş ve alakaaar. 
lara bu hususta tamimler gönder. 
miştir. 

Bundan sonra mektep mensubu 
'bulunan talebeler Türkkusunun ders 
'!erinden ve talimlerinde~ istifade 
edebilmek için sa1<1ntı çekmiyecekler, 
·mektep müdlirlerinin müsaadelerile 
1 bu derslere ve talimlere iştirak ede. 
bileceklerdir. 

t=====ı===========~-~-

Kanadaya 
Tütün İhracı 
Menedildi 

Memleketimizden Kanadaya 
ihraç edilen tütünlerimizin bu ka
naldan Amerikaya ııatıldığını ve 
vaziyetin gerek dahildeki bazı tüc
carlarımızle Amerikadaki ithaH\t
çılan zarara soktuğunu yazmıştık. 
Haıber aldı~ımıza göre bu vazivet
lerin önüne geçilebilmesi için Ka
nadaya yapılmakta olan tütün ih
racatı bir müddet için menedilmiş
tir. 

Kanada ile aramızda ta kae an
laşması olduğu cihetle oradaki tüc
car1ar tütünlerimizi ucuza mal et
mekte ve Amerika ile takas anlaş
mamız henüz tasdik edilmediği i~in 
Amerika ithalatçıları bu tütünle
ri iki misline yakın bir fiyatla te
min edebilmektedirler. Kanadalı 

bazı tüccarların Amerikada an -
!aştıkları bazı firmalara daha u
cuz surette gönderdikleri bu tütün
ler Amerika piyasasında re.kabet 
uyandırmış ve birQok ithalatçılar 
zarara girmi11lerdir. Bu sebeple 
Kana.daya yapılan tütün ihracatı 
Amerika ile yapılacak takas anlaş-

' masının tasdikine kadar durdurul
' muştur. 
.......................................... 
Halep polis müdürüne 

ihtar! 
Halep, 3 (Husus!) - Fransız de. 

f Jegesi, son günlerde taşkmca. bir hal 
; alan telebe nümayişlerine kar§ı ma· 
. halli polisin aldığı mUsamahakir 

• vaziyete uolis müdürünün nazan 
dikkathıi çekmiştir. 

Delege polis mUdbrUne gönder. 
diğt mektupta, pyet mahalll polis 
kuvvetleri, nUmayifleri durdurma. 
dığı takdirde Fransıs askeri kuvvet. 
letinin dofrudan doğruya ile müda
hale edeceklerini ihtar e~. 

Bunun Uzerine polis kuvvetleri 
mektepleri abluka etmitler ve tale. 
bentıı gurup halinde sokağa gıkma.. 

, eını menetmefe başlamışlardır.. 1 

15 
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Bu Sene Moda Renkler 
Bah:ırlık Mantolarınızı ve T ayyörlerinizi lsmar

Larken Dikkat ~deceğiniz Mühim Noktalar 
Bugünkü moda ren1cler ne ka

dar da hoş! Bununla beraber ta • 
rif ve tasvir edilmeleri biraz güç
çe, zira komşusuna doğru iğilen in~ 
sanlıar gibi biribirlerine kanş • 
makta ve nazik bir şekil göstermek 
tedirler. 

Roz rengi, akşam tuvaletlerin
de hüküm sürdükten sonra, gün • 
düz yünliilerine ge~miştir. Büyük 
mantolar da, tayyör ansambfarda 
görülmektedir. Bu renk, çok tatı, 
biraz da ezilmiş çilek, daha doğru
su çilek dondurması rengidir. Ve 
blitiln bu rengin çeşitleri şimdi rağ 
bettedir. 

Mavi de değişiktir. Deniz mavi
sinin hala taraftarlan vardır. Fa
k3t az miktarda, bugün daha zi • 
yade, bir.az morumsu utrmen ma 
vi yerine kaim olmaktadır. Daha 
koyu renkten aç1ğa doğru geçtikçe 
renkleri de daha şiddetli ve sıcak 
viyoletin mütenevvi akislerine da • 
yanan bir şekil almaktadır. 

Daha açık mavi, griye karış· 

maktadır. Pastel nuanslı platin 
renk göze ho:;ı görünen ipekliler ve 
yünlliJeri meydana koyar .. Bu çeşi
din de yeşile doğru çaldığı, turku
az, seladon, ve paona doğru yürü
düğü görülüyor. Paon rengi en a
ranılan renklerden biridir; daha ye 
şil olunca, ortaya kanar mavisi 
rengi ç1kıyor ki bu da çok beğenil
mektedir. 

Ldıı kızlar Y• kadınlar içia zarif iki baharlık kostümler 

Gri ile mavi arasındaki renkle 
rin hepsi de griperl maviden, ko
yu arduaza kadar rağbettedir. 

Bunlara bilha.c;sa yünlülerde 
Nstlanmaktadır. İpek için ol•anlar 
kuvvetle, çelik, suri veya arjan ren 
gidir. Yeşil eskisi gi'bi makbul bir 
renk ı:;ayılmamaktadır. Açık ve sa 
rı, .şartröz hafif roblar ve koyu 
mnntolarla dublüleri için aran
maktadır. Tam yeşil renkler az gö
rülüyor, fakat çok koyu yeşile epey 
tesadüf edilmektedir. 

Büyük kadın terzileri, bazan 
ruj kardinal yani kuvvetli ruj an
glene çalan renkli gece tuvıaletleri 
de teklif ve arzediyo:rlar. 

Bej, katı surette roze olmalıdır. 
Bu renk yalnız gündüz içiiı kullanı-

Gazel bir gece elbise ıi 

byor. O da, kendisini göstertecek 
ibrün ,bir renk ile birleştirmek şar
tile, vasat brün renkler artık beğe
nilmiyof, çok kırmızıy.a çalan aka
ju bugilnle~de Ç<>k sevilmektedir. 

Siyaha hıabiyye saatlar için, gün 
düz veya gece, ipekli veya yünlü-ı 
lerde rastgelinmektedir. Umumiyet 
le, bu rengi, az miktarda beyaz i
Javesile daha çekici bir hale ifrağ 
ediyorlar. Zaten hafif açık beyaz 
tuı;ılar hemen bütün koyu renkler 
üzerine konulmaktadır. 

Yeni Rönarlar 
Kürk tuvaleti, ve kürk nevileri 

"' 1ahasında hakiki bir yeniliğe o de-
recede nadir rastlanır ki, böyle bir 
'eye tesadüf edildiği vakit derhal 
-Ounu herkese ilA.n etmek ad1eti 

bir vazife mahiyetini alır. Bu se • 
hepten yeni rönar nevilerinden 
bahsetmek lazımdır. Bunlar Nor
veçte meydana çık.tığı bildirilen 
"nlangin rönarlar,, dır. İsimlerin -
den anlaşılacağı veçhile gayet yük 
aek riyatla satılan bu me~hur "pla
tin rönar" lardan topu topuna he
nüz on beş dane varmış. 

Bu güzel rönarların rengi gri
inci ve ·bey.azdır. Sırtlarının üstün
de uzunlufuna ince ve gayet güzel 
eiyah renkli bir çizgi vardır. Ama
törleri tarafından bunların bulun
ması gayet güç olan şinşilla gibi a
ranmakta olduğu söylenmektedir. 
Fakat ilmi bJr yetiştirme tarzile, bu 
meşhur plfi.tin rönarların, bir müd
d~ 1<>nra, 'ık ve zarif kadınların 
en güzel ziynetlerinden bulunan 
arjante rönarlara rekabet edebile
cekler mi acaba? 

:f eni etekler plis~li~ir 
Muvakkat lbir kayboluştan sonra 

pliseler yeniden bir zafer kazana
rak ortaya çıktılar. 

Eteklerin şekli ne şekilde olur
n olsun hepsi pliseJidir. Bunlar 
makine il&, akôrde-0n, düz, güneş 
ziyası veya birleşik vaziyette ola
bilir; sinirler gibi ince ve dar, ve
ya çukur görüneb.mr. Fakat hepsi 
~e plis~dir. 

Büyük kadın terzileri plise ta
şıyan etek modeller vilcude getir-

YAŞASIN AŞK 
TUrkça sözlU - Arabca tarkıll 

Abdülvehab - Leyla Murad 

S Ü M E R .,,e T A K S i M 
ıinemalannda birden 

Biletlerin evvelden tedariki rica olunur. 

mek için inanılmıyaca.k derecede 
bir tasavvur ve muhayyele kuvveti 
gösteriyorlar. Keşfedici zekalarına 
göre bunları belden veya diz kapak
larından, kalçalardan başlıatıyor -
lar. 

Sabahları gezmek veya yürü -
mek için diz kapaklarına kadar i
nen ve yukarıya doğru evırntay 

şeklinde büyük volanlann çık.tığı 

görülür. Bu .,ekil bacaklanu ha
reketine serbesti verir. 

Hakiki spor için külot etekler 
hakkile rağbet görmemiş iM de 
tamamile plise olarak btiyiik bir 
ehemmiyet kazanmaktadır. 

Gündüz elbiseleri için de, terzi
lerin fikirlerine, icat dehalarına 

göre çok değişik pllııiı modelleri 
vardır. 

Yeni detaylar 
Modanın en hoş detayları ara

sında vualetlerin konulması var -
dır. Herkesin vualet denilen hafif 
tüllerin süslediği bir şapkası bulu
nur. Fakat bunlar geçen mevsim gi
bi, şapkanın te~sinde veya b1a
şın üstünden omuzlara düşen bir 
şekilde bulunmayor. Bugün vualet 
ler iki türlüdür. Bazıları çok ince 
ve kare çerçeveli olarak en temiz 
ve nazik renkl~rle yapılmaktadır. 
Bunlar ,şapkaya tesbit edilerek iki 

ucu da çehrenin iki tarafından sar 
kıtılmakta ve çenenin altında bağ -
)anmaktadır. Bu şekil daha ziyade, 
çok kadın tavırlı olanlarla yuzu 
yuvarlak kimselere yaraşmaktadır. 
Daha sporcu halli kadınlar çok su
pe ipekten daha kalın çerçeveli vu
aletler kullanmaktadır. 

Nihayet başka değişik detaylar 
arasında, bu sene, deri eldivenlere 
müthiş bir reka~t yapan kumas 
ve örgülü eldivenler vardır. Bu ku
maş eldivenler gayet değişik fante
zilere yol açmaktadır. Bazıları 
pikE>li veya linodan yapılarak, 

blUzlarla asorti oluyor. ıbazıları i
pekli emprimeden, elbiselerin di
ğer kısımlarından yapılıyor. 

Balolar için ipekli j&rseyler -
den ve parlak satenden eldivenler 
görlilecek, sabah kıyafetleri ve 
spor için de iğne veya şişle örülmüs 
eldivenler rağbet görmektedirler: 
Kumaş veya örgü eldivenlerin bu 
rağbetinin sbebi de bunların kolay
ca bizzat yapılabilmesidir. 

........................................ : \ 
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1 MART 1939 

Birazda ŞiirveŞair
den Konuşallm! 

Edebiyatımıza Yepyeni Olarak 
Giren Şey Nedir? 

Yuan ı Osman Cemal 

D ünktt gazetelerden birinin e
d ebt ilivesinde "gül ve bülbül,, baş 
lıklı bir yazı vıardı. Bunu görünce 
.ktlah Allah dedim, bu da nesi? 
Demek bu zamanda bilA bizde 
gül ve büDbülden bahseden eciiJMer 
varmışı 

Yazı şöyle başlıyor: 

"Altın yapraklı nilüferlerin 
süslediği gümüş ırmağın kenarın

da yuvamızı, bülbüllerle beraber 
gülti.stana kurmuştuk ... ,, 

Ve şöyle bitiyordu : 
"' ... Ve bu aşktan yalnız, gonca

nın üzerinde bir damla göz yaşı 
kalmıştı kJ onY da güneş kuruttu .. ,, 

Tam 1939 yılının üçüncü ayında 
bir edebi ilaveye yazılmış olan bu 
yazı nasıl şeydi böyle? Eloğlu. rah
metli Süleyman efendinin baş par
mağındaki nasırı şiire mevzu ya -
parken bizim eski 'bir edibimiz 
hAla "nilüfer,, den "gümiiı;ı ırmak .. 
tan "gül,, den, "bülbül,. den, "gon 
ca,, dan, "göz yaşı,, ndan bab~r 
diyordu. 

Edebiyatımızın "gül ve bülbül 
devrinde insan azası olar~~{ siir Y 

edebiyata giren şeyler de gözler. 
kaşlar, dudaklardı. Halbuki bugün 
insan azası olarak kullanılan ede
biyat malzemesi ayak nasın gibi 
şeyler olunca gül ve bülbül yerine 
de hiç olmazsa karga, saksali'an 
falan gibi ~eylerin girmesi lazım 
değil miydi? Vakıa diyeceksiniz 
ki: 

"Dam üstünde saksağan, beli 
ne vurdum kazmayı!,, 

Mısrnile saksağan bizim ede
biyata çoktan girmiştir. Evet, hak
lısınız. Hem yalnız saksağan değil: 

"Karga karga gak demİfu 
"Çık yollara bak demişfu 

Beyti ile karga da \bizim edebi
yata çoktan ~irmi$tir. Şu halde e
debiyatımıza yepyeni olarak giren 
~ey sadece ayak nacıırıdır. Zavallı 
Siileyman efendinin bu ayak nasırı 

hikayesi son günlerde amma da de
dikodu mevzuu oldu lıa ! Birçokla
rı, merhum eferıdiciğin bu ayak na
sıriyle fena halde alay ettikleri 

halde her şeyde bir başkalık göster 
mek istiyen bizim Nurnllah Ataç 
çavuş bunu f ev kala de beğendiğini 
söylüyor. Hani. ne yalan söyliye -
yim, bu nMır hikayeı::i benim de 
biraz ho:;mma gitmedi değil! La
kin bu na!'lır me~ele"inden ı:ıonra 

,eytan tırnağı, dolama, kan çibanı, 
etti:'."ma gibi şe,vler de sıra ile şiir 

mevzu olmı:va başlarlarsa o zaman 
:bizim edebiyat münekkitliğini Nu· 
rullah Ata~dan alıp Gnreba has
tahane~inin deri hastalıkları doçen 
ti Cevdet Kerime vermek Jazımge
lecek ... 

- Sen bunlardan hangisini 
çok seviyorsun? 

Diye .. Şu cevabı veririm: 
·- Büyüyüp eşek oluncaya ka.. 

dar sıpayı daha çok severim ! 
Hoş, birçokları da böyledir yat 

Fakat, bu suali onlara soracak o
sanız, sanki sözlerinde samimi imiş 
ler gibi: 

- Biz derler kuzuyu daha çok 
severiz f 

İyi ama onlar, sıpadan daha 
çok severiz dedikleri kuzuyu, be
njm sıpayı sevdiğim kadar da !'leV· 
m~zlcr .• Çünkü ben sıpayı büyüyüp 
eşek oluncuya kadar y~ni birkaç 
yıl sevdiğim halde onlar zavallı 

kuzucuğu anca.k bir, iki ay. :vani 
hıdırelleze kadar sever; hatta bo
ğazlarına daha dilşkün olanlar za
vallı kuzucağı heniiz sütten kesil
meden gövdelerine indirirler. 

Haaa .. ne diyordum? Şey .. Me
sele bir ta'biat meselesidir. BazıSl 
tutar, hal8. gül ve bülbülü, şiirine 
mevzu yapar; bazısı da rahmetli 
Süleyman efendinin nasırını kendi
sine basamak yaparak Nurullah 
Atacın gözüne girmek ister. Hal
buki yukarda da dediğim gibi: 

''Ş" .. Jd d' ur, ne guze e ır, ne nasırda, ,. 
"Şiir par•dadır bu asırda!,, 

* Hey gidi zavallı şiir hey, bak 
göriiyorsun ya, ben de dahil oJdu
ğum halde herkes seninle şimdi 
nasıl alay ediyor? Halbuki sen ol
macıaydın acaba, bu dünyada zer
re kadar tat, tuz kalır mıydı? Se
nin sayencledir ki nice zavallılar, 

nice bağrı yanıklar bu dünyanın 
nice nice acılarını biı"er lbirer ballı 
baha gibi emmişler ve nice ağuJu 
ıztırapJarı tatlı birer sabru sükun 
ile karşılamı~l-ardır. Dünyada in
sanı, anasından, babasından, sevgi
li«inden ve en yakınından daha çok 
teselli eden, avutan bir şey varsa o 
da şiirdir. Eğer şiir olmasaydı dün
yada hayat olmazdı. 

Siz bakmayın, şiirden hiç anla
mıyorum! diyenleri bile şu fani 
diinyaya bağlıyan yine şiirdir. 

Fakat bu şiir, mutlaka bir şai
rin kaleme almış olduğu vezni, ka
fiyesi yerinde bir şiir değildir d& 
eski masallardaki peri kızlan gibi 
ismi olup cismi o1mıyan bir şiirdir. 
Fa kat ben ~iire asla metelik ver • 
mem ! diyen zavallı gafillerin çoğu 
bilmez ki şiir, mutlaka mısralar 

' ~atırlar halinde kağıtlara dizilmiş 
ve okunmaları için mutlaka mete
lik ı<arfodilmcsi )azım nesne değil
dir, ve o, hazan sırtında heybesi ile 
kırlarda dolaşan ve okuma yazma 
bilmiyen bir leblebicinin bile gider 
kendili.ğ-innen kalbini titretir. LA _ 
kin, "Zavallı, merhum Süleyman 
efendinin nfünn,, bu cins şiirlerden 
değildir. O mizahi bir şiirdir ki o 
kabil şiirler için verilece·k hüküm
leri ancak meşhur miz,ah muharri
rimiz Nurullah Ataç verebilir ve 
ayni hükümleri de nakzetse etse 
ancak Nizameddin Nazif nakzede
bilir . 

Şakayı bırakalım amma, bence 
~iir ne güldedir. ne blilbülde, ne na 
sırd·adır, ne kan çibanıncladır. Ba
kıyorum, bazı ecıki ~airler yenileri 
ve yeniler eskileri ist.ihfafa kalkı • 
şırlarken şiirin ne demek olduğu
nıı unutuyor, biribirlerine mevzu
lam1 yeniliği ve eskiliği cihetinden 
yan bakıyorlar. Meselii: Ne için """',_illiOiii .... .,.o..,.s_m~a-n~C ... e..;;m~a~l ~K~a~y~g!.;jali!;ı
glil <lurnl'ken nasırdan bahsediyor 
bu çocuk? Ve nicin o cantm nasır 
dururken hAlA giiJden dem vuru • 
yor ~u babalık, İyi amma, a lb~ 
nim Bay babacığım, a benim ton 
ton yavrucuğum, tabiat bu. taiat
tan bahsolunur mu? Bedit heyeea .. 
nı, kiminde gül uyandırır, kiminde 
nasır ... Ve kimi şair: 

"Serd oldu hava, çıkma koY'lJl• 
dan kuzu canım!,, 

Diye kuzuyu bağrına basarak 
4iir ~öyler; kimi de: 

"Şenlendi çayır, ritme yanımdan 
aıpa yavrum!,, 

Diye teşaure kalkışır. GüzelL 
lik cihetinden "gül,, ile "sıpa,, ara
sında dehşetli bir fark bulanlar o~ 
lur ama şirinlik cihetinden küçü -
cük bir kuzu ile minmini ·bir sıpa 
arruımda fark &Tıyanların ıben akıl
larına şaşarım! 

Ve bana iôrsaJar: 

Tarsus öğretmenleri 
Toplantllar ve mUhlm 

kararlar verdller 
Tarsus (Hususi) - Geçen salı 

gltnü şehrimiz öğretmenleri mü
fettiş Doğan Gencin riyaseti altın
da bir toplantı yapmışlardır. 

Bu toplantıda tedrisatta ıör
dükleri gilçlü.kler ve bunların ne 
~ekilde önleneceği konuşuJm~ ve 
kararlar alınmıştır. Bundıan baş

ka talebenin sokak oyunlarına ma. 
ni olmak, fena yollara sapmama
ları için gereklf ted1birler alınını~ 
Ur. 

Yine bu toplantıda Hıa.lk~vi ta
rafından açılacak Halk dershane
.sini okutmak üzere iki arkadaş se
çilmiş ve lbunlar bir maddt men
faat beklemeden bu işi yapmayı 

kabul etmişlerdir. Bu ç<>k hayırlı 
~ kıabul eden Bayan Mttnevver fle 

ı Cavid Ozölmez'i tebrik ederiz. 



lllPf: ... 7 
====::::::::~~---~-------~AVUKAT DiYOR Ki : Almanyada Filmcilik 

Nasıl inkişaf Ediyor 
General Kazım ~'!~~~~~!~!11.!!.'!~!!~!.~ 

E"fii"nC8Dve Erzurumun 
Kurtuluşu 

l.JS:C,./BAS VE TERQQME HAKKI MAHFUZDUR -·-
Yolculuk Başlıyor 

Birinci Kafkas Kolordu Kuman
danlığına Tayin Edilmiştim 

Memleketin İçlerine Kadar Sokulan 
Parçalamak İçin Kurulmuş Fesat 

T6rkleri 
Ocakları 

çaan ln•mın hull•••• 
Habrat aahihi Baidad Gzerind• lr

laanket ecleceii unda Sardı&llllf felüeti do
la~• eYTeli iiçündi ordu aoara da "lm
manclaTi almak bere,, Bafdada haNbt em
rini alay•. Az zaman IODl'a latanlıala çainb
-,-. Karaqihı Kartalda Wunan on dW.._ 
eti fırka kamandanllfma tayin edi1İ70I', flrb· 
.U. Gennisderede iken birinci arda erkim
harb~ reialifiae ve biribirini milt•lri.,_ 
Galicyaya sirecek orduya, lrakta altmcl arda 
Jmm•ndanlaiı ...un.a..niye reialilderine ta
p.la..._ eoara ;rine lrakta lluhman on .-1-
slDci ....... lmmandanhimda ..._,_. 
8m"adaa ikinci ve az bir saman - .. W
rlnci Kalbs lrolonhua lrumaadaahima ta11m .......... ~~-
1918 7ılına .Udiiimiz sttn, yağmur ve çamur 

Md hayli hırpaladı. Bu arada yflrUyU,lerimin v• 
muharebelirimin bu yıl içinde evvelkilerden daha 
feyizli geçeceğine dair bir işaret de belirdi: Sav-
4ık'dan hareketimizden az sonra Beşiri ka§sından 
•el81l bir Jandarma elime şu telgrafı verdi: 

BEŞIRl JANDARMA KUMANDANI 
V ASJTA.SILE KAZIM KARABEKIR BEYE 
Zatıalileri birinci Kafkas kolordu kuman-

4anbfına tayin buyruldunuz. İkinci kolordu ku
mandanlığına. da miralay Galatalı Şevket Bey: ta-
7Jn olundu, hilen yollar otomobil müruruna mil
uit olmaclJimdan Eiiıı .. Kemah üseriDClen Beta
hiyeyi tefrifinfz .müddeti -aeferin tenkiai noktai na
.zanndan faydalıdır, bu tariki ihtiyar buyurmanız 
takdirinde zatıalilerini Eğinde kartı1amak üzere 
bir müfrezei askeriye sevk ve izamı için otuz altın
-cı :Kafkas fırkası kumandanlığına emir buyurma-
mzı rica ederim.,, 31 klnunue.vel 333 

Oçiincii arda launaadanı 
Ferik Vehip 

Bu telgrafla mafevklerimin büyük bir tevec
etlhlerine daha mazhar olduğumu anlamış bulunu
)ordum: BOyOk harekata sahne olacak olan Erzin
can - Erzurum istikameti bana veriliyordu. Bu kıt 
klT&mette Silrd'ten Refaiyeye geçmek için biricik 
luvveıt ancak bu teveccüh olabilecekti. Çünkü, ha
kikatte bu ıeyahat, müthit bir teYdi... Harita me
aafeai olarak en az 600 kilometrelik bir seyahat ya
puaktım: Karargihım olan Silvan' dan aonra Df

yarbekir - Erırani Harput _ Arapkir - Elin - K• 
malı - Refahiye .. noktalarından geçen aşafı yukan 
bfr aylık bir yflrOyo,ı 

• Bu açık te~afı er.k&nı harbiye reitııime verir
ken, kendisine fidim ki: 

- Galib& benim TJldızım, aeyyare olacak! Öy
T• ,.., her.teeln t>ir TJkhzı var, derler. Askerlere 
•JJ'&re nevmden bir 7ıhlıs y&r&fll' amma, benimki 
pliba Jıepelnde11 çevik bir .. , ! Çocuklutumda ba
ltamla beraber prk viliyetlerinde, Arabistanda 
l»alanmuttum. Sonra da ukerlik dola119fTle İfkod· 
ta'ya kadar hemen bitin Balkan vU&,etıerimizde 
ctolqmJttım. Şu cihan harbinde Jae Çanakkaleye 
w kere de Batdada aidiP seldim. Şimdi de yeni 
ldr ufuk ~ılıyor! 

Bir an evvel kararrihıma. varmak l&sımdı, 
Bu aao&k 1VID alqam olabilirdi. Otle remelilif 
Ganaa 8'1711 kenarında yedik. Evvelce, nahiye 
••bal olan Rı•van; ıu kenannda wttzelce bir yer
.U.. fimdl btr har•e. Bura,... kadar 1ol, lnif, 
a,ekQfo BIWI '9il&7eti hududunu qmea manzara SÜ· 
selJttlTor. Betfrl cw_.., tlmflen mezru. Çokca 
köyler de lke prp17or. Yolumu• azerinde muaz
sam " makemmel bir tillle aördak. Her tarafını 
psdfm. JIGhlm bir bina. Dhtira adındaki bu Jdlt. 
lede a6fbll,te ermem w elr:ram papulan yetlftl
rillnıüf; ha:tt.katM iM llılmbtUr, h&naf devletin he
aabma TGrkleri P&rf&lamak ttJn kurulmut bir feaat 
ocafldır. Şimdi içinde kfmae Yok ve 'krbat bir 
kaide. Ba kfU&enfn Hasreti Omer uma11111da T&
pıJdllma 9ÖTID1orlar. Hemen bir ta.bur utar ala
eak .kadar btlJGk. .. 

Gegtlilmfs 70Uardan araba iıtlemes. Pakat 
•11 arulcle aGurırlh ~mat lllOr bir tf delfl. Bura
dan u IOBn Zerçlli k6Jbe aeldtt. Bur&7a selin
..,.. lD&dar bfrbo tere d6nlp danGp fU m99hula. 
mas olan kilfle7e baktım. 

tlç kflomen bclar ...aıec1.w Znctll kOJI 

G•eral Kimi ICaralaeldr8' Baldadila 
ehamı bir ree.a.ı 

sengince prflndyor, epeyce aflrflleri, hindileri, kaz
ları var. Bu köylüler, bqka bir köy halkiyle mu
hasım imişler. Yakın v.akitlere kadar biribirlerin
den pek çok adam öldflrmOşler. 

Zerçili köytlnden iti.haren arazi büabütün düz
lOktür. Artık Beşiri - Aviski .araba yoluna çıktık. 
Fakat müthiş bir yağmur bizi fena halde kırbaçla
mağa başladı. Ak,am saat 4,45 te güneş te battı. 
Beşiri kazasının merkezi olan Almadin'e daha bir
bç saatlik yolumuz vardı. Yaverlerimle latife ede
rek dedim ki: 

- Gittiğimiz kaza merkezidir. Geleceğimiz

den de haberleri vardL Herhalde sıcak çaylar hazır
dır. Sakın bu .vaimw-daıı ~ ~ bir&> 
hk yeni seyalıaUee korJmaa7m. 

Yajmur fiddetlni o kadar arttırdı Jd h&Tvaa
lanmız çamurdan ayaklarını ataD1.17or, yatmar ta
nelerinin çarpmasından gözlerini açamıyordu. Zi
firi karanlık, insana yanındakini &'öatermez oldu. 
Gflçbeli saat yedide Almadin denilen yere vardık. 
Fakat ortada ne bir jandarma, ne bir köylü! Kfm
ıeeikler yok .. Hiç bir evde ışık bile görOnmüyor. 
Zaten kimsede ·yakacak Pi TOktu; herkesin Adeti 
de .akşamdan yatmakb. Şu halde halka kızacak 
defildik ; onlann kendi dertleri kendilerine yetişi
yordu. 

- Çocuklar, dedim, var kuvvetinizle baiJruı, 
bakalım kaqımıza kiln çıkacak. Köpekler bile 
çıka& bize yardım etmit olurlar. ÇQnka onlar da 
bağı~mağa başlıyacaklardır. Merak edip bnfmı
za çıkacak biri bulunur elbet •• .Askerler de aajdaD, 
aoldan birkaç kapı çalarak hOkOmetin nerede ol-
4utunu anlasınlar bakalım. Biz de bias duralım, 
hayvan tar nefes alsın! 

Böyle yaptık. Hatta en l'flr seeli olmak dolayı
afyle ben de avazım çıktafı kadar: 

-Ya dook! 
Dfye batırdım. Bu çatınşı Kflrt Bqlerlle ava 

çıktılımı• zaman Gfrenmlttfm : Kflrtlerin av köpek
leri bu kelimeleri fticlince kotar plirlerdi; fakat 
l>enfm "Ya dook,, avaaıma raQ&t uTtuclakf kW. 
pekler cevap bile Yermfyorlardı. ÖbOr taraftan da 
bardaktan bofanırcauna yatan yafmur, bafırır
len fırtına dolayıeiyle atzıma doluyordu. 

llJ.T&bmda kızmadan evvel dlfOnmeyi itiyad 
etmfft{m. Bunun için olur olmaz terlere kızmaa-
41im. İcap der de birini hat111ım bfle, bunu b
arak deifl, ona mUatıahak oldufu ruhi cezayı 
•ermek lcfn yapar ve ıGk8netfml bozmazdım; ya
ni kendimi, ainfrlerfmfn keyfine bırakmazdım. Fa
kat bu vaziyet kal'flllnda da kızmamak için artık 
clOfünemb'ordum. Kal'flln& oıkacak kaza kayma· 
kamına hiç de W.mediifm halde •in' bir muame
le Tapacak kadar öftelenmfttim. ÇGnktl bu zata 
aqam plecelfmlsf hlldfrmfttlk. Ben, bu 1atmur
da kendfebıfn bizi açıkta hkleme.ını istemiyor
dum. Fakat kö7e lfrecelfmf• 1ere bir jandarma 
devrbWi çıkarmal17cb. Ba devriye de köy kena
nndald bir eve ııtmmat auretile 11Mmrıaktan kur
tulabilirdi, o evin penceresine bir fener koyarak 
bize uzaktan dahi yol •&lterebilfrlerdi. (1) Bera
ıberimde erk&nıharbfye reilfm, lld 1averfm, bir e
mir zabitim vardı. Herkesin oanı burnuna aelmJf" 
Ü B üktlnetfmf .kaybetm••m bile hunların da 
~ev: ı:ıan df1ftınmi1erek Mhenarı. bir it 1aP-
malıll'l lbeklenebillrdi. (0..- Yar) 

. (1) ......... p.i ........ ~.lclnde, 
.... uddt .... ••ite AraWdn ........ ............ 

Kanun karşısında evli 
kadının hariçte çalışması 

Avukat: REŞAD KAYNAR 
Kanun kan ve kocanın birbirine 

sadakat ve muzaherethıi bir temel 
olarak kab111 eder. Kan koca De aile 
b1rllğbıin saadetmi beraberce temin 
ve çocuklann iqe ve terbiyesôıe be· 
raberoe ihtimam etmek huaualanm 
kuvvetlendirmeğe mecburdurlar. 
Bntiln bu eeaslar gömen pçlrildl. 
ibıde karmm da beraberce çebpne. 
aında kanunun bir m•hmır g6rme. 
diğisae sahip olmak pek mtlmkthı. 
dtır. Fakat kanun karmm mdeee 
birllğtn dahiB işlerinde çehpwam1 
milnasfp görmttftib'. Kan w goeuk
lann mtınasip veçhlle iaeeai kocaya 
aittir. Eğer koca kansmm ve~ 
cuklannm naf akumı temin etmea. 
ee kanun kocayı buna mecbur eder. 
Eve kadın bakar. Kanun tam bir sa. 
rahatle bu esası kabul eder. Fakat 
kadın dıeanda çalışmak 18tiyor. Ke. 
seli. kadın muallimdir. Meslek mek
tebinden mezundur. Çabpnak ister. 
Mesleldnin körlenmesinl arzu etmes. 
Bu vaziyet karpmıda kocasına mtı. 
raca.at ederek izin almak mecburi. 
yetindedir. Belki bu yazım hayreti. 
Dizi mucip oldu. Yemek sahibi olan 
bir kadının kocasına bu tekilde mtı. 
racaat ederek izin istemesini balld 
de garip bulanlarmız vardır. 

Fakat Jtoca i&rih veya zımnt t
ztn vermezse kadın dışarcla mesle . 
kinde ~maz. Kaaırı.fih kanun 
bazı eartlar kal'ŞlSJDda kadının bu 
hakkını korumuştur. 

lfeaell çok çocuklu bir ailenin 
nafakaaını temtnle mtlkellef koca. 
nın geliri azdır. ÇoCukl&r ve katl il.. 
yıldle rahat ve humr görememekte. 
dirler. Kadmm hariçte ça111111ası e
vin dahili illerini aekteye uğratmı. 
yacaktır. Koca bu izini vermemekte 
J8l'&r etmektedir. 'Kadmıil çalışma. 
11 birliğin menf11&tmadir. Kadın bit 
eartıar karşısmda mahkemeye mtl. 
racat ederek izin verilmesini istiye. 
bilir. Mahkeme vaziyeti tetkik ettik· 
ten sonra bu hususta bir karar vo. 
rfr. 

Evin dahili işlerini çevirmekle 
mükelef olan kannın evden uzak 
laşması eğer yuvanm ihengini oo. 
zar bir vaziyet doğuruyorsa bittabi 
lm.._ae'ebwlılHlii~ 
alt oldvtau ... ft bu alhetler de 
kadmm l8l'eflle m8tenaip bir taız. 
da temin edWyona bdmm meal~ 
kinde devam etmek h118U8Ddaki ta. 
lebi nihayet bprlaten bqka biqey 
sayılamaz 

DENIZU801Dt 

Alm•nr .... n .. ,. v• 
purl•r h•lddnd• lhlllll 

Almanyada yapdan vapurlar tL 
.erinde ÇJkan ibtillflan halletmek 
&zere telırimbe gelmif olan Alman 

' heyeti dün öğleden IOD1'a Deniabu. 
ka gelerek wpuın mlldilr Yusuf Zl· 
)'& Enin ile görllfmllflerdir, Bir haf 
tadanberi devam edilmekte olan mü 
l&kerelerin bu ıtınıerde neticelenme 
ili beklenmektedir. Mtmkrelerin hl 
tammda vapurlarda yapılacak tadi 
Jlt ve Ulvelerin iıılUl burada ola. 
caimdan Almanlar eehrfmlr.e mtl. 
hendWer gönciereeeJderd, Faaliye
te bu mtıhendialerln neuretl altın. 
da derhal .,..,ınacattır. 

Ankara Tıb Faklltesi binası f. 
tin açılan proje mflsabakaaıncla 
lnimar Jean Walter'fn hazırladıfı 
proje betenflmiştfr 

Jean Wıalter'ln projesine söre 
7apılacak olan bina sekiz ayn pav
yondan teşekkül edecek ve pavyon 
lar her tarifi konforu haiz buluna
eaklardır. 

Bunlardan bqb bir de 710 
1atak alabilcek hutaıı. pavyonu 
lnp eclilecektfr. 

İııfaata önOmflsdeld haziran f. 
tfnde başlanacak ve 1942 ders yılı 
1aıa,mc1a teılfm edlk!eektfr. 

Binanın yeri hazırdır. Bq.U~ 
lwde tenlye ifine bqlanacaktır. 

Terbiyevi ve Ôğretici Filmler 
Der• Pro6f'amlarına alındı 

Yelli çemlen Wr Almu fi'ırtintl• bir ulau 
Bertin (Hususi) - Filin, asrı.. 

mu.da, halkın en ziyade itibar ve 
muhabbetine mazhar olan bir eğlen
ce ve ktlltür membaı olmU§tu 
Film, ayni zamanda halkın bir e 
lence vasıtası ve milletin de sana 
kirane ve kWtilrel bir mümessil 
olduğu için, hWdkmete de bu hU8UB
ta büyflt bir mesuliyet teretttlp edL 
yor. Yeni Almanya bu yUkaek ldll. 
türel vazifeyi halddle kavra.DUi ve 
bütün kuvvetile onunJa uğrqmağa 
başlamıetır. 1922 den 1933 seneaine 
kadar mahdut sabalara inhisar et
tiği için, ve sinema sanayüle meş
gul olanlann % 90 ı Almanlar olma 
dığı için, milletin sanatkarane V(.; 

kültürel kalkınması nazarı itibare 
alınmadığından, istihsal ve işletmf 
ameliyatının sırf ticari saiklerin hü 
küm ve nnfuzlan altında bulunduk. 
lanna hayret etmemelidir. Alman. 
lıkla ali.kası olmıyan bu zilmre, ken
dilerine en yüksek karlan temit et 
mek için, milletin hayati olması 1 ~. 
zım gelen bu itile, sefil bir tarzda 
~ JJelbi laCe .nJd .. 
~ Alman ldllttlrtl .,.. 
auretle gitgide berbat oJmuotu. NU. 
yona! aoayaUatJer iktidar mevkilne 
geçer geçmez, diğer kWtUrel ve ilL 
tisadt sahalarda oldulu gibi, Bbıe
macllıkta da bir sıhhatlenme ve ye. 
Diden lnea faslı faaliyeti batlam•etL 

Jılaarif ve Propaganda Nezaret. 
lerinin u.Wılyetleri albnda bulunan 
bu if, (Sinem&eJlığa dair oda) ya 
tevdi ecJUmiftJr. Oda, ilk icraatına, 
)'abaiıcı unsurlara itten el çektir
mekle başlam11 ve alnemacılılr sa. 
Uauıdald it adamlarını bir ar&T• 
toplaıDJltır. Yenı istihaaJita mali 
prdımda bulunmalr için, sinema iti. 
bar bank .. • namile de bir banJra te

na mtlatt bir surette nüfus w tealJt 
icra etmlttJr. lfilll llOllYaUaWk. pro
paganda &mm olan filmlD ehemmi. 
yetini takdir etmfftir. 

lfevcut l5000 BİDema yabm eeldr 
ve bul nahiye hallu taraflarmdaa 
ziyaret edlllrken, ahalW U ol9a 
mmtakalara, en uzak olan lraeab&. 
Jar da film vuıtuDe varmaia ...... 
mü lbımdı. tdare merkezı, mail· 
adm kuvveden fille Çlkabihpeeigl 
temin için, bu yerlerden, nalrlectile 
bilir Enatalaayon) ıarıa mUDt••• 
temsiller Wızim etmlftir. Bu.,.. 
de 1936 aenealnde, ainema ••kini 
tanımıyan ve tatmıyu 29 ....,_ 
köylüye bunun RVk w faJda)an 
tanıtılımttar. 

öğretici, iatifadeli filmlerin iL 
kişafı hakkında bir fikir vermek L 
çin, bu filmlerin mektep programla.. 
nna da ithal edildiklerini söyler ek 
kilidir. rreV'Qat, merkezi müessese 
tarafmdan temin edilmlt ve 1937 • 
nesine kadar 14038 ~ &
ll Ueri ile 726155 adet .........., ...._ 

imh11ı•ılnme alt kopJalU' uw. 
.. eclthn~. 

lferbs ~ ....... wu.. •• 
bnJn muatakbel hllrll'ltmt .._ ... 
met lcln, bllttbı wr ~ 
nm mMleld terbiyeleri llmll .....
etmekten geri blmı)'or. Btlttla .... 
birlerin neticeleri _,_ çerpaCak 1111 
halcfecHr. Du de gtbıe1 fUmlertD ı.. 
kallde artmaBlle teuyllt eden • 
yircllerln adedi bunun arDı bir ifa. 
dellidir. 1932 ......... 285 --
•yirci alnemaJan ziyaret etmlp
bu yekfm 1938 eenellbıde sus .... 
yona yOhelmiplr. 1932 .,,..... 
176 Diilyoıı mark olan varidat 1911 
senesinde 220 milyona ÇikmJlbr. 

B • •• 
eia etmi§tir. Hususi teşri! tedbirler-===========z 
ı. ecaebi mm <Kotenjımtin• > mı 
llkfu etmll ve .i8ttlısal ve teYziatı 
her cihetten bir nizam altına almış. 
tır. l'llmler çevri1mep baı•adıldan 
daldlradan halka g&lterileeekler 

Motör ve Kayık 
Çarpışblar 

•mana kadar sıkı ve tam bir kon- K•p ıtlldl lllr Mıa.1• 
trole t.lbldirler. Bu kontrol ,.. ...... ........ ... 
çehrelere inh'Ar etıues, hUt6metln laartua.blltll 
llayati menfaatlerini izrar edip et- Kusgunculrta Ermeni lrlHnell lrar. 
jnfıctijlni ölrenmeJr, umumun emnL 11mnda oturan IUldalcı ıı-. • 
yet w intiummı, milli BOByallat 11Malma bhp yUkllyerek ,.nk 
bvra)'lllarmı. dini, alılllrl, unata la doinı gldeıDn 'Oalrtldar hMı
mlteallik ahvali, milletler aram mü- alvanııda o.n.ınm ldanwlw!"' -. 
nuebetleri teebit etmek için, metin tı6rle ÇU'plal'Ü M!Jdaıb ... , .... 
Ve unvanlara da inhisar eder. Sudalca IDıle mrlulda ....... 

Pllm sanaytinhı l.ktiaadl hayat llllfbr, 
ve kuvvetine ihtimam gösteren Bf. ~ 
MQCJhk odam, sinema d111iuBye NLB.m ı 
fiatlan h•klnnda bazı kanuni alL 
Um vuetmlştir. Film ldrua ~ Hırm mı? Kaçak Zehir 
aötünı pazarlık usulOnü meatm.. deposu mn ? 
tir. :MaldU bir lrlra bedeli. ~ 'l'lnelde a ll1IDW'aJı tütlbd .. 
muratmm munt.uam amoı l'M alb lr1ıamdan bir paket jilet glllrd 

~ zarurtblrw = :.IU'ÖD'· ~ Jraçınak ~ 11lwbb 'W ' 'ı 
nem= ftl'ldatlle ~ola. tlattl ~ •maa llıt P 111• 1 
ralr taJbı edQmtfttr. G6lterilecet gram 1& mt:!pua ... w ..... 
.ıan ftlmler, bir wa mm olmak tt- c1a .,,_ ............. . 
we bir Aktuallte film ne, fenni .,.. 111"'8r lllr ._.._ 

K•-111 ki manama alt filmlerden ibarettir. ,...... 
..- •n J bhv.., Bu yolda bir tertip, vattne ihmal • eJbaJlcl9 otuna • Yaemili • 

Bursa (Hwnud) - lluitakamı. dilmlt olan fenni filmler fatiballtı. IK lmnfnde bir kaduı elin ..,_. 
ıan Yeniceabat köyünde muhtar in. 8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1~!1!1!!m!!!!!!!!!9!! .. tJ daa bteUf tilıabJıra- ll()ft- kx . ...a ... Halil oğlu mu Jtrl~ rm aN 
~ ..... u3- tedariki ve gerebe lllAh atmuma s.ktel lud...__ 

Kuatafamn kahveainc:le rakı içDc:qf mani olmam lbım pUrbn bDlkla .--n ..... 1 
ve tabanca abl.1 • .ı. haber ahnmıa ••e bu Abarayda t&kırap IDMcP ı t> 

"'"6· ------ y gayri kanuni lflerfıe ·••kadar ol de ... __ • ., 
vakaya vaziyet edil.mittir. Yapılan dup ~ vuif ... al O....aa-.ıa \M Jqmda ...... -
t.j.hlrtJrat IODünda köy JronıCUBU hayet verilmtf ve k8y kahvesi bJr oaddecla ............... tleri. 
ÜIMt atıu llebmedin --~ rala - fmıhk ..... ,.. .. "" .. ft 

·-- mildMt için~- '*tll --- ..... .. 



T&RlaAaAH 
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mana a•u- · 
Bir Harabeden Do-ıl 
ğan Mamur Şehir: 

Aşkın Kuvveti 

ZEHiR •• -
GAZI ANTEP -·-Yuuı Hl......mn Nuri 

- Çok liaklımı- dedi.. Sonra' de can ae11Ue ııkt:ıtı yarah Jrola-
1'&Nenbire aklına plmlf ıtbl ye • na b&ka.._t: • 
libıden fJrladı. Kuap k.,.ta. BI- - Abi te7'an.. dedi. bah e Anadolu Gelini lsmı Verilen Bu Gü-
tb tlfıt ~lanm U1ıbt par· .bpmndan sirerken kudurmuş 
•tı.rt:rı• topladı. rtızdnn kırdıtı koca bir dal demir zelyerde Cümhuriyet neler Yarattı 

-Sera.. dedi. Ben 6anlan lfec parmatııtı lzerime devirdi. B"raz 
.un okumumı ~ot inerim Belki darda ·• Dudakları kurumuştu .. 

Bir lld adım atta.. Seranın karvolasaman, 
- t.- o uman bDUhl bittin mun bafucanclaJd komedinin ilze

•arım SIJıeyl&... Çibı'kl ona flk rinde duran iri ve dola bir barda
W'Tdatam an aklerlmden hisleri- fi aldı. •• dudaklarım aötflrda.. t~f 
)lae tath bir lflk ıfbf Bilztllm8'tft. J&D17ord11 ... Bir JUdumda içti ..• 
O dndenberf ona tehvetfmfn ma- Sera hiol>ir f8Y söylemiyor hay. 
Wnde en nazlı oqaYJ.tl&rla be&- retle ona b&bforda •• gGzlerine i a. 
İf7e beelfye içilecek bir yudum ha- D~a • .Aralanndaki gersfnli-

c prabı yapmaja utra.tım. Jl'a- h raimen demek Necdet hlll se-
nihayet o bir pchun tarab du· .t1orda. ilaha.kemesi altlst ohn~ 

Wlamndan w4nll Mtlaklanma ta. Tatlı bir arhothık f9eriainde i
bdar yalnız beni tutatbmfu. Bir dl. Ani bir kararla yanıb&fllldaki 
ğtam kll yaptı. Buna r&Anıen hl- tomedini açb. BflyUcek b"r bez par 
Uyanıyorum .. Bu bir tutam kflJUn çaaı çıkardL .. Yaruım sarmak ie-
91bndaki yakıcı s1eakhk sofumak tedl .. 
\Dmfyor. • Necdet: 

Atlına bfr .,ev «elm~ gibi bir- - Hayır, dedi ... Tetekklr Me-
Wenbfre durakladı. Gözlerinde bir l'fm. Şimdi sideceifm .. Buraya yal

ev yandı ve ıııöndil. Sonra bflUln nız bunu 16ylemet için aelmittfm. 
fdr ıstırap dolu halsiz nefeaile raz. Sonra: Serama •klerinin ta içint 
jlrlann yavq yavu sönen ıııılı1da- bakarak bfltln bir 1orwunlulda 
mı anıdımeuınna fımldedı: dudaldaruu bflkttl.. B&fllll 'hafif 

- ~le Şimdi ben -.na llOI'&- hafif salladı: 
W- SGMJlleıtun 16yle •• Onda 19 - lelBis hayat. .• dedi .• Birden. 
f8ll ba Jııayat daha ne kadar drtlk- bire dindi... Gelditf sfbt seaisce 
leMCet My~.. Serum arkuuaün ll&)'Nt)e un-

a.ta .. Kara bahtma badi si• naa nuarlan 6ntlnde kapıda 91-
ı.lsdeo •tr teaelH yafntma .. kıp aitti.. 
_...m.. SlheJli ne yapaeatını ... Sera • katlar tatlı bir beye
'4Wfb.· Onun d& l'klerl nnbls- cu ~eıidade1clf ld daln1ta1area ol. 
*. ANA kalktı.. O da bfr atlıa- dutu Terden bmıldayamadı. Ba -
1Dak fbtiyaclle yamyordu... flnda bir serinlik, içinde hfuedillr 

- Sut on ikiyi g~fyor Sera.. bir fer.ahlık vardı. Hatıra.unda u-
4fNll. Artık yat. Ben de ~ok ıztırap ·çan mes'ut -"-'-' __ , . . 
loetWndeJhn .. htmisln ele muhak . . •IU&m"& ..... ennın önöa.. 
tat it bOytlt bir fst.lrahata-fJıtfya- de bır aınema teridi aibi canlandır. 

Bafh bir teY .a,.lemedf .. Bir-
4habfre yt1r1Jdt1.. oa opwn1 ıus. 
la &fb.. Koridorun karanlıldanna 
dahp lfttf .... 

dı ... Katanlar .. All onlar ne mu-
bddea ~ıe.di ..• Demek Needet 
bitin alibmzbtma rafmen ken
di8fnf Sfffyordu. Bu gece de biJ
haua bunu anlatmak için odasına 
blar da plmlftf. Pakat birden
bire laialeri tekrar bulandı .. 

ISonu Jı'&rlD) 

Guiantep, (Hu u ı) - B - belediye b"nası bu ihtiyaca seneler 
yii-k harpten ve ku u ~ ce cevap 'erebilir ekilde mir 
dan önce " enubun ne , e "A- g rmuş, beledi e tarihi yazdın] -
nadolu ıelini,, adi ri le anılan Ga ba tan ve tadilen islih olunmtıf, 
ziantep, mıllf tarih 'mize alt n ka- m , ehır haritası ve imar plinı ik 
lemle yazılmı a lal ık, e 'z b ·r mal olunmuş, inşaat şirketi kurul
destanı zafer ~ki ed n mildafa muş. şehre !binlerce ağaç dikilmiş 
aaı sonunda bir barabezara dön - ve bütçe beş senede yüz bin lira 
muttfl. Dflşmanın on bir ay mf1.ddet f azlasiyle iki yb bin liraya çıka • 
le savurdufu yet.mit bin kflaur nlmlfbr. 
mermi mamur beldenin binlerce e- BfitO.n bu işlerde Eski valimiz 
vini, hanını, hamamını, mektebini, Ali Bıza Çevifin bflyilk hisle8i var 
kı laaım yakıp yıkm1', binlerce ve dır. )(erkezde mtına'f"Hrleri bir &

binlerce binayı da oturulmaz bir r a p an modern ve muhte
bıale aokmuftu. tem tehir tulflbil, kaza ve köyler-

16 Cümlı11rl.11tt Yılı "G«Zicıftt~"i de vtlcut bulan sayısız mektep bi-
Sı" tıtU Gtl eluıt 0M1&iftir. naları, muntazam fOS&lar, k6pr01er 

Gaziantep, başa ıeçen kıymet- yüzlerce menfez, ve nihayet birçok 
H idareciler elinde pek seri bir in- köylerde her cepheden olmak llze
kişafa mazhar olmuttur. 15 yılda re bqlıyan kalkınma hep onun, 
bir harabezar üzerinde mamur ve mümtaz ve muvaffak vali Bay Ali 
modem bir f&hir vficude setiril • Rım Çevifin eBerleridir. Bundan 
mittir. dfyeblliriz. daha bir hafta 6nee Seyhan 11 -

N.._ Y ..,.Wı T bayblma tayin edilen deterli ida-
Ba IUl'etle yapıJaa eaerlenlen recinin ayrılJfından bütün Gazian

bir -kıamı pnlardır: 938 de kuru- tipliler aon derece teeaaClr duymUf
an elektrik fabrikuiyle tehir me- lardır. Ve Ali Rıza Çeviğin 'birçok 
deni lflia ye na de nihayet bulan etnaddt imkan ve vasıtalara malik 
teaiaatla temi& au1a .kavufturulmu, olan Seyhan yakın bir atide çok 
f ı mezbaha, banak evi, 73 daha yeni ve medeni bir c;ebre ve
dtlkk&nlı ku&p •• sebze hali, top. ree.eklerine muhakkak nazariyle 

tan meyva satı., pazarı. blyilk bir 
bu fabrikası Ye ıotuk lıııeva de • 
polan, amwal pazar yeri, fidanlık, 
yeni meurlık, 20 metre sen1'1ik ve 
1'°4) metre usanlatuada siizel 
bir bulvar, tebitler abidesi tesis e
dUmiıt. maarif ve hflldlmet cadde
leri ulaıt difnmif, dilw yolların 
afllm .. na ve parke dötenmeeine 
clevam edilmif. itfaiye kadrosu mtl 
tekimil bir hale sokulmuş ve temiz 
1ik islerine azami önem verilmif, a-
7ar saati dikihniıf, çoeuk bahçe
ai ve ailıe parkı kuralmat. meafreJer 
tanaim ve btltün eeki çaqılar yeni 

bakıyoruz. 

il • • 

Kaçakçılarla mücadele 
Adana; (Hususi) - Bahçede 

kaçakçılarla mücadele i4i •iddet
le devam etmektedir. Bu hususta 
İnhisarlar takip memurları büvük 
bir faaliyet ıöstermekte ve yaka
lanan kaçakçılar derhal Adliyeye 
aevkedilmektedirler. Şubatın son 

günlerinde inhi ar takip memur
ları tarafından (25200) fıane ka
çak sigara kağıdı yakalanmış ve 
kaçakçılar hakkında kanun! mu • 
amele yapılmıştır. 

Türkkuşundan: 
Gemli\ı ,. Orta okul 

Gemlik: (Hususi) - Kazamız. 
da bu ders senesi b&flnda açılan 
orta okulun tahm beyetı tamam -

v aiti.deni. e de temin ol
lunmtJttur. 

Orta okulumuz yalnız GemJi
iin delil,. civar kazalar halkının 

Tefrika No: ao 

HOiie• 
[gmo pir Naili, IMthm bit' 

..........- olaa Clahldenla baı
llörkes kama vul taJla etmlf. 
t:lr. Nail, Oa»lenlm tahwOlle &. 

JAkaNr olmaktadır. Oahldıal 
timdi Nallbı Jıehpm• eftade 
~r.] 

Bir müddet sessiz: durdum. 
Gözlerim, açık duran kutulann i
çinde parhyan zümrütlere takıldı. 
Fakat tbirdenb're mırıldandım: 

- Siz de babamın tarafını tutu
\ 

mniz. 
uz. tabit, ne olsa, bir erkek 

- Ya, demek aiz de bu sebep
ten dolayı mı babıa.nızı mftdafaa e
diyorum sandınız! kadınlann da
ima bedbaht zavallı oldoklanm 
ve erkeklerin de daima zalim, ii
renç adamlar olduğunu mu tauv
vur ediyorsunuz? 

S6zlerimdeki acı istihzaya ta 
kılarak bqımı kaldırdım. Y efil •öz 
leri, bir fırbnalı semada imi• glb 
koyul&fDllf, kumral bir bıyıtın eO.s 
lediti dudakları adeti ıteJtanl bir 
tebeasOm ile oynuyordu. Birden 
bire Nailin parmağı bütün kutula 
nn düğmelerine basar.ak hep!\· 
a A ık pencereden ffilzill 
.Unet ziyalan altında, taşlar par 
tladılar. 

- Bakınıs, onların ruhlannı 

kalplerini itte bunlarla, evet. .. a:z 
veya çok parlak tatlarla elde eder 
ler .... Bunlara sahip olmak için n 
koca, ne de çocuklan mahvetmek 
ten çekinmezler. Her ne pahuına 
oluna ol8'ln etraftaki gözleri ka
maştırmak. diierlerini eönflk bı -
rakmak lizımdır. Kocama ;r&bus 
bıralolmaaının, evin iflerinin bAfl 
bot kalmuının, çocuklann hldayf 

ı veütmesinin ne ehem
miyeti var!. Bir servet kıymetinde 
olan 'bir inci gerdanlıfa veya el
mas küpelere hanım sahip 7&. bl 
kiti 1 öte taraf dlltünulmez. Bun 
krı ödiyen de evin erkeği. Amm 
ne ile ödiyecek? aldınş eden yo• 
tur. Bundan maada, koca, nuı 
ieterae a,te hareket etaha ftD • 
hareki.tile alikadar olan yoktu 
ki .. Ya! ben bu şekilde ne aile yı 
valan tanırım bilseniz!.. . 

R'r z sa" aş se le ve heyec 
mnı göstermek iatemfyen bir tavır 
la söylüyordu. Fakat bu es a 
idi. Ve hakaret edici bir istihza il 
titriyordu. 

Yalnız içinde hayret okun 
gözlerime bakınca dudaklıarı zor 
ki bir tebessüm ile açılır gibi oldu 

l d · hepsi böyle deii 
dir .... Bunu biliyorum ... Ve benir 

Nakleclea: ORHAN s. 
vesayetim altındaki kızın da el d
dt, ve her şeyden evvel üzerlerine 
düşen vazifeyi yapacak kadınlaı
eerisine gireceğinden eminim. 

llUcevherleri a&tererek: 
- Bunlar için aöyled tin,iz yol

dan çı1'acala benzemiyorum, de
dim. 

.Gözlerinde, iaühza ıle 1can ık, 
tarif edemiyeceg·m bir h · oku
dum. 

- Bilinmez ki? he az da~a 
çocuk sayılırsınız, b r veya iki sene 
~inde belki başka türlü dü tlnebi
Iirsiniz. 

Bqımı fid.detıe aall 7arak : 
- Bayır, hayır! göreceksi ·z, 

diye cevap verdim. 
- Sizi temin ederim Jd benim 

de arzum bu t bir azmin sellmeti 
"zin gibi düşünenler ile ortaya ~ı

ıı..r Cahlde!. 
Mıakine gibi bir hareketle, mft

eevher katulannı kapamağa bq
ladı. Deminden hafif surette ta
kaUDa etmif 71zhde her uman1d 
ifadeline, sakhl ~iqilerin• yeni -
den raaladuiı. 

Bir mlddet eonra: 
- Anneme benzfTor mayum T 

diye 10rdum. 
Nail ytlzlm• ve vt.lcudtlme fÖ7· 

le bfr baktı. 

- B&7ll', yalnız l&§lanmz onu 
hatırlatıyor, diler tıaraf'lannız, 

hepsi babanızı .andırmıyor •• Fotoi
rafı var mı aisde f •• 

Menfi bir ifaret 7aptmı. 
- Beade olacak pJlk.. 
Cebinden bir ctızdan çıkararak 

tofnclen blr relim aymlı ve bana u
B&tb. UZ111l mlddet, elimdeki re-
abnde a8rdDiflm ince çizsili. bi
raz mastehzi dur.an afıslı, tok lfl· 
zeI. uld ve mütfik aözlerle dalen
m1' çehreye baktım. Babamı, ba 
aempatik ve ~kici tell:llde ve za
viye albnda hiç tauvvur etmemi'" 
tim. 

Kendi kendime konUfV slbl: 
- İyi kalpli ohna!vcb, dJye. -

nldandım. 

- Hem de ~Jr f7f blplif... o
nu seveeefbıizden emindim. 

- Beni niye g6rmek istemedf f. 
- Kendisini aeJ&)ıat merakına 

kapbrmlfb. Annenfs. sizi çok kl
c;flk lkm beraberinde götürmflt ol-
duiu için tanımıyordu bile. Te7ze
nize de hiç mektup yazıaacbiınclan 
mevcudiyetinizi bile onutmut *1bl 
idi. Fakat çok f Ol'l'UD ve mlked· 
der idi. fO...- ..,., 

1 - .lfuayene zamanı yaJrtaştı. Uaenin 9, 10 \:e 11 inci sınıf
larından Tlrkkutuna yazılmak istiyenleria vakit se· 
çirmeden : da mDh"m bir kOltür ihtiyseına ce- ===============-============= 

n .-1111111.-n.: 
- Jlftbııa ... [ ... tıdlraha

.. Mwaall .. ,.., 4ecl1 Be-
~ lmakmm. 

~ahtalarm ........... 

1 - Geçen sene liaeııiıı dokuzuncu ınmfında olup ta lnonüne 
aevkedilmi,yen talebelerle fimdiye kadar İnönü kam
pıada B. C ve motörlO kampta Tunzm Brönai alanla
rın kayıtlarını yenilemek Qzere-

1 - Türkkuşunun d"ger tybeler"nden İstaallula aakleden
lerin de kayıtlannı yaptmnak here: 

1=RP verdiği ·ç·n Jrilnden göne inki
.,1tfına çalışılmakta ihtiyaçları tes
bit için bw kom· on daımf olarak 
faaliyette bulunmaktad r. 

GEMUIC Kl.OBO 

Derhal Tfirk Bava Konunu merkezinde Ttlrkkufa İspekterUğine 
mflrae&at etmeleri. Ka~nı, 1111Demiyenler TGrkku~u üyelik hak-
lannı zayi edeceklenlir. (1538) 

Kaymakam B. Zeki'n"n teşeb
bUsile tesisine çallf lan "Gemlik 
kltlbU" nfln kilşad merasimi y-apıl
mıt Ziraat Banka ı memurların -
el k r Saneak'm b&fkanlıgında 
ekserisi memurlardan bir idare be-

ile SABAH, ôGLE ve AKŞAM 

bir mflddet dikkaUe her tarafı mu

&7•1M etti. 

NU.,et: 

- Godard, b8f!Jl• pçirdflf 
mllt'eri, bolundufunuz yerde, ~ 
lan ayaklarmun alUnda; aramtı
mıs aıtıa tabaka ayaklan dibinde 
idi. fiMi -..lı 7ubn turada. O
~ bsm, fakat tok dlttatle. 

Yanm l&a't &0nra Varen ile Go
dard, verf en talimata tatbılt e4erek 
meydana altm airafJNla mttaral
m .. ~Of deriden bir ~ 
bı 9JbMıklan Hman, ay llenb 
•wada ,abelmemlftf. Bu ayakta
Jimm berinde lıerhaJde llapua' 
mı tmıDderlnden lr.aJnw. an bir 
tos tabakaaı v&Nı. Buaa yeniden 
topraia 10ttut.r. lhlndan sonra 
19 tan• elrihmf bronz p~ları 
l>uJdutar. Birlettlrfllnce bunlar 
Luna•nın bGyflk dmitier be.ıediii 

W.ta11 tefkll MiJWıd•. a.tu. ................. 

veti eçilmıttir-

kardı: 

- Jlia Bariendol, baltsettifinis 
vuıta ne! 

Tefrika No. 37 Çeviren ı R. SA9AY 

- Bu aece, canavarı, gizli o
dada meydana çıkarmaia mecbur 
edeceiim ve mentebli söetemce
tun. 

koramllf 1ee ele kfN9 onlan tama- w , 
cagız .. 

- Bunu yapabilir mflfniz? 

men berbad etmitti. Bir deri el- _Bu eibetten -..Jt.Jtbi•_.,ml-' - Evet, ve Jıem benimle bera-
dfvenl bU ff"- u-s .T- •• ber bulunacaksınız. 

e en 7 .. pan;ayı parlattı- tammak IAzım. Fakat bafk• bir 
lar. Fakat it itten aeçmifti. Eakf çareye bıaf vurmak lizıın. Fakat - Canaavn .. örecek ml1fm T 
Yazılar tamamen lilbunifti. bu ela beni tiksindiriyor. -Sise ll~bir fenalık yapamu. 

GodaN n. Varen meurı mu- u 50 cümleyi ıarip bir Jıeye- Zira ona nfltuzum altmda bulun. 
vakkaten ertesi dne kadar tapa- eanla aöylemifti. duraeatun. Bu kaqılatma4an 6Uba 

tırlarken Luna De W Ham&Ddlar. Can aıkıntm ile pri dindi" tehlikeaine maruz b~. 
yeniden brons pArf6.lanm t.etJdk Svanlld ile beraber anıl>a1'• aitti. ms. Fakat ~at, o andan ftlba
ettiler. Etraf 7enidea mavimtrai Mr .._ ren nuannısda bqka ttlrffl ıertl· 

Nıbayet Svanild titriyn bir Hl- boiulmQftu. Canavarm orfıqa neeek. Kmd8flnlzfn sellmetf uf-
ı.: ııkbiı orman btlyat f>fr aeYhı§ 1- .,.ta hakikati tanıma!Uli llzım. 

terfllnde fmft sJbi aörtlntlyordu. Korkuyor musunz? - Bil artat laöt.U edilelDH 
.. hale ....... 

Dedi. 
- ;Demek llJft .. PPamıı. • 

Gene kıs Luııa71 llıtf)'aten ptinti. - Evet, ~nle aeleeeiim. Z.. 
il mantoı.rta aardı ve §0.ktaa .-. ten harpt.. sördflklerlmls.. 

~ ...... 118 atanwl• il • ... - OPenece~ .. 71 bqıla-

mak çok inanlar itia tok. la9la 
tok slç bir keJflyettir. llrteklen 
hlqey 86yJemeyha, ba ~. 
Svanfld kimseye bundan baUetml-
7eceiine aöz verdi. DQflnllecek 
oluna, ba. o kadar mfilüt im.
deiJ)di. JhftWea teüitı edllell 
Wr aat e&D&T&n dnaek feu Jlir 
it clelfhlf. 

- Bu sece, sfsU odada.
tuna ffaret etti, Godaftl arka

larından aeUJ'criıa. 
Godarcl: 

- - büar flplede aHm ta
~ tapladtll Mr twala-
eı clf7e e&yleııf7oıdL 

DIV 
Oodırft arbdlıllarmm , 11 •••• 

lraJmak huammdüi tetıllftiilnl nıcl
dldllwk ..... ... ......... 

Kman aomt IQlea aGlk havada u. 
.. ndkldet WJarmda .... 
clcmmut '* vulJet,t.e idi. 

~ ..... ) 



Cibali fabrikasında bir 
kadın iıçi doprdu 
Pa11arteli güntı İnhisarlar :lda -

11ca~>.ııı~-.ı Nlinin Cibali kutu fabrikasında ça- BAHAR KOKULARI 
l S K ki 1 m ızda Jltan Bayan Fatma birdenbire san-

A~ker por ayna ar :::ı::;.:-:~:~:!':1:ğ:~ Ciğerlerinizi naaıl yıkar, net'emizl arthnr, Zevkimizi tazelerse 

M mQftur Bu mralarda ebe bulmak 
Nefis ve Mükemmel Bir Gıda da 

1 Pazar Günü Başlanan B?.ks •• ü.sa: ::ı::,:~·;n.;:~::ı!·:~ Ômrümiize Ômür, Kuvvetimize Kuvvet Katar. 

bakalarımn ikinci Turu dun bıtınldı ... ı-:;: ;::; tiu ••r•tl• :tın-il 
86 kiloda: Kuıettden Nejad, Bur- 'taran doktora unutulmaz bir hatı

:Askerl l:i8elel' boa p.mptyonaaı. I -.dan tb8aaa Kkaft etmek llUl'eti- a '" ,ukram olmak tlzere çocutmı 
nm lkiDei tuNDa dtbı bllfleemlfbr. ... De6llklen Efdal, Jleitepedln YL adı Doktorun adına izafeten Fehi-

Bedaı tıwM,_. m11nı ltıri HL -. me komn~ ve kutu fabrikasında 
samettin Zeki. Hikmet ~ Nef'hıilı vuza B&Y1 hesabile. 4Uııyaya plditf,nden dolayı da eo7 
nu.aretbıde w lD1DJetl lpOI" idale- 12 kfloda: KllleHdllll )(.-tfer, adı olarak ·~utu .. ıkonmqtur. Ba
ciicrlmizdeD Xuludnin heokanb#ı .ı- Maltepeden Baydan. 8 l'&\'Wltta. ran Fatmanın poata mtlvezzfl olan 
tında Selimi. Feyıddelı mUte§ekkil BunJadan Nihat, Dut.da Atlt"• ıkoouı hAle.n Orduda ukerlfk ,. 
bir hakem Myeti tantmdaa idare 11&.yı hesablle. sffe.efnf 7apmakta oldutundan bu
,ıdilen müsabakalar btlyttk al!ka ve T9 kiloda-t Kuleliden Sabri, Bm-. rada bulunamadıtı gibi kadının da 
llcyecanla takip 9dilmlt Ye IU ıaeti.. sadan Ahmede, Dellisden Nedim, loho a matn"afını karşılıyaca.k pa-
cel r ahn11111tar• Ma.ltepeden Kayay& •Yl besabllıe NSI olmadığından fa'brika işçileri 

51 kiloda: Kuleliden Nihat, Bur. plip gelmişlerdir. aralarında para tophyarak kadına 
sadan .Ahmede 6 ra~ Maltepe. Perşembe gUnU mttsabablarUI (80) lira vcrrnf~lerdir. 
den Nurettin Denizdin Mecdiye 3 finalleri yapılacak, k~ananları KOçük Fehimeye uzun ömür di-
,ravuntta sayı hesabile. mil Afatlan tevzi edilecektır. Jer koca ı ask rde olan arkadaşla-

63 kiloda: Bunıa4aa Bürban, lfttMndm -Haydarpaşa ll8C8I volıey. rının necibane yardım etmiş oltn 
Kuleliden 1hsana., Maltepeden Sedat bol müsabakuı tehir edDdl Ciball kutu fabrikası amelesini bu 
Denizden Tayyar nakavf etmek MUhendis ile Haydarpap. lisesi hareketlerind n dolayı takdir ede-
suretlle galip ptını8'erdir. anuıında dUn oynanması lUım ge. ~~ 

57 kiloda: KuleHden Şefik. Bur. len Ha.lkevi kupası YOleybol maçla.. m'.11SAT tŞLERl ı 
u.dan ır.en.a 5 ravuntta, Demzdea rırun final mUsabakalan mektep 1. -

Sadi, MaltepeMrı lbraWme 8 r&wnt darelerlntn hatta içinde lalebeleri. Yumurtacıların derdi 
ta 1&)'1 •·•>e. ntn dı•an çıkmasinı mahzurlu gör· Bundan bir kaç sene evvel ibra. 

ÇAPA MARKA 
61 kllo4a: KWelidea lann, Bur- ~ 

fadan Nadire, Maltepeden Cemal, melei üzerine cumartesi gtiD.tiı:ıe to. cat tacirleri~ tarafından İspanya 
f>enbden 8ermede MYJ ı.eeabile. Jıir edilmijttr. CUmhuriyetine sevkedilmekte ola.n 

yumurtaların .O bin liralık bir par. 

Prlnç ve Hububat Unları 

Sıhhat ve neş'e kaynağıdır 
• il • 88 

811 
tisi harp patlaması yüzünden lspan-

Kuruluı tarihir 1915 M. Nuri Çapa Beşiktat Kılıcali ÇAPAMARKA Tel: 40337 

U ve bu yumurtaların aahiplerl de pa. Avrupada F tbol Maçları ya topraklarında musadere edilmiş 

ralannı alamamı~lardı. o zamandan r·-···As--k······.:-k····ı·····--:---

Bu Pazar Muhtelif Memleketlerde 
61 Lik Ve Kupa Maçı Oynandı 

IOllr& hUkflmet nezdinde yapılan te. er 1 ş en J 
febbüalerden sonra nihayet bir bu. - .. --.. ··-.......... _ .. 
çuk iiene evvel Vekiller Heyeti kara. DAN 
rl.Je lspanyanm Türkiye Kerk~ Fatih askerlik ,ubesinde ka.)-ıtlı 
Bankasında bloke bulunan 100 bin 313 doğumlulardan 826 doğumlular 
lira parasından .O bin lirasının yu. (dahil) kadar olan yedek topçu 

Muhtelif A.nıpa memleketlerbı- Boom 2.2 berabere kalınıfla,rdır. murtacılara verilmesi kabul edilmiş. ve muhabere asteğmerueıi yani eski 
de bu pazar ctıall 81 llk ve kupa mL Almanyada: Silesya • Bavyera. tt Fakat Merkea Bankası ihracat- yanubaylar (Serbest meslek erbabı 
gı oynaamıat.ır. ~ •ehem. 7& 2..1 çılarm ellerindeki vesikalan kifi hariç) talim görmek üzere lntaya 
mJ.yeW ıördWdertmis fUD}wdlr: Viyana - Amatör Ştayer 15.0 bullD&Dll§ olduğundan paralannı sevkedileceklerdir. Muhabere su. 

lDlilterede f Aneaal - Boltaıı Admira - Aveeteriye 8-1 venrıemifti. baylan 10 martta topçu eubaylan 
Wanderea'e a.ı Rapid - O. S. Garaster 3.0 galip Bunun için geçen hafta içinde 15 martta kıtada bulunacaklanndan 

.Uten Villa - BirmİD&'bam'a 6 - l gelmişlerdir. bu yumurtacılardan m\lrekkep bir derhal eubeye mUracaat ederek va-
Wo~verhampton - Ev~on'~ 2-0 Yunanistan tamplyonaaı heyet Ankaraya giderek yilkse1c ziyetlerini tesbit ettirmeleri ilin o. 
tsviçrede: Servet • Şad.öf ona 2.1 Pazar gthıt1 futbol şampiyonası. makamata baş vurmuşlar ve para. lunur. 
Fransada: :Hets - Lok Havr'a 2-1 ... domlftnal mtıaabakaJan da 111 lann wriJmeld tçtn. emir •hmşlardl ~""""~ ......... -. ........... _...~~----~ 
Rasl.q - Paril • Rutns · Rup-a neticeleri verml§tir: Bunu müteakip bankaya müracaat llALKEV'LERINDE ı 

a 1 Hlrakll (SelAnik) Flli i (Ka. eden ihracatçılar yine paraJannı a- F ON8ER 
- Maoarlstanda: Uypett. Seged'e vata) 4..0 • - PP lamamı§].ar ve bir çok müiküli.t ile KON ER NS ve K 

8.1 karfl}aşmışlardır. Şişli Halkevbaden: 
8 O Paok (Selfınlk) - A. E. K. (Ka Bunun uzerın" • e yumurtacılar An. 10 mart cuma gilnll akfamı saat 

Boçkay • Föböş'e - al ) 1 O 21 d Halk vimizd f~Jt d kto 
Galip plmit ve Hungarya.Solnakl v a • karaya yeniden bir heyet gönderme. ~ e e pro cmvr 0 r 
De 2_2 berabere kalml§tır Oliropiakos (Epir) • Panalmai. ğe karar vermişlerdir. Heyet bugüIJ Tevfik Remzi tarafından ( Kadın 

1~-ı..,.-.l ••• Ambrosyana _ Triyes- kos (Atfna) 2.1 . lerde tekrar Ankaraya gidecek ve psikolojisi ve cemiyet) mevzuunda 
w..., - Pi konferans ve bir konser verilecek. teye 8.l, Cenova . YUventuse S-2 A. E. K. (Atlna) • Etnıko• ( • yeni te§ebbUslerde bulunacaktır. tir. Herkes gelebilir. 

BeJçikada: Anderleht • F. a re) 2.4: • k d 
~~~================ıB~ka~nd~ubtt am~NINq~v~ 

C e b e 11• d u•• r z u•• d e ile kocasını dövdü f. inan Bana 
Adana, (Husust) - Musa karun Em ~r N.acfnin temiz ve açık 

1Arynebin bir asma direği yU.unden bir lisanla yazılmış güzel bir roma. 
Halk hapishaneye hücum ederek bir kı-
11m mevkuflan zorla serbest bıraktır 
mak istedi! Nümayiıçiler nasıl dağıbldı ? •. 

Bekir oflu Lfıtfiyi altı gilnde iyi o. nı int'şar etti. Çe.kiei vakalarla iş
.lacak derecede ve hamile bulunan 
LOtfinin kansı Hasnayı da sıkıt ih- lenmiş bir his, tahlil ve inkisar ro

manıdır. Eserde aşk sahneleri a.ratimaline binaen bir hafta sonra tek 
sında sosyal hlldiselere de ehemmi

rar muayenesini icap edecek dere. yetle temas edilmiştir. Lllzumsuz 
Sttveyde'dea Şam pmetekııriM ~ bildinnitlerdir. Ntt. cede dövdUğUııU iddia edilmekle tah. uzatmalardan kaçınılarak kaleme 

bildirlliyorı mayieçilerden bir heyet hikhn ve- kikata başlan.Dll§br. alınmış olan bu hayat ve hakikati 
Batlarmda Abdttlgaffu- Atrat kilini ve Fransız delegesini ziyaret ------------ romanını tavsiye ederiz. 

paeau.uı" bulundufu bhı kadar DUr- ederek bu 18teklerhıin kaa dökW. Ba ı a~rıdan Çatl yacak gibi ======::::....::..~=-=====::?:: 
.. telartn llOkaldannd& ntlmayi§ ya. meden yerine getirilmeeini i.stemit
parak hepiala•ne)'e hGcam etır:ıitler lerdlr. Fraıwz delegesi, Beıııtla mu 
w mevlnlGu:m ~ lateınfe habere ettikten sonn. oevap ftl"e

ler6. ~ söyliyerek nUmaytlÇilerin tim 
~ lurfyeli )!»imler dlUk daltlmalannı istemif, onlar da 

tarafmdlD n•hld\m 8dihnlf olan cevaba bıtisaren dağılmıelardır. Ma. 
mevkutlann tamamen masum olduk amafih hilkftmetin bir çok mahkfun 
Janm ve Dl1nl htJrimler tarafm. lan t&hHye etmek kararmda olduğu 
clu wrllmiyen lltiklmlerf kabul et. .oylenmektedfr. 

llG • • 

llutlllnr• lbldealnl 8•· ıtAnkr•YDkaek Ziraat Ena-
blh• llenglt.f J8pacalk ltUaU Talebeleri Adanada En fiddetli bat ve diı 

Buna (Kanal) - Memauai • Adana- (Huııust) - Şehrlmfz. ajnlanm dindirir. 
petle haber aldıfmıı.a •öre, Mg. de ibulunan Ankara Yüksek Zi~ ::::::: e.:z-:..=-: at Enat1t0sU Zkaat Fr.kültosi - [Cj : H :H ~ 1 
fııı Bayan 8ablb Beaatiat birin- ıımf talebeleri tehrfmfzdeJrf ted - ,_._ ....... _._._ ........ 

eillji .kaunm..a.. ~-Kndan kilratlanna devam etm•ktedtrler. Btlt6n ajTJ, 1111 ve 

,. siri lfTul t••lıııatwde ~ lfısaffr talebeler bugün beraber • ıancdan ke1er 
)>t-r töhrete sahip ole bir .. hıimi- teJ'lnde Dr. Gengross, Pr. Horm, 

ilhı ailzel bir un'M ••tne .tılp l'uçent Ekrem RUştft ve Doçent Sa- [cJ : n •iill ~ 1 
~ıaı amit edfyorus. IAhMidfu Batu olduiu halde mez- -- - - 1 

- - • 

Şimdtye .tadar Tttrkfybt enfn muı~ 'bahayı gezmifler w lahat alsııt- Nezle, Grip " romatizmaya 
'8lff -hfrlerlnd• eone ve yer 1 1---ıı rok müeu"rdir 

TV 1ardır. 1UU ,.. 

ıa.••atk&rlar tarafından bir takım _ Aldanmayınız. Rağbet gören 

-.,.uı ve &bideler dikil.mit ye aon- .karara gare bir milsabaka ~ıl- her ıeJi• taklidi ve benzeri 
hdan bu ttırltl eserlerin kimler vardır Orlpln yerine bqka 

ba~- m" v• Tfirkfyede ilk defa. olarak bir •• ·,·-- verirle.rae fiddetle ff.antı ·ı ralh yeni bir MU& • aa i 
)&ı; b5yI. bir müsabakayı genç bir ka-I reddedin S. 

uı..anya ab.desi için bu yen; dm MD'atkinmız kazanmıttar. 1 

RADYO 
ÇA~ŞAMBA: S-3-939 

12.80 Program. 12.35 Türk mll
zigi - Pi. IS.- Memleket saat aya. 
n, Ajana, meteoroloji haberleri. 

18.US - 14 Riyasetictimhnr Bando
ıu - Şef: İhsan Kunçer. 

1 - RooseveJt • Marş. 
2 - Offenbach - İntermezzo 

ve barkarol. 

8 - Supp& - Ev sahibesi uver
tOra. 

4 - A. Mesager - !solin opera. 
ıının balesi. 

18.SO Program. 18.35 Müzik 
(Oda mQzigi - Pi) 19.- Konuşma. 
l~.16 Türk müzi~i (Fasıl heyeti) 

Ta hain Kara.ku~ ve Saf iye To
k ayın iştirakile. 

20.- Ajans, meteoroloji haber
leri, ziraat borsası (fiyat). 20.ll5 
Tilrk müziği. 

Çalanlar: 

Vecihe, F.ahire Fersan, Refik 
Fersan. 
Okuyanı 

Muzaffer tıkar. 

1 - Tanburi Cemil Beyin • hf-

Kayseri Vilayetinden : 
ı. - Talas nahiyesi merkezine afd "İçme suyu .. fenni ketlf ve 

proje tanzimi a4afıda1d ter&it altında ekailtme79 kon 
mu4tur. 

1. - Bu i.fe aid bedeli keşif .,500" beş yttı liradır. 
8. - Suyun membaı tahminen yedi kilometredir. 

4. - EksHtmeye iştirak edenler yüzde yedi buçuk teminatı adi
ye vereee1<ler ihaleden sonra yüzde on beşe iblAt edecek
lerdir. 

6. - Yapılacak keşif ve proje evrakı mukavele tarihinden itiba
ren kırk be, ıün zarfında ikmal edilmesi meşruttur. 

6 - Yapılacak proje ve .kefifnamenin Nafia Vekaletince tasdiki 
meşruttur. 

7. - İhale 16 mart 1989 perşembe aunO aaat on dörtt. Talad 
~ledi;peıdnde icra edilecektir. 

8. - Fazla malOmat almak istiyenler, Talu Belediyesine ve 
Kayseri Husust Muhaa~be MüdilrliiğOnı müracaat. etme-
leri ilan olunur. "1509" 

TORK HAVA KURUMU 
Büyük PiyangQsu 
Beşinci Keşide; 11-Mart -939dadır. 

BUyük ikramiye: 50.000 Liradır, 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 liralık ikramiyelerle 
( 20.000 ve 10.000) liralık 
iki adet mükcif at vardır. 

Bu tertipten bir bllet .aar•k lftlrlk elmeJI 
ihmal etmeyiniz. Biz de piyangonun mea'ul 
ve bahtlyarlan araaına Dlrmlt olununuz. .. 

cazkAr peşrevi. 1 
2 - Zekai dedenin - Hicazkar 
ağır semaisi - Gülşende hezar 
nagmei dem saz ile mahsus. 

3 - Rakımın - Hicazkar şarkı
sı - Bekledim :fecre kada.r. 
4 - Sadettin Kaynağın - N eve
ser şarkı • Hicranla harap. 
5 .••• Hicazkir aas aemaisf. 
6 - Osman Nihadın - Nihavent 
şarkı - Yine atkı bana dudaA'ınla 
sun. 
7 •••• - Nihavent yürük sema
i - Bi~mezdim öztım. 
8 ••• - Nihavent saz semaisi. 
9 - Refik Fersanm oyun ha
van. 
21.- Memleket saat ayn. 21.

Konutma. 21.11 Esham, tahviJAt, 
kambiyo - nukut bonası (fiyat). 
21.2& Neş•eu plAklar. 21.30 Mü-

zik (Küçük orkeetra - Şet: Necip 
Aşkın) 

ı - Leuecrbner - Mazurka (Fan
tazf). 

1 - Dohnanyi - Puerettin peçe
li Pantomfmeninden. Vala. 

8 - Valente • Kırmızı lflklar 
saçan yakut. 

4 - Bruaselmans • Felemenk 
Silitinden (Afk &'610) 
& - Löhr - Kemleketten memle
ket. - muhtelit memleketlerin 
meJ.odUert lzerine rapsodi. 

6 - Llncke - Olimpiyadlarda 
(Marş). 

7 - Lehar • Paganini operetfıı• 
den Potpuri. 

28.- lılüzik (Cazband • pl) D. 
'6 - 24 Son ajam )!..,_l«i w 1a
rmkl pro...-.. 



Saytaı tr· T&Jlll5A8AH ~ MART 1939 

Terkibinde İYOD, TANEN, gllsero FOSFAT 
kısımlarına, kansızlığa, vereme istidadı olanlara, sinir, zayıflığına, genç kızlara, Vardır. Vücudün zayıf 

sıraca kemik hastalıklarına müptela teverrüme müstaid çocuklara hastalıkların nakahatlerinde yarar 
şifa verir, kanı iştiha ve arttınr, 

• 
verır. 

C l L O 1 NE l I Hl lY Aill 
POKER 
Traş Bıçağını 
KULLANIR. 

Her Yerde POKER Traş Bıçaklannı Arayınız. 

Istanbuf Belediyesi İlanlar! 
.......................................... 

Huauai idare öksüzleri 
7 Mart 939 Salı 
8 :Mart 939 Çar~mba 
Belediye Emekli ve 6kaUZ.leri 
9 Mart 939 Perşembe 

10 Mart 939 Cunıa 
11 Mart 939 Cumartesi • 
13 M~rt 939 Pazartesi 

1 - 161§ 
156 - 814 

1 - 294 
295 - 586 
587 - 743 
744 - 991 

Hususi idare ve Belediye emekli ve öksüzlerinin mart 939 üçer 
aylıkları yukarıda gösteril-en günlerde ve cüzdan sıra sayılarına göre 

verileceğinden aylık sahiplerinin cüzdanlarile Ziraat Bankasına mü-
ra.caaUan. "1510" ... 

Keşif bedeli 1228 lira 68 kuruş olan Vilayet Tavukçuluk mü
essesesine yaptırılacak 4 kümes açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif 

evrakile şartnameııi le\•azım müdürlüğünde görülebilir. btekliler 
2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka en az bin liralık bu işe 
benzer iş yaptığıııa dair ihaleden 8 gün evvel Vilayetten alacakları 
ehliyet ve 989 senesi Tkaret Odası vesikala.rile 92 lira 15 kuruş
luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 23----8-939 perşem
be a-Unü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (1619) 

• Bir metresinin 
Muhammen 
hecleli Sahaaı Teminat 

Ada No. Lira Kr. M. S. Murabbaı Li K. 

Aksaray yangın yerinde Ba- 6 
labanaga mahalle.sci 20 parsel 
No. lı arsa arkuında 
yüs.~üz arsa. 

Aksaray yangın yerinde Ba- 8 
labanaia mahalle.i 20 par..ı 
No. h arıia arkasında 
yilsailz arsa. 

3 00 

s 00 

49 :l>O 11 u 

55. 00 12 38 

Yukarıda semti, mahalle ve ~r~aA"ı. ııahası ve muhammen kıymet
leri yazılı bulunan yüpıOz arsalar satılmak üzere, ayrı ayrı açık art
tırma.ya konulmuştur. ŞartnameleJ; Levazım Müdürlüğünde görüle· 
bilir. 

İ tekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubi
le beraber 24-3-939 cuma günü saat 14,30 da Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (B) (1535) 

Modern 

Adabı Muaşeret 
Yazan: SÜHEYLA MUZAFFER 

Askere, memura, kadını. erkeğe, talebeye gunun en lüzumlu 
eseri. 1939, ıenesi muaşeret adabının tekamülüne göre 

yaıdmış ilk kitap. 

' Fiah : Cildsiz 50, Cildli 7 5 kuruş. -' 
.___ Sah' yeri : INKILAB KITABcVI 

KIRA iLANI 
Emlak ve Eytam Bankasından: 

€au Yeri No. Nevi: Senelik kira Depozito 

252/12 Beykoz Tokat Kır kahve& 25.- 3.75 
kır mevkiinde 

252/18 " 
,, 

" 25.- 3.75 
186/1 Beylerbeyi Aziziye 1/4 Tarla 75.- 11.25 

Mah. araba sokağı 

S9 Küçük Çamlıca 18,17 " lf;O.- 22.50 
Karakol arkasında 
Fıstık namile maruf 
!IU yolu altında. 

A<ire i yukarıda yazılı yerler 1 - S sene müddetle kiraya verile- . 
~ektir. 

İhale 13-8-939 pazarte.-:ıi güt ü saat on birdedir. 
İsteklilerin bildirilen glln ve saatta Bankamız EmlAk Servisine 

~elmeleri. "762" "1426" 

Em ı ak 
lŞLERI 

fstaabul Balıkpazar Maba;.; 
diye han 35, Derviş Uğur, 

Tel: 23391 .. 49207 

Dr. lhun Sami 

IST AFİLOKOK AŞİSJ 
tsta!ilokoklardan mQtevellid (er
genlik, kan çıbanı, koltuk altı çi
banı, arpacık) ve bUtUn cild hasta
ıklarına karşı pek tesirli bir aşıdq-

Dinayola No. ili 

Sardık, aafra, Bu hafta içinde Karadenizde esen fırtınalann sef erl&r ilze-
Karacıier rinde husule getirdiği büyük teehhilrlerden dolayı 9 mart per-

M ı DE ••mbe pos~sını yapacak (G{!NEYSU) vapuru bir &11n röta~: 1: 
1 mart cuma günü saat 16 da kalkacaktır. 

Ekşilik ve yan- =jiiii~iiii~~~~~iiiiiiiiii~ii.i~~~~iii~~~ 
malarında, •e 1 
~::::k ~!~u~- lnhisarlar. lT. IVlüdürlüğu .... ~~en : ~ 
luklarında 
kullanınız. o/o 7 ,5 
HQA,QS mar- Cinaiı Miktaru Muha1 en B. Muvakat Te. Eksiltmenin 

d .kk t Liı' Kr. Lira Kr. Şekli 
kasına ı a • Saatiı 

AGARAN 
AÇLAR A 

Kumral ve Siyah 
renkte sıhhi saç boyalarıdır. 
İNGILIZ KANZUK Eczanesi 
9eyojlu - lstanbul 

.tst.anbul 4 üncü icra memurlu. 

ğundan: 

Paraya çevrilmesine karar ven

len hane eşyasının birinci açık art. 
tırmasınm 13 3/ 939 tarihine rasth. 
yan pazartesi günü saat 10 da Fatih 

Niş:ınca caddesinde 44 sayılı ha.nede 

yapılacak ve kıymetlerin yüzde yet

miş beı}ini bulmadığı takdirde ikin
ci açık arttırmasının dahi 17 / 3/ 939 
tarihine tesadüf eden cuma günü 

ayni mahal ve saatte yapılacağı ilan 
olunur. 

Z A Y l - 43053 sayılı ve 
22-2-939 günlü beyanam.e, Ata 
Atabek ha~ında tak~!icı Bay Selim j 
Osman Seynur yanında bulundu
ğundan yangın etııııasında te
sadüf en b i r i s i n i n eline 
geçti iae yenisi . ç.ıknrılaeağından 
ve eski~iııin hükmü kalmıyacağın
dan mezkür beyanamenin ait olan 

1 
makamına teslim edilmesi rica o
lunur. 

B 

50 yaşında 
olmam.a rağmen 

~tı 

LTT N 
Nas il 

Kurtuldum? 

"Bütün doirtlarım, bu derece 
genç görünmek için neler yaptığı
mı soruyorlar. Talfriben üç ay ev
vel, 60 nci !lenei devrfyemi tebrik i
çin misafirlerim gelmişti. Tenim es
mer ve Rert idi. Gelenlerden birçok 
kadınlarırt, cildin unsuru olan To
kalon kremini istimali ile memnu
niyetbahş semereler elde ettikleri
ni öğrendim. Benim mütereddid 
olmama rağmen tecrilbe etmeğe 

karar verdim. Her akşam munta
zaman yatmadan evvel pembe renk 
teki Tikaton k-reminj ve sabahları 
da pudtal1lnmadan evvel lieyaz 
renkteki Tokalon kr~mini kullan
mağa başladım. Birkaç gün son
ra, cildimin yumuşayıp tazeleştiği
ni ve bir hafta nihayetinde daha 
genç göründüğUmü hi!ısettim. Bu
gün, üç ay oluyor, o derece cazip 
ve şayanı hayret bir semere elde 
ettim ki bütun dostlarım ancak 38 
yaşında olduğumu söylüyorlar.,, 

Cild unsuru olan pembe renkte
ki Tokalon kreminde Viyana Oni
versiteRi profesörlerinden doktor 
Stejskal idarejlinde genç hayvan
ların cildlerinden istihsal ve "Bi
oeel" tabir edilen ve tıpkı insan cil
dininkilerine müşabih genç ve sıh
hatli, zengin ve kıymetli cevherler 
hüHisası vardır. Beyaz renkteki 
(Yağsız) Tokalon kreminde ise ta
ze krema ve saf Zeytinyağı ve sair 
besleyici unsurlar vardır. Munta
zaman her iki kremi kullanınız. 

Açık. yumuşak, düzgün bir cild te
min etmiş olacaksınız. Faydalı se
meresi garantidir. Aksi halde iade 
olunacaktır. 

İstanbul Deniz Ticaret Müdürlüğünden : 
Müdüriyet ve mülhakat Liman memurları ile müstahdemini için 

62 takım elbise maakasket yaptırılması açık eksiltm;ye konmuştur. 

Tahmin bedeli 998 lira 60 ku olup yüzde 7,6 teminatı muvakkate 

74 lira 90 kuruştur. Taliplerin teminatı muvakkateyi İstanbul mu

hasebe müdürlüğüne yatırdıklarına dair makbuz veya banka mek -

tuplarile münakasa gilnü olan 25 mart 939 cumartesi saat 14 de Ga

latada Deniz. Ticaret ~'[ü~ürlüğü satınnlma komisyonuna !?artnameyij 

ve niimtıneyi görmek istiyenlerin müdürivet idarı> ı:iUue::;ine müra-

i 0 

Jlfü~.,plunur, (153ll, . 

Muşamba 27 adet 
Selefon kağıdı 15000 tabak 
Çuval ağzı 1 adet Sif İzmir 
dikme makinesi 

378.-
806.25 
490.-

28 35 
61} 47 
96 7b 

Açık eksiltme 14 
" " 14.30 
,, " 16 

1 - Cins ve mikdarı tahmin bedeli ve teminatı yukanda yazılı 3 
kalem malzeme şartnameleri ve nümuneleri mucibince ayrı ayrı eksilt
meye konmuştur. 

11 - Eksiltme 16-8-939 perşembe günü hizalarında yazılı sa
atlerde Kabataşta Levazım ve mübayaıa.t şubesindeki alım komigyonun
da yapılacaktır. 

lll - Şartname ve nümuneler her gün sözü geçen şubeden para
sız alınabilir. 

IV ~ Dikiş makine.ii eksiltmc-sine iştirak etmek istiyenler fenni 
tekliflerini tnhiRarlar umum müdı rlüğü Tuz Fen şubesine 5 gün ev
vel ·berayı tatbik tevdi etmeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammm 
iştirak vesikası almaları lazımdır. Eksiltmeye iştirak edecekler yüz
de 7,5 güvenme paralariyle münaka::ıa için tayin edilen gün ve saat
lerde yukarıda adı geçen komisyona gelmelcı·i ilin olunur. (1129) 

• 
Muhammen B. % 7ı5 muvak. Tem. Elailtme 

Cinsi Miktan Lira K. Lira Kr. Şekli Saati ------- ----- ----· 
Tuz küfesi 8000 adet 900.- 67 50 
Yangın söndür- 17 kalem 2337.54. 175 31 
me levazımı. 

Açık eksiltme 
" .. 16 

16.80 

I - Liste ve şartnameleri mucibince yukarıda cins ve miktan ya
zılı 2 kalem malzeme ayrı ayrı eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında 
gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 17-3-939 tarihine rastlıyan cuma günü hiza
larında gösterilen satlerde Kabataşt.a levaz1m ve mübayaat şubesin
deki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Liste ve şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız o
larak alınabilir . 

V - Eksiltmeye iştirak edecekler tayin edilen gün ve saatlerde % 
7,5 güvenme paralariyle birlikt.e mezkur komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (1311) 

* · I - Mevcut şartname, proje ve keşfi mucibince l\Ialatya tütün 
fabrikasında yaptırılacak Tretüar, asansör te:-ıisatı, bahçe toprak tes
viyesi drenaj bahçe dahili yolları ve ihata dıvarları işleri ve bunlara 
ait imaliitı sıwıiye kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli :36.796 lira 97 kuruş olup teminat akçesi 2.759 
lira 77 kuruştur. 

III - Eksiltme 2!3-:~-939 perşembe günü saat 15 te Kabataşta 
Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname, kc~ifname ve projeleri 184 kuruş mukabilinde 
Levazım şubesinden ve Ankara, İzmir, :Vlalatya Başmüdürlüklerin
den alınabilir. 

V - Bu işe girmek hıt iyenlerin yüksek mimar \ eya yük:;ek m~ 
hendis olmaları veyahut rr.ukaveleyi birlikte imzalamak üzere b11 
evsafta bir mühendis veya bir mimarla iştirak etmiş bulunmaları vo 
şimdiye kadar bu kabil ''50.000" liralık bir işin muvaffakıyetle yap
mış ve bitirmiı;ı olmaları şarttır. 

-VI - Talıplerin ekHiltme gününden 8 gün evveline kadar biz
zat Umum Müdürlük İnşaat Şubesine müracaat ederek fonni ehliyet 
vesikn sı almaları lazımdır. 

VII - İ:-;teklilerin şartname ve projeler ve yukandaki maddede 
göRterilen ehliyet vesikası ve ayrıca kanuni vesika almaları teminat 
akçesi veya banka ml'ktuplarını ve mühürlü fiat teklif mektuplarını 
ihtiva eden kapalı zarflarını eksJltme gününden niliayet ·aat 14 e 
kadar makbuz m!-lkabilinde mezkur komisyon riya;,etine vermeleri 
tazım dır. 

Postada vaki olacak ta.ahhürler kabul edilmez. "1489" 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Hukuk fakültesi cezıa hukuku doçculUği açıktır. Talimatnamesi 

mucibince 5 mayıs 939 cuma günü imtihanlar başlıyacak'tır. İsteklile-

rin Nisan sonuna kadar fakülte dekanlığına baş vurmaları. (1477) 

Sahibiı Ahmet.Cem.aleddin SARAÇ O li L U 
.Hetrit'al müdürü: Macit ÇETiN Basıldıiı yer Matbaai Ebüzziya 


