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! Milli Müdafaa Vekil etine Kizım Karabekir 
1 

Ankara 

Neticeleri 
Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

n ngiliz Başvekilinin Roma zi
yareti menfi netice verdi. 

Zaten bu neticeyi vereceği de bel
liydi 

1 - Roma mülakatı, Münih 
konferansı gibi ani olmadı, kor
kunç ve tehlikeli bir hava içinde 
geçmedi. Bilakis haftalarca bu 
mülakat etrafında neşriyat yapıl
dı. Efkan umumiye kendisini iz
hara vakit ve im.kan buldu. Mü-
nih konferansının zararlı neticele
rini görmüş olan İngiliz milleti ar 
tık Romada müsamaha yapmama
ğa karar vermiş, ve İngiliz Baş
vekilini istasyondan teşyi ederken 
hiç bir müsamahayı kabul etıni
yeceğini bağırarak bildirmişti. 

İngiliz efkarı um.umiyesindeki 
bu tebeddül Chamberlain'i Avru
pada yatıştırma siyasetini tatbik 
edeceğim diye Mussolininin arzu
larını is'aftan menediyordu. 

2 - Fransa, İtalyan metalibatı 
önünde metanetini bozmamış, İn
giliz Başvekiline İtalya ile Fransa 
arasında mutavassıtllk rolü oyna
masına müsaade etmemişti. Bina
enaleyh Chamberlain bu bakımdan 
da Romaya eli kolu bağlı ol.arak 
gitmişt i. 

3 - Almanya, son dakikada 
Mussoliniye çok sert davranmama
sını tavsiye etmiş ve şimdilik İtal
yanın batın ıçin harbe girecek va
zıyette olmadıgını bildi · i. Bina 

_-.....,._-~~ '!Ti!'. \ı H'. ., ,...._._..ıa---

4 - ltalya tek başına harp ede
m ez. Ispa nyada bile ümit edilen 
kat'i zafer elde edilememişti. Bi
naenaleyh Mussolininin tehdidi 
unıduğu neticeyi veremezdi. 

5 - Nihayet İtalyan milleti 
harp istemiyordu. Mussolini bir 
harp tehlikesini göze alamazdı. O
nun için de İngiliz ricaline karşı 
Münihte Hitlerin takındığı tavn 
ta.kınam azdı. 

Bütün bu sebeplere binaen, Ro
ma konferansı akiın kaldı. Musso· 
lini istediklerinin hiç birisini elde 
edemedi. 

* Roma konferansından alınan 

(Sonu Sa. 10. Sü.. l <k) 

Almanyanın 
Bir Tehdidi 

Berlin 16 (A. A.) - Havas A
jansı: mubabirinden: 

N asyon:tl sosyalizmin küçük 
bitaraf dev !etlerden istemekte ol 
duğu ''totaliter bitaraflık,, me -
selesi, B. Alfred Rosenberg ta • 
ra[mdan basılmakta olan N. S. 
:Monatshefte adındaşki aylık mec 
muada bir makalenin mevzuu _ 
nu teşkil etmiştir. 

:Makale muharririnin tezi, §U

dlll": 
Bir devletin bitaraflığı, .mil _ 

veya Naci Tınazın Gelmesi Muhtemeldir 
___,,,...,...,_ ____ ~ ~ -- . -1 1 

Ankara 16 (Hususi muhabirimizden) - Birka~ günden 
beri kabinede bazı tebeddüller olacağı rivayeti dolaşmaktay
rlı. Nihayet bugün Milli Müdafaa Vekili Kazım Özalpın isti· 
fa ederek kabineden çekildiği tahakkuk etmiştir. 

Kazım OZALP 

Milli Müdafaa Vekaletine getirilecek zat henüz taay
yün etmemiştir. Şimdilik iki isimden bahsedilmektedir. Biri 
ljeneral Kazım Karabekir, diğeri eski jandarma kumandanı 
Naci Tınazdır. 

Evvelki v:iin İsmet İnönünün stadyomd::ın dönerken Ge
nera 1 Kazım Karabekirin evine ui!;rayarak b1r ı;1aat karlar ken 
disiyle j!Örfü;rnüş olması. Milli Mü~afa~ Vek~1etine G~nera1 
]<azım Karabekirin getirileceği ihtımalıne kuvvet vermek
tedir. 

Şimdilik kabinede baska bir değiı;;~klik yoktur. V~rın 
(buırün) Basvekil Celfil Bayar1n, Parh Gur~ıbunda Kazım 
özalpın istif asını mucip sebepler hakkında ızahat vermesi 
muhtemeldir. 

Ankara, 16 (Husust muhabirimizden) .- Başvekil CeHl '!la 
yar bugün İktısat Vekfiletine ıiderek hır saat kadar Vekille 
lÖrÜşmüştür. Kazım KARABEKIR 

Akdenizde 
Statiiko 

Bozuluyor 

ispanya Meselesi Fransa 
İle İtalyanın Arasını Açtı 

Chamberlain 

Halifax Fransa liariciye 
N azınna görüşülenleri anlattı 

Londra, 16 (Hususi) - Başvekil 
Mister Chamberlain yarın (bugün) 
toplanacak olan kabinede Roma se
yahatinin neticeleri hakkında mal-O.
mat verecek, ay sonlarında toplana
cak olan parlamentoda bu sey:ıhate 
dair bir nutuk söyliyecektir. 

Bugün Romadan Londraya gelen 
haberlere göre Sinyor Mussolini, 
Mister Chamberlain'e Akdenızde sta
tükoyu muhafaza edeceğine ve İspan 
ya arazisinden veya müstemlekele -
rinden bir karış toprak almak iste
mediğine teminat vermiştir. 

Londra mahfillerinde hüküm sü
ren kanaate göre Mister Chamberla
in, bütün güçlüklere rağmen yatıştJr
ma siyasetini takibe devam edecek
tir. 

Yine Londra mahfillerine göre, İ
talya ile İngiltereyi alakadar eden 
muhtelif meseleler şunlardır: 

Fransa ispanyaya 

Yardım Ederse 
ltalya Hareketinde 

Serbest Olacak 
İtalyan muharriri Sinyor Gayda i

se bugün yazdığı bir makaled! Fran· 
sayı iki senedenberi İspanyaya mü
dahale ile itham etmektedir. Daha 
mühim bir yazı İnformazione Diplo
matica adını taşıyan yarı resmi ga
zetede çıkmıştır. Romadak:i mesul 
makamların düşüncelerini aksettiren 
bu gazeteye, bu makalenin bizzat Sin 
yor Mussolini tarafından yazıldığı 

haber veriliyor. 
Makalede evvela : Kızıllar (yani cüm 
huriyetçiler) tarafındakı yabancılar 

çekildikten ve muharıplik hakkı ve
rildikten sonra İtalyan lejiy::mlarmın 
İspanyayı terkedecekleri keyfiyeti -
nin Mussolini tarafından Chemb~r -
lain'e anlatıldığı bildiriliyor. Daha 
sonra şu sözler söyleniyor. 

"Barselonaya taraftar olan hiikıl
metlert'e gen\~ mıkyasta bir müdaha 

nsaua 
ASl<ERİ 

İtalyanın Cibuti ve sair Fransız, 
toprakları üzerindeki emelleri, Sü
veyş kanalının idaresi, İspanyol har
bi, Kenya, Südan ve şarki İtalyan A1 
rikası hudutlarının tahdidi. 

le vukuu takdirinde, İtalya hattı ha- Her sene kati netice alacağ•nı ilan eden Fr.ıınko orıtularının şimdiye kadar 
reketini yeniden gözden geçirmek ve işgal cttikleı:i sahayı gösterir bir harita 

Roma müzakereleri yakın veya u
zak bir istikbalde bu meselelerin bir 
kaç tanesinin halline yardım edebi • 
lir. Elverir ki, böyle bir sureti tes
viye İngiltere ile İtalya arasında da
ha samimi münasebetler tesisine im
kan versin. 

Cenevrede Lord Halilax ile Fran 
sa hariciye nazın Bonnet bugün üç 
saat görüşmüşlerdir. 

AnlaşTlan Lord Halifax:, Fransız 
arkadaşma şnn1an söylemiştir. 

hareket s-erbestisini yeniden 'ktisap 
etmek hakle1nı muhafaza eder. Diğer HükGmetçilere Göre: Franlcistlere Göre: 
taraftan B. !Husolini, İngiliz nazırla 

· Yüksek kumanda heyetin"e veri Lo d 16 (H A) ! riyle görüştüğ'ii sırada ispanya mese- n ra, ususı - sparıya 

Jeti herhangi bir millete karşı 
hissiyatını dilediği gibi izhar et 
mck hususunda serbest bırak _ 
m:?.k suretile, ilan edilemez. Ya
ni AJ.ınanya, küçük devletlerin 
mesela :Nazi rejimine hücum e -
dilmesine müsaade ettikleri tak 
dirde btı devletlerin bitaraflığa 
riayet et:nıiŞ olm.alarını kabul e-

demez. . . 
Bu tezin tevsh halinde tevel-

1 ..• ed cek rıetayicin sonu gelnıi u. e h . 
kt. ve makale mu arriri. yece ır İs . . 

b . .. une olarak vıçreyı ele 
ır num . 
l alet "Marksist ve komünıst 

ama n· hak 
h d . uhacirlerine tıca ya u ı rn . 

k dah' -v-erilınesi., nın man • 
tık:U: istenilebileceğini beyan e 

mektedir. -------

İki taraf İspanya meselesini milna
kaşa etmiştir. İngiliz - İtalyan itilafı 
bakidir. Ve iki ta.raf tatbikini temen
ni ediyor. İtalyan askerleri, Franko
nun yaktnda zafer kazanmasından 

sonra çekilecektir. İtalya bundan son 
ra İspanyaya yardım göndermiyecek 
tir. Fakat Fransanın da cümhurlyet
çilere yard1Dtda bulunınasmdan şi • 
kiyet ediyor. Mussol.ini, Fransa he -
aabına biç bir müsbet talepte bolun
mamqtır. Tavassut veya hakemlik 

lesinin Frans" ile İtalyanın arasını len emirler mucibince cümhuriyet dan gelen en son haberlere göre 
pek ziyade açmakta olduğuna ve i - kuvvetleri Tarragone · Valls hattı · cümhuriyetçiler, mühim bir şehir 
İtalyan - Fransız münasebatrnın an - nın şarkında evvelce kararlaştırıl:ın daha kaybetmişlerdir. Bu şehir, Le
cak İspanya muharebesi sona erdik- mevzilere çekilmektedirler. rida ile Barselona arasındalci Cerve
ten sonra nazarı itibare alınabileceı'H· Cümhuriyet kıtalaz:ı Estramadu- radır. Frankist kaynaklar tarafından 
ne i~aret etmiştir. Bu esnada bir ta - r~ cephesinde son g~nle:de sis yü- verilen ma1ômata göre Tarragona _ 
vassut, bir üçl~r veya bir dörtler kon z~nden durmuş olan ılerı hareketle- nm işgalinden sonra şehirde 10,000 
feransı herhangi bir faide temin e - nne devam ederek Fuente - Oveju- ki.şi kadar kalmıştır. Dün işgal olu _ 
demez.,, nanın 20 kilometre garbinda kain nan mıntakanın nüfusu 200.000 tab-

Londra, 16 (Hususi) - İspanya Azuagaya kadar gelmişlerdir min olunuyor. 
meselesinin askeri safhası gibi siya- . Talevera cephesinde cümhuriyet- Fran1dstler ileri hareketleri esna 
si safhası da son derece nazikleşmiş- çıler Talavera de la Reinarnn şarkın smda kaçmakta olan birçok siville-
tir. Yabancı gönüllüleri ikl taraftan dan ve garbinden ayni zemanda rin, ihtiyar, kadın ve çocuklann yol 
çekmek veya çekmemek, hattli iki ta- taarru.z ederek Tageyi ba~an başıı lannı keserek bunlan şehre dönm~ 
rafa da yeniden yardımlarda bulun- ~a:ettikt~n sonr~ Castillo Vtlla.alba ğe icbar etmişlerdir. Cümtıuriyet 
mak, yahut yardımları devam ettir- onu~deki. Frankıst mevzilerini ışgal kıtalan dağınık bir şekilde ricat et-
mek meseleleri günün en hararetli etrnJşlerdır. mektedir. 
münakaşa zeminidir. 

Bugün Fransanın sosyalist lideri 
M. Blum, Populaire gazetesinde yaz
dığı makalede bu mesele ile meşgul 

(Arkası Sa.. 10: Sü. 2 de) 

1 NASRETTİN Hoca Avrupada :fı 
W Yalmıda TAN'da renkli karikatürü çıkacaktır. J ~ (Sonu: Sa.. 10. ıü. 6) 

Müddeiumumisinin 
Beyanatl 

Ekrem Könik 
Niçin Takip 
Edilmemiş? 

Gazeteler Yazdıktan 
Hakkmda Hıç Bir 

Delil Göstermemişler 
Ankara, 16 (A.A.) - Tayyare ka· 

çakçılığı hadisesine dair bazı İstan
bul gazetelerinde intişar eden son 
yazılar münasebetile Ankara C. Müd
deiumumisi Baha Arıkan, kendisin! 
ziyaret eden Anadolu Ajansı muha 

ı birine, şunları söylemiştir: 

"- Hadisenin mahiyetini sa 
Adliye Vekili Parti içtimaındo iz 
etmiş idL Hadise hak.kında bunda 
başka söyliyecek bir şeyim yoktur 
Tahkikat:.;1 züpdesi, sayın Vekilimi 
beyanatında, tamamile mündemi~tir 

Muhterem Başvekil Celal Bay 
yine ayni grup içtimaında matbuatt 
intişar eden yazılara işaret edere 
"Bu yazıyı yazanların müta!easm 
müracaat edilmesini ve bir muhb. 
şeklinde isticvap edilmelerini em 
buyurduklarını beyan eylemi:jlerd.1. 

Başvekilin bu yüksek direktifle 
le memuriyetimiz,. tahkikile meş 

dile, İstanbul Müdd:;:=jUğin 
bir istinabe talimatnamesi gönder 
miş ve bu hususta yazı yazan muh 
rirlerin celbedilerek muhbir sıfatil 
malumatlarına müracaat edilmes· 
istemişti. 

İstanbul Müddeiumumiliği mem 
riyetimizin bu isteğini yerine geti 
miş ve bu hususta yazı yazan muhar 
rirlerin üadelerini alarak, istinab 
evrakrnı bize göndermiş bulunmakt 
dır. İstanbul gazetelerinin bazılann 
da intişar eden ve bizim tahkıkil 
meşgul bulundu$lmuz hadisede 
tahkikata na:>:aran bilmediğimiz nok 
talarla. bunlara verilen cevaplar hak 
kında efknrı umumivcyi tenvir et
meyi faydah görüyorum. 

Bilfan Veni Sabah ~azetesi: 
"Ekrem Kön1ğin fstonbula ~el 
dieini ve vapurn o zanıan vüksek 
bir mevki is!!'a] edrn hlr za.hn gt. 

(Sonu: Sa. 10. sil. 4) 

Vali . 250 Lirayı 
Şirkete Bıraktı 

İstanbul Belediyesine bağlı 
ve tıpkı bir belediye şubesı nıa
hiyetinde olan Belediye Sular 1-
daresi, şimdiye kadar bır mec
lisi idare marifetile idare edil
mekte idi. Vali, buradan bu 
meclisi idarenin tabü reisi sıfa
tile ayda 250 lira maaş alırdı. 

Haber aldığımıza göre, Vali, 
ve Belediye Reisı Lütfi Kırdar, 
vazifeye başladığı gündeoberi 
Sular İdaresinde yaptığı tetkık
ler esnasında bu hususa muttali 
olmuş ve bunu kanunsuz bul • 
muş, Sular İdaresinin bir bele
diye şubesi mahiyetinde buluıı
duğunu kabul ederek ilk iş ol -
mak üzere bu meclisi idarenin 
reisi sıfatile kendisine ayrılan 
mahiye 250 lira huzur hakkını 
Sular İdaresine terketmiştir. 
LCi.tfl Kırdar. idare meclisine de 
lüzum olmadığı kanaatindedir. 
Binaenaleyh bu meclis de dağı· 
laca.k ve Sular İdaresı tamıımi· 
le belediye tarafından idare edi
lecektir. 
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:~:;::. ::1a~:: Londra Arap Konfransına t•~~ ~:~;;::!·':~:;~~!.~ 
Berlin, 16 (A.A.) - Anadolu G • d k F • ı • t • çok işe yarar, Jtizmetkir fakat pespa-ômer Rıza DOCRU L 

Ajansının husus! muhabiri bil- 1 ece 1 ıs ın ye bir şeydir. Tali izliğindcn olacak, 

B irr~:~ :~~:~a!::::~~~ı~~= d~~r~lll milyon marklık kre- ~~t;;e~:~~ı ~~~~:; ~:ğ~~s~: 
Ya.zan 

haberler vcrnıektcdir. Cümhurreisi eli mukavelesi bugün saat 12 de M hh 1 s • ı d • ı yamanır da. Lakin daha lenası var. 
Rooscvclt Amerika milli kongresine Hariciye Nezaretinde müsteşar ura as arı e ç 1 1 er Üzerinize afiyet fena fena kokan ço-
göndcrdiği mesajda mutad mudafaa Baron Veizaecker ve orta elçi raplar da vardır. Çorap belden yuka· 
bütçesinden başka 525 milyon dolar- Clodius ile Hariciye umumi kA- n çıkınca tehlikeli bir şey olur. Çün· 
lık munzam tahsisat i5teıniııtir. tibi Numan Menemencioğlu ve Kudils, 16 (Husasf) - Bapüftü de hazır bulunduktan sonra Londra- elemaı:ilar intihap edilmesini endişe kü belden yukarı ancak insanın bap 

Amerika, müdafaa işlerine, akılla- Antalya mebusu Cezmi Erçin ta- Eminülhüseynl ile görüşmek üzere ya gitmiyecek ve Bağdada döne- ile karşılamaktadırlar. na çorap örerler. o da evlerden ırak, 
ra durgunluk verecek derecede bü- raflanndan samimt bir hava Beyruta giden Filisün Arap reisleri, cektir. F.ski Hariciye N'!zın ve şim- Davar gazetesi, munhasıran büyük hududu kestirilemeyen felaketlere 
yük bir meblağ sarfediyor. Bu bü- içinde imza edilmiştir. bugün Kahireye dönmek üzere yola diki Londra sefiri Tevfik Süveydi, 1- müftiye taraftar olan kimselerin kon kadar yol açar. 
yük kemiyet karşısında akla aelecek feransa davet edilmesi neticesinde Maamafih hep de fena 
il • çıktılar. Yuvarlak masa konferansın- rakı temsil edecektir. Tevfik Süvey- t 

k sual ~udur: halkın nazarı itibara alınmıyarak n görmek doğr'1 olamaz. 
A h A k J da Filistini temsil edecek olanlar a- cil geçen sene Londraya giderek bil- .. f •t1 

- ca a meri a neden bu p<'k giltere hükumeti ile mu rı er ara - Kadın çoraplarını bu dediğim gil 

tarafını 

... en' k b'. ··k f d aponyaya --.ı- H- ~ ... Halı.dl Cemal Hu-se- hassa Fı'listin meselesi üzen'nde İn- 1 l · "" ış, pe uyu c akirlığı ı:öze a- r..,uıua use.,_. • sında bir uzlaşma husu e ge mesın- ruhtan ayırt etmeliyiz. Zaten kadın 
lıyor? Ve niçin müdafaasını en kuv· yiıı1, Fuat Saya, Avni Abdülhadi ve giliz ricalile temas etmişti. den endişe etmektedir. çorabı maddi hir şey olmaktan ziya-

'Vetli, en tesirli hale getirmek isti- Verı•ıen daha başkaları vardır. Nuri Sait Paşa, Amman, ŞRm ve KuJüıte yeni çarpıfmalar ol.Ja de artık platonik bir şey olmuştur. 
yor? Her şeyden fazla niçin bu de- Yarın Kahirede Arap heyetleri, Mısırın Arap heyetlerile temRs ile Kudüs 16 (A. A.) _ Dün gene bir Varlığı ile yokluğu yeksan gibi -
rece istical ediyor? müşterek bir toplantı yaparak Lon- iktifa ederek vazifesi başına dönmek çok h§diseler vukua gelmiştir. Bir dir. Ne kadat" yok olmaya yaklaşırsa 

Amerika Cümhurreisinin, mesajı Nota 1 ar drada takip edecekleri siyaseti tasvip lüzumunu hissetmiştir. tenkil hareketi esnasında fiç arap öl o kadar pahalılaşıyor. 
bn noktayı izah etmektedir. edeceklerdir. Bu Arap kongrestne Mı Mutedil Arap mahfilleri, yuvar- dürülmüştür. Suriye hududu civarm- Buan var mı, yok mu diye Jllp-

1\lalUnı olduğu üzere Amerika, U- sır Başvekili riyaset edecektir. !rak lak masa konferansında Arapları tem da bir yahudi polis memuru asiler ta beye düştüğünüz çorapların parasile 
mumi Harbe iştirak etmiş ve bu har --o-- Başvekili Nuri Sait Pqa, bu kongre- sil etmek üzere münhasıran müfrit ra!ından katledilmiştir. - keselere şenlik - Edirnekapı taraf • 
bin müttefik cephe lehinde bitmesi- Japonya lngiliz ve larmda bir ev satın alınabilir. 
ni temin eden en esaslı ve en kat'i 
~-• 

1 

Bu da çorap için pek iyi bir tezkl-
a.mil olmuştu. Fakat Amerika Cüm- Amerikan Notalarma Al A . H ti r 
burreisi, Amerikanın. Umumi Harbe manya vrupanın 1 rv Q Q ye değildir. Neyse hakkında bu dere 

• dik ce ıöz söylediğim bu mübarek şeyler gır v ten ancak OD dört ay sonra ha- Cevap Vermiyecekmicl 
ımhgmı tamamladığını, •e btıyük 1' ş k d y • 1• +•kı A 1 den birkaç çilt almak istedbn. Ço-
~ekl hareketlere iştirak ettiğini Vaşington, 16 (A.A.) - İngiltere- ar ın a enı 5 1 a rapçı benim istediğime yakın şey· 
tayyare silihının süratli inkiptı yü- nin Japonyaya vermi.f olduğu nota, ler gösterdi. Lakin neyleyeyim ki; ek 
dilden, bu gibi gecikmelere imkan siyast Amerikan mahafilinde büyük ı• +• 1 serisinde kusur var. Kimisi burnmı-

bbııadığuu anlatmıştır. bir memnuniyet tevlit etmiştir. Bu Taleplere Hazırlanıyor s ıyor ar da kimisi topuğunda, kimisi tabanın-
Daha sonra Amerika.nm b1:11[6ııkü mahafil, İngilterenin hattı hareketile da, kimisi koncunda bir takım leke -

ID.liclafaa ....U.,.etinin bn prtlara _ Amerikanın hattı hareketi arasında Belgrad, 16 (A.A.) - Zağrebde ler veya delikdklerle maliil. 

11111 ol-• ..ıı.ır....._ • 111' mevcut müşterek noktalara işaret et- Londra, 18 (A.A.) - Daily He • Bu gazete, Von Ribbentrop, 26 son- Hırvat köylü partisi mensuplan :re- - Bunlar kusurlu! dedim. 
• ~ izah ederek derhal mektedirler. rald gazetesinin bildirdiğine göre, klnunda Polonyada Bek ile gorüşece- isleri Maçekin başkanlığında bir - Bulunan bunlar Baynn! dedl, 

faaliyete ~ liam ıelditini HÖy Ayni mahafll, her iki memleketin Bitlerin fevkallde murahhası yüzba- ği zaman Polonyanın müstemleke is- toplantı yapmışlardır. lak.in ne zaran var? Kunduranın 1-
lenıiJ ve ID111ıZam tahsisatua kabulü- Çindeki haklarını muhafaza etmekte p Frltz Viedemann, gelecek hafta i- tiyeceğinin şüphesiz olduğunu yaz • Toplantıda kabul edı1en karar çinde kalacak. Ne olur? diye fikir 71 
ııaG istemiştir.. olduklannı ve Japonyanın tasavvur çinde Londraya gidecektir. Mumai- makta ve bu taleplerin şubatta Kont suretinde milletlerin kendi mukad- rüttll. 

Anıer.ika Cftmharrelsfnlıı ba sözle- ettiği şekilde yeni bir vaziyet tahad- leyh, İngiltere hükO.metile temasa Ciano Varşovaya gittiği zaman tet- deratına kendilerinin sahip olmala- - İyi ama koncundakileri ne ya 
rt her bakımdan mühimdir. Çünkü düsüne m.uhalefet edeceklerini beyan geçerek Alman müstemlekelerinin i- kik edileceğini ilave eylemektedir. n prensibi ve dolayısile Hırvat mil palım! diye surdum. 
onun anlattı~ ta silihııuıı . . etmektedırler. adesi meselesini görüşecektir. Yüz- Netice olarak Daily Herald, Po - letinin kendi iopraklannda yegane - Onlar da arkada, pantalon pa 

gı yyare mki- Bu mahafil Amerikanm enerjtk bqı Viedmann, Hitlere Almanyanın lonyanın Almanya tarafından kendi- bakim olmalan hakkı ilan edildik - çasının altında kalır. Kimse görmez. 
f8fı, her hangi memleketin harpten hareketinin btgiliz diplomasisi üze- prkt Avrupada yapması muhtemel sine yapılan teklifleri kabul ettiğini ten sonra Hırvat milletinin bu hak- - Bile bile kusurlu şeyi de nasıl 
llnlaftyeti nya maauııfyeti n:lka· rinde tesir icra etmiş olduğu müta- yeni bir talebine karşı lngilteıenin fakat Almanyanın tazyikine ra~men kı elde etmek için yirmi senedE'nbe- alaynn! dedlm. 
d.uu esasından baltalamıştır. leasındadır. hmiyatını bildiren bir rap,or da gön- komintem aleyhindeki pakta iltih::ık ri mücadele eylediği, bu hakka mu - A Bayım! Hangimiz kusana 

Meseli bir zamanlar İngı1tere, Jil. derecektir. et~ek istemediğini kaydetmektedir. halif olan bütün anlaşma ve taah- ki; meşhur meseldir! Kul kusana 
"t:~Ul!~ ·11;;:~~~~~~W~j Tokyo, 

16 
(A.A.) - İyi malOmatı__.,..._ _ _,,... .. mn-ftlll"'"'=--ı-""ftlltlllrrl'"Rllr~Sllllln!m~"'~~-nmıetı"/ttn"•e•- -u~a2~era•.ına ' • - ~ '™ • .... ~ ... - -~-- __ ... ... - ..-- r ... n~ .m .iti uuıeı- ea Jnılun yaptıb kusursuz ol11r ~.!' 

'zler a masuniyetin Yerdiği daJti hattı hareketini §U suretle te1'ıis sahip olması hakkından mahrum edil R 
.. yet ,-Ozünden rahat nef- -L-. etmektedir: Kanun Pr • • • lnfila"klar cm bunun olmuşu bitmişi çorap. 

..... oıus U OteSlftlft meğe katlanamıyacağı beyan olun - Hem yün çornp. İnsanın kustulosu • 
.1 Ye rahat uyurlardı. 1 - Bu notalar, 1ngı1tere ile Ame- maktadır. k b 

1 
Amerika da, yeni dünya ne ~ki rikanın Uzak Şarkta Japonya tara- Müzakeresi Bacladı Vukua Geldi :u ~ u ediyoruz da, çorabmkini ne 

ılün d fından tesıs' edı'lmek ıs' tenilen yenı' 3' * en ıstemiyoruz, ağzı dili yok diwe ya arasın aki Okyanuslara &iive- mi? ol 

oerek bari!ı:tcn her han~ taarrw.a nizamı kabul hususunda imkAnsız- Ankara, 16 (Tan Muhabinnden) Londra, 16 (Hususi) - Bugün ln- Yeni mebusan meclisi bugün flk 
ıığramaktan masun olduğuna inanır lık içinde bulun.makta olduklannı - Memurlar kanunu hükümlerini gilterenin muhtelif yerlerinde bir toplantısını yapmaktadır. Mecliste . Ooo! Baktım! Çorap ahıverfşıl, 

Ok göstermektedir, değiştiren kanun projesinin müza • takım infilaklar vukubulmuştur. Za- 373 mebus vardır. ınsanlann kusurlu olup olmadıkları 
huzur içinde yaşardı. - .aponya, ~vap vermekte isti- eres ne muhtelit encümende baş - ı ~ ~ ın ı a arın si!,ası bir mahi- Hükıimet partisi Bac:uekil Sto _ p k Al" 
ve Yanuslann koynuna sığınarak 2 J k i 

1 

b t b . fTkl . davasına kadar gidiyor. 

cal etmıyerek musait zamanı bekli- landı. Projenin mucip sebeplerin:le yetı haız olmasından şuphelenerek a- -s· - e "' sar! dedim. Ve dofra-
Tayyare silahı, bütün bu telakki- yecektir, bilhassa ye~ memur telakkisi ile raştırmalar yapmaktadır. yadinovlçin riyaseti altında yaptığı su ('Ot'apçmrn mülihazasını kusurla 

le_ri, bütün masuniyet ve emniyet dü- 3 B 1 be ı f toplantılarda gerek mebus Ji çoraplan ile birlik1e kabul .. tt•un. - unun a raber B. Arita ln- bu telAkkinin -rattı,.., ihtiya.-Iar i- n ilaklann biri Mançesterde ol· an mec - .., ıunceJerini ta temelinden yıkmı•tu. J - 6 ' , • d k ~ 
B '$ giliz ve Amerikan sefirlerine B. Ro- zah edilerek·, "Memurun memur ol- muş ve iki kişin 'n yaralanmasını, et- sın e, gere ayanda muhalefete kar u yüzden İngiltere dünyanın cn 
. noye'nin 3/ 1 l ve 22/12 ve kendisinin . raftaki camların kırılmasını net 'ce- ŞJ takip olunacak hattı hareketi tes- Halil Menle§ 

Bir Sual 
Takriri Verdi 

emın ve taarruzdan masun bir nıem- 19112 tarihli beyanatlan hakkında mıyanlardan katı surette tefnk ede bit eylemic+ir. 
lekct' d ğil t -L. bilt- ı - d · lendirmiştir. Diğer bir infililk Lon- "-ı c , aarruza en açık mem- _ İngiliz notasının talebi veçhile _ Cıt<IL ve un memur an şumul aı · 
leketl oldu. --'-- 1 --'- b' k t kt d drada elektrik merkezı civarında ol-mütemmim izahat verecektir, n2lln:: a a\.:aA ır ıs as yo U!".,. e-

----o-

Amerika da gerçi, taarruz merkez
lerinden daha uzakçadır. Fakat o da 
artık uzaklığın verdiii emniyete gü
venecek bir vaziyette değildir. Çüıı
kü tayyarelerin menzili, sürat ve ka
bmyet bakımlanndan çarçabuk inki
pf ediy~r. Bu yüzden Amerika, bu
rün dcğılse, yann tehlikeyle yüzyü
&e gelmek üzeredir. Amerika bu va
ıiyeti kavradığı için, bu taarruz si-
1.ihlarından korunmak istemekte \:e 
bundan sonra muhteşem infirat ;. 
rinde yaşamanın imkansız olduğunu 

4 _ İngilizlerle Amerikalıların do- nilmektedir. mu§ ise de zayiat yoktur. Yalnız ci- Dünkü Meclis 
Müzakereleri 

kuz devlet muahedesinin yeniden Projede de memur olabilmenin vardaki bütiın camlar kırılmıştır. 

gözden geçirilmesine müteallik olan şartlan da mühim esaslaMl istinat Bundan başka Londranın Şimali 

tekliflerine gelince, Japonya hılku- ettirilmektedir. Memur olabilmek Garbi tarafında da bunlara benzer 
t . h l.h n bo"yle bir şeye mu" · • Ankara, 16 (A.A.) - Büyük Mil-me ı, a ı azın - i i 21 k r~ · . b' . bir ınfilak olmuştur. 

sait olmadığı mütaleasındadır. An- ç .n yaŞJnı ve as er ıgını ıtır. - let Meclisi bugün Faik Öztrak'ın ri-
cale, bilahare bu teklifleri nazan :ti- mış olmak esas tutulmakta ve tahsıl lrlanJaJa yeni nümayiJler yasetindc toplanmıştır. Celsenin açıl-
bara alabilecektir. kaydi tahdit edilmemekte ve yaban- Londra 16 (AA) - 0 .. 1 1 d _ masını müteakip Antalya mebuslu-

Suriye 
istifa 

Kabinesi 
mı Ediyor 

anlıyarak ona göre hazırlanmakta- Berut, 16 lA. A.) - Suriye Nafia 
ılır. nazm Bay Faiz Huri ile maliye nazı. 

İngiltere ne Amerika, muhte,em n Bay Lutfi Haffar istifa etmiştir. 
lnfirada inannan, belkl de en son Tahmin edildığine göre, bu istifalar 
devletlerdi. Evveli İn~iltere, artık dolayisiyle, Suriye kabinesi yakında 
buna irnk.an kalmadığına anladı. Ve değişecektir. 
ona göre hazırlanmağa koyuldu. Bu- Bay Haffar, Şamda çıkan "K~ 
gün Jng }tereyi meşgul eden en mü- nikl., gazetesine yaptığı beyanatta 
him, en hfö ük ve en esaslı me11eJe istifasına sebep olarak, Fransanın 
budur. Nihayet Amerika da infiradın son hattı hareketi karşısında Suriye
imkansı:ı:lığını anlıyarak ona &öre ha nin muhtariyeti programını tatbik 
:urlanmağa başladı. edemiyeceği keyfiyetini göstermi§-

Günfordenberi Amerikadan gelen tir. 
telgrafların hep miidafaadan, ~üda- Berut 16 (A. A.) - Şamdan D. N. 
faayı ycniJenıck, kuvvetlendırmek B. Aj:ınsına bildiriliyor: 

' . . un r an a ~ . 
cı ile evli bul T .. k k " lt - . . . guna se.-ılen Cezmi Erdn Ela' zığ me unmanın ur u u- nın muhtelıf yerlerınde lngilterenın b 

1 
ğ :r il F h, ' 

rü üzerinde yapacağı tesir nazan i- . t . . . . us u una seç en et i Altay, Siirt 
tamamıyle rlandadan çckılmesını ıs- mebusluğuna seçilen Naki Ekmen'in 

tibara alınarak kanuna bir madde i- ı · ı h ı ıyen ev a ar asılmıştır. Bu levha- mazbataları tasvip edilmiş, Fethı Al 
l!ve olunmaktadır. larda ezcümle deniyor ki: "İngiltere tay ile Naki Ekmen and içmişlerdir. 

Memurlann sicillerinin nasıl tu

tulacağı, memurluğa tayin veo terfi 

ve takdir usulleri, tahvil muamele -
leri, inztbat cezalan, mezuniyet, has 

talık, me.murlann yapamı:vacaklart 
hareketler, vekAlet emri, azil, 

işten el çektirmenin husmd netice

leri ayr ayn tasrih edilmektedir. 

MUli 
lıtirak 

den istediğimiz İrlandadan bütün cts- Ruznamede bulunan maddelerden 
kederini ve memurlarını çekmesidir. adli evrakm posta, telgraf ve telefon 
İrlanda ile İngiltere arasında dostlu- idaresi vasıtasiyle tebliğine ait kanun 
ğun ve sulhün yegane şartı budur. la.!ihasiyle Türkiye - Hollanda ve 

.. .. t Turkiye - Yugoslavya ticaret mua-
Butun rlanda milleti İngilizleri dı- hed 1 • b t t k 11 rd c erme mer u pro o o a a ya-
şan atmak ve kuvvetle İrlanda birli- pıl t d'll · t 'b· .. . . an a ı erın asvı ıne mutedair 
ğıni temın eylemek hususunda bize k 1. ih ı 'k' · .. k . anun ay a an ı ıncı muza ereleri 
yardım etsın." yapılarak kabul edilmiştir. 
~ Büyük Millet Meclisi müteakip iç-

Japonyada Totaliter timaını çarşamba günü aktedecektir. 

Mahiyette 
Tedbirler 

Bütün 
Kaldırlldı 

lngiliz Donanması 
ve hııgiiniin ihtiyaçlarına uy~~n bir Bu sabah binlerce talebe nüma -

hale cıctirmcktcn haho;efmesın n se- yişler tertip etmişlerdir. Bütün dült- Ankara 16 (T h b. . d ) .. · · r t · · an mu a ınn en -
bebi hep budur. }'anı ın ıra sıyasetı- ka~lar kapalıdrr, sokaklar polishı İf- lstiklil madalyesi kanununa muzey-

Mücadeleye 
Eden Alaylar 

Madalye Alacak 
Cebelittarık'ın müdafaa 

sistemini deneyecek 
nin iflfı ıdır. gali altındadır. yel bir madde eklenmesine dair hü

Ankara, 16 <Tan muhabirinden) =.. 
Mustakil mebuslardan Halil M teı 
(İzmir) Meclis riyasetine bir e:Uaı 
takriri verdi Takriri aynen bildiri • 
yorum: 

Saynı Reisıcümhur intihabım mfl 
teakip irad buyurdukları nutukta· 
"Bütün vatandaşlara müsavi emni : 
yet verici tedbirler alınacaktır,, Bu
yurdular. Memleketin bünyesind 
~ . em 

ap verıci bır müsavatsızlık yaşa • 
~aktadrr. O d~ eski mütekaitlerle ye 
nı kanun mucıbince maaş alan vatan 
daşlar arasındaki farktır 

Bunun izalesiyle öyle. zannediyo • 
rum ki reisicümhurun astı sözleri en 
necip hal tatbtkini bulmuş olacaktır. 

Bu hususta hükumetin ne düşün 
mekte ol~uğunu maliye vekilindeu 
sual ederım .,, 

---ıo>---

Hitler Macar 
Hariciye Nazırı 

tle Görüştü 
Bertin 16 (AA ) 

. . ' · · - Macaristan 
Harıcıye nazın Kont Csak 
10,30 da Berline gelmictir y,N sııat 
V R'b " ' . azır, 

on ı bentrop tarafından karşılan-
Saşvek;Hn Tetkikleri 

kt1met Mecliae bir layiha verdi. U
H ata y Meb'uıları için yiha esulanna göre; 15 mayıs 1335 

Bir Tekllf tarihinden İzrnirin istirdat tarihi o-
Ankara 16 (Tan Muhabirinden)- Ankara, 16 (Tan Muhabirinden)- lan 9 eylt'.il 1338 tarihine kadar mil-

Tokyo, 16 (A.A.) - Yeni Dahiliye 
Nazın Koişi. Kido, selefi zamanında 
totaliter temayülü muhtevi olarak 
neşredilmiş olan kanun layihalarını 
tamamen ilga etmiştir. Bu projeler 
arasında seçim kanununun tadilı, mil 
organizasyon, matbuat kanununun 
tadili projeleri de mevcuttur. Matbu
at kanunu gazeteler ve gazeteciler 
hakkında ~k şiddetli takyidatı ihti
ft etmekte idi 

Cebelilarık, 16 (A.A.) - Res
men bildirildiğine göre anava
tan filosu ile Cebelitarık müs
tahkem mevki garnizonu bu a
yın 22 si ile 24 ü arasında Cebe
lltarık müdafaa sistemini dene
mek için müşterek talimler ya
pacaklardır. 

mış ~e. Adlon oteline g itmeden evvel 
kendısıle samimi surette .... 
tür. goruşmt ş 

kı·ı c' el· ı 13a,·ar bugün öğleden Hatay mebuslannın demiryollarımız- li orduda vazife alan numara ve ad-
BaŞVC a - · · k V · lan 

, 1 ı·ktısat \Tekaletıne gıderc e- da parasız seyahat etmelerı hakkın- muayyen muhtelif sınıf alay san 
ev\ e ' - .. - d -'-I 
)tille bir buçuk saat kadar goru§muş- .a hüktlmetçe hazırlanan layiha Mec c- anna birer istiklll madalyesi ve-

lise sevkedilmfstir. ilecektlr. 
~· 

Berlin, 16 (A.A.) - Hitler. Maca
ristan Hariciye nazırı Kont Caky'yi 
kabul etmiştı'r B .. " . · u goru.şmıye Harıci-
ye Nazırı Fon Ribbentrop da ic:tırak 
eylem.iştir. 'lt 
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Vekaletname Diye Temlik 
Senedi İmzalatıyormuş 

Asliye dördüncü ceza mahkeme - - Benim patron bu gibi işlerin mü 
sinde, dun Beyoğlunda meyhanecilik tehassısıdır. Sizin işinizi o tak\p et -
yapan Nehabet isminde bir sahtekar- sin. Kendisine bir ücret verirsiniz. 
lık suçlusunun duruşmasına devam boş yere neye yorulacaksınız, dedirt
edildi. miş. Mehmet Ziya, Nehabetin dük-

Nehabete iki suç isnat ediliyordu. kanına gitmiş, işin takibini 40 liraya 
Fatma ile oğulları Osman, Servet, pazarlık etmişler ve 20 lirasını da pe

ve Kerimin Eyüp Sabri isminde bi-I şin vermiştir. Nehabet parayı aldık
risinden 1700 lira alacakları vardır. tan sonra: 
Servetle Kerim alacaklarını Nehabe- - Yarın gel, bir vekl1etname ya .. 
te temlik etmişler. Osmanla Fatma- palım. Hemen işe başlıyalım. demiş
nın 800 liralık hisseleri temlik edil- tir. 
rnemiştir. Nehabet bir gün bunlara Mehmet Ziya, ertesi gün Nehahe-
başvurmuş: tin meyhanesine gitmi~ Nehabet 

- Ben sizin işlerinizi takip ede- Mehmet Ziyanın senedinin arkasına 
yim, bana bir vekaletname veriniz, bir şey yazarak Mehmet Ziyaya im-
demiş ve bir notere gitmişlerdir. zalatmıştır. 

Fatma arnavutçadan başka bir dil Mehmet Ziya, kendi senedinin ar-
bilmediği için orada kendisine ve oğ- kasına yazılan üç satırın altına imza 

luna vekaletname diye temlikname attıktan sonra Nehabet kendisine bir 
imzalatmışlardır. 

Osman bir kaç gün sonra icraya 
gitmiş, alacaklannm tahsil edilip e
dilmediğini sormuş, memur kendisi
ne: 

- Siz alacağınm Nehabete tem -
Uk etmişsiniz. Şimdi hiçbir sıfatınız 
kalmamıştır, deyince vaziyeti öğren
mi§, hemen müddeiumumiliğe nıüra 
caat ve şikayet etmiştir. 

İkinci iddia da şudur. " -· 
Mehmet Ziya isminde bir tüccar 

kömürcü İzzetten senetli 240 lira ala
cağı vardır. Mahkemeye müracaat e
derek borçlunun eşyasına ihtiyati ha
ciz koyduracaktır. 

Nehabet bunu öğrenmiş, çırağı A
ramı göndererek: 

kahve ısmarlamı~: 

- Haydi azizim. Sen müsterı'lı ot 
Parayı aldığım gibi hemen yanına 

damlanın, demiş. 

Günler geçmiş, aylar geçmiş, se
neler geçmiş, Nehabet bir türlü işi 

bitirememiştir. Nihayet Mehmet Zi
ya icraya başvurmuş ve o vakit işin 
farkına varmıştır. Kendisine demiş
ler ki: 

- Sen senedi Neha\ ,ete temlfk et
mişsin. O paralan çoktan aldı. 

İşte bundan sonra iş mahkemelik 
olmu~, Nehabet yakalanmıştır. 

Nehabet her şeyi inkar ediyordu. 
Reis şahitlerin çağırılması için mu
hakemeyi talik ettL 

Genç Bir Kıza Bir Pardesü 
Tehdit Mektubu Hırsızı 
Göndermiş Tevkif Edildi 

Sultanahmette Dizdarfyede oturan Meşhut suçlara bakan asliye dör-
Bayan Şerife dün müddeiumumiliğe dü ncü ceza mahkemesi, dün İhsan is
müracaat ederek ild tehdit mektubu minde hınnzlık suçlusu bir sabıkalı
vermfştir. Mektuplardan birisi be- nın sorgusunu yaptL 
nüz on beş yaşında olan kızı Bedia- Davacısı Arnavutköyünde oturan 
ya hitaben, birisi de mahallelerinin tüccardan Yani idi. Yani, şikayetini 
bakkalına gönderilmiştir. Bedıa gön- ıöyle anlattı: 
d ·1en mektubun yukarısına içine - Ben yukarda oturuyordum Aşa 
b~;ı kama saplanan kalp resmi, bak- ğıdan ayak sesleri geldi. Şüphe üze
kala gönderilen mektubun tam orta-\ rine indim. Bu adam kapı~ı~ arka
sına da bir kuru kafa ile iki bacak sında asılı bulunan pardesu ile kas
kemiğl re~i yapılmıştır. keti almış. çıkıyordu. Hemen. yaka-

Mektuplann altında "Sultanahmet sma yapıştım. Bağırdım. Polıs gel
tevkifhanede 9 numaralı kovuşta Mu di. Teslim ettim. Kendisine ceza ve

kadder,. imzal::ı.n vardır. Mektupta rilmesini isterim. 

Polise Hakaret 
Eden Sadullah 
Tevdi/ Edildi 

Asliye dördüncü ceuı mahkemesi, 
dün Şişli atlı polis komiserlerinden 
Etheme hakaret ettiği iddia olunan 
Sadullah isminde bir genci tevkif et
ti Komiser Ethem, evvelki gıin gea 
ce Cağaloğlundan aşağı inerken ka
ranlık bir sokağın içinden istimd9.t 
sadaları işitmiş ve seslerin geldiği 

tarafa doğru koşmuştur. Bu seslerin 
içerden geldiği anlaşılan bir evin ö
nünde durmuş ve kapıyı çalmıştır. Sa 
dullah kapıyı açmış ve komiser ken
disine gürültünün sebebinJ sorunca 
Sadullah: 

- Bu kadının adı Fevziyedir. Ka
nın. Ötekinin adı da Medihadır. O 
da baldızım. Epeydenberi ayrı yaşı
yorduk. Bugün bir şey sormak için 
uğradım. Kadınlar bağırıyorlar. Bu 
iş sizi alakadar etmez, demiş. Bunun 
üzerine komiser, Sadullaha şöyle bir 
teklif yapmış: 

- O halde herkesi rahatsız etme
yin, banşınız, tatlı tatlı konuşunuz. 

Sadullah bu teklifi duyunca he
men komiserin yakasına yapışmış: 

- Sen n e hakla böy le bir kadınla 
bir banşma teklifi yapıyorsun demiş 

ve hakaret etmiştir. 
Suçlu hadiseyi inkar ediyordu. Hiı 

disenin tek bir ~ahidi vardı. Suçlu : 
- Hemen yakalandım. Müdafaa 

şahitlerim vardır. Onlan tedarik e
demedim, dedL Davacı da: 

- Benim iki şahidim daha vardır. 

Onları da çağırınız, dedi. Relıı suç
lunun tevkifine ve şahitlerin çağml
ması için m uhakemenin talikJn e k a
r ar ver di 

Meşhut suçlara bakan Sultan ah -
met üçüncü sulh ceza mahkemesi 
dün hırsızlık suçlusu Mustafa ve Ra-

s~m ~ln~e iki ço~ğa bl~.~~u~ı 
sini de tevkif etti. ddia §U ıdi: 

Subay Esat evvelki gün gece aile
sile beraber F erah sinemasına gtt -
miş, bilet almış, içinde 17 lirası bu-
1 unan çantasmı paltosunun cebine 
koy~uş, içeriye girerken elini cebine 
atınca çantasının uçtuğunu görmüş, 
ve hemen polise müracaat etmiştir. 
Polis biraz sonra Rasimle Mustafa
yı bulmuş ve Mustafanın ceb inde 15 

Bediaya diyor ki: Suçlu gözlerini sflerek 
_ Benim bu ayın on dokuzunda - Söylediği doğrudur, ben aç ka-

lira çıkmış, çanta ile ikf lirayı da 
Rasim almış, Şehzade camiinin av
lusuna saklamıştır. O da çantayı ve 
iki lirayı çıkarnrnıtır. Suçlular suçu \ 
hiribtrlerine atıyorlardı. -----

BiR TEŞEKKÜR ı 

Dansla Filmlere Gösterilen Rağbet 
Artistleri Danslı Filmlere Sürüklüyor 

f' -

Filimlerinde, beş senedir dann bırakmış olan J oan Grauford, yeııl çevirdiği filimde yeniden dansa 
l>aşlamıştır. Bu O.ç fotoğrafta onu, yeni çevirdiği filimde, partönerl Tony de Marco ile birlikte, Rumba 
oynarken görüyorsunuz. 

Stneman1n en büyük v e dehakar yıldızları 

J E AN P JJ R,ft 1- A 11.M.P...M 1 ... - -- -
tarafından fevkalade bir tarzda yaratılan 

TALI YILDIZI 
Parİak bir vodvil ... Gençlik ve aşk ile dolu baş döndürücü filminde 

takdim edecektir. 

ANKARA RADYOSU 
Türkiye Radyodifüzyon Postalan 
Türkiye Radyosu Ankara Radyosa. 

Dalga Uzunlueu 

1839 m. 183 Kes. 120 Jtw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 211,70 m. 9458 Kes. 20 .ltw. 

Salı, 11. 1. 1939 

as1iye ikinci ceı:a mahkemesinde bir lan karıma ve çocuklnrıma bir lok
muhakemem vardır. Oraya gel, seni ma ekmek temin etmek için bu işi 
görmek isterim. Sana yazdığım mek iğrenerek yaptım. Cezama razıyım. 
tupların hiç birisine cevap verlT'edin. Ben Karabükte amelelik yapıyor -
Bu mektubumu tyi tetkik et de ona dum. Çocuklarım hastalandı. İstan -
göre hareket et. bula gelmiye mecbur oldum. Beş on 

Aydın otelleri sahibi mer hum tb- I 
rahim Etem'in eşi valid emiz Bayan iıl••••• 

Bayan Şerüe müddeiumumiye der kuruşum vardı. Bitti. İş bulamadım. 
dini anlatırken: Arnavutköyünde İsa isminde eski bir 

- Ben bu resimlerin tehdit işareti arkadaşım vardı. Onu görmek, ek -
olduğunu bilmezdim. Komşulara gös mek parası almak istiyordum. Onu 
terdim. Onlar beni uyandırdılar. Bu bulamayınca meyiıs oldum. Bu 1.atın 
sabıkalı adam bir gün kızımı bakalda kapım aralıkm1ş, ittim, içeriye gir -
g.\'.rmüş, gönül vermiş, kızımın hiç- dtm. Orada bir çok elbise vardı. Ben 
bir şeyden haberi yokken böyle teh- yalnız pardesüyü aldım. Maksadım 
dit mektuplan gönderiyor. Ben fa- hırsızlık yapmak değil , çocuklara na
kir bir dulum. Kızım henüz orta mek faka tem1n etmekti. Bu zat aşağıya 
tcbe gidiyor. Kimsem yok. Bu adam inince kazmıya biie lüzum görmeden 
tevkifhaneden çıkınca belki l::ızımı pardesüyü verdim. Ne yapalım. Bl'!
öldürecektir. Kı~mın hayatını temin nim çocukların aç kalması mukadder 

ediniz, diyordu. mfş. 
Müddeiumumilik tahkikata basla- Mahkeme şahitlerl dinledi. İh-

Ülfetin vefatı dolayısile gerek cena
ze töreninde hazır bulunmak lutfun· 
da bulu nan ve gerekse bizzat veya 
bilvasıta elemimize iştirak eden dost 
!anınıza merhumenin oğlu Nusr et 
Aydın, kızı Mürvet Kastarlak ile ge~ 
lini Fenna Ayd'In ve damadı Dr. Na-
bi Kastarlak derin teşekkürlerini su-

narlar. 
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20,30 da 

H AYDUTLAR 
IS Perde 

Bu Akşam 
eOv OK 

21 de: FRANSIZ 

Huberman'ın 

Tiyatrosunda 

Konseri_ 
Sinemanın en fazla alkışlanan komi.ği 

FERNANDEL 
Yalnız görünmesi kahkaha ile gülmeğe 

kifayet eden adam 

FER NAN DEL 
önümüzdekı cums akşamından itibaren 

leri ve yarınki program. 

MUSICIEN ••• 
COW ·BOY ... 
DON JUAN.
KOREK ••• 
MAHKOMU ... 
Baıtan Çıkaran .. 
MUZ TACiRi TAKSi• M Sinemasmda Hafif Konserler-: 

• 
sanı tevkü etti. Gelmiyen bir şahidin 
çağırılması için de muhakeme başka 
güne bırakıldL 

T.15 Prag: Sabah kOMerl, 7.10 'Rerlln 
Bu aqam Gösterilecek olan kısa dalgası: Karışık musiki (8.15: Deva-

Saat (9) da A s K M A H K u.- M u mı), 12 BiikTeş: Pl{lk, 11.45 BerUn kısa 
Komünistlik Suçlulannın 

Muhakemesi 
Dün ağır ceza mahkemesinde ko

münistlik tahrikatı yaptıktan iddia 
edilen Ali Ferruh, Halit, Ali, Musta
fa, Reşat, Ahmet, Hasan ve arkadaş
larının muhakemelerine kapalı <!else 
halinde devam edilmistir Muhakeme 
ehli vukuf raporu için başka bir ızü
nc bırakıldı. 

Doktor Behic Bir 
Ka za Geçird i 

t s dairesi reisi Enis Behicin baba
«ı doktor Behiç dün akşam Taksim 
meydanından geçerken arkasından 

gelen bir otomobil kendisine çarp -
mış ve ayağının kemiğini çatl:-ıtmış
tır. T:ıbibiadil Enver Karan dün y a
rrılıvı muavene etmistir. 

Ü ç y ı L o ı Z dalgası: Hnfif musiki, 13 Keza. 14.15: Ke-
Senenln en sen apereti za, 13.10 BOkreş: Orkestra muslld, 18.15 

ık•• Çocuk iki Gu··n ( M o D E R N ' Filminde '-alplerın· ızı· • ne- ile dolduracaktır. Prag: Fok orkestra!!, 16.45 Berlin kısa 
K ı z L A R ) • Y- dalgası: Orkestra konseri, 1'1.45 Bcrlln ln 

sa dalgası: t~sonu konseri, (19.10: Keza), 

Hapis Yatacak .~~~~~~------~~---~~-~~~---·-•••••••~ 1R.HB~~ö~~~ro~~~. 18" • • M nelgrııd: BOynk radyo orkestrası, 19 Prag 

Sultanahmet sulh birinci ceza mah l YARIN AKŞAM ince - Zevkli - Güzel Bir evzu 1 A"kert bando, 19.3& Peşte: Çigan orkc.~-
kemesi dün. Cemal ve Agah isminde M E L E K Fi. s MACAR MUS ı· Ki. sı· ~~l:;·a~ 9~~~8~e~~~d~;~~·k~~n ~~~n~:'. ~~= 
iki sab1kah çocuğun nıuhakP.meleri- NE •şık artistik mucı!ki. 2110 Peşte· Konser 
ni yaptı Bdnlar Sultcınhamamındn \ "'rkestrası, 21.25 nrilno· R:m do mız.ı'<a. 
bir paket makara satnrlarken yaka- HERKESİN BECENECE0 1 BİR FİLM • "2.15 Brfino· O• kcstra ve ş·ırkı (Tinlk mu-

Sinema.smda s !anmışlardır. Pal\'! bunlara makara- G ~ikisi), 22 45 Belgrad: Plak muslklsı. 23. t 

ları nereden aM1~m ~ormuş. müsbet E s u ş A 1 BUkres: Karışık konser. 

bir cevap alamayınca bunlann hır- B A'i o N ve l Operalar, Operetler: 
sızlık olmasından ~phelen~ ve ... 20.30 Prag: Operada verilecek plv~tn 

nakli, 21.05 Bükreş: Moııırtm "RekuimL 
müddeiumumiliğe vermiştir. operası. 2ı.45 Berlin kısa dalgası: Vagne-

Mahkemede de tatmin edicl cevap Bq rollerde: r in "R!enzl.. operası, 

veremediler. Hakim her iki suçluyu A V I L L J A M p Q V E L \ sattıktan mahn"meşrlt menşe .. ini gös AN N A B E L L • OdalB~~.ı~~~: Yaylı sşr.lı:ır ıruart,..tı, 21 

teremedikleri icin ikiser 2Ün baosine •••••••-.. Numraalı koltuklarm bw!iinden aldmlm.ası rlea olunur. Tel: 40868 •••••••llıiil RP1ın-:ıd• nrl• m11cn..ı«1 ~nnımr' 
karar verdL r 
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Cümhuriyet idaresinin Halle Muhtaç Olduğu Meselelerden Biri de 
- - -

r-T 
Gün elik Gazete 
~ 

TAN'ın heden: Haber· 
de, fikirde, herıeyde 

temiz. dDrDat. Nmlmt 
olmak, karlln gazetesi 
olmıya çalıımaktır. 

ABONE BEDELİ 
Türkiye 

1400 Kr. 
750 .. 
400 .. 
150 

" 

ı Sene 
6 Ay 
3 Ay 
1 Ay 

Ecnebi 

Z800 Kr. 
1500 " 
800 " 
300 " 

MllleUerıırası posta ittihadına dahll 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli mllddet sıraslyle 30, 16. 9, 
3,5 liradır. Abone btdell peşindir: 

Adres deği~tirmek 25 kuru~tur. 
Cevap lçln mektuplar 10 kurus
luk pul iltıvcsl ltızımdır. 

~ ..........•.•..•....... ! GONON MESELELERi f 
• 1 ................... ............ 

Ucuz Ekmek 
e lesi 

i[2 firkün en büyük gıdası ek• 
nıektir. 

Ankarada modern bir fınn yap· 
~ k üzere vakı olan teşebbüse iş· 
tirnk eden firmalardan biri Ankara
mn ekmek ihtiyacı hakkında veri· 
len raknmıı hayret etmişti. 

İstnnbuld günde 400 bin kilo ek· 
mek rfcdilir. Dünyanın hiçbir ye

rinde Türkiycde olduğu kadar ek
mek sarfedilmez. Onun lçln beledi
yedeki fktısat encllnıenlnin ucuz 
ekmek teminine çalışması ehemmi
yetle Uzerlnde durulacnk bir mese
ledir. 

Şimdi de fkl türlü ekmek vardır. 
Bnlka nınhsus çıkarılan ekmekler 
dokuz kuruşa sa1ılmaktadır. Bizim 
endişemiz ekmel:rf ucuza mal edecel!lz 
diye halkın gıdası üzerinde oynama· 
nınk ve hnlka harp günlerinin vesika 
ekmeğini hatırlatmamaktır. 

Yeni yapılan çeşni hakkında bize 
verilen mnlUnıata gÖTC bu ekmek 
bir lastm fakir halkı memnun ede· 
bllir. içinde az miktarda mısır unu 
vardır. Fakat gıda hassası eksik de
ğildh-. 

riibe göstcrccektir7 

* 
lllcbahar l~in Harp 

Hazırlığı 

H arlçtcn gelen bOton haberler 
A vnıpada ilkbahar için harp 

hazırlığı yapıldığını göstermekte • 
dir. 

Bitlerin müstemleke m~el~in • 
den evvel halletmek btediğt dava, 
bfiyük Ukranya davasıdır. Alman -
Yanın şimdilik bütün ıdyasi faaliyet· 
lert bu mesele etrafında toplanmak· 
tadır. 

Bitlerin Polonya hariciye :nann 
Bcck'le yaptığı müliikatta konuştu
ğu meselelerden biri de budur. Po
)onynya miistcrnleke temin edilecek
tir. Buna mukabil de Polonya Bil -
yük bir Ukranya yarnhlmasnıa mu· 
hnlefet etmfyecektlr. Çünkil Polon· 
7annı muvafakati olmadıkça böyle 
bir hayalin harpsiz tahakkuk ~aha· 
J1.011. gcçlrnmest mümkün defildlr. 

Almanya, Çekoslovakyayı aldık· 
tnn sonra Rutenyada l\facıı .. Iıırla 
Polonyalıların mfişterek hudut sahi· 
bi olarak Ukranya yolunu kapam:ı • 
lal'Ul• meydan venneml~tir. Fazla 
olanık Macarlstam Berlin • Roma 
mihverine almağn muvaffak olma,. 
tor. t)'çüncfi safha olarak da Polou
,.anın Jtlukavemetine mln.l olmak 
teşebbüslerine girişmiştir. 

Zaten t]kranyado Alman ajanlan 
• ,...n,,,asta faaliyete geçmiş bu-

genış ... uo., • 
lunuyorlar. Binaenaleyh sıyasi ha • 
sırlık faaliyeti yolundadır. 

B 0 
yanında askeri hanrlık da 

tmU cd" 
8 i hızla devam etmekt ır. 
yn Al yada hfıtün mUlet seferber 

hfr ha~:it. Yirmi dört saat hiliıfnıı1la 
1 l '·tn silah hazırlanmak • yo yapı rna,. • 

ta, istihkam kazılmaktadır. Hu.-a 

k 1 ri 
ı.. .. zırhkı akıllara hayret 

uvvet e q.. • 

l Ü
-t iktisap etmıştlr. FAb verecek h r s ... ~ 

rik 1 Ü2de altmışı, tayyare hu· 
a arın y 1 

l k Sı toprak altına a ın-
cum arına ar~ 

mı tır. 
Bütün bu faaliyet ve h:ızırlıldar 

ilkb h f ıiyete geçebilmek tçln 
a arda aa . b 

dtr B '(]laanYB :mcsc)esınl D 
• itler iştir Şu 

9ene halletıııeğe tarar verm • 

Maarif Vekili Bir Tamim ite Bunun Kırtasiyecilik ve istizan Usulüdür. 

Önüne Ge~miye Teşebbüs Etmiştir. 

Bütün Devlet Dairelerinde Radikal 

Fakat Bu Mühim 

Bir Surette Halli 

ğıdaki Yazı Bize Bu Yolu Göstermiye 

Meselenin 

(azımdır. Aşa

Cahşmaktadır. 

a a a 

r asiyecilik Ve Istizancı ğ 
asıl Kaldırabiliriz? 

• 1---•=• .. ••••-••ıwt• __ , .. , .... __ ,, ______ ,wı-wwuu•-••• ...... ••--•-·-·---

1 dari inkılap pek şümullü bir 1 
mevzu olmakla beraber, 1 yazan: 

bunların başında gelen ve mev 
Necmeddin Günersel 

receslni bilmemektedir. Memur, an 
cak suilstlmal yaptığı zaman mun· 
haza veya t~zlye edilir. Fakat bir 
muamelenin teahhüründen dolayı 
tecziye- edilmediği gibi, kanunun 
az çok kendisine bah ettiği selMıi
yetleri neden kullanmadığı da so -
rulmaz. işte muameliıtm sürünce
mede kalmasına ikinci bir saik. 

zu olarak ele aldığım kırtasi • so.merbank Birleşik YQn İpliği ve DOkuma Fabrlknlan Kredl Memuru 

yecilik ile istizancılığı orta • -----------------·--------· 
dan kaldırdığımız gün, gaye • ta bir ay kadar beklediği vakidir. ceği müüıhazasiyle ve yalnız k'il • 
nin dörtte iiçüne vasıl olmuş 5 _Muayyen bir zamanda neti- çük bir film· verebilmek maksa -
olacağız. celenmesl kap eden herhangi bir dıyle bu kadannı yazmakla iktifa 

Bu iki dert asırlardan beri muamele içtn gilnlerce ve hatta ay etilin 
millet '\'e memleketin bünyesi larca hükumet kapıstnı aşındırmak lslahat Programının 

Ana Hatları ni kemirmekte devam eden lazım gelmf>ktedir. 
müzmin bir yara halindedir. 
Artık bu yaranın tedavi ve i- 6 - Nilfus kayrtlarmda bazan e' 

liler bekar, ölüler diri olarak gö -
zalesi zamanı çoktan gelmiş 
ve hatta geçmiştir bile deye-
biliriz. • 

rülmektedir. 

7 - İcra dairelerinde ve mahke
melerimizde. bataat devam etmek· 
tedir. Her nl? kadar bu devatrde bir 
hakkın te:ı:ahürü için inceden ince-

ye tetkikat ve- tahkikat icrası tcap 
edeceği mülahazastyle işlerin biraz 

uzaması haklı görülebilirse de, yi
ne esaslı ıslahat yapılınast :ı:arurl
dir. Bilhassa Ticari iflasların pek 

Kırtasiyecilik 

Bu kelime, yerine göre muh • 
telif mannlar ifade etmekle 

1 - Bu hususu tetkik ve bir ne-
ticeye bağlamak üzere mütehassıs 

beraber, bizim kastımız devlet mua eşhastan milrekkcp bir komisyonun 
melatı olduğuna göre, bu kelimeyi teşkili, 
(bir muameleye bil' çok şekil ver• 2 _ Bir medar olmak üzere her 
mek suretiylf' uzatmak) manası - vilayet tımir ve memurlarının fi -
na terceme edebiliriz. irlerlnin alınması, 

İdari bozukluğun menşclni de bu 3 - Mutavassıt rolü oynıynn 
rada aramak lazım gelir. Bugün fuzuli amirliklerin ilgası. 
tatbik edilen usullerle iyi bir neti· 4 - Murakabeye ehemmiyet v 
ce alınmadı~ gözönüne getirilir • rilmesi, 
se, b~ kadn: çeşit çeşit defterler, 5 _ Ashnbı mesallht müşkülat· 
cetveller ve mutavassıt fımtrlikler tan kurtarmak için her dairede bir 
ihdası suretile muhtelif im:ı:alara müracaat kalemi tesisi. 
yer vermek doğru bir hareket mi- 6 - Herhangi hatır ve iltimasa 
dir diye sorarsak, fuzuli bir sual mani olmak ve muamelatın sıra ile 
sormuş olmalıyız. Zira, kayıt usul- görülmesini temin etmek için nu-

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

R kide blr ga'Zetelerde gôrilyonn:. 
U Avrupn bliyük dc"let adnm· 

lan siyasi bir meseleyi konuşacak· 
lan znman nva 'ıluyorlar,ild üç JtÜll 
silr<ın bu av partisinde dünyanın 
mukadderatına ait meseleleri konu· 

fUytolar. 
1914 harbinden evvel de Avrupa 

devlet adamlarının bu a\'cılık işi • 
hı kabarmı , yine merkezi Al'T\Ipn· 
da ontlann bfiyük av sahaları 
lrlli ufaklı A vnıpa diplomatlarınm 

atış yeri olmu~. Bu nvlann neticesin· 
de vunılnn süliin, keklik, yabaııl 
domu'Z dei:<il, birçok devletlerin ara· 
z.isl, btlklUli olmustu. Bu nvın z.iya· 
fetlni en büyiik l~tnhn ile yiyenler 
de silah f nbrikatörleri, miihimmat 
komlsyonculan, kerli ferli harp zen 
glnlerlydL ,,. 

Bn av, öyle kürlı bir iş ld 1914 
harbinde Wt Kers m\ihimmat fahri· 
kasının kazancı 474,000 stcrling iken 
harpte 872,000 stcrllngcı Armistron· 
gun ka7.ııncı 479,000 stcrlingden 
774,000, Bfrmlnghnm'm 72,000 ster· 
lingdcn 201,000 e çılnnış. 1915 ma
yısından evvel miihimmat fnbrika
lannın teslim etti!~ miihimmat mik 
t:ırının tutnn 98,000 terling fkeıl. 

daha sonralan 471,000 i, haziranda 
1,526.400 ii bulmuş. 

l\1crke'l.İ Avrupn ormanlonndoki 
ov partilerinin ucu bu fobrlkalRrn 
dayanmış, ziyafeti kemali iştiha ile 
yemi lcr. Harp sonunda İngiliz fab· 
rikatiirlerl biliinçolannı yaptıklan za 
man şöyle bir adetle karşılaşmı lar: 

Her inkrlapta olduğu gibi, bu 
inkılapta da, bazı mahzur -

lar ve belki de iktihamı müşkül ta 
savvur edilen cihetler bulunabilir. 
Hatta, birçok eşhas mutazarrır o
labilir. Fakat, kaidei umumiye o
larak, ômmenin menfaati mevzu
ubnhib olduğu yerde hususi men • 
faatl:ır nnzan dikkate alınmaz, 

düsturuna ittiba ederek, bir an ev· 
vel filiyat ıınhasına geçmek lazım
dır. Esasen hiç bir inkılabın kolay
lıkla meydana gelmediği bir haki
kat olduğuna göre, bu sahadaki 
zorlukları da diğerleri gibi yenebi
liriz Ve zannetmem ki hükumetin 
tasavvur ettiği nisbette müşkilat
la karşılansın. Şimdiye kadar mu-· 
vaffakıyetle başardığımız diğer in 
kil phıır gibi bu in'kıllipta da -t.-ed 

azı mahkemelere intikal etmekte
dir. Buna da sebep: Mahkemelerlmi 
zin pek uzun bir zamanda netice 
vermesi ve kanunun hüsnüniye -

te istinaden tüccara bahşettiği hak 
larm !Uiistimale müsait olmasıdır. 

lerini genişletmekle bir faide te - mara usulünün ihdası, 
mini mclhu! değildir. Bu kadar 7 - Halihazır bütün dE-vlet da· 

Wi Kcrs bli -iik harbe 9.488.639 ster
ling gibi miitevazi bir sarmaya ile 
girdi !'t halde, 1921 de sermaye i 
30,914,800 sterlingc çıkmış. Yani 
yüzde 220 bir tezayüt. Birmingha • 
mm 1913 do sermyncsl 1,632,718 

~tcrling olduğu halde, 1922 de 
S,721,790 stcrlinge vamuş. 

••--. '--"-•"-"' C\lllUU:!llQlr. 

İdari sistemimizde bozukluğun 
tevlit ettiği fenalıktan bilvesile bu 
rada tebarüz ettirmek isterdim. 
Çok yazık kı, samimi dahi olsa, ka 
nunun cürüm saydığı bazı hakikat 
lan maalesef ortaya koyamıyaca
ğım. Mahaza, kanunun müsaadesi 
nisbetinde icabında tevsik edece -
ğim vakıaları hülasatan izah edece 
ğim. Şunu d:ı ilave edeyim ki, bu 
görü~ ve düşüncelerim, gerek dev 
let memuriyetinde bulunduğum ve 
gerek resmi sıfatı haiz bulunmadı
ğım zamanlar, resmı devairle yap 
tığım temas neticesinde edindiğim 
şnhst intıbalnr olmnkla beraber, 
mütemadi ola:ı~ak etraftan işittiğim 
şikayet ve tazallüm hallerinin de 

Bu yüzden piyasadan yüz binler· 
ce lira dolandırılmaktadır. Zaru -

ret yütilnden bir ekmek çalan bir 
biçareyi kanun, mücrim telakki e-. 

dett'k hap!"lc nttıjh halde bu. knbll 
:uurı pcnç sınden yrucalenm kur -
tanp aramızda serbest olarak dolaş 
maktadırlar. 

8 - Ekseri memurlar eshabr me 
salibe dürü~ ve keyfi muamele 
yapmakta, ve karşısındaki efendisi 

nl uşak telAkki etmekte bir beis 
görmemektedirler. Kıymet ve e -
hemmiyet verdikleri hatır ve ilti
mastır. Bu ikı istinatgahı olmayan 
bir kimse mnalesef derdini anlata
cak bir merci bulamamaktadır. 

Bu vaziyet de henüz memurları
mızda henüz halkçı zihniyetinin yer 
leşmedlğini göstermektedir. 

Yukarıda yazdığım vakalara da 
ha bir çoklarını da ilave edebilir
dim. Fakat, bir faide temin etmi -

eşkale kıymet ve ehemmiyet ve - irelcrinde gayrimuntazam bulunan 
rilmt>si, olsa olsa, ancak suiistima- dosya usulünün modern bır sistem 

le ve sahtek3rbğa meydan bırak - üzerine tanzimi, 
mamak gayt-sine atfedilebilir. Bu 8 - Kanunlardan her memu -
dfü;üncclcr bn dereceye kadar doğ run istifade ini temin ;çın, her da-
ve srıhtckfırlığnı onune geçileEıı~utüphane tcsw, 
miş midir? 9 - Her daire Amir ve memu-
Eğer kırtasf usullerle bu kabil nı, vnzifesinin i~nbı nisbetinde 

fenalıklonn Cınilne geçilebilmiş o- müstakil ve salahiyet sahıbi ol • 
!unsaydı müfettişlere lilzum kal • malı. 
mazdı Netice itibariyle, kırtasiye- 10 - Lfizumsuz tstlznnda bu • 
ciliğın, fenalığından başka iyi ta - lunan memurların teczıyesi ve mu-
rafı olmadığı tahakkuk etmekte - ayyen haddi tecavüzünde işinden 
dir. O halde biran evvel kaldırıl- çıkarılması. Bu surctled:r ki, ehU· 
mnsı hususuna teşebbüs edilmesi yetsiz memurlar kendiliğinden or-
zaruridir. taya ç-ıkmış olur. 

lstizancıhk 
f stiznncmk, kırtasiyecilik ile 

başbaşn yilriiyen ikinci bir 
derttır Bizdi", memura vazifesine 
göre selahiyet ve mcsullyet veril -
mediği gibi memur da kendisine 
mevdu salnhıyct ve mesuliyetfn de 

bir üadesidir. •--------------------------·----• 

11 - Tensikat icrası: Bugünkü 
memurin kadrosu asgari üç~e iki· 
ye indirilmelidir. Bu suretle ka -
nunun tnyin ettiği müddetler zar
fında memurlnrın terfilednio te
mini mümkün olacağı gtbi, ~ok para 
ile az, ve fakat, derdi maişet cn
dişcsinJen vareste ehlıyetlı memur 
bulundurmuş olacağız. 

idare Mekanizmasında 
Görülen Bozukluklar 
1 - Mükerrer olarak ödenen bir 

vergi veya bir depozitonun istir -
dadı, aylar ve hatta seneler geç -
tikten sonra ancak kabil olabiliyor. 

2 - Maliyf' şubelerindeki kayıt 
usullerinin muvazenesiz ve kontrol 
suzluğu yüzünden bir mükellef • 
ten ild defa vergi tahsil edildiği 
vakidir Bir rnilkellef neden mak -
buz hıfzetmeğe mecbur tutuluyor. 
Her vatandaşın resmi kayrllerin 
doJtnılu~na emin olması lAznn gel 
mez mi? 

3 - İtira1. komisyonlarmdald f. 
tirazlarm, k:ınuni müddeti zarfın
da neticelendiği istisnai ahvalden 
dir. Senelerce sürüncemede kalan 
itiraz evrakı vardır. Kanunun miid 
det hususundaki hükmü nerede 
kalıyor? 

4 - Tebligat işleri polis elinde 
çok teahhüre uğramaktadır Hat -

holde birkaç ay sonra dilnya yeni 
htr harp tchlikcslle karşılaşacaktır. 

Çiinkü demokrasiler de harp hazır
lıklnnna hız vermişlerdir. Onlar da 
artık mütemadiyen ricatfn zararlı 

olduğunu anlamışlardr. Binaenaleyh 
l\fussoliniye knTŞ1 olduğu gibi, Hit
lcre karşı da bu defa mukavemet 
göstermeleri muhtemeldir. 

Demokraııllerin mukavemeti de
mek, harp demektir. 

lngiliz Batvekilinin Roma ziyaretine ait İngiliz intibaı 

Mıuaolini: Oturm~ mmnı..z JenJim? 
(Chamberlaine oturmak mere göaterüen yer V ezüo yanarJağıJcr) 

12 - Memurin kanununda ta
diUıt icrası: Bilhassa terfi husu -
sunda yüksek tahsil kaydı esas ol
makla beraber mutlak kaydtnın 

kaldırılıp mı.istesna zekfı ve tecrü
be sahiplerine kıymet ve mevki ve
rilmesi, 

13 - Tensikat neticesinde açık
ta kalacak memurlara, müddeti hiz 
metleri gözöniinde tutularak, en 
az altı aylık ikramiye verilmesi, 

14 - Bu hususu temin i~in büt
çeye, muvazeneye tesir etmiyecek 
nisbcttc tahsisat ilavesi Muhassas 
tahsisatla bu tazminatların itası, 
ayni sene zarfında kabil olmadığı 
takdirde, küçük tazminatları, de
faten, diğerlerinin, her &ene bu hu
sus içln bütçeye ilave edilecek tah
sisatla azami ilç sene zarfında it
fası. 

15 - Tensikattan maksat. ısla
hat olduğuna gore, tnsnrrufu ber
taraf ederek memur•n maaşlarına 
zam yapılması ôyle ki, en küçük 
bir memur asgari seksem lira n~aaş 
almalıdır Bu takdirdedır ki. me 
mur vazifesinı benimser ve suıis
timn 11ere buqünkü gıbl ınahal ve 
meydan bırakılmaz. 
NETİCE: Yuk rda arzettiğim hu 

susat fdart u;lahatın bir k1smınn ve 
kendi knnnatimce en mühim1erini 
temas etmektedir. Bu hususta bil· 
gileri olanlar da, düşüncelerini or
taya koyarlarsa, vatnni ve rnedenl 
vazif elerlni görmOş olurlar. 

Bu adetler, av partilerinin yalnız 
İngiltere fnhrikalıırrna çektiği muh· 
tc em 7:h·nfctin mutfak mıısrnfıdır. 
...... ..___ ~ ,_.. __._....... .;a. 1 • -..ne..., 
e, bu avlıınn ne şnhanc n\•lar oldu· 

b'll anlaşılır. 

* "Oc; bes sülün, beş on bıldırcın av· 
lamnk için dağ tepe aşan, günlerce 
ormnnlardn yolu şaşıran, hazan kat 
tipilcrinde donan, vahşi hayvanlarla 
bo~u rnnk mecburiyetinde kalnn alt 
lfide nvr.ılnra hnkıyonım da, daha 
avın ve avcılığın mônnsrnı nnlama
d1klnnnıı hiikmediyonım. Av dedi
ğin ötekisine derler, bunlnrm yap
trğı dostlar alı verişte görsiin gihf 
kendi kendilerini oyolamnktaıı (b • 

ret. 

Samsunda Vapr Orkmezc: 

Hakkımd ki iltifatınıza tcşekkftr ede
r.im. Samsun belediye rel~nln de~erlJ fa

llyC'tlerl hakkında S::ımrunlulardan sık 
sılı: mektup alıyorum. Mektubunuz Tanda 
nt>Şr{'d ı let"(' k. 

ön··müzd i Fuar 
Hazırlığı B şladı 
İzmir, <TAN) - Belediye ve Fuar 

k~m~tesi, 939 fuan için faaliyete geç
mıştır. 

939 fuarında kurulacak daimi ser 
gı sarayı binasının proje ve planını 
yn.pan mü~endıs rnimnr Gotye şehrl
mıze gelmış. belediye mühendisleri
nin iştirakiyle yapılnn toplantıda i -
zahat venniştır. PHin, muvafik gö _ 
rülmüştür. 

Almenyamn sehrimfz general kon 

solosu beledlyP reisini ziyaret ederek 

939 fuarında Almanyaya bir paviyon 

ayrılmasını istemiştir. Alman paviyo 

nu sergi sarayı ynmnda. 400 metre 

murabbalık bir saha üzerine kurula
caktır. 

Eğitmeni r iş aşında 
İzmır <TAN - Kızılçullu kovü e

~ıtmr-n okulundan mezun olan 78 e
~ıtmen Bl'rgnmo tHem•ş koy t-rın
de v zıfolnin b slamışlnrdır. Bun • 
lardıın sekizi kadındır. 
Eğıtmcnlcrın şimd ye kndar muhte

lif kovlcrdc V<1ptıklnn t.atbıkattun ı . 
yı nC'tıceler !llınmiştır. 

<;>n yakın köy bir başmuallimin 
emrıne verilecek; bu baş muallım on 
eğitmeni kontrol edecektir. 
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Beden Terbiyesi İstişare 
Heyeti Bugün T oplamyor 

Bürhan FELEK General MAZLOM 

TAN 17 - 1 - 1939 === 

Sporcuları 

Sevindiren 
Bir Haber 

Yüksek Tahsil Gençliği 

Klüplerde Oynıyacak. 
Dün yüksek tahsil gençliğinin, 

k~üplerde oynamalan hakkında yeni 
bir karar verilmek üzere olduğunu 

yazmıştık. 

Bugün salahiyettar mahafilde yap
tığımız tahkikatta bu kararın bugün 
lerde bölgelere bildirileceğini ve bu 
haftadan itibaren yüksek tahsil genç 
liğinin klüp takımlarında oynamağa 
başlıyacaklannı öğrendik. 

,,_E_K _-O_N _O_M_t_..I 
Amerika ile takas usulü 

Muameleler Bir Ay 
!Sonra Kaldırılacak 
1 Amerika ile yaptığımız yeni tica-
:ret anlaşmasının Ra tifiye edilmiş su r 
lretinin Amerikadan gelmesi beklen-
1mektedir. Ratifikasyon olur olmaz BORSA 
Amerika ile olan ticaret muameleleri 
derhal genişliyecektir. Evelce tatbik 
edilmekte bulunan takas muamele
leri devam etmektedir. Bu muamele
ler yeni anlaşmanın tatbik mevkiinc 
gireceği güne kadar muteber olacak
tır. Tasdik ve tatbik gününe kadar 
başlanmış ve hazırlıkları bitirilmek 
üzere bulunacak bütün takas işleri 

anlaşmanın başlamış olmasına rağ

B ronislaw Huberman men muteber olarak sayılacaktır. An 

Sanatkar 1882 yılının 19 İlkkanu- cak o tarihten itibaren yeni takas işi 
yapılmıyacaktır. 

nunda Lehistanm Ozenstochau şeb - Ti t 1 t tb'k. d care an aşmasının a ı ın en 
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Londra 
Nevyorlr 
Pari.s 
Milano 
Cenevre 
A.msterdan:ı. 

Berlin 
Brüksel 
Ati.na 
So:fya 
Praı 

Madrid 

ÇEKLER 
5.91 

126.40 
3.3325 
11.65 

28 5575 
68.69 

l.0775 
1.555 
4.335 
11.9\ 

Beden terbiyesi kanununa göre, 
Baş.vekil tarafından seçilen beş zat 
ve Milli Müdafaa, Dahiliye, Maarif, 
Sıhhiye Vekaletlerinin birer mümes
sili ile Beden terbiyesi direktörün -
den teşekkül eden istişare heyeti bu 
gün saat onda Ankarada Türk Hava 
Kurumu merkez binası içtima salo
nunda ilk toplantısını yapacaktır. 

Bu haber sporcular muhitinde ~ 
vinçle karşılanmıştır. Çünkü gerek 

bulunmaktadır. Burhan Felek ve Maz Ü · "ted k akt ı kl" l h d . t' d b nıversı e o um a o an up e· 
rinde doğmuştur. Altı yaşından baş- evvel başlamış ve takas yolu ile ih-
lıyarak musiki istidadmı göstermiş, raç olunan yapak ve barsak işleri de
yaşlandıkça istidadı tekamül etmiş vam etmektedir. Anlaşmanın tatbi
ve devrin en büyük musiki tistadla- kinden sonra da ayni işlerin inkişaf 

Varşova 

Budapeşte 

Bükreş 

Belgra.d 

23.P475 
21'.02 

0.9025 
2.827!5 

Başvekil tarafından seçilen beş zat
tan Amiral Fahri, General Mazl\ı.m, 

Cevdet Kerim İncedayı, Ankarada 

Kurban Bayranunda 

Ulu dağda 
Müsabaka Yapdacak 

ar a ıç .1m~ a ~lunmak Jzere An- re mensup yüzlerce gencin ataletten 
karay~ gıtmışlerd.~r. kurtulması ve gerekse klüplerimizin 
~~lu~ olduğu uzere Beden Terbi- bir çok genç kazanarak vaziyetlerıni 

yes~ ıstışa.re heyeti, direktörlük büt- bir parça olsun düzeltmeğe vesile ol
~sıni tetkik ve teşkilatın, federas- ması pek haklı olarak bu sevinci do
yonların bilumum talimatname veni ğurm.uştur. 
zamnamelerini tanzim vazifesile mü
kelleftir. Bu içtimada Beden terbi -
yesi umum müdürlüğünün teşkilat la 
yihasınm tetkik edileceği haber alın
mıştır. 

Klüplerin Hususi 
Stadları 

Bölgelere Veri&yormuş 

Mektepliler Temsili 

Maçlarda Oynıyacak 

n tna(ından takdir olunmuştur. 

Henüz 13 yaşında iken kendisini 

dinliyen Brahms fotoğrafını sanat-

kara vermiş ve altına "Pek mem • 

nun ve minnettar bir dinleyiciden,, 
sözlerini yazarak imzasmı atmt~tı. 

Bu sanatkar yakında İstanbul Kon 
servatuvarında bir konser verecekti 

Haydenin Şimdiye Kadar 
Çahnmamış Senfonileri 

Bulundu 

edeceği ve bilhassa av derileri üze-
rinde iyi işler yapılacağı ümit edil
mektedir. Eskidenberi av derileri-

Yok ohama :H.5023 
Stokholm 30.4275 
Moskova 23.87 

ESHAM VE TAHVİLAT 
mizden bilhassa tavşan derilerini top Türk borcu I peşin ıcı.375 
lamakta olan Amerika piyasaları ye Ergani 1\1.75 

Sıvas - Enurum m lP.20 
ni anlaşmadan ııonra bu derileri yeni- İzmir Esnaf ve Ehali bankaa.ı 
den almağa talip olacağı tahmin o- S.90 5.70 
lunmaktadır. Bazı iptidai maddeleri- \..,, ___________ _.....,) 

mizin Amerikan gümrük tarifeleri- ================-• 
nin indirilmesi de Türkiye mahsul. 
!erini Amerika piyasalarına tamt
mak için çok müsait vesileler teşl,il 

edecektir. Bu ıtıbarla yeni anlaşma
nın tasdiki piyasalarımızda ehem
miyetle beklenmektedir. 

Dışardan Gelen Dün On Dört 
Bursa, (TAN) - Önümüzdeki kur

ban bayramında Uludağda, Bursa, 
Ankara, İstanbul dağcılık klüplerine 
mensup kayakçılar arasında muhte • 
lif spor müsabakaları yapılacaktır. 
Bursa dağcılık klübü tarafından or
ganize edilecek olan müsabakalar i
çin dağ ajanlığı klübe bir program 
göndermiştir. 

Ankaradan alınan bir habere g<ıre, 
klüplerin hususi stadlan Beden ter
biyesi direktörlüğünce klüplerden a
lınarak tapularının bölgelere verile • 
ceği ve bölgeler teşkilatı tarafından 
idare edileceği söylenmektedir. 

Talebelerin klüplerde oynamamaları 
karanndan sonra temsili maçlaı da 
oynamalarına müsaade edilmesi hu
susunda beden terbiyesi umum mü
dürlüğünün Maarü Vekiı.letine müra
caatta bulunduğunu Ulus refikimiz 
yazmaktadır. Aynca bölgeler arasın
da yapılacak muhtelit takım müsaba
kalarında da mektepli futbolcuların 
yer almasına müsaade edildiği bildı
rilmektedir. 

Nevyork, 16 (A.A.) - La Gardia 
dün akşam bir konserde Haydenin 
simdiye kadar asla çalınmamış olan 
beş konserinin önümüzdeki ay için
de Nevyorkta ilk defa olarak çalına-

Fakat bu müsaade yalnız mınta- cağını sövlemi~tir. 
kaların temsili müsabakalarına has- Bu senfonilerin Lnndra mi'ı7ı;e1e
rolunacak ve talebelerin müsal,aka- rinden hirinde bulunmuş olduğu söy 
lara iştirakleri şekli bır t.alimatna- lenmrktedir. 

Pamuklu/ara Vagon Buğday 
Rekabet Satıldı 

Sanayi birliği idare heyeti dün, Dün şehrimize altısı toprak mah-
toplanarak pamuklu mensucat fahri- sulleri Ofisıne ait olmak uzere 14 va· 
katörlerinin dileklerini dinlemiştir. gon buğday, 6 vagon arpa bırer va· 

Toplu ve tek müsabakalarda birin
ci, ikinci, üçüncülüğü kazananlara 
kayak malzemesi nevinden mükafat
lar verilecektir. 

Müsabakalara bayramın ikinci gü
nü başlanacak, üç ve dördüncü gün
leri de devam ediltcektir. Müsabık· 
lar bayramdan bir kaç gün evvel da
ğa çıkıp çalışmağa başlıyacaklar, a
razi üzerinde hazırlık yapacaklardır. 
Bayramın ikinci günü yapılacak 

ilk müsabaka; bir kilometrelik düz 
iniş ve 4 kilometrelik iniştir. 

Üçüncü gün müsabakalara iştirak 
edecek klüpler ekipleri arasında 18 
kilometrelik mukavemet yarışı yapı
lacaktır. 

Bu müsabakanın 6 kilometresi 
düz, 6 kilometresi çtkış ve )talan kı
smı iniş olarak tesbit edilmiştir. Bay 
ramın dördüncü günü yapılacak o -
lan büyük Uludağ yarışı, Kuşaklıka
yadan Kırkpınarlar deresine kadar 
dik ve sert bir iniş olacaktır. 

Bugün İçin İStanbulda Fenerbah
çenin, Beşik.taşın. Süleymaniye ve 
Topkapı k1üp1eri.nin "'"'°'zı.... • .......... 
Galatasaray klübü de Mecid:yeköyün 
de bir stad yaptırmaktadır. Bu stad
ların ne emeklerle vücude getirildiği
ni yakından biliyoruz. 

me,;ye bağlanacaktır, ·=--============== 
Ştiphesız mekteplılerın ve asKerıe- kuyucu Me tupları ı 

Pamuklu mensucat fabrikatörlerınin gon _ _ç!J.vdar gelmı ve satılmı~tı,. 
tir. Fabrikatörler devlete ait ve pa· nıuşaıuar .,,.:...ı ..,,.., '•"' 6

"" ııştan, 
muklu mensucat yapan fabrikalarla çavdar dört kuruştan Anadolu ~,rpa· 
ferdi sermaye ile çalışan fabrikalar ları, 4,14 - 4,15,5 kuruştan saLtl
arasında bir iş bölümü yapılarak i- mıştır. 

rin temsili ve milli maçlara iştiraki 

Bu stadlardan bir kısmı klüpl<?rin 
tapu ile tasarruf ettikleri ôz malları
dır. İstimlak yollarile hareket etme
dikçe bu stadların bu klüplet'in el
lerinden alınacağına pek ihtimal ver

miyoruz. 
Bu stadların bir kısmı da kka ile 

tutulmaktadır. Bunların kontratları
nın hitam bulması bekleneceğini u
marız. 

Fransız Güreşçisi Deglan 
Nihayet Yenilebildi 

Pariste başlıyan ve üç senedir ha
raretle devam ettirilmekte olan ser
best güreşlerde Kanadada kazanmış 
olduğu şöhretle mühim bir rol oynı
yan Fransız gü.reşcisi Deglan niha -
yet yenildi. 

zaruri bir haldir. La.kin müseccel ve 

binaenaleyh federe oımıyan talebe- SaHh Çavuşun 
nin de beynelmilel maçlara iştirak malatın da cins itibariyle fabrikalara Evvelce getirilen san mısırlar~ 

ayn ayn olarak tahsis edilmesi saye 4,30, kendir tohumu 12,30, k~ş~e~ 
sinde hariçten memleketimize getiri- 5,35 kuruşa ~a~ıl~ıştır. ~erı tü~ik 
len pamuklulara rekabet edilebilece- 74 - 77 v~ ~ır~cı ~emeklik zeytın
ğini ileri sürmektedirler. Fabrikatör- yağlar 50 ~kı~cı. nevı olanlar 40 ku
lerin bu hususta görüşülmek üzere ruştan verilmıştır. 

ettirilmesi F.İ.F.A. nizamatına pek Şikayeti 
uygun düşmiyecektir. Bu sebeple bu 
gibi talebelerin lisaniye edilmeleri i
cap etmektedir. 

Ankara da 

Bir Teşebbüs 

Mektepli ve Üniversitelilerle be -
raber askerlik vazifesini yapan ye
dek subay okulu talebesi de klüpler-
de oynıyamıyordu. 

Beşiktaş idare heyeUnden bir z.at 

beden terbiyesi genel direktörlüğü· 
ne teşebbüsatta bulunmak ve bu gi
bi gençlerin klüplerde oynamaları 

hususunu tem.in için Anka.raya git
miştir. 

Gazetemizin ı:U .939 tarihli sayısında 
okuyucu sütununda Liman isletmesi ame
lesinden 1851 numaralı Salih Çavuş im
zalı ve haksız yere işimden çıkardılar 
başlıklı mektubunu yannıştık. D<>nizbank 
tan aldıi!ımız malumata göre Salih Çavuş 
938 senesinde hizmete alınmıştır. Saray
burnu hamal grupundıı. müstahdem iken 
işe el sürmeden pay elmıya kalkıştı~ ve 
bir takım hilafı hakikat sözlerle işçıler 
arasında fena tesirler uyrındırdığı ve ken
disini işe davet eden mafevklcrl aleyhine 
tezviratta bulunduğı.ı görüldüğünden işi
ne nihayet verilmiŞtir. 

* 

Ankaraya bir heyet gönderecekleri Papak satışları hararetli olarak de 
söyleniyor. vam etme~tedir. D~bakl~ış olarak 

B
. l'k lik · runu tet yerli sarfıyat ve ihracat ıçın 1100 
ır ı sene mesaı rapo -

kik ve hesabat hulasalarınm teftişi ba~ya ~a.pak satıklmıştırl.larınTrakykailosuve 
için hesap müfettişleri tayinine ka· 
rar vermiştir. 

mumasıli kıvırcı ma 
62 - 65, ikinci kıvırcık ve dağlıç ya
pakları 59 - 60, birinci Anadolu 
59 - 60, Anadolu orta mallan 50 -

DIŞARIDA: 51, dabaklanmış mallar 53 - 55, 
muhtelli mıntakalann ikinci kırkım 

Alman Prim yıkanmış yünleri de kilosu 72 - 71> 
Bir Tapu Muamelesi kuruştan satılmaktadır. 
Kaç Senede Biter? Müesseselerinde Muhtelli memleketlerden Türkiye 

Bu iklimde yaz günleri mufüık yüksek mahsullerile mamulatından talepler 
rakımlı bir yere gitmek mecburiyeti var- Tadilat devam etmektedir .. Son hafta i~n.de, 

Şubat ve mart sömestr tatillerinde 
talebeler arasında da müsabakatıı.r 
~apılacak, bu müsabakaları da Bur
sa dağcılık klübü tanzim ve idare 
.ıııdecektir. 

Fransızlar serbest güreş tamamile 
hızını alıp, Fransızlar arasında yayıl
madan Deglan gibi bir şöhreti feda 
etmek istemiyorlhrdı. 

Her fırsatta ısıtılıp ıstılıp ortaya 
konan yemekler gibi Deglanı büyük 
müsamerelerde daima galip çıka
ran organizatfu'ler nihayet halkın bu 
kabak tadı veren isten usandığını far 
kettiler ve bir Kanadalı tarafından 
mağlup edilmesine raZl oldular. 

Ya Hakem 

Ya Futbolcu 

Mekteplilerin klüplerde oynam rırna

lan kararından sonra spor sahaların

da eski tekaüt fütbolcular, atletler 

hatta hakemler görünmeğe başladı. 
Birinci sınıf hakemlerimizden birisi 
de birinci küme klüplerinden birin
de kendi klübünün ihtiyacı karşısın
da oynamak mecburiyetinde kaldı. 

dır. Babam da buranın sayfiyelerinden Almanyadan istenilen mallara ilave 
Ayva ıı;edlği yaylasında on dönüm tarla- Alman ticaret ve ziraat nezaretle- edilen taleplerde portakal, zeytin· 
nın bedeli olıın ııo lirayı sahibine peşi- rının müşterek kararlarile, 27 ~a~e yağ, palamut tozu ve hulasası, tıbbi 
nen verdi, tapu muamelesi bir müddet Alman ithalat bürosunun 5 tanesı il- nebatlar vardır. Kıbrıs adası için de 
sonra yapılmak i.izere noterlikten senet h aldı. Dört yüz kııdar muhtelif cins mey- ga edılmiş ve bunların yerine da .. a 1 Türkiye mamulatından bazı madde-
va fidanları getirtti, iki bin dört yüz Rdet geniş teşkilatlı ve salahiyetli beş bu~ }er istenilmektedir. Letonya için yur 
te üzüm çubuğu diktirdi. Fidanlı-rdan ve ro tesis olunmuştur. Yeni tesis oltı-1 dumuzdan portakal talep edilmiştir. 
Uzümlerden meb:r.ulen meyve almakta- nan dairelere (Reicchsstelle) adı ve- Son günlerde Almanya ile başla
yız. Aradan ne kadar zaman geçtiğini .1 . t' Kır Koşularında 

Alınan Neticeler 
Beden terbiyesi umum müdürlüğü 

ınatbuata gönderdiği istihbarat bül -
tenlerlle bu sene İstanbul - İzmir -
Ankara bölgeleri için İzmirde, Ada· 
na - Konya - Kayseri bölgeleri için 
Kayseride: Balıkesir - İzmit - Afyon
Eskişehir bölgeleri için de Eskişehir
de altı bin metrelik bir kır koşusu 
tertip ettiğini bildirmiştir. 

Bu isimleri geçen mıntakalar bu 
müsabakaya iştirak için 4500 metr~ 
lik kır koşulan yapmaktadırlar. Şim 
diye kadar bu müsabakayı yapan mın 
takaların aldıklan neticeler şunlar -

dır: 
Eskişehlrde bu k~ !I atlet t~rak 

etti. Birinci: Sırn Çetin 18 dak. 43,2/:! 
ıtocaelide yalnız 6 atlet iştirak etti: Bi
rinci Galip Koşar Hl,21 dakika. 

Ankarada: 28 atlet iştirak etti: Blrln
d: Mu!!tafa 16 dak. ·U,6/10. 

Muğlad~: 12 kişi htirak etti: Blrlncl: 
~ll Kurtuluş (40 dakika 14). 

Boluda: 16 atlet iştirak etti: lfüind 
~u!ltafa Ceyl~n 55 dakika 17. 

Bu arada Muğlada elde edilen tek-

Deglam mağlOp eden Kanadalı 
pehlivanın ismi Yvon Robert'tir. 

İki güresçinin müsabakası bir saat 
on iki dakika, yirmi yedi saniye sür
müştür. 

-
---0--

Vefa Bevruta Davet 
Edildi 

Birinci küme klüplerinden Vefa 
birinci takımı Beyrutta eskiclen 
Be~iktaş klübünü antrene eden Her 

Futbol Federasyonundan gelen bir 
emirle faal bir sporcunun hakemlik 
yapması doğru olamıyacağından iki
sinden birisinin tercih edilmesi lazım 
geldiği bildirildiğinden bu arkadaş
ta takımında oynamam.Ak mecburi
yetinde kalmıştır. 

Gençler Turnuvası da 
. 

Zin~erln çalıştırdığı bir klüp tara- Yapıhyor 
fından iki üç maç yapmak üzere Bey 
ruta davet edilmiştir. Vefalılar he- Mekteplilerin spor klüplerine ahn
nüz bu davete cevap vermemişler- maması hakkındaki karardan sonra 
dir. beş klüp taraiından tertip edilen 

gençler şampiyonası tatil edildi. 
nik netice gözümüze çarptı. 4500 met 4 klübün iştirak ettirilmesi sureti.
renin kış mevsim.inde ale18da yolda le hususi mahiyette tertip edilen 
15 dakikadan aşağı yapılışı normalin gençler turnuvası da klüplerin son 
fevkinde birşeydir. Eğer tebliğ Beden kararla takım çıkarmamaları yüzün
terbiyesinden gelmemiş olsaydı doğ- den tatil edilmek mecburiyeti haSll 
rulueunda tereddüt bile edecektik. olmus ve tatil edilmiştir. 

takdir buyurun. rı mış lr., ' " ' ' ' A mış olan deri mamulatı işleri gittik-
Mezkür tarlayı aldıktan bir sene son- Bu daırelerın goreceğı ışlere ılave çe canlanmıştır. Yerli fabrikalarımı-

ra tapu muamelesine başlandığı ve dört olarak ithal olunacak yıyecek ma~- zın yaptıklan meşin ve sehtiyanlan 
defa da otomobil ile mahalline keşfe gi- delerinin memleket dahilinde tevzı~, Alman piyasası iyi tuttuğundan h'u 
dildi iti halde muan:el.e . bitmiyor. Bu işi~ 'dahili piyasa fıyatlarının tayini, fı- iki nevi mallar üzerindeki işler açıl· 
bir an evveüı bitmtesı dıeı;lını·mnereye ve hangı yat kontrolü, icap eden miktaıda mıştır. thracat devam etmekte ve in-
makama m racaa e · · ı stoklar toplanması g bi vazife er ve- kişafı ümit edilmektedir. 

Mersin. Bozkurt cadıi,.c:hıde nlmiştir. Kuru incir, fındık ve üzüm o 
Terzi Ruhiye Tutucu •---

bu yeni te~ekküllerin idaresi altında Kaıl!ak Tütün Bulundu 

Başvekilin 

Galatasarayhlara 
l ltif atları 

bulunacaktır. Yeni dairelerin meşgul "3' k · Çanakkale iTAN) - Turuz o • 
olacağı kısımlar şunlardır: yünde Ali oğli.J İdrisin evinde 20. Sü-

Birinci daire: Hububat ve hayvan N · mahsullerinı leyman Yamanın evinde 29. a1me-
yemleriyle sair ziraat nin evinde 13 kilo kaçak tütün bu • 
murakabe edecektir. İkinci daıre: lunmuş ve haklarında takibata baş • 
Canlı hayvanların ve mahsulatının 

Ankara, 16 (A.A..) - Ankara Ga- murakabesini yapacaktır. Üçüncü lanmıştır. 
daire: Sütten mamul her nevi yiye- ~~'!!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!~"""!!!~~~'"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
cek maddelerile akıcı ve slup yağla- maddelerinin tevziini ve kıyemtelen
rı murakabe eyliyecektir. Dördüncü dirilmesini kolaylaştırmak maksadile 

daire: Yumurta ithali ve satışlarını yapılmıştır. 

as-ennuı !Sa.rliUOlf ununqmll A'e.Il?Sure1 
t>etile Celal Bayara çekill~n telgrafa 
Başvekil, aşağıdaki telgrafla c~vap 

vermiştir: 
Galatasaray klübü kongre~inin hak 

lomda gösterdiği hıs!ere teşekkür e
der, kıymetli çalışmalarmızdıı hüku
metin müzaheretinin eksik 'llmıyaca
ğını bildirir, başarılar dilerim. 

Celıll Baya., 

murakabe vazifesiyle mükelleftir. Her hangi bir yiyecek maddesi it-
Beşinci daire ise; bahçe mahsulatı o- hal edilirse, ithal kıymetinin üzeri
lan mey.va, sebze envaı ile müskirat ne ilave edilecek di~~r .masraflarla 
yaş üzüm ve müskirata ait müteter- toptan fiyatı tesbit edi.ını~ olacak ve 
rik işleri murakabe edecektir. Yeni bundan sonra perakendecılere tevzi· 

daireler tesisi AI.manyada yiyecek at yapılacaktır. 
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ı-TÜRK SANATKARININ ELiYLE 

TAN 

1 l(_R_E_s_i M_L_E _o_u_·· _N_Y_A_R_E_s_ı_M_L_E_R_i_] 

Atatürkün heykeltr"f Nusret Sunman tmalından yapılan büstü 

n._.cını 'i'-'>-er-er~AltCtıtt, f;U/cibfom-U~öyn.ii'.i"ün meki'ebe 1uu,, g~&t;rdiği alakayı canlandırıyor 

Atatürk 1933 yılmm 29 Bi
rincite,rininde demift:i 

ki: 
''Şunu da ehemmiyetle teba

rüz ettirmeliyim ki, yühek bir 
in.san cemiyeti olan Türk mil
letinin tarihi bir vufı da güzel 
sanatları aennek, ve onda yük
aelmektir,. 

1(.. 

O gündenberi Türk gençilği, A-.. 
tatürkün gösterdiği bu yolda da 
çok büyük b1r mesafe katetmiş bu 
lunuyor. Gördüğünüz büst ve tab
lo fotoğraflan, Türk sanatk!nnın 
Güzel Sanatlarda kavuştuğu yük
lfek mevkii tebarüz ettiren kuv-

vetli ve sayısız delillerden birkac 
tanesidir. 

Bu fotoğraflar bize, memleke
tAmizdeki güzel sanat eserlerini. 
ecnebi sanatkarlara yaptırmak 

mecburiyetinden tamamen kurtu
lacağunız günlerin çok yakın ol 
duğunu müjdeliyor. 

Genç bir şairimiz diyor ki: 

"Biz, asırlann bir daha eşine 

rastgelemiyeceği bir büyük facıa

nm şahitleriyiz. Milyonların bir

den ağladığını, ve dövündüğünü 

gördük, bütün bir vatanın türbe • 

leştiği ve bütün bir milletin tür
bedar kesildiği saatleri yaşadık. 

Bütün m<'mleket, bir acı ile, bir 

ocak gibi tutuştu. Ve bir imbik gi 
bi kaynadı. Biz böylece, bütün bir 
yurttan süzülüp gelen yas eksiri 
ile sermest olmadıksa, ve yaratm-:.
ya hazırlanmıyorsak, bize sanat
kar demesinler artık! Biz, Türk 
sanatından, bir Atatürk hamlesi 
bekliyoruz. Şurada, burada müj-

delerine ve başlangıçlarına rast -
geldiğimiz sanatın her şubesinde
ki "Atatürk mektepleri,, ni hır 

an evvel gelişmiş görmek, baş is
teğimizdir!,. 

* Gördüğünüz !otoğraf, bu bü-
yük isteğimize kavuşacağnnız gü 
nün çok yaklaşmış bulunduğunu 
da müjdelemiyor mu? 

İngiltere Başvekili geçen hafta i~inı1~ noma •· !'eyahntini ~·aptı ve Parise uğradı. Pnrlstc Fransu: 

ricaliyle görü~erck İngiltere ile Fransaıııo fikir ber nbcrliğini le) İl etti. 

Tunus beyi, Fransa Hnşvckili M. Dnhufier'ye Kan nt nrını \•ermış· 

n~ hükümdarının amcazadesi sayılırlar. 

Frnm:'l'llar Afrikayı miidnfaayo bü
l'Ük ehemmiyet \'Crıneğe başladılar. 
Rcslmd<>. motörle evkcdilen serf 

otc~ti bir lop görünü)or ._ 

• 

Aföıter Chamherlaln ııon seyahati sırasında Dov er ile Knle arn~mdn seyahat ederken kaptnn kama
ra!'rlnda pusulaya bakıyordu. 

GAZETELER , ARASINDA- IFDIKRALAIR ŞUNDAN · BUNDAN 
-· . 

C ümhurlyet,. refUdmlzde Ali 
Kamı Akyüz, bir makalesi· 

uln başında: 

"- İdeal, bir serab ribidl:r. O· 
na doğru yürünür, fakat hiçbir za· 
ınan varılmaz!,, diyor. 

Ve bu vecizeyle başlıyan ma • 
kalesini şu cümlelerle tamamlıyor: 

,._ Çocuklarımızı, fldeale doğ· 

ru götiirmek için, kendimiz 0 yo

hın yolcwm olmalıyız!,. 

Bu satll'lan okuyunca, AU Kıi

ınl Akyiizc: 
u_ İlahi ilstad ... Senfn anlat-

tığın şekilde idealin peşinden kiın 

k ar? diyel'ekthn. 
oş .. , • 

fakat, rekor peşınde koşan 

lerm çokluğunu düsününce. gene 
dilim ,.arınadıl 

• 
Ştt satırları Son Postada oku

dum: 
" Zihnim dannadağmık. tn-

- Şimdi size anlatacağ'ım 
th-arıın· d ? 1 · . nerede duy um. B imi • 
hiknye\'I . 

• • Sarayın ıçinde mi, yoksa 
yorum. ,. 1ktıktan sonra şehirde 
saravd11n > t lnd " -. • l'ba sarayın c e 1ıKen 
mi? Ga 1 

duymuştum gibi geliyor bana. Bel 

ki de yanıhyoru.m.,. 

• 
'"Son Posta,, bu satırların fb· 

tilne şu serlevhayı atmı:r. 

"Bir saraylının hatıralan! •• 

Hilkat prlbeslnl eörüyor mu

ımnuz? Ktldıncağız hafızası kal • 

madığı halde, hatıralarını nesre. 

debillyor. 

• 
şu serlevhayı da "Son Posta., 

da okudum: 
"İlk çaldığım şey: Tencere. Ya-

ıı:an: Ziya Şakir!., 

Yazıcı samlmi olmalıdır derler 
ama, bu derecesi zararlı değil mi 

acaba! 

• 
Haber Gazetesinin gözü 

K ocaman harflerle yazılmış O• 

lan şu suali "Haber., gaze-

tesinde okudum: 
"Dünyada neler oluyor?,. 

Serlevhanın altına bakınca ne 

Çam! 

B iliyorsunuz ki, Noel ve Yıl· 
başı geceleri hıristiyanlar 

- hatta şimdi hıristiyan ... lrnıyan 
bazı aileler - evlerinde çam agacı 
donatırlar. 

Bunun nereden geldiğine dair 
malumat verecek değiliz. Fakat ça
ma dair bir fıkra yazacağız. 

Fıkranın aslı kimindir? Pek k~ 
tiremiyonız. Yılbaşından ya blr, ya 
iki gün evvel bir akşam otuzunu 
çoktan geçmiş, kırkı bir türlü iti
raf edememiş, fakat frenklerln ko
ket dedikleri hali kendine bakan. 

görsem beğenir!';iniz? 
Bu suale cevap olarak, "Haber,, 

gazetesi, öpüşen iki çiftin resim
lerini basmamış mı? 

Bu dUnyaya .. Her tarafı birbiri
ne kan,mıı olan bu ateı ve kan 

dünyasına bakan ohjcktifin nik· 
hinliğine bakın!.. Bence "Haber., 

gazetesi, "Güzel göz., müsabaka.ıııı 

ycr:ne, bir "ideal göz,, müsabaka· 
sı açsın! 

Bu nikbin rfirüşüyle, e müsa
bakayı mutlaka kazanacaktır! 

çehresine, endamına ve e-:fasına 

dikkat eden bir kadının Maçka ta
raflarındaki salonunda bır koç ki· 
şi görüşüyorlar. 

Misafirlerden birisi muttasıl bir 
akşam sonra donatacağı çam ağa
cını hala bulamadığmdan cıolayı 

endişeli iken söz salon ışudarma 
intikal ediyor Ev sahıbi ka•:hn; 

- Bilmem neden, ben çok sert 
ışığı sevmem Biraz ırölgeli, biraz 
yumuşak, hulasa insanı bulanık~a 
gösteren bir aydınlığı daima tercih 
ederim. Zaten modern ayrhnlntma 
da bu tarafa do~ gidiyor. rtıye sa 
mimt bir temenide bulunuyor. 

Hazır olanlardan biri de bu mü
nasebetten iı::tifade ederek; 

- Acaba yeni sene glrerke!l ne
den ışıkları söndürürlr? diye so
ruyor. 

GCıya nükte vapmak istiyen bir 
üçüncüsü bu söze; 

- Kırkına varmış kadınlar ışığı 

sevmezlerse 1939 yaşındaki vıl ka
ranlıkta girmesin de ne yapsın? 

Cevabını verince kadın hemen 
çam istiyene dönüp gülerek: 

- İşte aradığınız çam devrıldi, 
diyor. 

Harplere neler •ebep oluyor? 

T arihçller ile ruhiyntçılara gö 
re harp ebcplerl şunlardır: 

Irki ayrılıklar, hodperest vatanper 
verdik, mllliyetçllik, silah yarışı, 

hünersiz diplomasi, gıda maddele· 
rl mc elesi, niifus tazyiki, diinya 
plyuaları, yabancı sermayelerin 

tuğyanı ve saire... Bunlara göre 

hısan hakikatte sosyal bir mah • 

li'lktur. Sulhu ve dostluğu sever. 

Harp ise beşeri blr zaruret değil

dir. 

• 
Kadınlar daha mı zalim? 

L ondra Unlversite!';lnde Prof. 
Hlugel erkek ile kadını tah· 

lll eden bir hah inde "Dahili harp 
terde, ayak takımı hareketlerinde 
kadınlar erkeklerden daha çok 
zalimdirler. İspanya dnhili harhl 
sırasında kadınlar birçok yerlerde 
son derece zalimane hareket et
mişlerdir. Fakat kadınlar ancak u
mumi heyecanın azami dereceye 
vardıtı srrada bu şekilde hareket 
ederler. Sebebi, heyecanlarını, er· 

kek heyecanındnn çok fnzla olma
srdrr. Diğer taraftan rikkat neza

ket, fedakarlık ve feragatin en 
yiiksek nilmuneleri de kndmlar • 
dadır.,. diyor. 

• 
Kime malum: 

Tayyare Skandalt ismi verilen 

~u mahut hadi c hakkında "Cum

huriyet,. gazetesinde şu sntırlnrı 
okuyonız: 

•Ankara, (Telefonla) Ekrem Köntgın 
imza ve resmt mühür sahtekdrlığı etı. 
ratındnla tahkikata devam olunm kta
dır. MnlQm olduğu Ozere Könlg namly
le mnrut olan Ekrem, bundnn bir müd
det evvel Hariciye ve Mllll MQdntaa 

VekAletlerimWn mühilrlcrl.nJ taklit et
miş .. _. 

Latife mi? Tnrfz mi? 

Knrllerinln hu sahtekôrlılttnn 
malumntı olduğunu Cumhuriyet 

refikimiz nereden nnlanuş ki onln· 

rq "malumunuz oldu{;ru gibi,, diye 

bir hitapta bulunuyor. 

Acaba bu söz "aptnln mnlum o
lur,, tabirinden dola ıp ta bize ap
tal demek lstJycn bir hitap mıdır! 

• 
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AKA GONDOZ 
Sağdaki breye dotru iki adım atıp dönofor, bir 

,.no:ı çağırmak istiyorlbUf glbt sola '-lu7or, Dall .. 
ıwı &Olunda oturan Melidir. Yine kalbi çarpıyor. Dal
lı çok zekidir, kijı' dal&Wllea 7i.mule taekm•de0 

aesleniyor. Kayıtsız ve sakin: 
- H01 •ı."n\I il8tMI Ne o, epıi1 illi Jlaklmız? 

IAenoniz tMtıftCimia elabWl'liniz. 
- Bu akpm oynamak istemiyorum. Itiç acayip 

delil. çok kazan•cagmu Wllyoru.ııı da ldm5eyi arata 
9Qkm:lk istemiyorum, 

Sonra 1814* 1111UJa dlmiyor. Tam4ıklUla ~ 
bf kelime kornlfUYoı. 8aJobUa çıkar gıbi yaplll"ken 
Ba1aıı nanı 1ın. w myoıs 

- liel'kea çeleliııl dUamilf. liz bofta kalmıpınız, 
8eflılclmiz olunuz, &l1'ar yOk bl& zarardan çeklıım6-
,.u. Tek l1z k•ıanm bit pce. 

- Demek hat nldt ~ttad JiizlıH ... 
mü istiyonwıuz? 

Kareden bir bay lllt Jıatıpyor: 
- Dotrua cliS& kip vtaamak -- et. llOf\l-

- 11tm1Jor. 
Oıek1 ba7 da -- ..U,mı 
- Uatat! Rica ederiz, 
Yalnız Meli sesini çıkarmıyor. LQtfen flnlll 'blr 

lfllilmseylfle konupnları dhıllyor w ~llt&anm m. 
dfar. 

- Blfnedlllmde ittifak olmadall .... -....sat .,. ... 

TEFRiKA No. 15 
Bu sefer Meli gayet tabil bir baklf w JiDe lAUea 

Jaftbl bu &WUWeyifle cevap veri7or: 
- l>ördüııeü muvabk rt7i ele beD ftl'iJm 

Bt1 itti&aka arp ne dersini&? 
- Bgp derhn bemmefendll 
- Bobwwzu kabul eciiJonun, pardonl ...,,..... 
Bepncinin feri Melinin 10lnndadıl' ve CC* ,.,,,. 

yana oturmak meeinuiyetiDdedirld. 
- Sızi rahats&a edecejim bamm.rencfı. 
- Etfntzt 1~7• gah11naa yeın, Jo1ma 

~ raııatm olmam. 
Seansı 7armı mü.side\ mu7orlar. Bera. DOl'o 

mal. Meli solu ile hi9 meflul dejil, O, •jı ile k&
iıcb icap ettirdikçe meguL Yabuz Bayan Dallı, Meli 
ile tazla meşgul Dikkat edince, ara1anDda üerlemif 
bir dostluk seziyor, memnun oluyor. Biraz daha ne
feU oynuyor ve iki blof yapıyor. Resti çeker çekmez, 
Meli drıilndeki Jtüçilk kalemle sigara pakettnlıı kÖf9-
•lne nokta gibi bir işaret loyuyor. Karpsmdald ta
CIJ'OI'• lklncl bir bl&f. Tekrar bir 1pret JlOkıan. Tek· 
'8r bir kaçıt. 

Oyuı b.ttiktell IOnra Meli birdenbire d&ıdlyD!' w 
ba &eler temi bir giilfiımeme ile n ilk defa kullaa
dığı tabirle: 

- u~ır diyor. Dd blMınhtl 1DJ>ft flpma& an
lldım. Jabn f'L siz ren de dama ben pUeUmDa 
JlGpllJl9 hemen btr (B) harft 7adım. Yani blöt Ba
llmm. Jflfla ini? Blöfünüzü bildlilmi tabat iç& Jla.. 

7ır' Asla! Blöf Wıuzu yakalıyamazdun. Çünkü ÇW.
kil bilifim bir mar'ifet, bir ustalık de~rildi. Sadece, 
o kadar soylediiim halde ihına1 etmiştiniz. Kti!Ua
nnızı gormuttüm. Gördükten sonra tutabilir miyım? 

- SWn aibi korek bir rakiple 1* ıama.u 0'1· 
ldflblllrim. 

- lia "1ru t9hlikeU bir oyunc11ya beml,_... 
DUZ, ıunu demek istedim, sert blof!ar ~Ol'l&lmll. 

- Yalnız pokerde hanımefendi. 
- Hayatta aajlam klgıda ma ıtdetltnıl 
- •ilam du71111a. 
- Si& de ne lYdar korek aörilnGyonwıuz. 
- Siabale .ıülameeuaa b&karaya lire.lım ml? 
- 'l'eu4iif v• taııa OJUnlarmı Mvmem. Ouşune-

rek, bilerek oynanan oymalar Jmmaı sayllmu da o,.. .. 

rak: 

- J°ont8ülö'de OJDadmm IPI? 
_ SaGeoe :UOamı Mynderdim, 

- Kmn•ıını mı, ka7'bedifini mi? 
Bira tiüfüDdüktea IODI'&" 

- KaJbedipnl 
- :N• kadar 11181\1tmuf. 
- BJr unumJ.ar ö7lqcll, C>Jleycflm, 1S7t.ycllk.. 
- SoD llUDDlar? Bu zamanlar? 
lşiımedi Kalktı, Dall1nın Zehralılını kısalta-

- Zeri! dedi. Bezltçllerf .,retiellm mi? Ustatl 
8ll bezile biltr nmtntı? 

- Yem qrentyonım. Hentll bir baftahp 
- Ben bedii çok Mftriın, Sabahlara kadar 01-

11111111 bıkmam. 
- lyt bir bedıçl oıım,a p çahpcatıma kendi 

Jllndlmells~ 
- Ol S. tre JanU. ll9nl1 
Od kadm unkJanor. Takip edDmtyortar. V1111-

pn bll' 1911• 1ezer ıtbl olmuftur. içinden Zebraya 
tefekkür ediyor. O kadar durgun, kayıtsız kadm n• 
nl olur da bayle blrclenblre deltilyor ve imalı ko
~1ara bqlıJor. 

Bir ll'lhk Zehrayı lndaymı, IOICIJW, r.hrl,.. 

.Luıdarı aaaıu 8Clıyor, sonunda cevap alıyor: 
- Her pq yolu.nda. Senin bir çok 19yın.den bir 

Jı:açmı öjreA&Dıll bulwııqor, hiç çaktırmadan l8lli .. 
na çaktım. Belki de çakmıfbr. Göründüğü gibi ka
bul edelim. Su tiır8li ~J11or. Yanımdan aynlma. 

-fMJI ... *•·--
- Bftr l1Mıı1.. .._ 8wa aldlr& 

lllm -Beti ara ~ ICmr'a cSanertm. 
- Bu .hayada araba mı? Töbe! Göt açıldı. Y•Je&t 

blt brıf kar, •babın alaca aydınııpda 6Jle b.tr 76-
ruyiif ki,,. 

- Bu da doğnı, Aımi IOlll'a ben ll8ll1 181n1z cfi. 
nerim. 

- Ustat seni evine kadar g61;1h11t. 
- Evlerimiz aylan. 8nlald u.kp. Selli f&o 

tdnlD. Nil yalnız da ptmm. 
- If pMmekte,. ıeUrmüte •111 111 karb, .. 

çık bavada bir gezinti. 
- Bu da dojru. Bu gece sen hep doğru ,eyler 

konuşuyorsun Zeri. Niçın seninle daha eskiden bu de
rece yakm olmadım, Bit hamlede benim durguulu
tymu pidiıi. 

- Ona, ben teellGf em.llJlm. 
- Bu aezinti iyi, faaı illtada abmeı omr • .a. 

ft açık olmasına rağmen çok soğuk. 
- Bir lkt çift zaturrieye dayanacak kadar sal

lamlm bunnefendi, o kadar lhtiyarlamacbm. 
- Pardon. Böyle bir mhl ~maııızı rica 

ederim. o,ı.,.e tarziye ıeriJle ben teklif edlyorum: 
Bir kar gezintlal yapalım? 

- Emredeniniz. Hemen rıt•lım 
a.ft blntzU ppf81 ay bu d•Jdtada d1myanm en 

,oaeı, en nUln ayıdır! Ona tüfredenlerln ağzı kmıı
IUDI Cacldelmi arten kahn iat tabakall lf1k altına 
IU'llımt pllıttn yapraklarını andırıyor.S.çatıardan pa 
muk:ar, alaçlardan nbıeler sarltJJOf. Ay ne güzelsın 
bu ıcece! Geçen ~ tralbtnt ımamar. flmdi tarziye 
nrlyor bıce .,ı Gcmt ıy, f!rln ayt 

fl>natnı flflf'I 
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Beni ,lstanbuldan Çağırmışlardı 
Ogün _ödemişten, Ertesi Günü de lzmirden Ayrıldım 

ve lstanbula Dahiliye Nezaretine Gidiyordum 
Fakat şans Çakırcalıya yine yar· 
dım ediyordu. Hepimiz dağ bayır 
geziyor, ortalığı alt üst ediyor, bir 
türlü haydudun izini bulamıyor-

duk. Takip müfrezeleri arasına ni. 
zamiye taburlarının da katıldığım 
ve bir kaç süvari bölüğünün de 
ardına takıldığını haber alan Eie
yine bir ine sığınmış, sinmişti. 

Aradan iki ay daha geçmişti. 
Bir gün, Efenin Salihlinin 

Sart ilçesi civannda bir müfreze 
ile çarpıştığı haberi geldi. Bir pi
yade bölüğüyle kuvvetlendirilen 
müfrezemle Salihliye gitmek üze
re Ödemişten aynldım. Bir saat 
sonra ardımdan yetişen bir atlı 
jandarma beni Ali Paşanın istedi
ği haberini getirdi. Tabii müfre· 
zemden aynldım, Ödemişe dön
düm. 

Ail paşa, birçok sert adamlar 
gıoi sevdikleri ile şakalaşmaktan 
da hoşlanan bir zattı. Bana da 
sık sık sataşrr, hatıra gelmiyecek 
vesileler bulup takılırdL Odasına 
girdiğim zaman suratını astı, kaş
larnıı çattı. Sert bir sesle : 

- Bırak ŞUraya elindeki tüfeği 
dedi. Senin de ne mal olduğunu ö ~ 
~n~m. Şimdi sana Çakrrcalı n! 
gizli gizli mektuplaşmağı gös • 
teririm. 

Neye yalan söyliyeyim, bu sözleı 
karşısında bayağı bir suçlu gibi 
birden afallayıverdim. Paşa beni 
bir hayli sıkıp üzdükten sonra 
birdenbire kahkahayı bastı. Ma ~ 
sanın üzerinden aldığı kagıdı u -
zat ve: 

=-- 'dl. dedi !J:l_, ---.,,.. 
ezareti, acele gönderilme.ni tel _ 

grafla emrediyor. 

Ogün Ödemişten, üç gün sonra 
da İzm:irden ayrıldım. 

* M akedonya Bulgıar komitası, 
senelerdenberi kazanmağa 

uğraştığı Malkedonya erginliğinin 
~~ t:mmuz inkılabı ile suya düştü 
gunu görünce, inkılapçılarla uz _ 
laşıp anla-smak, hiç olmazsa Ma _ 
kedonya Bulgarlanmn özgürlüğü
nü olsun kurtarmak arzu ve hul
yasına kapılmıştı. Bunun için in
kılabı memnuniyet, samimiyet ile 
karşılamış gibi düzme bir vaziyet 
alınış. İttihat ve Terakki Cemiye
tini de canla, başla alkışladığına 

herkesi inandıracak kadar kurnaz 
davranmıştı Komita, dileğine ka
vuşacağına emfaıdi. 

İnkılabın ilk sevinçli ve çığlıkb 
günlerinde İttihat ve Terakki Ce
miyeti tarafından ortaya atılan ve 
müsavat, uhuvvet, adalet, kelime

lerile müslüman olmıyan unsurlara 

vaat ve ifade edilen mefhumlar 
' 

gösterilen kardeşçe hisler ve ku -
caklaşrnalar komitaya bu ~ancı 
verilmiştL 

Şu kadar ki, komitanın elebaşı

ları bu inanca güvenip de haya -
lata hiç de kapılmamışlardı. Ne 
inkılabın bu üstü kapalı ve yal _ 
dızla kapalı parlak vaatlerine, .oe 
de İttihat ve Terakki Cemiyetinin 
candan gibi göstermek istediği 
eşitlık ve kardeşliğe el ve bel bağ
lamamışlardı. İnkılabın bağışladığı 
ilk ve umumi serbestlikten fay
dalanmışlar, ilk atılışta ırMakedon 
ya Bulgarları Meşrutiyet Klüp,, 
}erini acmak acık gözlülüğünü 

göstermişlerdi. Bu suretle o güne 
kadar gizledikleri teşkilatlarını 
açı rra vurmuşlar, enine boyuna 

b • 

çekip cekiştirip istedıkleri gibi 
büyültmüşlerdi. Görünüşte meş -
rutiyete, hakikatte ise kendi emel 
}erine, hem de serbestçe çalışma
ğa koyulmuşlardL 

B u isleri başaranların, inktlao 
çılarla kucaklaşanların baş 

Jarında eski can düşmanım Gospo
din Sandaneski ile, ~öz bai?lamak 

ve adam aldatrp avlamakta onun 
gerçekten bir eşi olan Paniça bu
lunuyordu. Dost görünüp düşman 
larınr oyalamak, dost göründük -
lerine de el altından düşmanlık e 
dip aldatmakta, şeytana bile taş 
çıkarttıracak bir bccerikliliğe sahip 
olan bu Gospodinler, rollerini cid
den büyük bir maharetle oyna -
mışlardı. Bir tarftan yeni dostla
rile birlikte Osmanlı kayganası 

yapmak için uhuvvet ve müsavat 
mayaları ile yuğurduklan meşruti
yet hamurundan gizli gizli özgür
lük çöreği yapmışlar, bütün Ma -
kedonyaya dağıtıp tattırmışlardı. 

Ne yazık ki, Rumelinin dört yanma 
yayılan bu çöreğin kokusunu İt -
tihat ve Terakki Cemiyetinin çok 
duygulu olması lazımgelen lider
leri alamamışlardı. Kim bilir bel
ki de almışlardı da, ayni hamur -
dan kendilerinin de gizlice dök -
tükleri Türkçülük lokmasının çık 
mağa başlıyan kokusunu duyur
maktan çekinip aldırmamışlardı. 

Çünkü; İttihat ve Terakki Cemiye 
ti de, Makedonya meselesini ken
di arzu ve menfaatine göre netice 
lendirinceye kadar, gospodin dost 
larını oyalamak yolunu tutmuştu. 

fakat, bu iki tarafın iki yüzlü, 
pürüzlü siyaset ve durumu 

çok uzun sürmemişti. Dileklerini 
yaptıracak kadar kendilerini kuv
vetli gören, cidden de kuvvetle
nen Bulgar komitacılan daha ev
vel davranmışlar, bir gün İttihat 
ve Terakki Cemiyeti umumi mer
kezinin kapısına dayanmışlardı.. 
:re--7trnaWd61 gibi tilkileşmiş ~urt 
lann ~ulunduğu bir kardeş yığını 
bellennde, ceplerinde gizli bomba
lan, tabancaları, omuzlarında Os
manlı bayraklan olduğu halde 
el ç~~rak, yaşasın uhuvvet, yaşa
s~ musavat diye bağnşmışlardı. 
Yıne kucaklaşmışlar, öpüşmüşler, 
koklaşmışlardı. Bu arada da dilek
lerine kavuşmuşlardı. 

İttihat ve Terakki Cemiyeti, çok 
cömertçe, eli açık davranmak gibi 
gerçekten ağır ve umulrnıyan 
bir dalgınlık göstermişti. Aynen, 
Bibi diye gösterdiği paralar ile be 
bek avutan saf bir insanın hareke
tini taklit etmışti. Ne yazık ki, ya
nılınış, o anda da aldandığını an
lamıştı. Bebek sandığı o yıllanmış 
komitacılara, avutmak için boş bu 
lunup uzattıklarını olduğu gibi e
linden kaptırmıştı. 

Komita, Bulgar köylülerinin 
Ziraat Bankalarından yar

dun görmesi, idare meclislerinde, 
mahkemelerde adamlarından aza 
bulundurulması, bulunduklan vi
layetlerin hususi gelirlerinden 
kendilerine bir pay ayrılması, mek 
teplerinin serbest bırakılması gibi 
Bulgarlık hesabına yüz güldüre
cek imtiyazlar koparmıştı. 

Umduklarından çok fazlasını ka
zanan komitacılar artık yüz bulup 
şunarmışlardı. Yine bir gün sırası
nı getirip sıkıla, kızara bir azıcık 
ta özgörlük ile ağızlarının tatWan 

masmı istemişlerdi. Ar. adayıp çok 
vermeğe ahşan İttihatçılar bu di

leğe de olmaz dememişlerdi 
Hemen dostluk m:ısasını kur

muşlar, bir yanına İttihat baba
canlarından Süleyman askeri ile 
Şükrü bey diğer yanına da komı
ta afacanlarından General "Pro
tokerof,, ile Gospodin Sandaneski 
kurulmuşlardı. Tatlı tatlı içip gö
rüşmüşler, konuşup gülüşmüşler
di. Bizim babacanlar Makedonya
da özgörlük verilmesi uygun gö
rünen yerleri, haritalar üzerinde 
siyah boyalarla belirtmekte, alt
larını da imza etmekte hiç bir beıs 
görmemişlerdi. Bunu Gospodinle
rin ağızlarına çalman birer par -
rr1ak bal sayarak düşünmeden ya
JlıvermişlerdL 

Fakat, gittikçe iştahlan ka
baran komitacılar bu bir 

parmak balla kanmamışlardı. Yi
ne bir gün umumi merkeze baş 
vurup boyun bükmüşlerdi. Bulgar 
yurddaşların devlet dairelerinde 
kendi dilleriyle konuşmalarına i
zin verilmesini, Rumeli ve Make
donyada, unsurların azlıklarına, 

çokluklarına göre yeniden idari 
taksimat yapılmasını, Bulgarların 

dinsel, kültürel hak ve varlıkları
nın yeni kanun ve fermanlarla sağ 
lamlaştırılmasını istemek yüzsüz
lüğünü de göstermekten çekinme 
mişler, ayak bile diremişlerdi... 

Bu dileklerı ile Mokedonya ve 
Edirne vilayetlerinin ayrı bir hti
kfunet gibi idare edilmesini, sözün 
kısası bu vilayetlere özgörlük ve
rilmesini açığa vurmakla, komita
nın gemi azıya aldığını gören u
mumi merkez de artık aklını başı
na toplamıştı. Komitayı sındırmak 
için toplantı şartlannı ağırlaştıra 

rak Bulgar klüplerini kapamak, 
Rum ve Bulgarları Osmanlılaştır
mak için Abdülhamit tarafından 

patrikhane ve iksarhhaneye veri
len imtiyazları budamak, çıkarıl

ması ihtimali olan isyanlara mam 
olmak için de köylerde, kasabalar 
da bulundurulan silahlan topla
mak gibi lüzumlu tedbirler almış
tı. Almıştı amma Rumeli ve Ma
kedonyada da yine ateş saçağı sar 
mıştı. Bulgar klüplerindeki düz.. 
me Meşrutiyetçiler dağılmıştı. Ko 
nıitacılar dağlara, köylerdeki azı
lılar Balkanlara atlamıştı. Silah
lar patlamış, her yanı barut kolfu 
~ .ka lamı L (Devamı var) 

GÖGÜSTEN 
Boğazda bir gıcık, biraz da kan 

kokusu, öksiirük. Mendilin içeri -
sine çıkan maddenin arasmda kır-

mızılık görilliince bilyük bir tela,. 
Göğüsten gelen kan mutlaka ve 
her vakit verem hastalığının ala
meti sayılır.-

Verem hastalığı göğilsten kan 
g~hnesine sebep olur, ama, hP.le 
bıraz durunuz bakalım, gördüğü
nüz kınnızılık göğüsten mi geli
yor? Kan a~ızdan bm·umm arka 
tarafından, bunınJa boğaz arasın
dan, hançereden, nefes bonıl:ln
nm yukan tarafından da gelmi~ 
olabilir. Miileden gelen kanı da 
göğiisten geliyor diye sanmak 
mümkündiir. Mendil içinde kır
mızılığı görünce birden bire telAş 
ederseniz hunlan ayrrd etmek güç 
leşir. Mideden g:elen kan siyahım
tırak olın. Onun rengine dik.kat 
etmelisiniz. Kant görmeden önce, 
burununuzda, boğazınızda şiddet
li bir ne7le varsa, vahut oralarda 
polip bulunduğun~ biliyorsanu 
kanın bunlardan ileri geldiğini 
düşünerek telaş etmemelisiniz. 

Göğüsten geldiği - mesela gö
küs tahtasının arkasında duydu -
ğunuz sıcaklıktan - belli olsa bile 
mutlaka verem hastalığından ge
liyor demek değildir. Akciğerler· 
de, yaht nefes honılannda ve . 
remden baş'ka hastalıklard81ll da 
kan gelebilir. Vakta onlar da pe-k 
eğlenceli seyler olmamakla bera
ber herhalde verem hastalığı de
ğildir. Zaten bazısı insanın hava
tını hiç tehlikeye koymıyacak ka
dar t>hemmtyehlzdir. 
v Kalp h~tah~ndan dolayı gö
güsten kan geldiği olur. Kalp has 
tahğt da fnsanı sevindirecek bir 
şey değildir. Bununla beraber kalp 
hastalığından telaş etmek modası 
çoktan geçmiştir. İnsanın yiireği 
hasta olmakla beraber pekala ya
şıyahmr, biraz lhtiyarca hayat ol
sa da ... 

Daha sonra, sinirli bayanların 
hanlarında, muayyen günlerin so 
~:Unda göğt1~ten biraz kan geJdi· 
J(ı vardır. Hekimler her işi ince 
eledikleri için onlarda da hem 5'1-
nirliliğin, hem de o günlerde ka
nın srene Vl'lt'Nn la•at.11hVınd•n .,.~ı-
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ARAN iLAN ŞEY 
Yazan; Samim KOCAG.()Z 

1 

Gürbüz, afacan, on, on fki 
yaşlarında bir çocuktu. Ba

bası annesi çocuklarını 1.tendilerıne 
bu kadar güzel, zeki bagışladığı i
çin Allaha dua ediyorlardı. 

Baba, küçük bir kalem memuru 
idi. Her zaman maaşını alırken oğ 
luna yeni kitaplar, yeni resimli ço

. cuk gazeteleri alabileceğini dü.şü

nür, elleri titrer, gözleri yaşarır -

dı. 

Anne, sabahtan akşama k~dar e
vin içinde çalışırken, mektepte o
kuyan yavrusunu aklından çıkar

mazdı. Onun seveceği yemekleri 
yaparken içine sonsuz heyecan ~ 
rer, kalbi hlzh hızlı çarpardı. Vel
hasıl bu aile tam manasile mesut

tu. 
Bir gün, küçük, mektepten dö

nerken dayanamadı. Zengin bir ar 
kada~ının bisikletine az1cık bindi. 
Böylece oyuna dalınca evi unuttu. 
Babası onu aramıya çıktı. Yol üs
tündeki meydanhkta çocuğun ar
kadaş1 ile oyunlarını bir müdrlet 
seyretmek bedbahtlığına düştü. 

Sonra yanlarma yaklaştı: "Oğlum 
akşam oluyor, eve gidelim mi?,, 
dedL 

Çocuk babasını görünce sevinç 
ile karışık hüzünlü bir ses!e· "Sen 
bilirsin babacı.ğım,, dedi. Elele ev
lerine yürüdü1er. Hiç konuşmı
yorlardı. Yalnız kapıdan gire!"ken 
küçük: "Arkadaş1m Tekınin ne gü
zel bisikleti var değn mi baba.,, 
dedi. Baba homurdanir gibi oldu. 
Fakat oğlu bir şey anlıyamadı. 
Yemeğe oturdular, babası. hep 

düşünceli idi. Anne a~lamamak i
çin dudaklannı ısırıyordu. Çocuk 
da bu üzüntünün sebebini anlamı-

..,ya çalışıyordu. Bu sıkıntılı yemek 
ittikten sonra baba gazetesini e-

GELEN KAN 
diğini söylerlerse de, orası hekim
ce bir iştir. Ağzından kan gelen 
bayan haska hiçbir hastalık ara -
meti olmadan gii7el ıriize) ya'!a.l"J 
zavıftamaz hile ... O halde kan ne
reden J?eJirse J?c)sin, size ne! 

En sonra da. ai!ı7ilan kan gel
dikten ııonrn. şiiphe iizerine. ga
yet derin hekim mnavencsi vapıl· 
d1ğı' röntı?cn 1sıklaril" ~n~siln fo
toğrafı hile ı:cktirilrlii'H halde kan 
gclmcs;ne sehen olahilee"k hicbir 
şey hulunmnd1Y,ı da olur. Ağ7.ln -
dan kan $?Clen kiırue gene rahat 
rahat yaşar. 

Onun İ<:İn ıtöğüsten kan ~l"lin
ce hemen tcJnşa diicrnıemclisiniz. 
Onan verem hnstahifına a1i'ımet 
olnp ohnıulığ'ına kf'ndi kt'nı:liniu 
hiikmt'd('mezsiniz. Onu size ancak 
hekiminİ7 söylh·chilir. 

Göğiistcn gclrn kana sebep ''e
rem hastalıih olıln!tı.ı vakit ha711a
nnda kan hnc;taJrihn i1k alameti 
olur. O vakte kailar İnc;an isine 
ırficiine ilevam t>ttiği halde, ne a
teşi. ?e öksürüğü bulunmadığı. ne 
de hıç zayıflamadığı halde bir 
~n birdenbire göğsünden kan ge
lir. Muayeneden sonra hunun ve
rem-den geMi~i anla<;ılsa hile ~ene 
-memnun olmalı dty~mlve<'eğİm a
ma- tel~s etmemelidir. Cilnkü nnun 
hastalıırr hahM vermesi de hir rav 
dadır. Hastalığın hemen teda,·isi
n.e ha~nnıhr ve iyi olan veumlc
rı'! çogn da böyle • baska hichir 
alamet yokken _ göği.isten gelen 
kanla hac;lıyan veremlcTdir. 

Zaten kimisinde, l!Öğiic;ten kan 
gelmesi hasta lığın fok alameti o
larak kalır. Kanilnn sonra da Ateş 
gelme7, in .. nn za,·ıflamaz "k .. 

d 
. , o sıır -

~ez e. Vert>m hac;talıi?ı kandan 
once oldui?-n gibi sonradan da ge
ne ~izli kalır. 

.Verem hastalığı ha~ka alamet
l~~le meydana çıkıp da devam .. t
tıgı zamnnda da göğiisten kan ~el 
~es! mutlaka tehlike isareti de
ğildır. Vert>m hastalannın hazıla
nnda havanın değiı?mesi, fırtma 
<:ıkmaın ı::-öğsünden kan gelmcsjne 
sebep olur. Frrtına geçin<'e k~n 
kesilir ve hastalık gene eski halin
de devam eder. 

Göğüsten kan gelmesi cok ve 
ftstiiste olduitt vakit tehlik~Iidir. 

.. 

line alırken b irden neşel~ndL Va
xifeleriru yapmak için masasına o
turan küçüğü dizlerine ıılarak,: 
0Tuğrul, maşallah bu sene ilkmek
tebi bitiriyorsun. Göreyim seni şu
rada tatile iki ay bir şey kaldL Şe
hadetnameni al. Ben de sana bisik
let alacağ1m . ., dedi. T•ığrul babası
nın boynuna sanldı. Çek. çok se 
vindi. 

Baba, iki aylık maaş•ndan bir 
miktar arttırdı ve ~vde lazım ol
mıyan bir klsım e~ayı da sattı. 

Tuğrulun haberi olmada'1 gıizel bir 
bisiklet aldı. Çocuğu elinde karne
si.le bir gün eve "Bab'l mektebi bi
tirdim.,, diye sevinçle gelince he 
diyes.ini verdL 

n 

Yıl dediğin ne olacak. Ağır, 
fakat ça":ıu'lc geçti. Tuğrul 

büyüdü. L ise, ün iversite sıralarını 
geçti. Fakat bu sırahrda da anne
si daha biraz sonra ba.basiı öldu. 
O yapayalnız kaldı. Bir verde ça

Kendini ilme verdi. Az sonra yur
d\;nun sayılı alinıle-rinden oldu. Ka 
biliyeti pek çoktu. Ke•l'iisini tak
cfü edenler vardı Açhk günlerini 
soğuktan umumi 1<ütüphanelere sı
ğındığı günleri unutacak kadar pa
ra kazandı. Sade~e o açhğı tatlı, 

tatlı anıyordu. Derken üniversitede 
bir kürsü sahibi oldu. Cilt cilt ki
taplan herkesi ,?:t~~.:-tıyordu. Orta
ya attığı nazarivel'!;, fllimleri uzuYJ, 
büyük münakaşalara sevkediy,,r
du. Yaşı henüz ~ok gen;ti. Otuzu 
geçmiyordu. Yurdunun ilim aka -
dernisine reis se~ild1. Bu işe dünya 
hayran oldu. Şötıreti her •·eri tutt-..ı. 
Akademinin rivaset kiirı:iisüne ılk 
çıktığı gün, Tuğnıl ne diyeceğıni. 
ne yapacağım bilmivordu. 

Anesini"', babasmlı., o c;ene ilk
mektebi bitirdığı zaman aldıkları 
bisiklet için duyduğ'!ı sevinçt hatı!'
ladı. Kürsünün basamaklarını çı
karken içindeki bir boşluğun asıl 

şi.ındi dolduğunu hissediyordu. Ol
gun kalbi bugüne kadnr kendinde 
bir şeyleri eksık göriiycrdu. Şi"Tl

di aramış olduğu şeyi buldu:!unu 
zannetti. 

kalbi şimdiye kadar kendisinde bir 
şeyleri eksik görüyordu. Y <ıvaş ya
vaş genç kıza y3!daşt1 . Şimdiye ka· 
dar aramış olduğu şeyi bu an.da 
bulduğunu zannetti. 

iV 

Y ı1 dediğin ne olacak? Ağır, 
ağır, fakat çabuk geçtL TuA 

ru1 aradığını sanatle bulmak is
tedi. Kendisini sanate verdi. Meş
hur alimin sanate meraklı herke
si şaşırttı. Fakat memnun ettL O
nun yazd1ğı şiirler dillerde dolaş
mıya başladı. Münekkitler kaç se
ne içinde onun Şl'r peygamberi ol
duğunda ittüak ettiler. 

Eserleri denizler kadar engin, 

semalar kadar uçsuz bucaksızdı. A· 
kan şelalelerin ahengi, hışırdıyan 

ağaçların yaprakların terennümü 

ancak Tuğrulun şiirlerinde vardı. 

Yurt halkı onu gördüğü yerde so
kakta, parkta, evinin önünde al -
kışlıyordu. Milletine hem ilim sa-

·--.,.._~~·-::rv .. t;&~:ıu-a. s•.,;: 
bir kimsenin veremtyeceği şeyle-
ri vermişti ve millet mecllsınin ka
ran ile kendisine en büyük sanat 
mükafatı, en büyük merasi.:nle ve
rildi. Bu mükafat için milletine na
sıl teşekkür edeceğini bilmiyordu. 
Şaşırmıştı. İçindeki bir boş1uğun 
asıl şimdi dolduğunu hissediyordu. 
Büyük sanatkar ruhu şimdiye ka
dar kendinde bir şeyler eksik gö
rüyordu. Kalbi heyecan ile dolu i
di. Şimdiye kadar aramıc; olduğu 

şeyi bir anda bulduğunu zannetti 

v 
yıl dediğin ne olacak? A~, 

ağır, fakat çabuk geçti. Tuğ 
rul ihtiyarlamıstı. Geçm1ş günleri 
anarak yaş1yordu . İşi gücü sık sık 
kendisini ziyaret eden gazeteciler
le konuşmaktı. Onu seven bütün 
millet evine gelip gidiyor. hr>tınnı 

soruyor. elini öpmek şerefine nail 
oluyordu. 

Bir gün fena halde hnstalandı. 

J3üyük doktorlar onu kurtarmak İ· 
Çin biribirlerine girdiler. o, artık 
çabuk bu ıstıraptan kurtulmak is
tiyordu. 

III 

Y 
~isikleti, ilmi, sevgilisi, sanati gi· 

ıl dediğin "le o!ncı.ık? Bfr ka- b h t ı aya mı, bir işin\' yaramıyan ih-
çı daha geçti. Tuğrul aşık t' .. ıyar. vu. cudunur• da bırakıp gider-

oldu. Sevgilisini öyle, o kadar bü- k e_ n, ıçındeki bir boşlugu~ n asıl şim-
yük buldu ki, sevincine payan yok- eli d ld 
tu. İlmi, her şeyi ihmal etti. Artık 0 uğunu hissediyordu. Boşlu-

ğa susayan ruhu şim<liy~ kadarken 
kendisini böyle kuru şeyler tat _ dinde bir şeyler eksik görmü t"' 
min etmiyordu 0.'lima değişik ye- S f ş u. 
ıri heyecana muhtaçtı. Sevgilisini on ne esini teslim ederken, şimdi-
d 
.... d""k k d' . b" ye kadar aramış olduntı soyi bu an 
uşun u çe en 1sını ır peri ül- d b ld " .. ~ -

kesinde zannediyordu. Sevdiği genç a u uğunu zannetti. 

o kadar güzel, o kadar güzeldi ki, ı-
Tuğrul ona do1rnnmıya kıyamıyor- , ••••••••••-, 
du. Bahar ve yazı neşeli kırhrda 

tabiatin kucağında kendilerini un~- T A· ~· 
tarak geçirdiler. ·~ 

Hayat sevgi ile dl)lunca ne ka _ 
dar manasını 'tnzanıyordu. Tozlu 
kitapların arasında ..;alıştığı, saat· 
lerce dald1ğ1 hatta yemeği bile u
nuttuğu anları h:ıtırladıkça 'I'uğrul 
ürperiyor, sevgilisine dah'l çok so
kuluyordu. Kış geldi ve evlendi
ler. Tuğrul, gelinlik beyaz elbisesi
nin içinde sevgilisiııi görünce ne 
diyeceğini, ne yapacağını bilmfyo· 
du. İçindeki boşluğun asıl şimdi dol 
duğunu hissediyordu, A~kla dolu 

Mat sn 
Kitap, gazete, mecmua ve 

her türlü tabı, cilt ve klişe 
i,leri yapılır. 

TAN Matbaası - lstanbul 

Telefon: 24310 

J 
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Roma 
.. lakatının 

Neticeleri 
(Başı 1 tıclde) 

müsbet neticeler yok değildir. Bi-. 
liıkis şimdiden sonra Avrupa mu 
kedderatı üzerinde mühim tesir
leri olacak bir takım müsbet ne
ticeler elde edilmiştir. Bu netice
lerin birincisi ve en mühimmi to
taliter devletlere karşı demokrasi
lerin mukavemet göstermeleri h.i
zumunu meydana çıkarmıştır. To
taliter devletlerin muvaffakıyet 

sırları karşılarındakinin zaafların

dan istüade ederek onlan ürküt
mek ve istediklerini kabul ettir
mekti. Mister Chamberlain de, de
mokrasilerin zaafını itiraf ederek 
dünyayı harbe sürüklemektense, 
diktatörlerin teklülerini kabul et
meyi tercih ediyordu. Fakat bir 
defa bu siyaset bütün demokrat 
memleketlerde büyük aksüliune!
ler yaptı. Ve artık mukavemet za
manı geldiğine kanaat edildL Bu
gün, ne Fransa, ne İngiltere ve ne 
de Amerikada totaliter devletle
re karşı müsamahak:.r hareket e
decek bir hükıimet artık mevkiin
de tutunamaz. Onun içindir ki, 
Fransada Daladier ltalyaya karşı 
gayet sert cephe alınış, Amerika 
da Roosevelt totaliter devletlere 
karşı harp açnuş ve İngiltere de 
Chamberla\n yatışb:rnut siyasetin
de ıµ-tık müsamahaya nihayet ver
miye mecbur olmuştur. 

Roma konferansında elde edı1en 
ikinci mühim netice, tlemokrasiler 
mukavemet gösterince totaliter 
devletlerin ricat ettiklerinin teza
hür etmesidir. Romada Fransa ve 
1ngı1tere mukavemet gösterince, 

Roma bütün iddialarını ileri sür
miye bile cesaret edemem.iştir. 

Bu konferanstan çıkan üçüncii 
mühim netice de, denwkrasilerin 

artık ricat edecek mevkide olına
malarının anl~roasıdr. Art..k bı
~ak kemiğe dayanmıştır. Totaliter 

devletlerin istekleri demokrasi
lerin hayatı meselelerlle al!tkadar. 

dır ve demokrasiler müteaddit de
falar, iş kendi h!lyatl meselelenne 
temas ettiği zaman harp kopabile
ceğini nan etmckte11 gerı kalma
mışlardır. Bu defa İtalyanın istek
leri Fransa ve İngilterenin Akde

ı>lzdeki hakimiyetlerini rahnedar 
edecek mahiyettedir. Onun için de 
demokrasiler mukavemetten ba~ka 
~e buJa.mam1şJardır. 

• Şhncll ne olacak'! 
Mussolini bu mafltlbfyeti ka

bul edip oturacak mı? 
Şimdilik ttaıyam:n yapaea~ ~, 

İspanyaya fazla miktarda asker ve 

mühimmat gönderip Frankistlerin 
katı galebesini temin etmek ve İs
panyayı bir İtalyan vasa1 hüldi
meti haline getirmektir. Akdenizde 

ltalyamn nüfuzu altında bir İıt
panyanın mevcudiyeti İngiltere ve 

Fransanın Akdenlzdeki hakimıye
tıni 88l'Sacağı için. bu suretle on-
lan pazarlığa mecbur etmektir. 

Fakat bu neticeye ne kadar za-

manda varılabilir~ Franko ne ka
dar zaman içinde kati zafere va

rabilir? Bu, bilinemez. Kaldı ki, 
Fransa, İngiltere ve Amerika ş.iın
diden sonra hiikıimetçilere yardı
ma karar vermişlardir. B·ı yardım
lar başlarsa İspanyadaki dahili 
harbin daha .pek uzun sürmesi ih· 
timali çoktur. 

-0-

İspanya Meselesi Fransa İle 
İtalyanın Arasını Açh 

(Başı l nclde) 
olmakta ve şu sözleri söylemektedir: 

"Mussolinl Londra ademi müda • 
hale planını tatbik etmek fikrinde ol 
duğunu söylemeğe cesaret ediyor. 
Altı aydanberi Cüm.huriyetci ordu -
sundaki ecnebiler ent-ernasyonal kon 
trol altında geri alındığı halde Fran 
ko nezdindeki İtalyan fırkaları nıü -
temadiyen yenileniyor. Hatta son ha 
rekatta bu fn·kalar Katalonyaya kar 
şı birinci derct"ede rol oynamıştrr. 

Mussolininin bu hattı hareketi ancak 
bir şey ifade eder. Fraqsız - İspanyol 
hududlarmı kapalı tutmak ve İtal -
yanm Frankoya ask-er, top ve tayya· 
re göndermesini temin eylemek! Bi
naenaleyh Frnnsız ve İngiliz efkarı 
uınumiyesi, ademi müdahale planı -
nın böyle rezaJet derecesine varan 
ihlali karşısında hala bu plana bağlı 
kalıp kalmıyat"a.klarını beyan etme • 
lidir.,, 

M. Blum Fransız hududunun der
hal açılması lehindedir. M. Blum, 
dün Başvekil Daladiet ile görüşmüş 
ve anlaşılan iki taraf İspanya me
selesi üzerinde konuşmuşlardır. 

Nota, şu suretle devam ediyor: 
Romanın mesul mahafili, f tal ya

nın İngiltereden mutavassıt sıfatil.e 
hareket etmesin1 istemiş olduğu su
retindeki hayali ve saçma şayiaları 

katı surette tekzip etmektedir. 
Nota, bunu müteakıp Chamberla!n' 

in İngiltere ile Fransa arasındaki mü 
nasebetlerin sıkt samimiyetine tel -
milı etmiş ve Mussollninin de Ro -
ma - Berlin mihverinin İtalyan siya
setinin esasını teşkil etmekte berde
vam bulunduğunu teyit eylemiş ol
duğunu beyan etmektedir. 

Roma ~ahfillerine göre, bu yazı, 
Fransaya karşı ciddi bir ihtardır ve 
Fransayı İspanya cümhuriyetini kur
tarmaktan alıkoymak için yazılmış-

Arazi 
Affına 

Vergisinin 
Dair Kanun 

tır. Fransa, İspanya cümhurlyetçlle
rine yardım edecek olursa İtalya her 
şeyden evvel ademi müdahale anlaş
masını feshedecek ve istediği gibi 
serbest hareket edecektir. 

ltalyan Gazetelerine Göre 
Siyasi ve Askeri Vaziyet 
İtalyan gazeteleri Frankistlerin Ta 

ragonayı işgal etmelerini, cümhuri
yetçilerin şimdiye kadar göstermek
te oldu.klan mukavemetin çökeceği
ne alamet olduğunu yazmaktadırlar. 

Gazeteler, İtalyan askerlerinin İs
panyadaki muharebelere iştirak et • 
miş olduklarını ehemmiyetle kaydey 
lemektedirler. Bu gazeteler. Tarra -
gone'un sukut etmesinin bir faikiyet 
temin etmiş olduğunu yazmaidadır
lar. 

Denize açılan bütün Ebre vadisi, 
Frankistlerin elinde olduğunu ve bu 
vaziyetin onların yakında Barselona
yı ihata etmelerine medar olacağını 
Piccolo gazetesi yazmaktadır. 

Diğer taraftan Fransada cümhuri
vetçiler lehinde teressüm e1ı 1ekte o
lan bazı hareketlere telmih eden İtal-
yan gazeteleri, yeniden ecnebiler ta
rafından yapılacak herhangi bir mü
daha 1 enin yalnız Negrin hükumeti i
çin değil, belki başkaları için de fe
laketengiz netayiç tevlit edeceğini 
yazmaktadırlar. 

Cenevre, 16 (A.A.) - Millet1er Ce-

miyeti konseyi, bugün öğleden son
ra saat 16,30 da cümhurfyetci İspan
yada bulunan ecnebi gönüllülerin 

geri alınması meselesini tetkike me
mur beynelmilel askeri komisyonun 
raporunu müzakere edecektir. 

Konseyde son İspanya vaziyeti do
layısile İspanya hariciye naztrı Del
vayo'nun yapacağı beyanata büyiik 
bir ehemmiye\ verilmektedir. 

Çocuk Esirgeme 
Kurumunun Faaliyeti 

'.r A N 

Ankara 
Müddeiumumisinin 

Beyana fi 
(Baf' 1 ncide) 

rerek Ekreme namı müstearla bir 
pasaport tedarik etmek suretiyle 
kaçırmış bulunduğunu ve hadise • 
de elyevm mebus bulunan üç ki -
şinin de isimleri geçtiğini ve bu iş
te bazı devlet memurlarının da rol 
oynadıkların1 yazmıştı. 

Gazeten;n sahibi bulunan. Ah
met Cemalettin Saracoğlu. bu hu
susta İstanbul müddeiumumisine 
vermiş olduğu ifadede yazıyı ken
disinin ya'Emadığını, İbrahim Hak
kı Konyalı ile Murat Sertoğlunun 
yazdıklarını bu hususta kendisi -
nin ne bir malumatı ne de bir de
lili olduğu11u beyan etmiş. Murat 
Sertoğlu İ1'e, yazının bazı eski dev 
lct memurlarının rol oynadıkJarı 
bir hadise. başlığım kendisinin 
koyduğunu memuT kelimesinin 
yanlışlık e~eri olarak yazıld!ğını 

yazıyı İbrahim Hakkı Konyalrnm 
yazdığını:, kendisinin hadise hak -
kında bir delil ve maliimatl ol -
machğını il<!ri sürmiic;tür. 

İbrahim Hakkı Konyah ise ken 
disinin hic bir malfünah olmadığı
nı, yazıyı 'lurat Sertoğlunun ken
disine vermi~ olduğu notlar üzeri
ne yazdığın, haşk:ı hiç bir malu -
mat ve delili buhınmadığrnı beyan 
etmek suretiyle yazı hakkrndaki 
bilgisini, işi tnmamiyle inkar eden 
Murat SeTtoğluna atfctmi<ıtir. 
Diğerlerinin verdikleri ifad ~ler 

de bunlara müşabih bulunmaktadır. 
İfadelerine müracaat edilen bütün 
muharrirler, tahkikatı tenvir edebi
lecek ne bir delil ne de bir ipucu 
gösterememisler, hadise ll2kkında 

ki malumatı yekdiğerinden a1dlkla 
nnı ve yazılarını, böyle o1abUır tar
zında tahminler yapmak suretile yaz 
mış olduklarını ifade eylemişlerdir. 

Bunların bütün ifadelerini, birbiri -
ne benzedikleri için, burada zikret-

Ankara, 16 (Tan Muhabirinden)- Ankara, 16 (A.A.) - Son on beş mekte bir fayda görmüyorum. 
1935 mall yılı sonuna kadar olan a- gün içinde Çocuk Esirgem.? kurumu Görülüyor ki, sayın ·Adltye veki
razi vergi bakayasımn munzam ke- merkezinde 313S çocuğa b3.kılmıştıt-:- linin Parti grupu içtimamdaki beya-
sir ve cezalarile birlikte affın;ı rfo,,. Bunlardan 350 ,.....,.,,.,,. ..,..,..,"'"" " • - · -

k l "'yih ,... lis ld" B la"'_ 300 yavrunun dişleri tedavi edi1miş lerin indi tahminlerine ve daha doğ anun a ası J.nec e ge ı. u . . 
ah d

_,.... 1 - 1340 mal"'ı ve 1034 çocuk sıcak banyodan fstı · rusu gazete satışını temin etmek gi-y a a.ıı... esas ara gore . • _ 
yılı ba dan 1935 mali yılı sonuna fade etmiştır. 1440 sut y~vru~n!l bi ticarl bir maksat ve gayeytı ma -

d kişm 1 _;. 1 k t b k süt damlasından 950 kilo sut verile- tuf bulunmaktadır. ka ar sene ere uı• o ara a a - . 
kuk etiriltmiş ve bu yeni kanunun rek beslenmiş ve 195 lira 24 kuruş Efkan umurniyeye bu ci}-P.ti va-
meriyeti tarihine kadar tahsil edil- para yardımı, yapılmıştır. Keçıören- zıh ve kat'l bir surette ifade eder -

l 1 z1 .• bak deki ana kucağına analan lohus~ ken bazı gazetelerde müntesiı· "Se-mem ş o an ara vergısı ayasımn 

munzam kesirleri ve cezalarll~ biT- iken ölen dört yavru alınarak sağ- kiz ay akdem keşfedilmiş olan bir 
Erle kayıtlan terkin olunacaktır. lıklarına vanlmıştır. işin neden bu kadar müddet bırakıl· 

Bu kanun meriyete girdikten sonra Arazi Vergisi dığı,, hakkındaki suale de cevap ver 
me:z:ktir senelere ait olmak üzere ye- mek isterim. 

'd arazi gisi tahakkuk ettiril- Kanununda T6dil6t Ceza usulü muhakemeleri kam1-
nıt en-'~- ver nunda, bir iki hal müstesna olmak 
m yecc::.&ı.ı..r;. · · )- - b' h k 1·· k . - Ankara., 16 (Tan Muhabınnden uzere. gıya ı mu a eme usu u mev 

Vergi mllrtanm anlama için mu Bina vergisi kanununun üçüncü m~d cut değildir. Firari olan bir şahsın 
racaat eden emlak sahipleri fle ye- desi mucibince hükUmetimizle siya davası, müruru zaman hadc11ne ka
niden inşa olunmak veya :krymetı si münasebette bulunan ecnebi dev dar o şahsın aranmasile iktifa oluna 
arttm.lmak veya eksı1ti1mek suretile Jetlerinin sefaret ve konsolosluk bi- rak bırakılır. Firar ettiği anlaşılan 
vukuat görmüş olan bina ve arazi i- nalarmın mütekabiliyet şarti1e ver- mahalden iadesi istenilmiş ve neti -
çin bir defaya mahsus olmak üzere giden muafiyetleri kabul edilmiş ol ceye intizar olunmuştur., gelen ce
sahiplerine tebliğ olunan tezkerele- duğu halde sefarethane veya konso- vaplar suçlunun arand1ğma müteda-
re mukabil alınmakta olan tezkere · "b ı t t d k loshane yapılmak üzere meccanen irdir. u unamamş ır .. , arzm a a. 
bedelleri de vilayet hususi idareleri- tefviz olunan veya bu maksatla s~- tiyet ifade eden bir malumat gelın-
ne devredilecektir. tın alman arazi ve arsalarla ayneH ceye kadar da dava, neticelend:ril -

Mal san~da mevcut olan · An k b.. 1 · b. veya yıkılan sefarethane, kon.c;olos - miyecektir. ca oy e resmı ır 

tezkereler parasız olarak hususi idı:ı hane arsalan vergi mükellefiyetin _ malumata sahip olunduktan sonradır 
relere devrolunacaktır. den istisna edilmemiştir. Ecnebi ar- ki, hilen mevkuf bulunan şenld cür 

istatistik Umum 
Müdürlüğü 

Ankara, 16 (Tan Muhabiri.nden)

İstatistik umum müdürlüğüne umum 
müdür muavini Sabit Aykut vekale

ten tayin olunmuştur. 

salan sefarthane ve konsoloslulcfa.- münün davast tefrik edilere!t mah
nn tahtı tasarrufunda bulunan bi • kemeye tevdi edilecektir. Bu cihetiıı 
nalara tanınmış olan vergi müke1le- de efkarı umumiyece, bu suretl~ bi· 
fiyetlerinin mütekabiliyet şartil~ !inmesi faydalıdır. 
mezkU:r sefaret ve konsolosluklara ----

Çankırıda Bir 
Ceset Bulundu 

Fransa 
TCiviz 

Vermez 
~ 

Paris, 16 (A.A.) - Radikal icra 
komitesi, Başvekil Daladier'nin iJ:a
hatını dinledikten sonra ittifakla ka
bul ettiği karar suretinde ezcümle di
yor ki: 

"Fransız - Alman deklarasyonıı i
ki millet arasında teşriki mesai i.imit
leri beslenmesine müsaittir. 

İtalya, Fransanm Romaya büyük 
elçi göndermiş olmasına, kabulü im
kansız istekler kampanyasile muka
bele etti. Fransa bir toprak terki ta
lebini hiçbir zaman nazarı itibara ala 
mıyacaktır. Hava, müzakerelere baş-

' . lam.ıya imkan verince, herhangı su-
retle olursa olsun Fransanın hakimi
yetini müteessir edecek olan taviz • 
lerde katiyen bulunulmıyac;ıktır. 

Karar sureti, müteakıben. general 
Frankonun İtalyadan asker ve mal
zeme almakta devam ettiği ve Bale
ar adalarında ve Fastaki İtalyan ijs· 
lerinin Akdeniz münakalatı için ciddi 
bir teh!ike teşkil eylediğini !taydet
mekte ve hüktımetten vaziyetin tek
rar tetkikini istemektedir. 

İcra komitesi Daladier hükfimeti
ne ittifakla tam itimadını bıldirmek-
tedir. 

Nehirde 
Bir Adam 
Boğuldu 

Aydın, (TAN) - Dün Mendres
te bir kaza olmuş, tedbirsizliği yü -
zünden bir delikanlı boğulmuştur. 

Dalama kamundan Mustafa adın
da bir delikanlı Köşk pazanna ~el
miş, akşam üstii Dalamaya dönmek 
üzere yola çıkarak Mendres nehrin
de Sal mevkiine gelmiştir. Bu sı.ra
da sal karşı tarafta bulunduğundan 
salı getirip eşyalarını naıklettirme...: 

üzere soyunarak Mendrese girmiş 
ve salın palamarına tutunarak ileı-
lemeğe başlamış, fakat suların şid-

~iyerek palamarı bırakmı v"e akın
tıya kapılarak boğulmuştur. 

Sal ve diğer yolcular vaka mahal 
tine gelince zavallının elbisesi ve 
eşyalarını görerek tanımışlar ve vak 
adan zabıtayı haberdar etmişler -

dir. * Aydında çocuklar arasınd::ı kı
zamık hastalığı görülmüş ve zatür
ree ile ihtilat neticesi tek tük ölüm 
vakası da kaydedilmiştir. Sıhhat da
iresi gereken tedbiri almış ve halk:.ı 
beyannameler dağıtarak korunma 
tedbirlerini bildirmiştir. * Beden terbiyesi umum müdür 
lüğünün, klüplerden oku1 talebeleri
nin kayıtlarının silinmesi hakkında
ki emri arasında hiç okul talebesi 
bu1unmıyan Aydın ve Sümer klüp
lerin:i müteessir etmemişse de c!l~er 
klüpler bilhassa liglerin başlamak 
üzere olmasından çok sıkılmışlardır. 
Karapınar klübü bu yüzden liglere 
iştirak edemiyeceğinl bölgeye bil -
dirm1ştir. 

17 - 1 - 1939 ===-== 

Akdenizde 
Statuko 

Bozuluyor 
(Başı 1 ncide) 

bahls meV'ZUU olmamıştır. Neticf 
daha fazla manevi veya pisikolojil> 
mahiyettedir .• , 

İngiltere muhalefet lideri Atlee 
dün söylediği nutukta Chamberlain'· 
m Romada bir şey yapmadan döndü· 
ğünü anlatmıştır. Mussolininin ver
diği söze itimat olunacağını hiç bir 
veçhile isbat etmediğini söylemiş ve 
nutkuna devam ederek: 

"Hakikat, B. Mussolini ile B. Hii 
lerin Avrupadaki taarruzkar siyaset· 
lerine devam etmekte olduklarıdır. 
Hepimiz İngiliz, Alman ve İtalyan 
milletleri arasında iyi münasebetle
rin teessüsünü memnuniyetle karşı • 
larız, fakat seniyetleri inkar etmek 
karşımızdaki insanlarda hüsnüniyet 
mevcut olmadığı halde bu hüsnüni ~ 
yetin ınevcut olduğunu iddia eyle -
mek suretiyle bu yolda ileri gitmeğe 
imkan yoktur. 

Hava kuvvetleri, İngiliz gemile
rine hiicum ve masum işçilerle çocuk 
larr itlaf eden bir adama İngiliz ba~ 
vekilinin resmen dostane bir ziyaret 
te bulunması, gerek memleketimiz 
için, gerek sulh davası için iyi birşey 
değildir .• , 

Fransız gazetelerinden Matin'e gö
re, İtalyanlar statükoya riayet taraf
tan değildirler. Yeni bir muvazene! 
kuvva lehindedirler. 

Oeuvre gazetesine Cenevre'den ya
zılıyor: 

Kendilerile görüştüğümüz !ngili% 
ricalinın kanaati şudur ki: İtalya Ak
deniz işinde Fransa ile muslihane 
bir anlaşmaya varmıyacaktır. Fakat 
İtalya Fransaya hücum edecek vazi
yette de değildir. Binaenaleyh İtal
ya Almanyanın müstemlekeler işin1 
bütün kuvvetiyle mevzuu bahsetme
sini bekliyecek ve onun arkasından 

rahat\a yürüyecektir. 
Populaire gazetesi diyor ki: 
Paris, 16 <A.A.) - Yüksek tahsil 

talebesi evvelki gece Roma, Torino 
ve Milan gibi İtalyan şehirlerinin is
rek 'otmraıın yc~nk. \eup.:>lcuo•-.$\Tlrc» 

taşıyan kii\ük afişler koym.uşla~d1r. 
Tanzifat servisi, bu afışlerı kal-

dırmıştır. 

Londra, 16 (A.A.) - Havas Ajan-
sı muhabirinden: 

İyi mallımat almakta olan mahar:ıl, 
Roma görüşmelerinin filen tamamile 
menfi bir netice vermiş olduğu ve 
İngiltere hükumetinin halihazırda 
başlıca meşgalesinin anavatanın ve 
deniz aşın memleketlerin müdafaa-

ı tarsin etmekten ibaret bulundu-
sın d" 
ğu mütaleasını scrdetmekte ır. 

Batakltğı Azmak 

Kurutuluyor 

Vaziyeti müzakere etmek üzere 
lig heyeti bir toplantı yapmağı ka-, 

Aydın, (TAN) - Buradan :!-3 
kilometre uzaktaki meşhur Azmak 
bataklığı kurutulmak üzeredir. Ya· 
zın 3 bin hektar araziyi kapladığı 
halde kışın 12 bin hektar toprağl su 
lar altında bırakan bu bataklığın 
enhari sagire kanununa tevfikan 
rnükellefiyet usuliyle kurutulması • 
na teşebbüs edilmiş, fakat muvaffa
kiyet elde edilemiyeceği anlaplm:ış· 

rarlaştırmıştır. 
tır. 

# * Önümüzdeki Şubat ayında. Bunun üzerine Nafia Vekaleti, 
ilcisi ilçelerde, altısı ka~unlard~ ;e bataklığın kurutulmasını 35 bin ll
birisi de köyde olmak uz~re iltmtz- raya bir müteahhide vermiştir. Mü
de yeniden dokuz ı:alkevı açılacak· teahhit bugünlerde işe başlamak ü
tır. Yeni Halkevlen Bozdoğan, Ka- zered· 
racasu, Karapınar, Germencik, Atça, Aır. ak b taldıgıv kurutulunca 

ıw..· y · azar zm a 
Kuyucak, Sultan:ııuısar, enıp henı A d bir sıtma kaynağından 

Mısır Harbiye Nazırı 

istifa Etti 
Kahire, 16 (A.A.) - Daha 11 son

kanunda çekilmek arzusunu izhar et
miş olan Harbiye nazın Hasan Sab
ri istifasmı vermiştir. 

Sovyet Rusyada 
Teşkilat Şefleri 

Mahkemeye Verildi 
Moskova, 16 (A.A.) - Havas: 

ait bu gibi arazi ve arsalara teşmi
li tabii görülmüş ve bu maksatla a· 
razi vergisi kanununun ikinci mad
desi.ne bir ftkra eklenmesine att hil
kUınetçe hazırlanan layiha meclise 
verilmiştir. 

Çinlilerin Taarruzu 
Muvaffak Oluyor 
Şunking, 16 (A.A.) - Çin ajansı 

bildiriyor: 

Çan km, IT AN) - Geçen haftaki 
fırtına ve tipide buradan yirmi kilo
metre uzakta kara saplanan ve 12 yol 
cusu bir saat ilerideki karakola iltica 
eci.en posta kamyonunun şoförü Mus
tafanın cesedi bulunmuştur. Şoför, 
karakola yüz metre kalar"t donmuş 

ve üzerini yirmi santim kar örtmüş

k ] ·1 U 1 k- - de açıln y m 
amun arı e mur u oyun kurtulacak. hem de en iyi cincı pa-

ca.ktır. H l muk yetiştirmeğe elveriştli 12 bin 
Parti tiyönkunılu buralarda a - hektarlık bir saha elde edilıni'j ola

kevi açılmasını kararlaştırı:ntŞ ve 
merkeze arzetmiştir. 

Bir Kızı Kaçırdılar 
Çanakkale (TAN) - Dimetokada 

oturan Bursalı Mehmet kı.ZI on Yedi 
yaşlarında Nefise Üstün, annesiyle 
beraber Akbayrak köyüne giderken. 
Çavuş köyü kenarında bir tecaVÜze 
uğramıı-ttr. 

caktır. 
Bataklığın sulan, Aydm - Muğla 

şoşesi üzerinde açılacak on kilomet
relik bir kanal vasıtasile Koçarlı na 
hiyesinin Osman Bükü kövil önün
den Mendres nehrine akıtılacak Harbiye nazın istilasında hüküme

tin takip etmekte olduğu siyasetin 
Mısır ordusunun istiklalini ihlal e
decek mahiyette bulunduğunu ve nr 
dunun başkumandanı sıiatiyle Krala 
müracaat hakkından da mahrum e
dilmesine binaen istifadan başka bir 
çare bulmadığını yazmaktadır. 
Başvekil bu istifayı kabul etmiş

tir. Gerek Harbiye nezaretine gerek 
münhal bulunan ziraat nezaretine ta 
yin edilecek zevat araştırılmaktadır. 
Manmafih Harbiye naztnnın istifosı 

üzerine bir kabine buhranının da çık 
ı:nası muhtemeldir. 

Sovyetler Birliği müddeiumumisi, 
Vinçinski, son inzibat kararnamesine 
muhalif hareketlerinden dolayı bir
çok müessese, teşkilat ve atelye şef
lerini mahkemeye vermiştir. Son gün 
lerde bazı şeflerin vazifelerıne get; ge 

len işçiJere yol vermekten imtina et
tiklerinden şikayet edilmekte idi Bu 
şefler işçilerle aralarının bozulması
nı istemediklerini, işçilerinin esasen 
U organizasyon, matbuat kanununun 
mekte idiler. Kararname ise inzibat
sız amele hakkında cezaların derhal 
tatbikini emretmektedir. 

Çin kıtaatı son günlerde Şansi'nin 
cenup batısında mukabil bir umumi 
taarruza geçmişler ve muvaffakıyet
li neticeler almışlardır. Şınhs1en. 

Tahing, Puhslen ve Hsiangnıng'l is
tirdat eden bu kıtaat San nehre ve 
Fen ırmağına doğru çekilen Japon • 
lan takip etmektedir. Bu mühim mu
zafferiyet Japonların Çinin batı şima 
tine doğru bir taarruzunun önüne 
geçmektedir. Japonlar bu taarruzla 
Şensih'i ele geçirmeyi ümit ediyor • 
lardı. 

tür. 

Spor Sitesi Kuruluyor 
İzmir (TAN) - Hilal - Melezça

yı _ Kiıltürpark arasında kurulacak 
spor sıtesi için faaliyet ilerlemiştir. 

İtalyan miman Vlyeti Vlyoli bu
raya ~elmiş; mahalltnde tetkikler 
yapmış ve proje ile planlarını hazır
lamak üzere Roma ya dönmüştür. 

Dimetokadan Abdullah oğlu Ka -
zım Kavak. Hasan oğlu Talikacı, Ka
tırca köyünden Hüseyin oğlu Yıl -
maz, Ndiseyi zorla bir arabaya bin-

Evveı.a stadyom yapılacak, bila • dirip kaçırmışlardır. _ 
hare at koşulan sahası ayrılacak, bu- Nefise, İdriskoru Jcöyunde İsma -
nu diğerleri takip edecektir. Spor si- ilin evinde bulunmuştur· Kazım ta
tesi azami üç sene zarfında kurula - rafından getirildiği sanılmaktadır. 
caktır. Kızı kaçıranlann hepsi tutulınuştur. 

/ 

tır 

Bir Kadın Kulübessn e 
Ölü Bu undu 

Şehremininde Karabaş mahalle
sinde bir kulübede oturan 60 yaşla
rında Nazife adında bir kadın ku lil
besinde ölü olarak bulunmuştur. Be· 
lediye tarafından yapılan muavene
de Nazifenin neden öldi.iğü teshit e
dilemediğinden ceset. morga kaldırıl-

~ır. 

n 
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~l ______ H_a_ri_c·_,_A~s~ke_r_i_K_~_a_a_t __ lla_n_ıa_" ____ __.f 1 OSMANLI BANKASI l Tesisatı Elektrikiye 
Türk Anonim Şirketi 

31 llkteırl• J9l8 TarJ•lacleil Vaziyet 
J\ICTIF. PASIP. 

SATIE 

lstulba Ş. P. 
p Direktörlük, şirketimiz memur ve 

• müstahdemlerinin 1938 senesine alt 
- Sarı renkli hüviyet varakalarınm 1 -. s.tnaye 10.000.000 - ikincik.inun 1939 du itbiarm iptale-

S.000.000 Sıatü muclbfnee a1ftlaa lhu,at _ . dilerek 1939 senesine mahsul K.mm-
atçeat UDO.OOO - -

2 
zı renkli varakalarla değiftirlldijinl 

" 6800 1564 • 
• 6800 1564 • 
" 4200 966 .. 

Makarna 1500 330 • 
• 1500 330 " .. 1500 330 " 
• uoo 330 • 

• 
" 
" 
" 
" 
• 
• 

" 
" 
" 
" 
• 
" 
• 

5 
1 

reda-u- .._~n ... --~'- 109.660 H ttıı• ·--.TUIUllS 111UU1m-~ sayın müşterilerinin i ama --J · 
Oötlkfflllnde ldeneoek _.. 

1 1 
ler. İşbu kartların bquıda prUüJni-o 

ler ft vadeli llD9tls 239..341 mı unvanı olan "Tesisatı Elek~ 
Alacaklı cari h.aplar 18.208.'182 il I ye Türk Anonim Şirketi (Satie),, 
Vadeli bo"Otar ft cari heMıplar 1.268.998 ll 8 ibaresi ile 1939 teııesi y•n11dır. B1I 
s..heller 1.013.909 2 - evsafa uymıyan kartlar sahte addedi-
Müıeferrft 671.105 10 10 lecek ve hamilleri zabıtaJa btJdtılJe. 

cektir. 

-
Kilo 30."151.777 • 1 I0.7H.m • 5 

~· Dr. Suphi Şenses ~ Mıktan Tahmin ftatı tık teminatı 
Kilo Lira Lira 
4000 780 17 Babaeski 

Kuada mantık old.,. tudlk ol•m 
lılenl lılurablul8 td ... ,,.. .... lla.taMd•ft -~

Bqolhl YlldJ& *111DM1 brpa Lek
le!r afttlrhman. J'aldrlf!'re na,.,.~z. 

ft 
4000 760 17 Vize 
8000 1520 114 Pınarhisar ıarnizonu 
Yukarda dm mıktan ilk teminatı yazılı ıaz yatı ihtiyacı 8.2.939 

günü ... t 15 de açık eksiltme ile alınacaktır. Taliplerin bildirilen gün 
ve saatte Vizede tilın utmalma komisyonuna miıracaatlan. (7'16) (346) 

Umaml Mahuehe Şefi 
G. DELLA SUDDA 

ft:ıilte U1111111l Mtldlrl 
P& o•aa.ı.t 

TeL 41114 

* KırJdarell tilmenl için 10.000 kilo kuru fasuly«? pazarlıkla •tın alı-
nacaktır. Ko. da mevcut nümunesine göre taliplerin 20.1.939 cuma gü
nü saat 15 de Kırklartlinde tüm satınalma Ko. na gelmeleri. (777) (347) 

DiPTiR TUTAN .-!! 
Ve Blllnço çıkaPaDlar 

Profell§r JIC&nilrcan'm -Yeni 
mahuehe 1181116,, lritllbllld*l 

* Aşağıda yazılı erzaklar Vize tüm satmalma komisyonunda mOna-

mufusal defter tat!Aatuiı ~ 
rebllirler. 122 buçuk ~~ 
tkhRl Kt~e ntıhr. 

kuaya konulmuttur. bteklllerln btJdlrilen ıan ft 1Utlerde Vı.ede ko 
milyona mtiracaatıan ('178) (MI) 

Cinsi MJt. Mu be- M. Dalltme f8)dl flinü uati btMl 
ZAYi PORTFOY. 

tan deli Teml-
lllo Lira Lira ' 

içinde Haydarpqadan Afyona 
ıttme 2 nc:ıl me.ld tl'ell bileti 
bulunan bot bir portföyü Beyof· 
hında .,.t obnuştm. Bulan Str
kecide Özlpek Palu oteline Retir
ditlerlnde mmmun edflecektir. 

Bulpr 
Buıaur 
Bulgur 
Şehriye 

32000 3840 288 Açdc ebtttme 1.2.939 ti Babaetkl 
37000 4440 833 Açık euUtme 1.2.nt 11 vm 
51000 6120 4.59 Kapalı zarf 10.2.939 15 Pınarhisar 

100 Pazarlık 20.1.939 15 Babaeski 

• 500 • • • 15 Vtze 

• 600 • .. • • Pmarhtar Şarap, alkol. .,un. ,.,, bu'laJ&, .... 
bk. n her Ç911\ n b~Okte AÔıAÇ 
ruçu imal edm fabrikam, mektıap 
la ela .aparlf bba1 ewtml ~ mQf
tertlertne bUdlrtr. Tophane hurma 
10kô No D l'\aca l'abrfba 

" SOO " ,. ,. " " top A. 
Toqeter '7000 1890 142 Açık eksilt- 8.2.939 15,30 Babaeski 

Tozşeker 
Tozşeker 
Tozseker 

6700 
noo 
1200 ,,. 

1809 
2019 
1404 

136 
ı&• 
108 

Kars garnizonu lçln 400 ton, Ar
dahan garnizonu için 140 ıon. Sah· 
Dalar garnizonu lçfn 80 ton un ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuı -
tur. Kars için almacak unun tab • 
min bedeli 52.000 lira teminatı 

r ıçtn a
lınacak unun tahmin b"!deli MOO U. 
ra, ilk teminat1 630 liradır. Eksilt
nıeleri 19-1-939 peıııembe Riinü 
Srzurum As. satınalma komi"o
nunda yapılacaktır. Ardahan unu
rıun ekllltnıett ayni .ıün uat J O da 
Sahnalar ununun ekıiltmesi ayni 

gün Mat 11 de, ICa~ '!fttmtttı elı:
liltmest aynf g(ln saat 15 de yapı· 
lacaktır. Teklif mektuplan ''ba 
ıaatlerden blNI' laat cnel JromM
Jona verflmf' veya posta ile gan. 
derthnlt ba1anacütır. eartname
si her gQn Erzurumdıı kominon
da ıermtr. ('751) (2S> 

,,.. 
141.000 Dnbk ahfap ts1n>letU, 

145,000 liralık çelik IMeleW erat 
ığer takımları ayn ayn kapab lllrf 
la eksiltmeye konulm1ıftur. Ah
PP iskeletli •im' talamlarmın be

herinin 92 Ura, çelik iskeletll eğer 
takımlarUllll bebarinln 107 lira fi
rat tahmin edilmtıttr. Her partinin 
Dk temfnatı 8SOO Ura olup prına-
mesl 750 kurut mukabilinde Aft. 
karada komilyondan alınır. AhPP 
iskeletli eler ıalm'rWınND ihalesi 
19-1-939 perşeınbe günft saat on 
birde ve çelik iskeleW elft tıümn
larmm Dıalest de ayni gQnd~ saat 
11.30 dadır. Eksiltmeye afrecekle
rln kanun! teminat ve 2490 sayılı 
anunun 2 • 3 cii maddelerinde yazılı 
belgelerle birlikte ihale saatinden 
bir saat evvel tekltf mektuplarını 
Ankarada M.11. Velı:lletf •tıtıalma 
komiJ10nuna vermeleri. (746) (4) 

me 

• 
• 
• 

.. 
" 
• ,. 

; ; Vize 
• • Puıathisar 

" .. • top A. ------------· 

İnhisar,ar Umum Müdürlüğü İlônlan 

ı - L:lanmb:fn ıtarul89 Barat depoMmda prtname w projesi 
mucibince 7eniden 7aptmlacak ahfap ilkele lnpab mçık eblltmeye 
m~~~ ~ 

rut1ayam 
de Kabataşta levazım ft müba7ut fUbedndeki alam ~ ,a 
pılacatk!'l, 

iV - Şartname ft proJ•ler 15 Jmnıf bedel mukabDlnde .ısztı seçen fU 
beaen ahnabillr. 

V - EksUıme,. lftlr* etmek kteyenlertn fenni evrak ve vesaikı 
fnbS..rlar lnfut fUbemne ibm edeNk lenıd ehlfJet ve Wlltmeye itti 
rü ftllkaaı almılan ı•amdır. 

VI - İlteldiler kanunell kenclllertnden aranılan ftl&Bı: ve ythde 
'1,5 ,Otemne paralarlyle bfrllkte ebiltme için taybı edflen gwı ve ... t 
tıe yukarda lıdı acen 11.omlnona gelmeleri Uln olunv. (255) 

* ı - Idaranlzln C!baD tmtın fabrlkMI 101D f&l'bllıM ft alma&eBI 
IDuclblnce atın alınacak un gib1 ince .,., lrıoaabllecelE ltaDcl.n normal 
111ı: arıwa ceooo> adet tiltln tom pvab ._ ellll1tmete Jromnapır. 

D - Muhammen bedeli behm1 2'1 kurut helablle 1820 lln manık 
bt teminata 121.IO UradJr. 

m - mmıtme 21.1.• tarDıtDe rastıayan ~be ,ane sut 14 
de Kabatqta levuma ft mO.bayaat fUbellııdekt ıbln komilymıuncla 18 
pılacaktır. 

IV - Şarbwnelw parMaZ olank her ,an .ad Mell pbeden ah
aabilecell lfbl ntmıunede ıartlleblltr. 

V - !ateJdilerln ekalltme için taJln edDen ,en "* ... tte ytıııde 7,1 
,Ovenıne paraıartJ. birlikte Jubrda adı l9ÇeD komllyona ıelmeleri 
l1An olunur. (iti) 

* 1 adet Zlmpar& tap tezglbı motora a. ........ lmomple. 
1 ld9t lbakbp teqahı t.rentlata ile komple. 

1 adet Tona tesslhı teferruatı De tample, 
1 adet demir testere teqlhı motar .,.. tatıumı..de kıaalple. 
1 adet makM .,.. mnba tezgAhı bGUba ..,....... komple. 
1 - ldaremldn Diyarblkır l'abıtkuı için ;JQbrda dna ft ewafı 

pzılı 5 parça atelye alltı prtıuunell muclblnce 8Çlk ekalltme usullyle 
atın alınacaktır. 

11 - Heyeti mnlm1l7eslnlıı maluun.,.. bedell 1141 Jlra w mu
ft]Ekat teminata 1N.a8 llrac:br. 

m - Eksiltme 23. 1. 939 tarihine rutlayan puarteal ıtmı ... 
ıuo a ıtabataf*a ınuua .,.. .W.7M* .. _.Ddekl ahm IMml kcımll
yonunda JIP!lacaktlr. 

rv - ~· ,....... oı.r.t her ı0n *' ~ taWea ab
nabtur. 

v - EktfJtme,e lfttnk .... lsteJenlerln fenni tekllflerfnl İnhi
sarlar umum mldiirlQIO mo..ldrat fabrikalar fUbeslne vermeleri ve i
hale güntın4• bir giln eneline kadar tetlfflerlmn kabulOntl mutuam 
mm ve eblltme1e iftlrak veôbm almaları JAamdut. 

VI - ı.tektilerln kanuni veafk ile m8*1rat fallrtblar tabelln • 
den abneoık eklfltmeye iftlrak ftllka11 ve yilzıde 7.S güvenme paraıa. 
riyle blrWde mOnıkm için tayin edilen lflıı ve aatte JukaNa adı p
çen ~ pJmeJerl illa ohmur. (144) 

Tlrk Hclv• 1(11r111n• letl•al111a Ko111lıyon111clan: 
2'1 inal tertip plpnko bo.tlerl için ıso.ooo eı ve ıo.ooo dllftl' pJl 

111 ve 10.000 afif ,.ptlnlmak ft 20.1.939 euma gGnl aat 15 de mtınab 
• ,...,..,..... lltekU olPIMm fltiDamwlal &flrmek here p!Jnp 
dlrekt6rllll muhalebellne maıacaatıan cm; 

Oksürenlere KATRAN HAKKI EKREM 

T IS BANKASI 'nın . ..... . 

939 K. TASARRUF iKRAMİYE PLANI 

32,000 LiRA MÜKAFAT -Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 EylG1, 

1 lkinciteırln Tarihlerinde ÇekDeeektir 

iKRAMiYELER: 
1 Aclet 2000 Llrabi 2.000 L1ra 

5.000 • 
4.000 • 

s • 1000 • 
8 • 500 • 

16 • 2SO • 4.000 

• • 
• 25 - • 

431 32.000 

·----------T. lı Bankasına Para Yatırmakla, Yalna: Para Biriktirmiı 
Olmaz. Ayni Zamanda Talihinizi de Denemif Olursunuz. 

" 
........ Aalrllil S.h• 
Al•a 1 ... ley_ l ..... n 1 

tdarelerl İltanbul Lnazma &
mirllline balh mih1111at lçllı 
187800 aclet JimoD 24-1-839 Sa
lı günil saat 14 de Tophanede L. 
vazrm lmlrliil 1atnwlma lromb-
70nunda açık ebUUIMt ile alma. 
caktlr. Heplinln tabmfw bedeli 
8'158 Ura Dk tmümtı 281 Dra 'o 
kW'Uflur. Şartnamai komi9yoncla 
aöıiilebillr. ı.t.kıilerin kanuni 
'fttliblarlle beraber belli uatte 
)IDmiqoDa plmeı.ri. ... ., .. "1"5" 

* 1 
ıo .w ,._,. lftndtrme aıatı l 

18/1/931 ~- ıontm tat 14 
de Tophanede Istuıbul Levazım 
hdrUl1 ubnalma komisyonunda 
pdU'lıkla a\ınaHlctır. ı.teklilerin 

ntllnunelertle w " 11 temınada
rlle belli ..... komll,ona .. ım.. 
~ (<&72) (250) 

~ . 
Asbıf tıbbiye okulu lfla IO • 

elet IUdrop 18/1/939 ça11a1Dba 
sQnü sut 14,30 da Topblınede ı. 
tanbul Levazım Amlrlill •tına\. 
ma tomllyonunda puarblda ab
naeaktır. Tahmin bedeli SIO lln 
tamtnata a lira IO bnaftur. O.. 

dıeıt nlmmıwt :a.,a.tta o1ad 
blauında görQlebllir. llt+UWlla 
kanun! ve.ikalarile ......_ WB 
saatte tomtnona. ,.-.ım. 

(4'71) (111) 

* 4000 metre cnta ... .. .... 
cllrdlhietl .,..... ıa.ı-ım _. 
pmba ,o.nı aat 15 ele Tophane-

' 

TURK HAVA KURUMU 
BUyUk Piyangosu 

Dlrdlncl li91lcl•: 11 $abat 939 dadır. 

Büyük ikramiye: 5 O. O O O Liradır_ 
Bundan batka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramlyelerle 

(20.000 •• 10.00()) liralık iki adet mükafat •ardır_ 

Yeni tertipte• bir bllet alarali lıtlrali etmeyi ili
Mal etmeyiniz. Siz de plyan9onun mes'ud ve bahtl· 
yarlan ara11na glnnlı olursunuz. 

lapek•let lıtatlıtlk Ge•I Dlrektörlilill lkılltme 
ve lhele lo•lıyoaunda• ı 

1 - Dalreİnlzde mevcut 1'01Vers istatistik nıakfnelerlnde kullanıl
mak Gseft 328.000 adet renkli pıidi havi fiş .. tm alınacaktır. 

2 - Bu f~ beher bin adedi içha 360 kuruş fiyat tahmin edU
mlftlr. Bedeli uzerinden yüz.de 7 5 k 
IAnmchr. • lU1lf muvakkat teminat verilmesi 

..._.• - n..Je ._ eksiltme uulile kinunusanmtn 2S lnet ~arşa ba 

....... sut 11 da umum m6dilrltik binuuıda m 
da Japılacaktlr NDman dalred toplanaw olan komisyon 
Bu~ e e mevcut fttlerin ayni olacaktır. 

prtllame komisyon kAUplllinden istenebilir. (58) (178) 

• in. L. 1/. Amlrlill 1atınalma 
Ko. da ,._.lıkla alınac:üıa. Tah
IDID IMdeU l800 lira teminab 390 
llracbr Şartname w Dlmanest Ko. 
.. lftrllebiUr. lnekuımn kanuni 

....awuu. --- belli .. tte 
Eo. D& plmeleri. (474) (26'7) 



TAN 

Hayatın Esasını Teşkil Eden ,~.Sayın 

1 

Bayanlarımıza Bildiriş•= 
Sabah, öğle ve akşam her 

--
'ın Miktarı 

Sağlam bir insanda (Milyarlarca kırmızı ve beyaz yuvarlacık· 
]ardan mürekkep olmak üzere) takriben vücut sikletinin 11 de biri
dir. Vazifesi, vilcudü teşkil eden her hücreye lazım olan gıdayı der 
h~l götürmek ve ölmüş hüceyrelerin enkazılannı da sürükleyip ha
rıce atmaktır. Ayrıca da vücudiln lüzum gösterdiği mıntakalarda ye
ni uzvi inşalar yapmak kudretini haiz kimyevi maddelerle yeni hü
ceyreleri ihtiva eder. Demek bir iman saltanatımn bütün azamet ve 
şevketile yaşaması için bu milyarlarca muhafız ve imarcı ordusunu 
iyice koruyup bakması ve daima tazeleyip çoğaltması tazım.dır. Bu 
nun için: 

SOL 
Kan, Kuvvet ve lttiha Şurubunu Tavsiye Ederiz. 

1 

1 

l ı 
lı 
1 

Gösterilen büyük rağbet yiizünden piyasada mevcudu kalmıyan: 

F E M 1 L 
8 lik ve ız 11 ambalajlarla FEMİL BACrLARI yeniden piyasaya ye

tiştiıil~iştir. Her eczane ve büyük ticarethanelerde arayınız. Umum 

Satı~ Deposu: İstanbul Bah~ekapı İş Bankası arkası Rahvancılar 

sokak 5 No. Can Laboratuvarı 

l!D;l·IE 
Fenni ve sıhhi bir surette imal edilen 

yemekten sonra dişleri 

ADYOLI 
ile Niçin Fırçalamak Lazımdır? 

Çünkü unutmayımz ki: 

1 
Bakımsızlıktan çuruyen dişlerin 

difteri, bademcik, kızamık, enfloenza 
ve hatt! zatürrieye yol açtıkları, ilti· 
hap yapan diş etlerile köklerirun mi-

1 de hurİıması. apandisit, nevrasteni, 
sıtma ve romatizma yaptığı fennen 

I anlaşılmıştır. Temiz ağız ve sağlam 
, dişler umumi vücut sağlığının en bi

Billlinmn yanıklar, traş yaralan v. s. rinci şartı olmuştur. Binaenaleyh diş-

l 
1 terinizi muhakkak her gün sabah, yffi l!!~a:! ' öğle ve akşam 3 defa (Radyolin) diş TEDAVi EDER 

F O S F A R S O L, umum dünya doktorlarının müttefikan 
takdir ve ınilyonlarca vatandaşa itimadla tavsiye ettikleri en mü
kemmel bir hayat iksiridir. Daima kam tazeleyip çoğaltır, kırmızı 
Y~arlacıklan artırır, tatlı bir iştiha temin eder, vücude gençlik ve 
dınclik verir, zeka ve hafızayı yükseltir ve parlatır. Sinir ve adale· 
leri kuvvetlendirerek uykusuzluğu ve fena düşünceleri giderir, Grip 
Nezle, Enflüenza gibi hastalıklardan korur. Vücut makinesine la
zım olan bütün enerji ve kuvveti vererek insam daima azim ve ira
de sahibi eder. Mide ve barsak tembelliğinden ileri gelen muannid 
kabızlan g-eçirir. Bel gevşekliği ve ademi iktidarda pek ehemmiyet 

::~:~===.Jlll'!==-:.;:-:&:-::-:*iiıııl::: ..... ı macunile fırçalıyarak sıhhatinizi ga-
•••••••••••••••••-- · ranti edebilirsiniz ve etmelisiniz. Bu 

~----------------------------------~~------------- suret 1 e mikroplan imha ederek diş-

li faydalar temin eder. ' 
F O S F A R S O L'u diğer b6tün kuvvet ilaçlanndan ayıran, 

b.aşlıca hassa, devamlı bir surette kan, kuvvet ve iştiha temin etme
s1 ve azami üç gün içinde bir mucize gibi tesirini göstermesidir. Ti
fo, grip; zatürrie; sıtma ve umum kansızlık ve halsizlikle neticele
nen tehlikeli hastalıkların nekahat devirlerinde ~ayam hayret fay
dalar temin eder. 

SÜMER BANK 
Birleşik Pamuk İpliği ve 

Dokuma Fabrikaları Müessesesinden: 

PAMUK iPLiGi SATIŞI: 
Kayseri Bez Fabrikası malı 12 No. Paketi 

lerinizi korumuu olursunuz. 

'I 
j ı 

1 

Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir, Her eczanede bulu
nur. 11 16 .. 

ı Nazilli Basma Fabrikası " 24 11 

I Ereğli Bez Fabrikası ,, 24 11 

l'I 

il 

415 
480 
580 
580 

( 

Kuruş \ I 
il 

il 

! 1 

ile sabah, öğle ve akşam her yemekten 
sonra dişlerinizi muntazaman fırçalayınız. 

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından : 
Adet 
1 - Tavel 20 gözlii motörlü . 

tam takım 
1 - Çile makinesi tam takım 
l - Sriplan 10 kiloluk 

Adet 
1 - Schopper kumaş mukavemet 

makinesi 
1 - 100 kiloluk hassas baskül 
1 - Adi terazi. 

Bursa İpek Kondisyonman bürosu için müfredatı yukanda yazılı 
aletler alınacaktır. Vermek isteyenlerin 1 şubat 1939 tarihine kadar 

Bursa Ticaret Odasına müracaatle tekliflerini yapmaları ilan olunur. 

1 
ÖKSÜRÜK SURUBU • 

''Sirop Pectoral,, 
'f.s.ki ve yeni bütün ökaürükleri 
1eçirir, balgam aöktürür, bront
lan temizler, nezle ve gripten 
'<onır, göğüsleri zayıf olanlara 

bilhassa tayam tavsiyedir. 

.. .. 
1 Yalnız Ereğli Bez Fabrikasında : 

1 O Balyalık siparitler için .. .. 575 .. !
1 

ı---------------
570 .. 

1

1 T Ü R K 1 Y E 1 ,, •• il 15 
25 
50 

Hastanelerimiz için diktirilecek hasta abalannda kullarulma.k 
Fi:;larla fabri~ada ,.,,;~ şartiyle ::blmak:ld" ~:~ :: 1 ıl KIZILA y CEMiYETiNDEN : 

İplik müstehliklerinin yukarda yazılı fabrikalara gönderecekleri be üzere : 

leri ve 24 numaradan ince ve muhtelif maksatlara yarayabilecek pa· 1 5.500 Metre 
dilleri mukabilinde ihtiyaçları nisbetinde iplik siparişi verebilecek 1 

Kumaş 

--ın-uk--ip-l-iğı_·_m_ü_st_e_h_li_k_le-r-in_i_n_d_e_ih-ti...:::y..::;a:;.çl_a_r~ın_ı_y_i_n_e_a_y_n_i_ş_a_r_tl_a_rl_a_ya_l_· -1 nız Ereğli fabrikasına sipariş edebilecekleri ilan olunur .. (Yerli veya e:nebi malı) sat~n alınacaktır. Taliplerin nümuneyi 
gormek ve teklıfte bulunmak uzere 24.1.939 sah günü saat (15) e 
kadar Yenipostane karşısında Kızılay f.stanbul deposu direktörlü-
<1Hno ,...,.,;; .... ..,,,.,.. "'•1~-· 

<tayrımen uı =.tJ:!i!iiim ____ _ 

lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: Bütün Türkiyenin severek 

1 okuduğu her sayısını can· 

dan beklediği n ı ı·.·~·t·ı=ı ı 

1 BU~~~ s~:=Tl. 1 
1 rJl!•Jmı 

1 

DABKOVIÇ 
ve Ski. 

Vapur Acentahğı 

«SCHULDT - ORIENT • LINI!• 
Eşyayi ticariye nakli için eerl posta: 
ŞARK - GARP HATTI (Hamburg, 
Beremen. Anvera, YunanJstan, Tfir
kiye Bulgaristan R~a ve aY
det. 
Eşya tahliyesi için beklenen ,.... 

purlar. 

MARİTZA Vapuru 21 Klnunusa

niye doğru 

INGILIZ KANZUK Eczanesi 
Beyoğlu lstanbul 

ölÜ bay Mehmet Eminin sağlığında 11414 hesap No. sile sandığl
mızdan aldığı 5500 liraya karşı birinci derecede ;potek edip vadesinde 
borcun ödenmemesinden dolayı yapılan takip Ü7.erine 3202 No. lı ka -
nunun 46 ıncı maddesinin matufu 40 ncı maddesıne göre satılması ica
beden Boğaziçinde Büyükderede çarşı iskeleri sokağında eski 12, 14 ye 
ni 1. 3. 5. ve 7 No. lu gazinosu olan kagir deniz kenarında bir apartıma
nm tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya girmiştir. Satış ta
pu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek isteyen 1100 
lira pey akçesi verecektir. Milli banklarımızdan bırinin teminat mek
tubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve 
vakıl icaresi ve taviz bedeli ve tellaliye r•ısumu borçluya aittir. Arttır
ma şartnamesi 16.1.939 tarihinden itibaren tetkik etmek isteyenlere 
sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı 
ve sair lüzumlu izahatta şartnamede ve takip dosyasında vardır. Art
tırmaya girmiş olanlar, bunlan tetkik ederek satılığa çıkarılan gayri -

1 
menkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur Birinci arttır · 
ma 9. 3. 939 tarihine müsadü perşembe günü Cağaloğlunda khln sandı
ğımıula saat 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapıla -

~---~-~--••r•~~--~~---~--~~~~- b~ed~in~klli ed~c~ ~delin ~reili~ alınma~ ic~ed~ pyri -

Bu Sayısında 

YUıe yakın cazip fotolirıf ve otuz· 
dan faz:la zevkle okunacak yaz:ı ve 
çetltll tablolar vermektedir. 

Duburg vapunı 5 Subata dofnı 

Tahmil lcin beklenen vapurlardan: 

NOBURG vapuru 23 K. Sa.niye 

do~ 

t'~.!'~!~uııııııınunııııııııııııııııı·\ 
55 memelerinin her türlü iltihaplarında 5 = -$ cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan := 
§ basur memelerinin tedavisinde ES - -- -- -5 ı--==-~-:-;---:~==::==~~c::=::::::::!::::~!!ltll!I~ 

~ = = e = § daima muvaffakıyetle 5! 
== = e ŞİFAYI TEMİN EDER S 

.lllllllllllllllllllDllUllUlllllUlllll1llDlllllllDUUUlllllllutUllllllUllUUlllll .. 

menkul mükellefiyeti ile sandık alacağını tamamen geçmiş olması şart-
tır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 27.3.939 
tarihine müsadü pazartesi günü ayni m"ahalde ve ayni saatta son arttır 
ması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstün 
de bırakılacaktır. Haklan tapu sicillerile sabit olmayan alakadarlar ve 
irtüak bakkıı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarüe dair 
iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içınde evrakı müsbitele 
riyle beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle haklarını bil
dirmemiş oll:l.Illarla hakları tapu sicillerile sabit olmayanlar satış bede
linin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malumat almak isteyen 
lerin 938/ 946 dosya sayısı ile sandığımız hukuk işleri servisine müra

caat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

* DİKKAT 
ipotek göster
ikraz yaparak 

4 Renk, 52 Sayfa 
15 Kuru§ ___ Eli ______ _ 

iÇKiSiZ 

··~j~~ p,~~=ndOzlori 1 1 Bu n~~MANJ SADi 

[ "B':; a ~··'"""·' s.~ftaily]• ! 
DördUncU Vakıf Han ı 

BORSA KIRAATHANESİNDE 1 
Emniyet sandığı; Sandıktan alınan gayrimeTlku1ü 

mek isteyenlere tahmlıi edilen kıymetin yansına kadar 
usulüne göre kolaylık göstermektedir. (358) 

~~~~~~~~~~~~~--- ' 
1 UVE Beşizlerin" 

•• .ı t . • . guze1. enımızı 
deşi de yedi aylık doğmuşlar ve sağdırlar. Fakat 

gayet narin ve zayıftırlar. Bu kadar nazik ve ince 

cildlerine nasıl itina etmeli ? Hangi sabunla yıkamalı? 
Mütehassıslar diyor ki : Saf zeytin ya2'J ve yalnız 

Palmolive sabunu kullanmalı. 

Çünki, Palmo!ive'in terkibinde zeytin yağ'ı vardır: 

Hiçbir hayvan yağ> ve sun'i boya yoktur. Bunun için

dir ki Palmolive'in yağlı köpüğü yumuşatıcı ve mini 

a1İnilerin cildi için gayet faydalıdır. Sizin ve cocuk

l~nnıZID meUiti .icin Palmolive'i kullanınız.. 

1 

H. PAJKURIC 

Vapur Acentası 
«ZETSKA PLOVIDBA A. D• de 
Kotor Balkan antantının ekonomik 
konferanıında tealı edilen enter· 
balkanlk hat. BClyOk !Oka modern 

"LOVCENn 
vapuru ile l1tanbul, K&stence, Pi· 
re, Korfo, Arnavutluk, Dalma,ya 
sahlll, Trlye1te, Venedlk ve 8U1ak 
1ra11nda muntazam poıatll. 

Yolcu ve eşyayt ticariye alır. 

Tenezzüh ve zevk seyahati i~n 
Müstesna fırsat. 

KÖSTENCEYE 
İlk pasta ıs Şubat saat 14 de 

PİRE, KORFU, Arnavutluk Dal
maçya sahilierl, Venedik ve Triyes
teye ilk posta 18 Şubat saat 13 de. 

Her n.evl tafsillt için Galatada 
(Yolcu salonu karşısında) umumi 
acentellğe: Telefon: 44708 ve bütün 
o:ıeyahat idarehanelerine müracaat .................... 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil 

Liltfü DÖRD'ONCO Gıızeteci!ik ve 

:ıırıleşriyatı T. L. Ş. Rasıldığı yer TAN 

Matbauı 


