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1 
• Ten kit 

5 
erb esttir. Fa kat, mü bala g a ve yala na kapılmamalıdır. 

2 
• Türki edeki yahudilerin kanunlarla müeyy et hakları mahfuzdur. 

3 
• lmpe~s ve tayyare hadiselerinin mesulleri adliyeye verilmiştir. 

C TAN MUHABiRi, ANKARADAN TELEFONLA BiLDiRiYOR) 
J h .. · f ne azami hürmetimiz nesriyatia yalan ve şişinnt:> istemiyoruz. M atbuat urtbrıyetın nec:riyatını• tenkit ve icraatımızda yanhş bir iş görür ve 
1 vardır rna ua ı '$ •• t . . h t .. .. d ...... I h ıc_k h. bir surette tahdit ve tak- gos erırsenız a anın gorun ugu yer· 
k~ntrol kat ıafnıta ıç degwili7.. Gaıeteler, neşri- den dönmekte tereddüt etmeyi'I. Fakat 
yıt etme ar n t k•tt • tt ""b I"' ndan dola 1 kapatmayı ve cezalandırma- en ı e ve neırıya a rnu a ~a ve mu· 
yatdı .. .. .. oyruz galataya ve yalana kapdmamahdır. 
yı uşunmuy . .. " . . 

Başı·ekil Refik Saydam, bugun saat 3 - Son zama!llarda efkarı umumıyeyı 
15, te Parti binasında toplanan lsta!!bul işgal eden Impesk8, tayyare ve saire 
matbuat mümessillerinin. içtimaını bu ~?zler gibi hadiseler alelade bir takım adli vekayi
le açtı ve sözlerine !iU şek!lde devam ettı .. " den başka birşey değildir. Vak'alara adliye 

1 
llfl - Son zama~lard:ı ortaya çıkan sılah vazıyet etmiş mesulleri ~<lliyeye verilmistir. 
u k k ıJ ~ l k . k t' 0 h 0 h"d' ' .. 

HALK GAZETESi 

ÇOCUK ANSIKLOPEDiS 
Her evde bulunmaaı lazımdır. Yaldızlı bez kaplı 

2. Cilt - 700 Sayfa. 700 Kuruştur. 
Tafsilatlı brotür iıteyiniz. 

T A N Matbaası - lstanbul 

Frankistlerin dün öğleden sonra İfgal ettikleri Barielonun umumi görünüşü 

Bonnet Bir 
Konferans 
Teklif Etti 

--O-

il ispanyanın Yabancı 

Nüfuza T6bi Olmasına 

Frankist ve ltalynn 
Kıtaları Kısa Süren 
Bir lhatadan So ra 
Barselonayı Ald ar 

a~ l 1• mp~ ~ şır e 1 gl 1 a ı- ~fosuliyetleri teben1ün edenlet· kanunun ta-
• \~ dolayısiyle h~riçte bir bozgunluk, h~ir.:+r~~M~~~rm:~·~ın~m~~~~rft~lf~3:=~;;;;;;;::::!::=~~~L-:Rfirmrrr~üRil1rllr"mrraMrr"9ıllıtta ,. .. ?l~·t · - ve ı n e- i fte Tesif Edikli, 
maK adır. ' sir yapacak mahiyette değildirler. Bunlan i-

N e oluyoruz? Bir bozgunluk· bir çözül- zam edip havay1 buJandı:·mamalıdır. Kuvvetler Şimale Doğru ilerliyorlar 
me mi vardır? Bazı devle~ daireleri de bu ha- Bunlara hariçte bir bozuntu maıtza· 
<liselerle alakadar mıdır? rası vermek yanlıştır.' Tekrar ediyorum, 

Hayır, böyle bir şey yoktur. Dahil~~ kat'iyetle söyliyebilirim ki inkılabın ve 
bir dağınıkhk, bir çözülme yokt~.r· .. Mu· reiimin bütün anasırı ve prensipleri 
esses reiimin maddi ve ma."e~i b_ut~n a· mahfuzdur. Küçük bir inhiraf ve küçük 

d h·ıl!!bir tadil hıçbır ınhıraf, bir kayma hit!!bir zaman aklımızdan gel!!. 
nasırın a '3' ' •• • '3' 3' 

hi bir kayma kabul etmi~oruz. Reıımın memiştir. 
veç inkılCibın bü!~n eserlerıne aynen de· 4- Son zaman!arda bir de yahudi mese 
vam edebilecegız. lesi mevzuu bahb olmaktadır. Dahil-

Kulaklarımıza gelen bazı haberler var: de mütemekkin yahudil\:!r öz vatandaşları
E ki Alfabeye dönülecekmiş, mek~eplerde mızdırlar, kanunlaıfa müeyyet hakları mü-

s d . tı yapılacakmıs, kadınlar ışten çı- emmendir. Kendilerine karşı hiç bir ha.rcke-
din te rısa .. tc müsaade etmeyiz Fakat dünvanın bazı ak 
karılacakmış. d rma dedikodulardan ibaret samında rahatsız. olan yahudik~in memJeke-

Bunlar uy u A h.. . tl . . . laiklik ~çtimaı urrıye er timize hicretlerine müsaade etnıiyeceğiz. 
ii!r. ReJimın e;i hurfler ;:;abasındaki e- Yalnız memleketimizde mütehassıs sıfa-
kadın huku~u ~e y gi birinin değişebileceğini tiyle çalışan yabancı yahudiler vardır. Bun-
serlerinden er an d larm en yakın akraba ve taallukatından oleın 
d .. ·· ek bile hata ır. b d l h 1 k uşunm.. . kıla olduğu gi i evam :- arı müte assıs arın mu -aveleleri müddetin-

Re1ım ve ~n k .::na hiç bir inhiraf bahıs ce misafir olarak kabul edebiliriz. Bunlar 
decektir. Hiç hır a ' Türk tabiiyetine r,irmemek ve misafir kal-
mevzuu değil~ir. b sttir Hiç kimsenin ten- mak sartiyle kabul edilebılirler. -2 - Tenkıt ser ebdit etmek taraftarı de- (Dahiliye Vekili Faik Öztrak'ın 

kit hakkını ta d ve umumiyetle Sözleri Üçüncü Sayfamızdadır J 
... li Fakat haber verme e -.-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~41, 
gı z. -==--- ~ 

Yeni Kabi~; "lmpeks,!",'..Şirketinin 
Bugün Meclis Evrakı Aiaş,ndan Bazı 

Huzurunda Sipariş Vesikaları Çıktı 
uhabirinden) - • • 

Ankara 26 1Tan nı (bugün) Ankara, 26 (Tan muhabırın-
.., .. ··k '"'ı'.lle• Meclisi yarın 1• Baş- d ) "1mıwks ~irketinin mer nuyu ıu ur Evve a, en - .-~ ,, .. . 
~eat 14 te toı.-;anacak ~ · 1 rak hiiklı kez binasmJnki aramada tefrık 

soz a a 1 1 .. dd . 
\tkil Refik S;ıydarn k ve .Mec - •dı"len ve stanbu mu eıumu • 

kuyaca ·· ~ f d b ·· d metin orograıoını 0 ktir. Bu nıu- ;niliği t.ara .n an ura.ya gon e 
J.sten itimat uılep ed~cel : ... de söz '·ıcn pvrak hug'iin ndlıyede tet· 

h'!ltıp er..... rı . Öw d•w • ·· 
n~seb<::tle biı çok . 1,.k c~ilmis:ır. g-ren ıgıme go-

t rneJdır. •1 k · 1 ·ıt d :.o ... ·lcmeleri rrı..h e .. ~ . "f mpc ~.. ın ngı ere en 
J ık· gun cuııı re. .. ,. t' f b e"'Vc 1 T .. kiye huKume ı namına a • 
Bunda~ .s'>r·:~ setınde topınna,n .ur akineJeri mübayaa etmek 

nurreısun ızır. rı) n. k rarlaştırdığı .\ ~ 11 kad ~. hakkmda bazı vesaik bu 
Parti iivan.mn 

8 
tasvip ettığı ıste 1~1 baskaca bir şey çıkma

Meclis parti ~rupununi ıcararı urnu - ıunmtıŞAdlfve tahkikatını Her -
1ntihal->atın Y~.,nenıııesdikına arzolu • ınıştı~t dir ·Tevkif edilmiş kim 
mi he ·etin yiıksek tas 1 kanun ı]etme e · 

~sıace ktur 
rıacaktır. Bu ıJJ'ada :r:u ıo. Sjj. 5 tı) st. yo • 

(Sontt Scı. · 

Teminat mektubu iıi 

İmpeks limited şirketinin lngllız 
piyasalarında çevirmek istedıgı iddia 
edilen işler etrafında dün ortaya ye. 
ni rivayetler çıkmıştır. Hadise esao; 
itibarile adli tahkik safhasında oldu· 
ğu için hiçbir suretle teyit ve nakze
dilemiyen bu rıvayetlerl ihtıyalla kar 
şılamak lazımdır. 

Ancak Denizbnnkın bu şirkete, te
kabül ettiği miktar ve muamele tari
hi henüz anlaşılan ıyan bir teminat 
mektubu verdiği anlaşılmıştır. Bu 

(Sonu: Sa.. 10, Sii. 4) 

Fransız Hariciye Nazırı 
B. Bonnet 

Londra, 26 (Hususi) - İspanyada harp şu vaziyettPdir: 
Barselona bugün öğle üzeri sukut etmişti! ve Frankist 

ktl'.vetler şeh~e girmiştir. Şehrin ihatası ~abahleyin tamam· 
Janmı.ştı. Şehrın cenubundaki Faslı kuvvetler esasen pek va
kın hır yerde, diğer cihetlerdeki kuvvetlenn şehre yaklasma-
smı beklemekteydi. ~ 

.... G~rpteki ~avarlann ve şimalde.ki kolJann ileri yürüyü-
şu uzerıne şehnn. çember içine al.mması tamamlanmış, Faslı
lar taarruza geçmış. daha sonra !tahran kıtaları iJe Frankist· 
ier de diğer cihetlerden bunlara yardım etmiş bu kuvvetlerin 
baskısı karşısında şehir mukavemet:si2 dücmibtür. 

Gerci cümhuriy~tçiler, şehn ka • ı- 'i • 

ı-ı~ karış, ev <'V müdafaa etmek az -1 a. J 

mindeydiler b akat vaziyette ümit ve Mu 5501 in •1 ı ecek 'le Macn ıd müdafaasının teker Bir 
Zafer Nutku 

Söyledi 

: ilrü !mktınır.1 gösterecek hiç birşey 
} oktu. Bunun netices; olarak cumhu
ı ıyet hükumet şehri tahliye t>tmiş 

Vt< hü!cümet merkezini şimaldcki Fi
!:;Uras.:ı nekletmiştir 

Halk na.ıl karfıladı? 
Şehrin suJı:utu üzerine Frankist 

kuvvetler, bi~ zafer geçidi yapmıs -
Parisı 26 (lfüsıısi) - Fransa Ilari- lar, şehrin balkonları ve pencereleri Bu Zaferle, 

ciyc Nazırı :ijonnet çoktanberi bekle- Frankonun h.lyraklan ile süslenmiş 
nen nutkunu mecliste söyl~miş ve ve şehir içinde kalanlar Frankonun Başkalarını 
bilhassa İspanya mesclcsı illerinde kuvvetlerini alkışlamışlar: Frankist 

Negrinden 

da Yere 
durmuştur. Bonnct, Fransa hnkıime- tayyareler şeıırin üzerinde nümayiş- Serdik, Diyor 
tinin İspanya işine karışmıyacağını, Jt r yapmışlardır. 
- k t t Londra, 26 (Hususi) - R d 

çun ü spanynnın spanyolla:"a ait Düne kadcır van ile yoku ile, bu- R- . oma an ld oyter bıldiıiyor: 
o uğunu anlatmış, daha sonra lspan titn gücüyle, vı:: en genç, en yaşlı un- Senyör Muss li . 
yadaki yabnncı .askerle:.ın l"ransa 1>urlan ile şehrJ müdafaa için si er sukutunu _ 

0 nı, ~a:Selonanın 
muvasalasını tehlıkeye duşü:-m~leri- Jt-azan halktan geride kalanla hp k d ... b~g~n resmen ılan ettı Ve 

. k~ ·ı . ğ. . . rrn a - en ısını buyuk bir k '-b 1 . 
ne ım cı.n verı mıyece ını ızc:.h etmiş sım kuvvetlerini bu şekilde k 1 d. s· aw a ık dmle-
ve Fransız muvasalası tehlikeye dü- mağa mecbur olmalıınnın en ;~bi: h~rl ınyor .. M~ssol~ni İspanya cüm-
§erse Cebelüttarık ve Maltada da İn So . . yet hükumetinden bahsederek 
gilizlerin tehlikeye düşeceklerini ila· ( nu Sa. lO. Su. 1) onun hakkında çok ağır kelimeler 
ve etmiş, "onun için bu bahis {iz~in- ~ullanmış ve onun "kızıl bir kepa7.&-

de İngi1' re ile Fransa arasınria tnm lik" olduğunu söylemiş. dahd sonra 
fikir mutabakatı vardır,, dcmiştıt' lnönü, Cümhurreisliği !;~elon~nı.n sukutunu şu şekilda 
Bonnet, İspanyanın herhangi yaban- etmiştır:. ''Htıdise kurmakta ol-
cı nüfuza tabi olmasına müsaade et- Köşkünde ikamete d~ğumuz yeru Avnıpanın tarılıinde 
miyeceklerini anlattıktan sonra ts- ~: d_:vlr ?.çı!or. Bu zaferle valJ'!JZ 
panya mesc>lcsi üzerinde beyn<'lmHel Başladılar gn hükumeti yere serilmedi. 
bir konferansın toplanmasına turaf- Baı;knlan da aynı ""k'ld 

A k 
lar." ır- ı e vunıldu-

tar olduklarını söylemiştir. n au, 26 <TAN muhahlrln-
Bonnet, Fransa - İtalya müMs& den) - CUmhurrebimlz İsmet Bunun üzerine dinleyiciler '"Fran-

betlerini ıslah için vukubulan çalış- İnönü, bu akşamdan itibaren S& ~ra_?sa!" diye bağırmışlardır. 
malarından bahsetmiş. daha sonra Çankayadaki Cümhurrelsllğt Sınyor Mussolini daha sonra ••fı-
Münlh anlaşmasının sulhü kurtat'dt- köşkünde ikamete başlamışlar- panya kızıllarının şiarı: Geçe~ez· 
ğını söylemiş, Fransanın Rusya ve dır. lerl .s~zü idi: Yalan! Çünkü g çtik' 

(Sonu: Sa.. 10, Sü. 3 de) Ve ılave ediyorum, daiına S?ecec~ 
jız!" 
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PENCEREMDEN 

Hırsızhkla 
Mücadele 

Yazan: M. Turhan TAN 

Diinyaıun hemen hemen her ye
rinde olduğu eibi bizde de o

. rasıra ihtilas vakalnnna tesadilf 3-

Junma.ktadır. l\Ieseliı dün bir posta 
memurwıwı pul satışından ) ü:.ıı li· 
rayı deve )'apıp yuttuiunu gazete
lerde okuyarak tiksinirken bugün 
bi.r tahsildann daha bliyilk mikyas
ta hırsızlık yaptığını işiterek iğrenl
yonız. 1.'arm veya öbüriUn ayni ruh 
bulantısına tekrar tutulacağımızıı 
şüphe yoktur. Çünkü ya Vando, ya 
'l'rakyruıın bir köşesinde ı:nvallı bir 
mutemedin böyle bir halt lşfomcsi 
pek muhtemeldlr. 

Cümhuriyct kurulduktan ,;onra 
§nkaveün, yol keseni.tin, haydutlu
ğun adı sanı kalmamış ve Osmanlı 

İmparato!luğunun asırlarca başara
madığı "pürüzsüz asayiş,, mcııc:lcsi 

bu devirde mükemmel surette hnl
Jedilmiş bulunduğu halde bir kısım 
memurların hırsızlık ynpmulnrına 
henüz nihayet verilememesi Hk ba
kışta rarip gibi görünürse de bu, 
mahalli ve mevzii bi!r iş olmayıp bil· 
tün medeniyet dlinyasını kirleten 
dertlerden biri olduğundan mevzuu 
ona ı:öre muhakeme etmek lnum 
gelir. 

BWm kanaatimize ıöre bir takım 
memurları hırsızlığa sürükliyen a
millerin başında ceza ilmi müteı1a~· 
sıslarının ''cürüm ile ceza arasında 
adil nisbet,, aramaları ve kanun ya
pan heyetlerin de bu nazariyeye uy
maktan geri kalmamaları vardır. O 
mütehasısJarın düşüncclerino h::ıkı

lırsa üç beş kuruş çalan bir memura 
nihayet Uç beş ay hapis cezası \'eri
lebilir, daha ileriye gidilmek "adil 
nisbet,, nazariyesine aykırı diişer. 

Ortad böyle şefkatli alimler ve 
onlann düşlincelerinden ilham ,.ıı. 

narak yapılmış merhametli kanun
lar varken; "bal tutanların Jlarnıak
larını yalamalan,, tabii görülmekle 
iktifa olunmıynrak "devlet malı de
niz, yemiyen domuz,, hezeyanına ah
laki veci-ze değeri izafe edenler de 

peyda olup dururken Japonyadln 
İrlandaya, Finlandiyadan Cenup 
Kutbuna kadar Kürenin her tara
fında "ihtilas,, lann ardı 81'ası clbct
to kesilmez. 

Halbuki eski devirlerde devlet ma· 
lı çalmak devlete ihanet etmekle mii 

savi sayılırdı ve bu ımçu i~Uycnler 

11atan haini telakki olunarak ona ~ö
re cezalandırılırdı. Mesela A~ynyı 

Avrupanın sırtına yükliyecek kadar 

askeri kudret göstermiş ve pef< bü

yük bir imparatorluk kurmu~ olan 
Cengiz, yıllarca ve yıllarca ıına ka· 
nun olarak Türkler arasında yaıııyaıı 

meşhur yasasında "devlet mnlı ça

lanların idam olunmalarını,, gerekli 

göstermiştir. Bu kadar da de&-a. O bil 

yük cihangir, devlet mnlı aşıran, 

soysuzların Karakuruma kadur ge

tirilmelerini, hakanlann huzuruna 

çıkarıldıktan sonra idam olnnmala

rını yasaya sokmuştur ki bundan 
daha dahiyane düşünülmüş bir c<·za 
güç bulunabilir. Çünkü böyle bir ce· 
r:aya uğrıyan hırsız memur, hfr çok 
günler teşhir edilecek ve ölümi.inü 
bile bile diyar diyar dolaşacak de
mekfu ki devlet malı çalanlar için 
de bwıdan münasip bir ceza tasa\'· 
vur olunamaz. 

Şimdi maksadımızı açığa vuralım: 

'I' AN 

Belediye ile 18. . . 
Evkaf Arasında ır Beledıye Mımarına 
1 !~!~!fu~~ahrln!n d• ~ıra- işten El Çektirildi 
kiyle dün belediye fen heyeti ile ev
kaf fen heyeti arasında müşterek 
bir toplantı yapılmıştır. Toplantıda, 
lstanbulun imarı dolayısiyle bazı 
noktalar üzerinde her iki dairenin 
iş birliği yapması etrafında görüşül
müş ve bilhassa açılacak yeni cadde
ler ve kur1,llncak yeni meydanlarla 
ön plftna çıkacak olan cami, meure
se, çeşme, türbe, sebil gibi tarihi e
serlerin, ehemmiyetleriyle mütena
sip bir şekilde imar edilmesi, mahal
le aralarında kalacak olan bu gibi e
serlerin de tamir edilerek muhafaza 
edilmesi için tedbirler alınmıştır. 

Gerek bu eserlerin muhafazasın
da, gerek şehrin diğer imar işlerin

de her iki daire teşriki mesai t?decek 
lerdir. 

Sigorta Prodüktörleri 

Dün Toplanddar 
Dün aat 13 de slgorta prodüktörle· 

rl Eminönü halkevinde bir toplantı 
yapmışlardır. 

Toplantıyı Rıfkı Donkesir açmıştır. 
nk defa kongre raporu okunmuş, bir
liğe dahil azalardan ölenlerin ailele
rine yardım olmak üzere bir teavün 
sandığı kuruln:::asına karar verilmiş
tir. Bundan sonra Sermet Tezcan ta
rafından halen şehrimizde bulunan 
bazı ecnebilerin prodüktörlük yaptık 
ları ve bunun Lozan muahedesi ah
knmına uygun olmadığına binaen İk· 
tısat Vekaletine şikayette bulunul -
ması hakkında bir takrir verilmiştı~. 
Bu takrir etrafında bir çok kımseler 
söz söyledikten sonra takrır aynen 
kabul edilmiş ve yeni idare heyeti .in 
tihabına başlanm1ştır. 

Neticede Rıfkı Donkesir reisliğe 
Kemal Ba!laran, Sermet Tezcan,, A i
rapulos, 1sak Varan, ve Edıp Seydi 
azalıklara, Kohenı Harun ve Hamit 
Buke de yedek azalı}ç)ar.a mt\hııp o
lunmuşlardır. Eski haysiyet aivanı 

ibka edilerek toplantıya nihayet vc
rilmi~tir. 

oE:NIZ YE LIMA•~OA: 

Denizbank Umumi 

Müdürü G~ldi 
Denizbank umum miidür vekilliği

ne tayin edilen İktısat Vekaleti mu
rakabe komisyonu reisi Yusuf Ziy" 
Erzin dün Ankaradan şehrimize gel
miş ve Denizbankn giderek yeni va
zifesine başlamıştır. 

Yusuf Ziya Erzin dün, şube mü
dürü ve şc!lerden umumi işler üze· 
rinde izahat almıştır. * Denizbank umum müdür mua
vinlerinden Hamdi Eminin de istifa 
ettiği Ankaradan bildirilmişti. Bu is
tifa haberi teeyyüt etmemistir. 

Bir Gemi Karaya Oturdu 
Evvelki gece, Karadenizde Kara

burun mevkiinrleki Kunduzdcrede 
karaya oturan Yugoslavya band1ralı 
3 bin tonluk Supeter şilebi dün Gemi 
kurtarma şirketinin Hora tahlisiye 
gemisi tarafından kurtarılmıştır. Su· 
peter kıçtan oturmuştu. Bu sabah t~
tanbula ıtetirilerek muayene edile -

cektir. 

Cihangirde Ev inşası 

Ruhsatiye 

Bir 
ile Apartıman 

lc;in Alman 

Yapılmış 
Beyotlu belediye tubesl mi· 

marlarından Nalın hakkında 

bir milddettenberl devam et
mekte olan tahkikat bltirUmlı 
ve mlifetlşlerln cösterdlklerl 
lüzum üzerine kendblne !§ten 
el çektlrllmlştir. 

N alıiı.lıı işten el çektf rOmesl
ne sebep olan hadise şudur: 

Eski belediye reisi Muhiddin 
t}stündai zamanında Cihangir· 
de bir ev inşası için Bayan Ne
fise adında bf;r kadın namına 
ruhsatiye alınmıştır. Ruhsati
ye için verllen istidada evin 
üzerinde kurulacatı arazinin 
meyli rlkrediJmedlği gibi mer
divenlerinin eb'adı hakkında da 
bir SM'ahat dercedtlmemlştlr. 

Bununla beraber belediye tara
fmdan bu inşaata ruh!'lat verll
mtstlr. Alınan ruhsatiye allka~n 
dolayısile blJahare mimar Nai
me gitmiş, mimar Naim, istida
daki ve ruhsatnamedeki bu ka
nuni eksiklikleri gördiiğü halde 
iti:raz etmeden ruhsatnameye 
tc\·fikan insaata ve bu inşaatın 

meyilli arazide yapılması icap 

ede11ken düz arazide yapılma

sına miisaade etmiş ve sonunda 

insaat ikmal edilmiştir. İnşaatın 

ikmalinden sonra da beledJye

ye bir ihbar vaki olmuştur. Bu 

MOTEFERRlK : 

Tamamen Reddettile~ .. 

Dıbar üzerine belediye müfet
tişlerinden Suphl, tahkikata 
memur edilmiştir. Yapılan 

tahkikat neticesinde inşa· 

atın ev değil, apartıman ol· 
duğu anlaşılm1ştır. Bunun üze
rine bina bir defa da fenni ba
kımdan tetkik edilmiş, bu tah
kikata da bizzat inşaata neza
ret eden mimar Naim ile Bey
oğlu başmühendisi Şe'\·ket me
mur edilmişlerdir. Bu ikinci tet
kikat neticesinde inşaatın ruh
satnameye uymadığı ve ev ye
rine apartıman yapıldığı tesbit 
edilmiş, bu hususta bir de zabıt 
varakası hazırlanarak belediye 
miifettişlne verilmf'.!tlr. Heyeti 
teftişlye reisliği zabıt varakaslle 
müfettiş tahkikatını karşılaştı

rarak edindiği kanaat iizerinc 
meseleyi bir defa da beledive 
inşaat şubesi mUdilriJ Arlf 
Hikmet ile mühendis Cevdete 
tetkik ettirmiştir. Miihendlsle
rin verdikleri raporlardan da 
mimar Natmtn ruhsatname· 

ye aykın fnşaata miisaııde et
mekle beraber men'i hakkında 
bir rapor hazırladığı, fakat ra
poru takip ettirmediği anlaşıl

mıştır. Bunun üzerine evrakın 
fezlekesi tanzim edilmiş ve mii
fettlşlcrin talebi üzerine Naime 
işten el çcktirilmiştJr. 

BELEDiYEDE : 

iy 
Yarısı Ahnabilmiş 

Et işleri üzerinde ziraat kurumu 1- Yeni belediye muhasebecisi Muh-
le toptancı kasaplar arasındaki ihti- tar, muhasebe teşkilatında yaptığı 
laf henüz halledilmiş değildir. Bazı tetkikler neticesinde mali :;enenin 
kasapların, kuruma karşı cephe a\- bitmek üzere olmasına rağmen belc
dıklan yolundaki iddialar üzerine. diye vergi ve resimlerinin ancak ya
dün Kasaplar cemiyeti reisi Ömer nsının tahsil edilebildiğini görmüş
Koç ve bazı toptancılar matbaamıza tür. Bunun üzerine muhasebe teşki
gelerek şu izahatı vermtşlerdır: }atının akşamları saat 19 a kadar ça-

"'- Toptancıların diğer kasaplarla lışrnaları emredilmiştir. Bu ~ekildeki 
perakendeciler üzerinde müessir ol- mesai Şubat sonuna kadar devam e
mak ve bunların ziraat kurumu ile decektir. Marttan itibaren muhasebe 
iş yapmalarına mani olmak için çalış- memurları yine eskisi gibi saat 17 ye 
tıkları yolundaki haberler doğru de- kadar çalışacaklardır. 
ğildir. Böyle bir vaziyet hiçbir za -
man mevzuubahis olmamıştır ve olar 
maz. Çekmeceden parça et g'!tirile
rek satıldığı da varit değildir.,, 

Toptnncılar da şunları söylemiş -
lerdir: 

Havagazi Şirketleri de 
Satan Ahnıyor 

Nafıa Vekaleti, Tramvay Şirk~ 
tinin Ankarada devam etmekte olan 
satın alınma müzakerelerinde !:>ulun
mak üzere belediyeden de bir mu

.. _ Bilakis ziraat kurumu tle tam rahhas istemiştir. Vali ve Belediye 
iş birliği yapmak ve et piyasasında Reisi verdiği cevapta Vekalet tarafın 
sıkıntıyı giderecek tedbirlere kurum- dan verilecek kararın İstanbul bcle
la beraber ön ayak olmak gayretin· diyesince muta olacağını ve ayrı b:r 
deyiz. Bunun için, icap ederse, hay- belediye murahhasına lüzum olmadı
van kesmekten vazgeçmiye ve kuru- ğını bildirmiştir. 

mun etini satmıya da hazırız. Fakat, Nafıa Vekaleti, Tramvay Şirketi-
42 kuruşa mal olan eti 35 kuru~a sat- nin satın alınmasından sonra !stan
mıya mecbur edıliyoruz ve bu bizim bul ve Dolmabahçe hava gazı şirket 
için büyük bir sarsıntı t~şkil ediyor. lerini de satın alacaktır. Gerek Na
Kurum, kestiği etleri ihtiyacımız kaı- fıa, gerekse belediye şimdiden bu 
dar bize temin cttiöi aiin m.P_cıele hal şirketlere ait hesaplan hazırlamıya 

!edilmiş olur.,, başlamışlardır. 

27 - ı - 939 

Ilkmekteplerde lskender 
7790 Çocuk Bahçesi • 
y; d l t. Nerededır ? 

ar zm S zgor S-BüyükmimarSinanın 
lıkrnekteplerdeki öksüz çocuklara beğendiği eserler arasında / a-

yardım birliği merkez heyeti, dün kender bahçesindeki Sll dola -
Cümhuriyet Halk Partisinde, bitlik hından da balı edilmektedir. 
kaza murahhaslarının iştirakiyle 1'r Bu bahçe nerededir? 
toplantı yapmıştır. Toplantıda ilk- C - Bilyuk Mimar Sinanın şahe 
mekteplerdeki öksüz çocuklara yar- serleri .arasında Saiye dikte ettirdiği 
dım meselesi konuşulmuş, bırliğin 'rezkiretülbünyan'da bu dolaba da 
muhtelif semtlerde halen 10 bin ço- yer veriyor. Bugün bu dolaptan eser 
cuğa yardım etmekte olduğu ve bu kalmamıştı?'. Onun yeri de Bakırköy 
yardımdan istüade edemiyen halen le Yedikule arasına rastlamaktadır. 
7790 çocuğun mevcut olduğu anlaşıl- Muharrirlerimizden İbrahim Hakkı 
mıştır. Bundan sonra bu çocukiara Konyalı yakıııda bir yazı neşredecek 
da yardım edilmesi üzerinde görü- fü: 
şülmüştür. Her kaza yardım 'eşkila

tının bu nokta üzerinde tetkikat yap 
masına, bu tetkikatın ikmalinden 
sonra 11 Şubat Cumartesi günü E
minönü Halkevi binasında bu mak
satla ikinci bir toplantı yapılmasına 
karar verilmiştir. 

POLiSTE: 

Hastanede Sıra 

Beklerken Öldü 
Dün sabah muc•yene olmak üzere 

Guraba hastanesine gidip muayene 
sırasını bekliyen Veli isminde bir a· 
dam oturduğu yerde füceten ölmüş
tür. Yapılan muayene neticesinde 
Velinin kalp sektesinden öldüğü an
laşılmış, defnine ruhsat verilmı~tir. * Bebekte Tramvay caddesinde o
turan 70 yaşında Hasan, Be~K ec
zanesi önünden geçerken ani olarak 
düşüp ölmüştür. Belediye doktoru t~· 
rafından yapılan muayenes.nde kal~ 
sektesinden öldüğü anlaşılmıştır. 

Elini Makineye Kaptırdı 
Samatyada Yokuşçeşme caddesın

de Hasana ait mensucat fabrıkası iş
çilerinden Rade isminde genç bir ka
dın kazaen elini makineyP. ..kaptır .. _ 

rak yaralanmıştır. Parmakları ezil -
• 1 -· __ 1. u~""ı.: ı...,ct 'lnoı:innP 

tedavi altına alınmıştır. * Arnavutköyünde oturan Raciye 
isminde 70 yaşında bir kadın tram
vay caddesinden giderken kazaen ya
re düşerek başından ağır yaralan -
mıştır. Yaralı Beyoğlu hastanesınde 

tedavi altına alınmıştır. * Tophanede oturan arabaı:t Yu· 
nus. Nişantaşından geçerken hayvan 
ların ürkmesi neticesinde arabadan 
düşerek muhtelif yerlerinden yara -
lanmıştır. 

* Haliç Fenerinde oturan Rasih<.ı 
isminde bir kadın Mercan yokuşun -
dan inerken yere düşerek ağzından, 
burnundan yaralanmış, tedavi ~tına 
alınmıştır. 

Ecnebi ve Ekalliyet 

Mekteplerinde 

Kültür Dersleri 
Maarif idaresi ecnebi ve ekalliyet 

mekteplerinde okutulmakta ~lan kül 
tür dersleri hakkında şimdiye kadar 
Maarif Vekaleti tarafından veriimi~ 
emir ve tatbik ettirilmiş talimatna
meleri toplıyarak (AZlnlık ve yaban· 
cı okullarda kültür dersleri) ısmile 
bir kitap neşretmiştir. Bu kitap. bü
tün ecnebi ve ekalliyet mekteplerıle 
bu mekteplerdeki muallimleri alaka
dar eden bahisleri ihtiva etmektedir. 

• 
S - Ziraat V.ekfileti Adana 

ne için yerli veya klevland 
cin~i pamuk tohumu teuzi e • 
deceği söyleniyor. Acaba doğ
ru mudur ve ne vakit tevzi e
decektir:' 
C - Ziraat kongresi esnasında 

~ski Ziraat Vekili Faik Kurdoğlu, bu 
sene Adana v.c havalisi ç1ftçilerine i
yi cins pamuk tohumu tevzi ettire
ceğini söylemı5ti. Fakat Ziraat Ve -
kaletinin kongre kararlarını tatbik 
hazırlıkları ile meşgul bulunan ko
misyonun veya Vekaletin doğrudan 
Joğruya bu işle meşgul olup olmadı
ğı malılm değııdir. 

• 
S - Demir Sansölye kime 

denirdi? 
C - Bu unvan Almanya impara 

.orluğunun mıiessisi prens Bismar -
il n verilmiştır 

Bu adı om: verenler, ''demir., ke
limesiyle, Bisınarkın iradesinin kuv
vetini ifade etmek istemişlerdir. 

• 
S - "Halife,, ne demektir? 
C - Lisandaki manası, bir insa

nın dHtel'. hfr iı: ~""' hn.lı>I - • -cı~ı. O
l un yerine gecmesi demektir. islim 
:trihindeki manası ise, peygamberin 

uiUillUill,ıt~ll :>'1Ul cı v....... -
tin başına geg-;g i 51ratorlarqIJ. 

* S - ıllısırdaki mef!hur 
(SphinkR) in iizerinde yazı 

var mıdır? 
C - Sfemc'in, yırJ Ebulhevlin ü-

ıerinde bir çok yazılar vardır. Bun
lRrdan en m~şburu; göğsü üzerinde
l~i yazıtarıdır Bu yazı da, ziyarete! -
ıeri, bu i18.hs nürmete ve tazime da
vet eder mah•) ette: ve manzumdur. 

* 
S - "Devlet benim,, sözü 

Napolyonun mudur? 
C - Hayır Bu söz, tarihte On 

dördü:ıcü Luiye atfolunur. Kral he
niız on yedi on sekiz yaşlarında bu -
h.mduğu sıracla . bir gün, FranSlz par 
ıament0su reisile göriişüyormuş. Reis 
sözlerinde mütemadiyen devletin 
ınenfaatlerindl"n bahsediyormu~. 

Bunun üzerine kral da hiddetlen
miş, ve: . 

"-Devlet benim!,, sözünü söyle
miş. 

Fa:tat, bu sözün söylendiğini ts
t:ata yarayan hiç bir tarihi vesika 
) oktur Yaln:z tarihcller: "Bu söz, 
On dördüncü Luinin hal ve şanına 

dı- karakterinP de tamamiyle muta • 
bıktır• . diyorlar.· 

Devlet malı. çalnnlnrın ciırUmlc!riy
le mütenasip ceza görmemeleri o se
fil ve iğrenç suçun pis bir illet gibi 
gafil ruhlara s:rayet etmesini mu
cip oluyor. Bu haletten de milli ah
J.Ak azami derecede mlitcessiı- ve mtt· 
tazarrır oluyor. Bu sebeple, iki ay 
sonra toplanacak Biiyllk Millet Mec
lisine -ilk sunulmuş arzuhal ola
rak- şu fıkrayı takdim ve hırsızlık· 
la mücadele şekillerinin -devlet ve 
ınillet leh "ne- değiştirilmesini !}im
diden istida ediyoruz. 

Gilrıilr-ı R~siı:-rı.l~ri 
'TAKViM ve HAVAi 

Dağ eşkıyası gibi masa başı !fakile
ri de -ne pahasına olursa olsun
ortadan kaldırılhlalıdır. 

Havagazi Fiyatları 
Bayram ertesi hava gazı tarifesinin 

tetkikine başlanacaktır. Tarifenin 
tetkik ve. tesbiti için lôzım gelen ha
:artıklar. ik~al edilmiştir. Yeni hava 
gnZl tarıfesınde bir değişiklik olmıya 
ca~ snlaşılınaktndır. bbnekteDlerdeld fakir cocuklan himaye bfrtğbıfıı toplantın DQıı •orta prodUktörleri Halkevfnde senelik topJantılannı 7aptılar. 
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CUMA 
1 inci ay Gün: 31 Kasım: 81 
Arabt: 1357 Fuml: 115" 
Zilhicce: 5 İklnciktınun: 14 
Güneş: 7.19 - Öğle: 12.26 
İkindi: 15.02 - Akşam: 17.18 
Yatsı: 18.52 - tmsAk: 5.34 

Yurtta Hava Vaziyeti 
Yeşilköy meteoroloji istasyonundan a

lınan malumata göre, hava yurtta Egenin 
cenup taraflarında bulutlu, diğer bölge
lerde kapalı ve yer yer yağ~lı geçmiş, 

rüzgArlar Trakyada şimaU, diğer yerlerde 
umumiyetle garbi istikametten orta kuv
vette esmiştir. 

istanbulda hava kapalı geçmiş, rOzgAr 
şarktan saniyede 2-4 metre hızla csml:ı

tir. Saat 14 de hava tazylkı 754,7 milimet
re idi. Sühunet en yüksek l 0.4 ve en dü-
1(1.k e.a aanti,lrai ol.arak kaydedilmistir. 



--

Barselonanın 
Sukutu 

y QzQn: ômer Raa OOCRU L 

ı Spa . ühi" b'ır vaka, nya harbı, m m 
belki de mühim bir devre da· 

na <zcı·ı"r . • son balta· "" ~ ınıştır. Geçen ayın . 
~•nda b t tUZ Dl· alihyan :1"rankist aar ' ., 

Ribentropun 
Varsova 

I 

Seyahati 
hayet dun Barselonanın sukutu ı.e 
netıcelendi. Cüınhuriyetçiler toprak· --o--
ların1 ad d "dafaa ederek Polonya ile Almanya 

un a ım mu b 1 i rekilnıi~ler ve Barselonanın ciurın· Arasındaki Münase et er n 
ia kati bir vaziyet alnıak istenı~.j, f.•· Derinleımesine Çahııhyor 
kat bütün bu ı:ayretler boş• ~ıtınış, Varşova, ?6 <A. A.) - B. Beck ta 
a\'\'elki g·· d dünden ba)hva· un en ve k" rıtfından Von Ribbentrop şerefine ve 
rak şehrin tahli;,:sine, şehird~ 1 ıılen "".iyafette mütekabilen nutuklar 
'larp sanay.ıinin daha şimale do~ru 

k . k dıp ı.öylenmiştir 
na line ehemm"ıyet verilınış, or • ı B. Beck, ııutkunda: 
ornatik le Barselonadan aynlm.ışt~. "'- Polony!'t • Almanya münase -
c·· h . . ak çok ustün 
. _um urıyetçilerın, anc . . ·ı· t-etlerinde hükumetimizin siyasetini 

Hlah kuvveti ve savı faikıyetı kal'§. ' " &dare eden salım prensiplerin, bütun 
Stııda ricate mecbur olduklan apaşı· h . .k. 
ı. r rrıeseleıerin n titekabil iırmet ve ı ı 
drdır. Son hafta i .. in JCatalonya, e • 
L lı il 1 1ı. memle\cetin meşru menafiini anlayıp 
11.eklerile kadınlariyle, ben z çocı • d · 
l ' ı Juıır: kavra.na zihnıveti dqiresin e tetkikı 
uk çağındaki evlitlariy e, ya 

- ··d lm kadınlar ne meJ.ar olmasını şiddetle arzu edi-
•<4U afaa ile meşgııl o uş, 

kekler kah· yorum , demı~tir. 
\.'e kızlar siper kazmış, er .. ~ • t biltun B Von Ribbtntrop cevap vererek: 
rarnanca dövüşmüş, haya ın 
norınaı faaliyetleri tatil olunarak " Tecrübeler milletlerimizin ta • 
herk ··ınhuriyeti korumak 1'ip etmeleri lazım ~elen yolu göster 

es yurt ve cu f · AI ·ıı 
için her fedakarlığı ıöze abnış, ~- ;nektedir. ~ührerın. ve man mı e 

. kat h vermiyen ateşı, tinin iradesme tevfıkan Polonva ile 
, asmın aman d · - b l · 

büt·· b tleri yok etmi~, ve Almanya arac;m akı munase et erın un u gayre . 
Cü h . t' n kuvvetleri Kııta· ı.ki memleke! t-eynınde mevcut olan 

ın urıye ın so . . 'k . h · l d · l lon F hududuna bıtışı ıtilafm esas ı.:-~ı azı c;ııretıy e erın eş 
Yanın ransa . . . 

l<>n ıgıw nmıştır Frankıst· ıirilmesi. tar&in edılmesı, Alman • 
parçasına s • . • . . . 

le...:- b da saldıracaklan ve bil· , enın hancı ~.yasetının esası ur.suru 
•>u uraya . . . " . . . • 

tün Katalonyayı zaptetnıek ~t~)~· nu teşkıl etmektedır. Sıyası ba -
cekleri şüphe ıötürmez. Onan arın sıret ve p,.t-nsipler istikbalde de 
hiç umul.ınıyan bir müdahale ,·uk.u memleketlerimiz arasmda zuhur ede 
bulmadığı takdirde Frankistlerin hır ct-k meselelerı'1 her iki tarafm mesru 
kaç &tin i~inde burayı da zaApte~?'e· menafiıni he'iaba k:ıtmak suretivle 
leri ve Fransa ile tam manasıyle mütekabil hürmet prensibine tevfi • 
hemhudut olmaları beklenir. <! z~- , an halledil0 .:Pğinin zamanını da ih 
tnan da gerçi İspanya harbi bıtH"' t:va etmekteJir., demistir. 
olınıyacaktır. Çünkü Madrit, ve V~· 
lensiya henüz hükümet kuvvetlen· /ngiliz gazetelerinin 
nin elindedir ve buralan da biç şüp- mütalealan 
he yok ki son bir ıayret ıösterecek· Londra 26 (A. A ) - Bu sabahki 
ı ... A.11 • . 11'akat Katalooyanın Frankist· ~azete1er. serdetmekte oldukları mu 
lere seçmesi ile Cümhuriyet kuvvet· t l 1 d B 11 ' tl · h l"h d 
ı · t · d'J . biltfi dil n ea ar a ı enn a ı azır a sar 
erı ecrıt e ı mı~ ve n nya 1 ; A h kk b ı : 

ile milnue vru a il m a ı 
1" • Bu pzetelet' diyorlar ki: B Von 
ımvvetınden fazla, açhk luıvved ol- Rlb'-- t V p 1o il I t rit ed'l uen rop, arşovaya o nya e 
duğuna röre, tamam.ye ec • 1 en J\lmanya ararındaki münasebetlerj 

1 · M d 'd' de aynı kuvve-Va ensıya ve a rı 1 • c. aha sıkı ve ılı\ ha dostane bir hale 
· • · d .. he edılınt":t tın yere serecegın en şup . · ~okmak için bitmiştir Bundan başka 

Bu yüzden Katalonyanın Frankıstler l'ir Alman tıcaret heyeti, yakında 
eline geçmesi, Cümhuriyet İs~~0~.a- Moskovayı zrraret etmek tasavvurun 
sının vaziyetini son derece muşk:ıl- eladır Bu mU«lealan serdedenler • 
leştirmiş, Franko ile taraftarJarına oen bazıları. Volkis<-lıer Beobachter 
kati zaferi kolaylaştırmıştır. . . pazetesınde ırıtişar ve Sovyet ordu • 

Onun için artık İspanya har~ı1'1~ wnun kuvve': ve kahramanlığını met 
neticesinden değil, fakat bu ?~tıce:1 hüsena eden makalesine hususi bir 

• w. d n bahsedılıyor · f tted' ne takıp edecegın e . rJ>ana at etme-... ır 

Almanlarla İtalyanlar, harbı'D ·~~-
. .. . kiliP ıidecekler rnı · 

nıesı uzenne çe İs vada 
Çekili fideceklerse pan. 

P . • · neden bu ka· 
Frankonun zaferı ıçın 
dar fedakirlıi• katlandıl~r? 

1 e çekılmek mu· 
Çekilmiyecek ers ' ., e ile 

kab.linde ne istiyecekler. Ve ıı 

Amerikanın 

Manevraları 

tatınin edilecekler? 

TAN 

Rumanyada Yeniden 
21 T ethişci Yakalandı 
Bunlarm Demir Muhafız T eşkilatma Mensup 

Oldukları ve Alev Bombası Yaptıkları Anlaşıldı 
Bükreş, 26 (A.A.) - Rador ajansı rilmlştir. Beş tanesi de çimento fab-

bildiriyor: rikası deposunda bulunmuştur. 
7 kanunusanide, Bükreş varoşla- Tevkif edilen 21 şerikten sekiziı, 

nnda bir evde bir infilak vukua gel- Demir muhafız tethişçi faaliyetine 
miş ve eski Demir Muhafız teşkilatı- iştiraklerini itiraf etmişlerdir. Teğ
na mensup bir kişinin ölümüne sebe- men Dimitrescu, posta ve telgraf bi
biyet vermiştir. naslnı, elektrik fabrik.asını, radyo 

Yapılan tahkikat, bu infilake la- binasını ve diğer umumi binalan 
zım gelen maddeleri veren ve lağve- yakmak niyetinde olduğunu ve bu 
dilmiş hareketin şefi vaziyetine ge- faaliyette, lejyoner şefler tarafından 
çen az miktarda lejyonerlerin takar- hazırlaınan planlM"a göre hareket 
rür ettirdiği tethişçi faaliyetin tek- edileceğini söylemiştir. 25 kanunu
nik kısmını idare eyliycn kimsenin, sani sabahı, teğmen Dimitrescu, ken
askeri kimya dairemden teğmen d! kendini boğmuştur. 

Dimitrescu Nicolisg olduğunu tesbit 

etmiştir. Bu teğmen, infiJaldn erte-

sı günü, evin~en kaybolmuş, fakat 

24 kanunusanide. diğer şerikleri ile 
birlikte alev saçıcı aletler imal ey
lemekte olduğu atölyede tevkif edil
miştir. Bunlar, 20 atmosfer tazyik 
a!tında yüz metreye alev saçan 22 
alet yapmışlardır. Sırtta taşınabile

cek olan bu aletlerde. mazot ve pet
rolden vücuda getirilmiş bi gaz var
dır. Bu aletlerden on biri, hususi a
rabalarla meçhul bir mahaJle gönde-

* Bükreş, 26 (A.A.) - Polis suikast 
suçundan tersanede müstahd<'m bir 
teğmeni tevkif etmiştir. Tahkıkata 

göre bu teğmen 7 kanunusanide müt
hiş bir infilak neticesinde Carca so
kağında yıkılan binanın iki müsteci
rinden biri idi. Diğer müstecır olan 
Profesör Dimistresco o zaman ölü ola 
rak bulunmuştu. 

İnfilak bu iki müstecir bir bomba 
hazırlarlarken vuku bulmuştur. Teğ
men polise tam bir itirafta bulunn\UŞ 
tur. 

Bulgaristanda Bir Arap Konferansı 
Sahte Dolar ihtilaflara 

Fabrikası Bulundu Sebep Oluyor 
Kahire, 26 (A.A.) - Filistin Jıder

lerinden Nashashibi, şu beyanatla bu 
lunmuştur: 

- Filistin konferansında mutedil 
ları email etmek üzere ta ... ·in 

yapdığı Anıerikadan iıspiı'Co DNw gf tmıy.eeJtferdlr LOa~ 
çılığı suçile kovularak Bulgarlstana 2 N ' 
dönmüş ve hemen sahte Amenkan do - ashaslbi fırkası, müftünün 

murahhasları miktarında murahha.o;a 
larları yapmıya ~aş~_amışt~r Bu a- malik olmak hakkını elde etmedikçe 
dam Novo-Selo koyunde adeta b~ konferansa mümessil göndermeyi ka
dolar fabrikası kurmuştur. Krivna- bul etmiyecektir. 

liev gayet ustat bir çinkografmış. 3 - Bu fırka konferansta temsil 
Amerikan dolarları ipek ıeağıda ba· edilmediği takdirde konferaas mukar 

reratını tanımıyacaktır. 

. .. 

EifK 
Yağmur 
Yağıyor! 

Yazan: B. FELEK Dahiliye 
Vekili 

Diyor ki: 
--<>-

Y ağmur yağıyor. Sicim gibi mü· 
barek! Oç dört gün ev...-el ha· 

u ne kadar açıktı. Güneşlik, berrak 
hatta sıcaktı Masmavi gökte avare 
dolaşaı:ı beya't bulutlardan hiç de bu 
günkü havayı sezemezdiniz. 

.. Matbuatla El Birliği 
Yaparak Davamızı 

Yürüteceğiz .. 
Ankara 25 ıTan muhabırinden) -

Bugünkü matbuat toplantısında Da· 
hıliye Vekili f"aik Öztrak, matbuat 
lHtkkmdaki düşüncelerini şu şeicılde 

l-ıulasa etmiştir: 
"- ı\fatbu.ıt hakkındaki düşüncem 

dostca ve arkPdaşcadır. Matbuatın 

ı.er vakit hümyeti taraftan olmu -
şumdur. Bence matbuatın serbestisin 
<.!en müstağn · medeni hiç bir memle 
!<"et mutasavver deği1dir. Matbuata 
oüşen vazifeY' de si1 takdir edersi • 
ıı;z. Bilhassa efkarı umumiyenin has 
Hıs bulunduğu böyle bir zamanda 
memleket içın zararlı neticeler vere
cek hadiseler karşısında bize yardım 
l.tmenizi isteriz Hi.; bir hükumet 
ı~atbu1tttan ayn ve onsuz çalışmak
la muvaffak damaz 

Bunların .~isinin mesaisi birbiri
nt" zıt veya birbirinden habersiz olur 
~ bundan bütün memleket için za -
rnr çıkar. Bu nazik zamanlarda kar -
şılıklı yardım." ve el birliği ile da -
vamızı yürütmek istiyoruz, memle • 
~ete karşı m~ıııuliyPtimiz müşterek -
tir, hatta ba1a ahvalde sizin mesulı • 
yetiniz bizden daha büyüktür. Çün • 
kü sizin sesinız bizimkinden daha ça 
Luk ve daha çok yayılır, sarsıntı 

görmeı;ıni istemediğimiz memıeke • 
t imize hep be-aber hızmet edeceğiz , 

fakat şahıslar3 ve ~ahısların h!lk ve 
:.erefin,.. ait m<.'selelerde hassas ol -
manızı rica ederim Şu veya bu 
nadise olabilir Bu hadl!ıeleri 

Nerede o dl gilneş, nerede o da· 
ha bovası kokan solmamış gök! 

Havaya, mevsime güven olmu • 
~or. Bunu bugün yağan sicim gibi 
yağmur altında ıslanarak bir kere 

daha anladım. 
Ben ve yağmur hala birbirimizi 

tanıyamadık. Ben gafilim. Perşembe 
nin gelişi çar ambı.dan bellidir diye 
öğüt veren ,1edelerimizin torunlan 
olmağa pek ~. layık değilim galiba! 
Kış mevsimhh· Güneşi miistesna bir 
liiks e ya, ılık havayı ele geçmez, 
emsal"iz bir kelepir saymak gerek -
k~n tuttuk ya;,. geldi sandık. 

Al !>ana ya:ı: ! Şimalden esen yıl • 
d·z riizgarı sağnak sağnak sa\'urduğu 
:·ağmurlarla ıdeta yiizümüze öksü • 
ren ve ağzını kapamıya Jiizum görıni 
~·en bir saygısıza benziyor. 

Tuhafı da şu ki, yaI:;rınur yağar 

l ağmaz hepimiz saçak altına sığın -
ınış ıslak tavuklar gibi biizüliiyoruz 
,.e iki metre ınikfıbı :rer tutanlarımız 
,ağnağa tutulunca ufalıyor da yarıya 

iniyorlar. 
Yağmurdan korunmak için ya 

bir şemsiye. ya bir yağmurluk, yahut 
lle bir oto yant bize yabancı bir nesne 
i~ter. 

Ben abdal değilim. hiç birimiz ap 
t"l değiliz. Lakin bir yağmurda ısla
nanlar kuru .kalanlardan daima pek 
.;uktur Bunu ,.a sırtına giyecek bir 
yağmurluğu ~rıhut başına tutacak 
lıir şemsi)·e i olmadığına hamledebi
liriz amma bu müşahede de tam de • 
;:ildir. 

fngilizler. 

r-ldımza gelnıiyen ebeplere atfedf- -

rr!..,~:f'.6!\~a ma'k hatalı olur. her 

- Hava açıksa emsi •eni al! Ka
]ıah ise ister a.1 ister olma! 

De rlermi Akıllıca lilfa ne denir. 
,.,,... ıpemstveml· 

7J alsak hiçh•r sefn•fln ani baskının 
cf11 «•fil avlanıp sırsıklam olmayız. 

;. usur oJabflfr Bunlar meydana ~rk
t•kça kıymet ve ehPmmtyP.tlerlnt ol
ıfuğu gibi kı1buJ ederek efkarı umu
miyey~ bu stırPtJe vermek favdaJr o
ıur. Hiidisel••J'I" haiz olmadıklan e
hPmmiveti vermek su veya bunun 
hrıysiy,.tlni k .rııcak ic;imler karıstn • 
ırak emniyet ve huzur veren bir is 
değildır. 

Bilhassa ıntihabat müddetince he 
l·inizden dik~Ft, itina ve yardım hek 
ıeriz.,, 

Y .. tmur "'ağıyor: sicim gibi . So
l-akta boynu omuzlarının içe çekil • 
miş, burunlar- kalkık yakrılarının uc; 
ları arasına gızl<'nmis, hir sürü ıslak 
ı.reçiyor. Aradıt bir emsi ·eli, bir oto 
ll'OhilH kuru hu ıslaklar arasında a
ceta g.>7.c bat•yor, bu ıslakların hiç 
t.iri de kaçmı,•or. Çiinkii bilirler: 

Yağmurd~n kaçan doluya tutu -
n•r! 

15 Bin 
Öldü 
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.M.~'hk:emeler. cl'e· 

Bir Yalancı Şahit 
Tevkif Edildi 

&eye ~yle şet-.:ıdet etti; 

RAD~C> 

:ANKARA RADYOSU 
Türkiye Radyodüüzyon Postaları 

Tiirkiye Radyosu Ankara Radyosu 
Dalga Uzunluğu 
1639 m. 183 Kes. 120 g,,. 

i°· A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 K\\'· 
T. A. P. 31.70 m. 9456 Kes. 20 KW· 

27, 1, 939 Cuma Dün Sultruıahmet sulh ikinci ce -
la ma~emesı Armenak isminde bir 
~ahit tevkü etti. Bu karan icabetti -
ıen sebep Y~)i!direkte Ekberiyc ha
nındaki şapka fabrikasında iki genç 
Fadın nrasm.:ıaki yaralama hadisesi
dir. 

- Kavga oir iğne yüzünden çtk
mıştu. Sabih11 yerinden fırlayarak 

makası aldı Agavniyi yaraladı. Ben 
böyle gördüm ve Agavni Sabihaya 
hiç bir şey yapmadı. 

12.30 Program, 12.35 MOzlk (TOrk mO
:ı:fğf, Pl.), 13. Mmılcltet saat 3yan, ajans 
meteoroloji h:ıberlcrt. 13.10 Müzik: (KQ • 
çilk orkestra: Şel: .Necip Aşkın), 1 - Ma% 
Schönherr: Alp köylillcrinfn dans havalnrı 

Reis dedi ki: 

- Bunun muhakeme üzerinde te 
f>fri vardır. Duşününüz de öyle cevap 
veriniz. 

Topkapıdn Fatma Sultan mahal -
lesinde Ebe sukağında 4 numaralı ev 
de oturan Aguvni ile ayni mahalle -
de oturan Sal::.Jha bu şapka fabrika -
smda isçi ohır-.k çahşıyorlar. Geçen- -Benim gördüğüm bu kadar. 
lerde bir iğne yüzünden aralarında Ben Agavninın kalıp attığını gorme-

dim. 
kavga cıkmı~ ve Agavnl: 

- Elinderi iğne benimdir, de _ - Yalan yeh şehadet etmek, bildiği 
miş Sabiha ı:ın: ni saklamak ~uçtur Bunu da size ha 

- Bu iğne benimdir, yirmi para- urlatryorum. 
llk iğneyi çalmtya tenezzül etmem Şah:t ifadefinde ısrar ediyordu .. 

' eklını başına topla... Hakim do'iyayı tetkik etti. Arme-
Cevabını vermiştir. Biraz sonra rağın hazırlık tahkikatındaki ifadesi 

da ltavga çıkmış ve derken A : ni buldu ve kendisine okudu. Anne -
gavnl bir kalı!>! Sablhanın üstüne fır r.ak eski ifadc!'inde diğer şahit Rıfkı 
latmış, o da eımdeki iskemleyi kapın- gibi sö:ılüyordu. Şimdi Agavninin le 
t'a Agavninin başına geçirmek iste _ hine, suçlunun aleyhine olarak üa
rnlş, ve masanın üstündeki büyük ma dcsini değiştı:iyordu Hakim kendisi 
kası da alarak Agavniyi sokağa ka _ ne yalan şehaaetin ve ketmi şeha -
car kovalamı~tır. Sabiha sokakta ye detin suç olduğunu bir dalın tekrar -
t!şerek Agavniyi üç yerinden makas !adı. Şahit: 
l!ı yaralamıştir. - O ifadem doğru değildir. Şim-

Dün mahıtemede bu dava tetkik c'ikl ifadem doğrudur. Dedi. 
<>diliyordu. Suçlu mahkemeye gel • Hakim Anncnakın şehadetini giz 
memişti. Yal,ı:z davacı vardı. lediğl netice:ııne vardığı için kendi -

Evvela R.fka isminde bir şahit &ine; 
cfnlendi. O hirıiseyi yukarda yazdığı. ' - Seni tevkif ediyorum. Dedi 
mu: şekilde anlattı. İkinci şahit Ar- ve jandarmaya vererek müddeiumu 
menak ismindE' bir gençti. O da hadi miliğe teslim etti. 

Kendi Kendine 
Reçete 
Uyduruyormuş 
BeledfyenL-ı müddeiumumilik ila

mat şefliği ile Eminönü kaymakamlı 
~~ tasında pc.stacıllk: vazifesi j?'Ören 
odacı İbrahint dün sahte reçete yap

tığı iddiası ile Sultanahmet sulh bi -
nnci cı:ıza mahkemesine verllrniştir. 

1ddıa şudur: İbrahim eline geçir
füği başlıklı c· oktor kağıtlarına ilaç -
lar yauırak ı:Jıne geçirdiği bir mü -
hürle de fakir olduğu hakkında ilmü
bcberler yapmış ve eczahaneye mü
r:ıcaat etmiş "e mec<.-anen ilaç almak 
ı:stemiştir. Ec;,ahane bu reçete ve il
mühab~rlerin sahte olduğunu anladı
ğı için polise haber vermiş ve İbrahi 
mi yaknlatmışur. Suçlu kendisini 
müdafaa ederken: 

-Fakirim Odacı maaşı ne zor 
geçiniyorum. Çocuklarımın ikisi de 
hasta, Uô.ç alacak param yok, kimse
c:ıen borç para da bulamadım. Çocuk
larımın hayatını kurtarmak için be
cava iH'ıç alm ık istedim. Elime geçir 
diğim bir mü>ırüle sahte ilmühaber 
yaptım tıacı alamadan da yakalan -
cım. Diyordu. 

Halcim mahkemenin gayri mev -

l=uf devamınll ve şahitlerin çağrılma 

r.Jna karar verdi. " ' 

iki icra Muavini 

Mahkemede 
Dün asliyP. birinci ceza mahke -

.rtesinde vazifelerini ihmal ve suiisti 
mal ettikleri lddia edilen dördüncil 
t~ra muavini Mustafa ile ikinci icra 
muavini Bek.rln muhakemelerine 
başlandı. BuıılRnn iki de suç ortakla 
n vardı. İddıJya göre bir alacaklıya 
ır.ahkeme kanm ile haczedilen 900 
hra yerine 12(10 lira vermişlerdir. 

Suçlularden Bekir: 

- Benim bu işle alakam yoktur. 

Bu husustaki müzekkereyi benim şe
f,m yazmıştır. dedi. 

Mustafa da işte bir ihmal ve sui
ırnmdı olmc1·!.ğını söyledi. Muhake 

r.ne muamelev. ıcra dosvalarının ge -
tırtilmesi için talik edildi. 

--0-

15 Gün Hapis Yatacak 

Eroinman 
Olduğunu 
Sögligen Suçlu 

Dün Rğırccza mahkemesinde Fu 
karaperver cemiyeti reisi Cemil Se
vıncin imzasınt ve mıihrünü taklit e
derek yardım sandığından dllencilc
J'(' ptırct temin eden ve bu paranın ya 
nsını da kendisi alan Hüseyin oğlu 
Hasan Enverhı muhakemesine baş -
landı. 

Reis kararrameyi okuduktan son
ra, suçluya s:, ... verdi· 

- Ne dileyeceksin sen böyle şey
ler yapmışsın. 

Su~lu: 

- Ben eroınmanım. Beni evvelô 
ıPdavi ettirinız. ondan sonra size ce
\'ap veririm. Simdi hiç bir şey söyli
yecek vaziyettE- değilim. dedi. 

Bundan svnra reisin bütün sual
ıerini sükunetle karşılıyordu. 

Mahkeme :kendisinin tabibi adil -
lere muayene ettirilmesine lüzum 
gösterıii ve d .. rhal bir jandarma ile 
~ abibi adli E"lver Karana gönderdi. 
.:>oktor mevku:! suçluyu muayene et 
ti, kendisinde cezai ehliyeti selbede 
cck hiç bir şev bulunmadığını tesbit 
~ttiği için su-.;~ı. tekrar mahkemeye a
lındı. Yine S!J.Rllere cevap vermiyor
C:u. 

Ha.dm şa1ıitleri dinledi. Gelme -
yen şahitleri.ı. çağrılması için muha
~emeyi talik E'tti. 

Polis Tevfiijin 
Katillerinin Muhakemesi 

Dün ağırceza mahkemesinde A -
lemdar mahaiıesinde polis Tevfiği 

ôldürd~kleri için tevkif edilen Na -
nmla bahriyelı Salimin muhakeme
lerine devam t'dildi. Mahkeme geçen 
telsede asliye ceza mahkemesınd~n 

oır dosyanın petirtilmesini kararlaş -
tırmışt.ı. 

Do;ya gc~mediği için muhakeme 
haşka bir gün~ bır1k1ldı. 

Şüpheli Bir Ölüm 
Fatihte fs11:ender mahallesi bir 

rumaralr evdP oturan kasap .Necibin 
r.ansı Bayan ... efika dün gece karyo
uısında ölü oıarak bulunmuştur. Po 
Jio: derhal tahk1 kata başlamış ve kar
yolada yatağın altında bir tabanca 
hulmustur. 

Tabibi adil Enver Karan cesedi 
muayene etmı'l ve ölümü şüpheli bul 
duğu kin cesedin morga kaldırılrna-
5'na liizum g\;stermiştir. 

Bu aksam 
(M O O E R N 

KIZLAR) 

Şen operet 
Yaz.an: M. Yesari 

PAUL MUNI BILLY MILTON 
22 EylUI 1897 de, Viyananın yanında bir 

köyde doğmuştur. Asıl adı Muni \Vie en
frcund'tur. Kestane rengi saçlı ela gözlüdür. 

8 Ilkkanun 1905 te Londrada doğmuştur. 
Siyah saçlı. kara gözliidür. 

FiLMLERi 
FiLMLERi Mülfızim. Genç Voodley, Denizin daveti, Chi

cagolu herif, Geniş ve şen yol, Bir kayıkta üç kişi, 
Sally, teyze. Musikinin büyüsü, Şatonun kralı, Bir 
milyonda bir kere, Kapıda birisi var, Göklerden bir 
yıldız kaydı, Insanlar hayvan değil mi?, Galip cinsi
yet, Bahar, Şon fırsat, Cumartesi gecesinin revüsü. 

Cesur, Yedi yüzlü, Yamalı yüzlü, Bir !ırariyim, 
Dünya değişir, Hil Mellie, Kıyı şehri, Kara dehşet, 
Doktor Şokrat, Louis Pasteur'ün hikayesi, Aradaki 
kadın, Güzel dünya, Emile Zola'nın hayatı. 

Başvekalet Hususi 
Kalem Müdürlüğü 

Ankara 26 rTan muhabirinden)
Başvekiılet müsteşarlığına tayini mu
l- arrer olan Vehbı Demirelin seçim 
t:evamnır.sıı D.:Jı iliıre V elrAlPti :mii!:t.P
~arlığında hıacağı anlaş1lmaktc1dır. 

BajVekalcl hususi kalem müdür -
JÜğüne Hasan Rüştü tayin edilmiştir. 

ZirJ.tat Vekaleti hususi kalem mü 
dürü 1Ihan müsavir muavinlığine ta
) ın edilmiş vP yerine de eski hususi 
l dem müdürü mütehassıs müşavir 

Servet Şefik tayin edılmiştir. -·-Yeni Ziraat Vekili 
işe Başladı 

Ankara 26 Tan muhabirindenı -
Ziraat Vekilı Muhlis Erkmen bu sa -
bah. saat dokuzda Vekalete 6"ktek 
vazifesıne başlamış ve Vekalet erka· 
!lI ile ~örüşmıiştür 

Veıdl öğkıJen sonra Meclise gele
ıek zeytin kanunu müzakeresinde ha 
zır bulunmU:ilUr. 

' Yeni Eijitmen Kursu 
İzmir, (TAN)- Kızıl Çullu koy 

ö~tmen okulunda bu sene de eğit
menler kursu açılacak ve kursa 150 
eğitmen namzeti kabul edilecek~ir. 

-----
Mersine içme Suyu Geldi 

Mersin - İçme suyu tesisatı biti
rilmiş küşat resmi yapılmıştır. 

111111111111111 

1 t!!:::!~ 
TEPEBAŞI 

DRAM KISMI 

Bu akşam Saat 
20.30 da 

HAvnııTı AD 

5 Perde 

iSTiKLAL 

KOMEDi 

CADDESi 

K 1 S M 1 

OGLUMUZ 

, ' TAYYARE Sineması 

i z M i R 
Buıiinden itibaren me.)hur 

,.c Sempatik Komik 

FER NAN DEL 
tarafından 

iKi AHBAPLAR 
Çok gülünçlü Komedi 

1 Şubat 939 Çarşambadan 
itibaren 

PAMUK PRENSES 

VF 7 CÜCE 

:····· .. ··••·•·•··•····•······························ . _.._.i BAYRAMIN BiRiNCi GONO j 
S 31 1K1NC1KANUN SALI i . . ·-······················································ 

-- -:----:-----;--:-- --
, :F_._ERIHA 
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r, •-". "' 

"-. .;HALiDE 

Rugiinc kadnr memleketimiz

de ~evr.lcn filmlerin en ı;üzcH. 

M A R K o p o L o 1 n un M~th~ş RM~c~ra~n 
Hayranlıklar Uyandıran San'atkar: GARY COOPER 

ı··--·············· ... ·· .. ·· .. ···-·-··· .. ···-·············· ..... ···········································i 
'----!ALEMDAR ve MiLLi'de 1 . . . . . . ................................................................. -........ ·····-···-·····--·--··-·---· 

~ 2 - Georges Bizet: L'Arlesienne! I inci sO
it, a) PrelOd, b) Menuetto, :.-) Adagletto, 
d) C rlllon' 3 - Paul Lincke: K5hküllerln
le sen: Melodi, 4 - Nlemann: Tango, 5 -
Alois Hutschera: Benim cennetim: Melodi, 
6 - Franz Lehnr: Tango kraliçesi opereti
nin val lan, 18.30 Program, 18.35 Müzik 
varyete: Pl., 19.05 Ti1rk mü .. iğf (KanŞlk 
program), Okuyan: TnhsJn · Karakuş, Ca
lıınlnr: Hakkı D rman, Hasan Gilr, Eş· 
ref Kadri, Homdi Tokay, Basri Uner. 
19.35 Konu ma, 19.50 Türk müziği, ı -

1 Snkih efendi: Schnnz peşrevi, 2 - Şalr 
Nazım: $chnnz ~emal: Didem yüzilne na
zır, 8 - Dell:ılıade: Şehnaz şarkı: Etmedin 
bir lahza lliya, 4 - Refik F1CTSan' Tanbur 
taksimi 5 - Sevki bey: H caz şarkı: Sen 
bu yerden gidc.ll, 6 - Şevki bey: Hicaz ıar-
kı: Ate:;! uzanı firkat, 7 - Selim: Şehnaz 
şarkı: Bır nevdvan dll tnüptelAdır, 8 -
Şemsettin Ziya: Şchnnz şarkı: Denizin dal 
g:ı ını, 9 - Sedat Öztoprak: Şehnaz su se 
mıı!ııl, 10 - Kemnl Nl7llf Seyhun: ite -
mençe tııksimi, Calanl:ır: Vecihe, Refik, 
Fcrsnn, Cevdet, Radife Cnğla, Kemal Ni
yaz} S<'yhun. 11 - Sadettin Kaynak, Yesa
ri Akımdan şarkılar, 20.45 Ajans meteo
roloji hnbcrlerl ve ziraat bonıası (fiyat), 
21 Memleket saat ayan, 21 Konupşrna 
(hnftnbk spor servisi), 21.15 lUyaseU cQm. 

hur .Fınrmqnlk orkestrası: Şef: H . F. Al -
nnr), 1 - .T'oslp Slavenskl: BalkanÖphonla, 
Sırp dansı, Arnavut ı;arkı!l, Türk dansı, 
Yunan şarkıst, Rumen dansı, Benim şarkı, 
Bulgar dansı. 2 - P. J. Caykovskf: 5 lncl 
senfoni, 22.25 Esham, tahvillH, kamb~, 
nukut borsası (tlyat), 22 35 Müzilc (caz
bnnd: Pl.), 23 30 MQzik (melodiler), 23.45 
24 Son ajans haberleri ve yarınki prog-
ram. 

• SENFONiLER: 

22 Stutgart: Mozart, Beethoven'den 
C'nlonlk konser. 21,45 Bertin kısa dalgası: 

Senfonik konser. 22,10 Prag: Senfonik 
konser (Fran? Schubcrt). 22,lS Varşova: 
Filharmonlk konser. 

HAFiF KONSERLER: 
.,... _..._..., --· ... ~. 1.ıo Berlln 

kısa dnlnsı: Kfit\ 1t program ~.i~: De-

"''" t,h .!t. -~eri b ndo) . 12 Bilkreş: PlAk 

siki (14,15· Devamı) 13.10 BOkreş: KOçOk 
nıayo orkcstTnsı btso· Devnmi). 16.15 
Brilno: S lon orkestrası, 17 45 Berlln kısa 
dıllga51: fşsonu kon eri (19 10: Devamı). 
18,45 Berlln kısa dalg · Halk musikisi. 
19,15 Bükreş: Kilise konseri .. 20 Vnrı;ova: 
Halk programı. 20,20 Napoli: Bando mllz!
kn. 20,25 Prtıg: Asker1 b:ındo. 21.10 Layp
zlg: Opera musikisi. 21,10 MUnih: Hafit 
musiki. 22 Bclgnıd· BilyQk radyo orkes
trası. 22,30 Lllle: StQdyo orkestrası. 23,15 
Belcrad· Lokantadan konser nakli, 23.30 
Muhtelif Alınan merkezleri: Hafit musi
ki. 

OPERALAR, OPERETLER: 
20.35 Bilkreş: Operada verilecek tem

s!Un nakli. 21.30 Napoll vesaire: Verdf'nin 
(Travlata') operası. 22 Roma: Ooeret mu
ı;iklsl. 

ODA MUSIKIS1: 
18.25 O trava: Salon .ıruartetı. 19,10 

Hamburg: Moz.:ırt. 18.30 Belgrad: Havaycn 
kuarteU. 19.20 Prag: Salon sekstetl. 20 
Berlin kısa dalgası: Trlyo konserL 21.15 
Peşte: Kuartet konseri. 

RESiTALLER: 
115.15 Berlln kısa dalgası: nyoıomeı ft 

piyano konseri, (16,15: Şarkılar). 18 Bel
grnd: Halk jBrkılan. 19.35 Ostrava: Oört 
erkek tarafından şarkllı kuartet. 20.15 
BOkreş: :Zlmbal solo. 23,35 Breslau: Fin
lnndyn şnrkılnn. 

DANS MUSIKlll: 
20.45 Braüsıava: Kab .. ., ııevz•J'•u. _...,_ 

Prng. 

Meclis Ruznamesine 
Ahnan Layihalar 

-------

Ankara 26 (TAN muhabirinden) -
Devlet Demiryollan ve binaları u
mumi idaresinin teşkilat ve vazife
lerine dair olan ek kanun layihası 
ve İstiklal madalyası kanununa mü
zeyyel 869 sayılı kanuna muvakkat 
bir madde eklenmesine dair kanun 
layı1Hısı, 1935 mali yılı sonuna ka-
dar olan arazi vergisi bekayasının 

.... 

Oynayanlar: 

T A K S i M Si eması 
Bu Ako:am Sn,·arcdcn itilınrcıı: 

Senenin ve Mevsimin en müh m ve en görulecek f im Harbi Umumivı 
doğuran ve biitün dünyayı atcse boğan Meş'um H~ dıse. 

SARAY BO s 

munzam kesir ve cezalan ile birlik
te affma dair kanun layihası, arazi 
vergisi kanununun ba7.1 hü!dimlerı

nin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
lôyihası. devlet kitapları mu•eaavıl 

ermayesi h kınd ki kanun.ın ba
ıı madd lerıni de · t'ren kanun ln
yihası ruznameye alındı. 

Pertevniyal Lisesi 
Mezunları 

OLTIMATOM 
DITA PARLO • ERIC V. STROHEIM 

1 Pertf'v"lyıııl Llıesl"de" Vetlfe"ler Ku · 

Hayatı hakikiyeden alınan ve [Jek mühim tarihi vnk'alnr içerisındc ı\şk \'C Vıudfrnin çarpışmıısını rumu eaşkanlıl\ı"dııı": Kurumumm:un s<'-
ve Aşkın şiddetini gösteren fevknl:irlf' heyt-canh. lı ss1 ve nwraklı film. nelik konı{rcsi 4-2-939 cumartesi l'Wnü 

Sultanahrr.et Uçüncü ceza mahke
mesi diın Kas•mpaşa iskelesinde bek 
leme salonunda münasebetsiz hare -
kette bulunduğu iddia olunan Hik -
rnetin duruşmPsını yaptı, Şahitleri 
cıinlcnıii. ııa_1cım suçu sabit gördüğü 
i('irı kl'ndislnc. on beş gün hapia ceza 
rt .-erdi ve tevkif etti. 

CUmartesi pazar -
, aat 15 de Akııııraydokl Use binasında vıı-

~-------------· Ayrıca: EKLER JURNAL•••••••••••••-~ .... pılncnktır. BOtCın mezun arkad ~ı:ır1m17ın 
aıaUne (16) da ~etme !nı rica l'derlz 
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r-TAN-
Gündelik Gazete 

Kırk yıldanberi durup dlnlenmeden Türklül< aleyhinde yazan Dirolt isminde bir 

zavallı bunak, bu sefer de 11 Şark Meselesi.. isminde bir kitap çıkarmış. Mah· 

mut Esat Bozkurt, aıağıdaki makalesinde, Türk düımanhğı ile k16sik olan bu 

························~ i SERBEST SÜTUN ı 
ı ~ ..............•..•....•. ~ 
Köy Davasında 

Ziraat Aletleri adamın bu eserini ele alıyor ve içyüzünü kendi görüıü ile deıiyor ---0- l'tıber· 
TAN'ın tıed•fl: 
de. fikirde. tıerteYd; 
temiz. diJrOtt. ,..,,,.,, 

1 Gaı;eteıl olmık, kari " 
1 ... ı 1cmıktll'· 

a a. a 
o mıyı .- " I 

ABONE BEDEL 
T .. ki Ecnebi ur ye ____. 

1400 Kr. ı Sene %SOO Kr. 
7so ,, 6 Ay ısoı " 
400 3 A1 SOO " 
ıso • ı AY 300 " 

" tıhadıD• dahil 

ark Meselesi Değil, 
T tirk köv!üsün?n asri ziraat 1:'1a~ 

zemesile techız olunarak zıraı 
ıstihsalatın a.ı.:tırılabilmesi için evve· 
}emirde büyiık paraya ihtiyaç bulun 
<luğu şiiphesi:.dir. Bu bakımdan köy· 
!ünün alete olan ihtiyaçlarını Uç nok

ta üzerinde toplaynbiJiriz. 
A _ Ooğ\·udan doğruya hariçten 

Milletıerarası posta lt 
ı- 1 tçin abone 

O.uııı;yan memleket er 9 
bedeli müddet sıraslyle 30. 1l6 dlr: 
3 5 

bedeU peş n · 
• , liradır. Abone ıcunıştur. 

Adres değiıtırmek 25 kuruı-
Cevap için mektuplar 10 

L:lu~k:.!!p~ul~il!av~e:~~ıA;~;m;d.ır.·~~==::= 
ı=-

~GU:::N=U=N~M_E_S_EL_E_L_ER~t~! 

Kabine 
Değişimi 

Yazan: F. R. J\TAY 
hah Cüm· 

P artı Divanı dün sa d 
:isintlzin reisllii altın a 

hurre hnine 
toplanarak, yeni Kamutay s~:leden 
karar verıni~tir. Bu karar, 0 t 
sonra C. H. P. ganıutay Grupu a· 

l':ıfından tasvip olunmuştur. ild 
Sayın Başbakan Celal Bayar, 

toplantı arasuıda vekil aırkadaşlan 
il .. li -k kabinenin istilasını e gor şe .. - , ~- . 
CümhurretsUğine a1'Zetti. ,pti.f~::. 
ınuclp sebebi, ajans tarafından.. .. 
liğ edildiği üzere, Türkiye B~yük 
Millet Meclisi intihabının yenilen· 

. Parti Divanınca karar veril· 
nıesıne, • · intihaba 

Yeni ve kalın bir kitap. 
adı, kırmızı yazılarla: ''La 

qustion d'orient,, dır. 
[Şark meselesi!) 
Ankara Palas'ın vitrinlerinde 

insanın gözünü alıyor. 
Eğildim baktım .• 
Sonra, kendi kendime sordum 

ve düşündüm .. 
Hala, bir (Şark meselesi)?! 
Tekrar baktım. 
Hem de nasıl?! 
1918 den 1937 ye kadar. B:r 

(Şark meselesi) etüdü. 
Yazan? 
Driolt! 
Türk düşmanlığile kl~sik olMuş 

bu adamın eserini okumadan ge
çemezdim. 

Yahudiye: 
- Ver şu kitabı!. 
- 250 kuruş! 
- Pekala! 

mesinden ıonra, partlınlzin 
nl t e bir kuvvetle ç1kmaı1mı Saydım parayı.. Ve ayak üzeri 

ye ve az ak k ğ k 
maksada ve esasa daha uygun ve sayfaları yırtar o uma a o • 

faydalı bulmasından ibarettir. yuldum. 
cümhurreisimiz yeni kabineyi teş- !kinci günü; (400) sayfanın son-

kil etmeğe Dahiliye Bakanı ve C. lI. lanna varmış bulunuyordum. 
P. Genel Sekreteri muhterem doktor Bu kısmı da, profesör Sadri 
Refık Saydam'ı memın etti. Yeni Maksudi'ye anlata anlata bitirC.hu. 

•••••••••••••••• Yazan: 
Mahmut Esat Bozkurt 

Mahmut Esat Bozkurt konferanslarından birinde 

gmdan bir gülistan çıkarmış bu • 
lunuyoruz. 

Türkler kesseydi; 
Türkler sürseydi; 
Ve Türkler .. Yaksaydı .. 
Yirminci asuda kitabını bir haç 

1ı bayrağı gibi sallıyan zavallı ih
tiyar haçlı şövalye, şimdi acıdık -
!arının izine bile rastlamazdı. 
Eğer acıdıklarından milyonlar 

sayabiliyorsa, bunu Türk medeni
yetine borçludur. 

Biz nihayet yüz binler bulduk 
Fakat milyonlar verdik .. 
Medeniyetleriyle, servetleriyle, 

müesseselere milyonlar verdik. 
Yetiştirip bıraktıklanınız, bu -

gün birer devlettirler. 
Driolt'un haçh medcniyetiTI!n a

ğına düşenlerden kaçının hürriye
ti, kaçının istiklali sayılabfür?' 

Bunların ölüme yaklaşan kısık 

iniltilerinden .. Ölümlerinden baş -
ka ne anılabilir?! 

ı;lmıp memleketimize ithal olunan • 

lar, 
B - Hari~ten alınıp memleketi • 

nıizde monte P.dilcnler, 
C __: OoğT11dan doğl'uya memle • 

ketimizde imaİ olunanlar. 
Memleketimizde imal olunan l · 

lctlerin acilen temini ve köyfümil • 
;:ün ataletten biran evvel kurtarılıp 
"\aha faal bir hale getirilebilmesi için 
su tedbirlerin alınması zaruridir ka· .. 
naatindeyim.,,. 

Dahilde y&ptlması milmkiln olan 
nletletin metalini masrafsn temin j. 
~in her vilayet ve kaza merkezlerin· 
tle büyük birer meydan hazulamak. 

2 - Bu :!ınretle resmi ve huııusi 
inşaat mahallt"rinde inşaatın hitamı· 
m müteakip o inşaata yaramadığı i • 
cin terkedilmış demir çelik ve buna 
~Umasil her~iına metal parçalarının 
her fert tara(ından toplanarak ihzar 
edilmi~ olan meydana götiirülmesi ve 
mahalli bcledı)'C vesaitioin de bu işe 

,·ardım etmesi. 
Bu suretl~ elde edilmiş olan me • 

tal ilk defa maha1linde bir heyet ta 
\ aftndan tetk'!c olunarak tamire tabi 
tutulmaksızm cJo~ıdan doğruya kul 
!anılması miiınkiin olanların tefriki. 

Her şehrin kendi mıntakastnda 
mevcut olan köylerin köy bütçele • 

K ırk yıldır, Türklük nleyhın- ;:inde yapacaırfan ufak bir yardımla 
de durmadan yazan adamın ;t>hirde bir demirhane veya atelyem

en son kitabını bir daha okumuş 
~.i bir ver açılarak bu müessesede U• 

bulunuyorum. 
tak bir amehyye görmek suretiyle 

İstedim ki, mazlumlara boğaz-
höy v.a ziraat i5lerine yarayacağı U• 

lanma siyasasına kırk yıl teori ya-
Fakat.. Türkler kesmedi. ınulan me\•adchn tefriki. zan suçlu elleri ayaklan ahret 
Türkler sürmedi. MahallindP. ziraata elverişli alet 

· n-k ı Arkadaşımla vardığımız netice 
hükilmet listesinde Zıraa.t uoıı an 1• İşler, kırk yıl durmadan yazan 
ğına eski vekil Muhlis Erkmen gel· şu oldu: (Driolt) un dediği gibi midir? kapısının eşiğinde titrerken, bü-

Ve .. Türkler yakmadı. · 1 haline getirilmesi miişkül olup bil • yük cinayetlerine tövbeci o sun. 
Driolt'un haçlı döğmelerle süs- Ne çare ki itiyat suç işlemede yük ameliye ile ise yaraması umu • 

B k 1 ~ d K Bunamış bir düşmanla karşı 
nıJş ve Dahtliye a an ıgma 8 a· Hala bir (Şark meselesi) var mı· 
muta)' Reis Vektlf Tekirdağ mebusu karşıyayız. 

lü kökünden fışkıran hıncı emen- \ım\arın da devlet deniz yolları veya 
bir unsurmuş! 

_,_ ""' ..... ı.+.ı .. ,,. ,...--------~~------~~--ı de1:let demir . ollan vasaitiyle hfi • 

dır? ~I , 
Faile Oztrak getirllmiştJr. Biliyoruz ki, yirminci a.Slr ha • • 

O kadar yaktılar ki, ta~ taş Ü$ D · ı ı 1':iimctfn ve.va onun tn:vin edece~ sa-
tünde bırakmadılar. rıo t. _ ı;• 

zavallı adam, farkınd:ı mı- II!hiyettar bil- lıcyetin deJRJctiyle dev 
Ve biz Türkler, şimdi bu yan-

Celil Bayar'ı derin h~t_JW,1,.._.-h2'1~r't!llt!Vrer:-tı~:-"'f~;"Ttt;";t-"-~~~ ... • ~ - ,., e ; aa, unus, Tibet, rulduğu bir çağdır. 
J>akanlığı Türkiye ciimhurlyeti tari- Çin, Mısır, Suriye, Filistin Akae- Ve Driolt gibiler bu çaği bu 
hinin pek güç bir devrlıie tesadüf et- niz barışı; İrak, Hicaz, Rumanya, yönden hazırlıyan teoricilerdir. 
mlştir: Atatürk'iin hastalığı ve ölü- Sırbistan, Çekoslovakya, İspanya 
mü faciası onun hükumeti zamanın· ihtilali, faşistlik; Lehistan, komü
da vukua geldi. İtiraf etmek lazım· nist Rusya, Viyana, Fransa; np
dır ki bu ağır buhran ve intikal dev· körler yani İtalya; barbarlar yani 
rini idare başında geçirmek Celal Almanya; vahşiler Türkiye ve 

Bayer'ın şahsı için acı bir bahtsızlık Türkler! . ., 

Oldux... kadar, memleket ve halle için Ve daha bir çok şeyler. 
6" Bu bizim bildiğim.iz (Şark me-

blr talih eseri tetkfl etmiştir. Böyle 
un hl 1 selesi) değil. 

günlerde -"kııe_k meıı yet sa P e-
~... l& Bu bir deli saçması diyeceksi • 

rinin yalnız iktidar mevldlne ?3m 

olan' liyakatİerle mücehhez olm;~~ ni~rasını bilmem .. Ben oldugu gi
kafi gelmez: kendllertnde her r bi naklediyorum. Ve galiba, Türk 

endişeleri bertaraf ed~cek :~:~u:~ düşmanlarının sonu, delirmektir. 
ahlak vasıflan da bu unm Bütün bu konular içinde van • 

dır. tik 
1 

devri bütün lan netice şu: 
Buhran •e in 8 ' ,. "Alınan tehlikesi var. Barbar • 

b retl karşmnda, telaşııı:ıı lar insanlığı tehdit ediyorlar. Ital· 
cihanuı ay _.ı :ttr MeşnıtJıyet 
-ve sarsnıtmz geçnuŞ • il işle· ya bir tehlikedir. Osmanlı lmpa-

n.I en tabii tarzı e, ratorluğunun yerini yeni Türkiye 
meka zn:ıa5l, derin yerinden aldı. Fakat Türkler her vak~t o 
mi tir Ruhları en . 

ş · illi bayatın ktikrarı Türklerdir. Ermenileri kestiler. 
vura~ ;stı~~bf~ fena te:;lr bırakma- Rumları Yunanistana gönderdiler. 
üzenn e , hadiselerin ce· tzmiri yaktılar .. İsmet İnönü Lo • 
mıştır. Celal Bayar 1 b b iki i· "klnt kılan aş ca zan'da yola girmeseydi, Helen or-
reyanına ha 1 amına olan duları tstanbula yürüyorlardı. Ah 
milden biri Kamutay 

0 
z vatan· Ayasofya vah Ayasofya. Zavallı 

itimad1, diğeri de nı~esını 
insanlık. 

perverliğidir. ra yeni "l913 Balkan savaşı en mukad· 
CelAI Bayar, bundan tslon._; vak· des Haçlı seferiydi.., 

- -•- de bb;ıne erııu 
Milli Şertmu.e &ulisa baştan Daha neler ve neler?! 
fetmekte devam etti. t umhurl· !{onuların tasnüindeki saçmalık, 

lktld r baya ı, c · lm 
sona kadar, a • 1..-11nlu- neticelere de müessır o uş ga • J ı terbıye o ıo- · 
yet rejimine, s yas "sall oldu. liba!.. 
ğunun parlak bl:t ını d }dor Refik tnsicarn, yalnız saçmalığm uy • 

1 fi uhterem 0 d 11 Ha e nı ta Atatürk'le be- gunluğun a .. 
Saydam, 19 mayıs aeJnıiştlr. Ta * 
raber Anadoluya • .. lerindon Şirndi kitabı okumuş bulunu • 

--'JUye ~un 
Kuvayl nu Başbakanlığı yoruıtı· _ .. 
İsmet lnönil'nün son 

1 
Celal Ba· Ve düşunuyoruın. .. 

k d r "e yen Tu .. rklük, bütün bu tohmetler al-
nlhayetfne a a bütün vazife· k ? 

ti t indeki 1 da kalınağa layı mı 
yar hiikume ç d..ı~ ... mıt, n - tın · d b 1 d;lırt. lU T "hın· yürüyüşün e un ara 
terinde, Refik SaY 1 bir arı 

·· ve ba~arıc • ldU mu? 
7amcı organlzator U tanJTlınış· ... ı:a~y=tk~O=::::ıı=~~=:~~:':~::'"'.: , ıfJarı e 
devlet adamı "as z kendlnt şah· == iınJ tarafından kendisine tevdi 
tır. Yeni BaşbakanurtJyanlara derhal ıe\s z hiç tüphesiz. bütün mem· 

rl ile tanı • . t' olunması, k sen veya ese .. ırıet ve ıtun• · vinçle kaqılanaca tır. 
iki his telkiıı eder: hu:in sthblyesinİ leke_tte t~:lü icaplar, her zaman bir 

O yalnız cürnburiY:e sıbhiye denen Bın kadro değişikliklerini icap et-
değil bu memleket Atatürk ve takım f kat lçerde ve dışard" 

' k nnuştur. t tirehfilir: 8 
1• ı 

nıüesseseyi u 
1 

t ve hükuıne . emin olması azım ge rn 
İsmet İnönü'nün de~:ki inkılnplart· berkesınudur ki, cünıhuriyct rejimi. 
reislikleri zamanın e ınuvaffıık nokta ~k rı tamdır, katidir ve da· 

1 asına v l nin fsti ra 1 ( 
ınızın vücııt bu m _, Jle ve fili 1 e 1 btencn, beklenen ve as • e-

.. u • ..ı ile bisı>• • .::ır 1.ıntdir. ~- b dar 
olnıasına ıuu• ' '''·unıethı en ~o.u-· dilınJyecek olan 1n1 11 • 
istirak etıniştl:r. llu- ciiJiıb.ut· d• e 
~ et Dl~ 

YAZAN: AKA GONDVZ 

ID) il araştırmalarını, kendi müessesesi yapadursun. Bi-
zim, dilimizin kitabına ihtiyacımız ı·ar. Bir dilin yok· 

aulluğu, varlığı kamusla ölçülür. Vaktiyle Osmanlıca lOgat ki
lopları vardı. Deve yuttu. Başta biiyiik muellif Şemsettin Sa
mi olduğu halde Türkçe kamuslarımız vardı. Manda yuttu. 
/Jilmezlerin himmetleri sayesinde dilimiz kitapsız kaldı. 

Atatürk bunu sezer sezmez Dil Encümeninde bir büro 
açtırdı ve btıfına Ali Canibi gelirdi. Ali Canip ve arkadaf!ları, 
sayısız yardımcı arkadatJlarının çalışmaları ile altmış binden 
f<12la kelimelik bir fiş haznesi meydana getirdi. Memlekette 
11m;ayan, konuşulan, yazılan, capcanlı altmış bin Türkçe keli-
me. Ve hepsi de vesikalara bağlı. ' 

Fakat bu eser lıôlô. basılamadı. 
Bunun yerine tecrübe sözlükleri meyaana çıktı. Hunların 

çı kmaaı da doğru idi. Bu tecrübeler sıfıra dayandı. Y a11ayan 
kelimelerin haznesi durup duruyor. Nifin basılmadı? Ve ni· 
çin, basılacağına da_ir bir lıaber alamıyoruz. 

Şahsan bilmediğimiz lü.gatleri dilimizde yok ( I) diyoruz 
ve fabrikasyona başlıyoruz. Neden ııok olsun? Belki muasır 
ilıtiyaçlardan doğan kelimeler • ki başka dillerde de öyledir • 
yoktur, onlar da yeniden bulunmalıdır. l'akat anadilin lUga· 
ti zengindir. Çin denizlerine taban. tepmeğe lüzum yok. Tür
kiye Cümlıuriyeti sınırları içinde gafayan kelimelerin kitabı 
nı bastıralım. Elimizde hazır 

B u lUgatsizlik yüzünden fakir görünüyoruz. En meRhur 
ediplerimiz dilimizi kelimelerle yazamazlar, bilme

dikleri o (tek) kelimeleri, manalariyle yazarlar! Yani, edebi
yatımız kelimelerin bir araya gelişinden değü, tariflerinden 
mürekkeptir. 

Muasır ilim ve teknik tarafı baska. Fakat bugünkü Tür
kiye Türkçesi çok zengindir. Bir me.'flrur r•dibe sorunuz, otur
duğu evin eşyasını ve lıendesi ~ekillerirıi bilmez, adların
dan haberi yoktur. Ve bu bilmezliğini örtmek iri11 dilimiz yok 
Bul.dur, der çıkar/ Halktan birine sorunuz. edipler bilir am-
ma her nedense mefhur edip değildir. ' 

Bir kağnıda kaç parça varsa her parçnnın adı vardır Ka 
musumuz yoktur ki bunlardan birine bir kitapta rastlayınca 
bakıp öğrenelim. Var olan kelimelerimizi bilmediğimiz için 
manalarını anlatarak yazarlar. Bir Tarifi dil icat ettik. Bir 
misal: Hani b 1zı küçük çaylar vardır, sert akarlarken birden 
bire uavaşlarlar, bir ,ukuru1118u gere birikirler, etrafında a-

(Sonu: Sa.. 3, ri. JJ 

dır ki, hürriyet düşmanı diye an- let fabrikaln"ından birisine nakil o-
dığı Türklerin memleketinde, ki • hınnrak bunlnrdan . yapılacak zirai 
tabı hem de Ankarada ve (Anka- flletler;n :rin" ayni '·esaitle vita:vet • 
ra Palas) otelinin vitrinlerinde sa lerin :lıtiyaçlauna göre tevzi edilme 
tılmakta ve okunmaktadır. 

Gelen giden yabancılara bile o
kutturulmak.tadır! 

Bu Tolerans hangi millete ve 
memlekette? 

Dünyanın mahkemesine kendi • 
ni hangi millet, Türk ulusu k::ı.:lar 

arzetmiştir ve edebilir? 
Bunu ancak biz yapabiliriz. 
Bizim gibi vicdanı ferah ve ra

hat olanlar .. 
Şimdi kitabı ve yazıcısını bir 

kere daha düşünüyorum. 
Hala bir (Şark meselesi)!. 

Fakat bunda bir yanlışlık ola • 
cak. Çünkü (Şark meselesi) nı a
sırlarca Avrupa halledemedı. 

Onu Lozan bitirdi. 

Ve bitiren adam, lsmet Inônü
dür ki, Türk milletinin ba~mda 

bulunuyor. 
Şu halde bu (Şark meselesi) ne 

oluyor? 

Hem de 1918 den 1937 ye kadar. 
Bunda mutlaka bir zühul var. 

!sim zühulü! 
Nitekim kitabın konularına ba. 

kılınca, isim yanlışlığı hemen an
laşılır. 

Tıpkı son nefeslerinde ölüm he
zeyanlan içindeki zavallılar gibi. 

İhtiyar suçlu da suçlarını s ıv.ı.k
larken isim hatası yapmış ola~ak. 

O, bir (Garp meselesi) var de
mek istemiş! 

Evet; 1918 denberi böyle bir me 
sele var. 

Ve (Garp meselesi) en had 1e
virlerindedir. 

Anknra: 20/İkinc:'knnun/19!:9 

si. 

İ~te bu d:ı, ada ilk ve müsbet ham 
!enin yapılab:hnesi kin yapılacak ilk 
islerin bunlar olmn-.r lazımdır. 

Halit ALADAC 

Muvazene Vergisinde 

Tadilat Layihası 

Ruznameye Ahndı 
Ankara 26 (TAN muhabirinden) -

Muvazene vergisi kanununda bazı 
değişiklikleri ihtiva eden kanun la
yihası maliye ve bütçe encümenle
rinden geçerek .Meclis ruznamesine 
alındı. Bütçe encümeni mazbatasın
da ezcümle şöyle denmektedir: 
. Gerek hükumetin mucip sebeple
rınde gerekse maliye encümeni maz
batasında izah edildiği vechile mu
vazene vergisi yüzde on olduğu za. 
man 2174 sayılr kanuna tevfikan yal· 
nız 22 lira 21 kuruşa kadar olan zat 
maaşlan bu vergiden muaf bulun
makta idi. 3404 sayılı kanun ile bu 
v:rgi miktarı yüzde sekiz olarak tes
bıt edilince evvelce muaf olan zat 
maaşlarından miktarı 21 lira 74 ku
ruştan yukan olanlar da vergiye 
matrah olmuştur. 

Evvelce muaf bulunan bu 
maaşların vergi usulüne girmesi e
sasen hükumetçe diişlinülmemlş bu· 
lunduğundan husule gelen bu ma· 
ku_s netlc~nin bi.iti.in şümulile derpi~ 
edılerek ışbu Yayihamn sevkedilrliği 
a:ılaşılmrstır Enc-ümcnimi7.c-e d e-
ı d .. ··ı • e v 

r .". e goru en layiha maliv~ encüme-
nı~ın . t~dili dairesinde aynen kabul 

Y 
edılmışhr . 

.-- urddaş : 
lzmirde Hayvan 

Gök, milletlerin horun- Sevki Serbest 
maıına 'en çok ehemmiyet . . İzmir - Şap hastalığı kalmadıgı 
verdikleri bir nnırdır. Bı·z ıçın t.,~·r ı· ...... ı ımanı, Türkiye dahılıne 

de kurban sürülerinden tay. hayvan sevkine açılmıştır. Yı:ıbancı 
yare filoları çıkarmalıyız. memleketlere de ihracata müsaade 

T TT olunması için hayvan ihracatçıları 
• 
_______ ....;;..· ,;,_;ı.;..· _;;:K~J t af 

ar ından tcşebbüsatta bulunulmak 
tadır. 
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Okuyucu Mektupları 
1 E K o N o M 1 1 

Çok Çocuklu ADelere 
Yardım Etme& 

Memunım. Halen (bir ana ve bir baba
dan olma) yedi çocutum var, aldıtım ma
aşla geçinemiyonım. Çocuklanmın ikisi 
orta. OçQ ilk okula gidiyorlar ve bir me
nıur çocufu sıfatfle ilk okullarda fakir ço
cuklara verilen yemeklere ve yapılan ba
zı yardımlara lttirak edemedikleri için Q
züldüklerinJ annelerine anlatıyorlar, biz 
de sOt damlasında fakir ÇOcuklara dafı
tılan süte bu sıfatla iştirakten sıkılıyoruz. 

Fukaranın birinci ihtiyacı olan ekmelin 
kilosu 9,5 ve yaş toz m~ kömürünün ki
losu 6 kuruştur. Çocuk sahibi olanlar çek
Ujimizi bilirler. Yaptı~ım tetkikatta ileri 

Almanya, En Yüksek 
Kaliteli Tiftiklerimizi 
Satın Almak istiyor 

1 
memleketlerin kanunlıınnda her memu
run karısı ve her çocuğu için nakdl yar-

i 
dım hakkındıı hükümler vardır. Balkan 
memleketlerinde de böyledir. CUmhuriyct 
hükumetimiz biltçeslne altı çocuklu anne
lere nakdi yardım koymaktadır. (Fakat 
müracaatımıza rağmen iki senedir alama
dık). Çok çocuklu hAklmlere bir kıınunla 
yardım yapılıyor da acaba çok çocuklu 
memurlara bu yardım neden yapılmıyor? 
BlzJm de bu yardıma lhUyacımız yok mu
dur? Sonra: 

Hamburg ticaret ateşemizden gön
derilen en son rapora göre, Almanya 
permi daireleri Türkiye tiftikleri için 
eski ve yeni grizi nisbetlerini tesbit 
ve ilin etmiştir. İthalat bürolarının 
bu karannda tiftiklerimizin ıçinde 

bulunması lazım gelen yağ miktarı 

yüzde nisbetle gösterilmiştir. Birinci 
oğlak tütiklerinde eskiden yüzde 12 
olarak kabul edilen nisbet yeni usu
le göre yajsız bulunacaktır. İkinci 

oğlakda yüzde 12 nisbeti yüzde ona, 
en iyi vasati mallarda yüzde 12 nis-

beti, yüzde ona, iyi vasatı mallarda 
yüzde 15 nisbeti yüzde onaı vasatı 
mallarda ise yüzde 17 nisbcti yüzde 
ona indirilmiştir. 

Bu suretle ithal edilecek ıiftiklerin 
kaliteleri daha ziyade yükselmlt oı .. 
caktır. Ancak bu kaliteli mallanmız 
için ithalatı bürolan fiyab yükselt
memişlerdir. Yağlı tiftiklere verilen 
fiyat sif Hamburg 90 kuruştur. Dün 
piyasamızda 350 balyalık bi':' parti tif 
tik satılmış, Karahisar mallannın ki
losu 120 ve işlenmiş Ankara mail~ 
nın kilosu 147,5 kuruştan verllmi§tir. 

1 - Her sene devlet hesabına askeri ve 
mülkf mekteplere leyli ve meccani alı

iÇ PlY ASALAR : DIŞ TiCARET : 
nacak talebeler arasında memur çocukla- --------

rının tercih edilmesi, (Memurin kanunun- rr,~ "tı•kçı•ıer 
lda buna benzer hOkOm vardır), 1. ı 'J ı 

1 
2 - Yol vergisinden başka mesell buh- E 

ran vergisinden de muaf totulman ndı·şeye 
1 Şimdi barem kanunu BQyQk ' Mlll,.t 
1Mecllsfnde tetkik edlllyor, bfzJm 111 hali- D •• t ••t 
l
mfzf d~ bu trtkikatta düşOnmeleri icln na- UŞ U er 
zan cilkkatlerinf celbetmenlzf dilerim. 

Bir Memur 

Dünya Şampiyonası 

Siyah Kaplan Renk 
Kardeşinin işini 

Çok Çabuk Bitirdi 

1 Sporda 
Müsavat 
Ve Sevgi 

* Yevmiyemi Y..-.nıyorlar 
Geçenlerde vazife esnasında aJ"Bfıma 

radyotör dOştO. 120 kfio aflrlıfındadır. Saf 
bacatımın diz kapafından yaralandım. 
Cerrahpa.. hastanesinde tedavi edildim. 
Raponım var. Ben gQnJeUkle çalışırım. 
Sekiz kişilik bir ailem var. Bu ayın Dd
sinde de garajda bayılmışım, yine hasta
neye kaldırdılar. Uç .On yattım. Garaj i
daresi benim vazife b8flnda aldıtım yara 
ve hastalıktan dola,, telmedllim .an
lerin OcretinJ vermiyor. Huta hasta size 
geldim. Eğer paramı vermezlerse ben de, 
çocuk1anm da açız. Allkadarlann nazarı 
dikkatini çekmenizi rica ederim 

Ankarada bulunmakta olan tiftik 
cemiyetinin, bütün tiftik ihracatını 

bir elden idare etmek istediği ~ bu 
hususta tetkiklerde bulunduğu piya
samızda şayi olmuştur. Bu haber tif
tik tüccarlarm1 endifeye düşürmüt

tür. İnhisar manzarası gösteren böyle 
bir işin ihracata zarar verebileceği 
ileri sürülmektedir. Tütik ihracatı ı.. 
çin 164 firma müsaade almlf olduğu 
halde ancak dört firmanın bu işle 
meşgul olduğu anlaşılmaktadır. Bu 
vaziyet mallarımızın dış piya.salar • 
dakl mevkilnl sağlamlaştırmadığı gi
bi ihracatı da devamlı bir vaziyete 
getirememiştir. Tüccarlar bu endişe 
ile al8kadar makamlara müracaat et
meyi düşünüyorlar. A ğır siklet cihan ~oks şampiyonu, siyah kar>lan namiyle 

ma ı: Coe Luvız yıldırım galibiyetlerinden birini da
ha kazandı. 

Bu sütunlarda müsabakadan çok evY , ok inin 
şimdiye kadar kaydetmediği bir maç olacagından bahsetmiş -
tik. Filhakika Mka tarihi iki 'Siyah arasında ağır siklet dün
ya şampiyonluğu için bir müsabaka yapıldığını evvelki güne 
kadar kaydetmemişti. 

Yeni Rakipler Boksta meı-hametin iki şekli var
dır; ya hasmn fazla çektirmeden, mü 

Bir taraftan kendi sikleti için ra- temadi yumr.ıklarla harap etmeden 
rip bulamamak yüzünden yan aitr htt bir iki ln"<>te ile işini bitirmek. 
.ı:ikleti bırakıp ağır sikletlere kanşan Yahut muı1abak3yı çok yumuşak 
bır siyah vard! İsmi Con Henri Le - ıdare ederek müsabakanm şiddetini 
vis olan yan ağır siklet dünya şam- ualtmak ... 
piyonu tecrübeli ve teknik dövüşen Yumruklarının sürat ve şiddeti -
bir boksördü. ne pek az insanın dayanabildıği siyah 

Diğer tarn!tan rakipleri arasına kaplan rakibinin teknik kabiliyet i 
<lchşet salan ağır siklet şampiyonu 11.arşısında birinci tarzı muvafık bul-
2'enci Coe Luvize rakip bulmak güç - c.;u. Bu iki siyah boksör Ring haricin 
leşmişti. de de çok sevı~en iki arkadaştılar. 

Yarı ağır sikleti bıraktp ağır sik- Bu arkadaşı.üdarmm uyandıracağı 
.1.etler arasına karışan Con Henri Le- fÜpheyi de ht'faba katarak Coe Lu -
''18 yeni geçt:ği siklette muvaffakı _ vizin elini çabuk tuttuğu da düşünü
J etler kazanıvordu. iebilir Çünkü maçı yumşak idareye 

Halle iki siyah boksörün birbirine Jcalksaydı, bugün yüzlerce dolar mu 
lqyık dereced .. bulunduklarına hük _ ~Pbilinde ad::ımakıllı bir maç görme
:netti. Müsabaka 0 ~ünden itibaren eııklerine sık!ianlar o zaman maçın 
para getirecek bir m:ıhiyet aldı gayri 9amimi olduğundan mutlaka 

İ ~1kayet edecea.lerdi 
ş bilen Amerikan organizatörleri 

hemen tefebbüse giriştiler. İki siyah O vakit vaziyet çatallaşacak iki 

erasında müsar::ıaka kararlaştı. Bu mü 
siyah boksör hakkında Amerikan f e 

derasyonlan dalavereli maç yaptık -
lan töhmetiylf" belki de boykot kara 
rt verecekti. 

Yazan: Burhan FELEK 

M memlekette yeni bir spor reji -
mi kurulmakta iken bunu ku

ran hükumetirı ve ilk adımda buna 
"~ı koyanların işe ne .mülahazalarla 
haşladıklann: bilmek faydalıdır. 

Hala ilk tec;is mesaisiyle meşgul o
ı..n B..ter T•r~ aı•• .. 4 v.· , .... 
he etinin i k toplantısının acılı nut 
ı-unda üzeri.ıde ısrarla durulan ıkı 
ı okta, bize bu yeni spor rejiminin ild 
l'sasmı gösteriyor. 

O nutukh müsavat ve sevgi .. den 
ehemmiyetle bahsedildi. 

Bilhassa gtçen birkaç yılın veka

yU ve spor U:ıresindeki laubaliliğini 
hatırlayanlar klüplerin nail oldukla -
n nimet ve hımaye, maruz kaldıklan 

.~ülfet bakım<1ızhk yüzünden fakir ve 

1ayıf spor bü11yemizde ne gibi sarsm 

ular olduğunıı pek ala bilirler. Bun -

dan böyle b•itiın sporcu ve bütün 
;clüplerin mihtahak olacaklan nimet 
vp külfetlerden ayni nisbet dahilinde 
.flacaklan munı:ıkkak ve katidir. 

Spor işlerimizde kongrelerimiz -
de. gazete rnünakaşalannda en çok 
~edikoduyu, lnrçınlığı mucip olan 
bu illetin ort.adan k:ılkması ilerideki 
spor havası içın gerçekten pek haytr
h olacaktır. Kuvvetle umuyorum ki, 
vaktiyle şuna buna 2üvenerek saha
da taş'ltmlıklar yapmak gafletine dü -
~enler de bundan sonra daha uyanık 
bulunacak ve tatstz hadiseler çıkar
maktan çekint:eeklerdir. 

Sevgi bah~ine gelince; bu manevt 
!!Jdaya her sanada olduğu kadar spor 
sahasında f ulnsiyle muhtacız. 

Fatih Beledlye ıarajında l'lld• 
yotlSrcD Ata YDzba11 

* 81r Arazi 

Pekı:J~,fak yetim kalan Qç kardeşin ma
TUZ ka'lhlı halmzlıtı kısaca yaza71JD. ÖlO 
babamızdan arazimiz var, Ziraat Bankası
na ipotek edilmişti. Bu borç on beş aene 
temdit edildi. Fakat arazimize llllhlp ola
mamakla beraber arazimizin yanma bile 
eokulmak mllmkQn değildir. Jandarma ku
mandanlığına, nahiye mOdQrOne, jandar
ma çavuşuna elimizdeki vesaik ibraz edtl
dllf halde birbirlerinin emirlerini çlitnJ
yerek k6y1QnQn hukuku meydana çıkmı
yor. Bu hukukun mahkeme vasıtaslle de 
halledilmesi var. GQnHlk ekmeğimizi çı

kannııktan Aciz bir köylQyQz. Bir arazi 
işindeki nlzaın ~rinde ham için mahke
me heyetinin iki Qc; defa gitmesi neye mal 
olur ve fakir bir köylQ bu lı ve yQkOn al
tından nasıl çıkabilir? Köylerimizde ara-
7J yQzünden ocak yıkan, öldllrQcil kavga
ıe- lı::aldınnak 1Azımdır. 

Ramide, lyDp caddnlnde 2t 
No. da KOçOkkiSylD 8Uleyman 

KOçOkgUven 

leden Terbiyesi 
Dlrelctörlüiii 

İstanbul bt-den terbiyesi direktör 
lüğüne Galat~ııaray klüb(l reisi Se -
ciat Ziyanm tayini takarrür etmiı gi
htdir. 

Umumi kltipliğe de Necati Pan
oğlunun tayini takarrür: etmiştir. 

Piyasaya Gelen Mallar 
Diba .,... ••• ~ ]ili' ~ 

h11&rl:ıv ".elmirur. Mevrüdatın azlıih 
pıyasayı ısteıdfoır vazıyeıı: gı.:u.ı.W'.l~ 
tir. Evvelki gtin getlrilmif ve bir kıs-
mı satılmamı§ olan mallardan yem
lik arpalar 4,20, Anadolu arpalan 
4,12,5, çavdar 4--4,06, susam 20, 
kabuklu ceviz 19 - 20, sansar derisi 
çifti 2fi00 - 4000, Anadolu yapağı 
52,20, Trakya yapağı 67 kuruştan sa
hlmıştır. Piyasam1za 30 bin kilo kuş 
yemi, 52 bin kilo mıSU", 36 bin kilo 
yapak, 32 bin kilo susam, 50 bin ki
lo zeytinyaRt, 15 bin kilo mercimek 
getirllmiı ise de bu mallar henüz sa-
tılmamıştır. ı 

Elazığdan Hububat 
Gelecek 

Ellzığa kadar varmış olan demir
yolundan piyasamıza ilk defa olarak 
hububat getirilmesine başlanacaktır. 
Şark villyetlerimiz mahsullerinin pi
yasamıza ulaştınlması tüccarlar ara
sında derin bir sevinç tevlit etmiştir. 
Bilhassa dün bu mıntakanın kuru ~ 
ğanlanndan bir parti şehrimize getl
rilmit ve piyasamızda kilosu 9 ku -
ruştan satılmıştır. * Dün Takas komisyonu toplan -
mıı ve takula muamele yapılan mem 
leketler için satüm11 olan malların 
ihracı için llzım gelen muameleleri 
neticelendirmiştir. 

nbakada tece!!ı;üsüsü çeken nokta, 

ıkinci zencinın siyah kaplana ne ka
dar dayanabileceği meselesiydi. 

Yan ağır siklet şampiyonu Henri 
Levis ayaklan üstünde oynak ve isa 
1.etll vuruşan bir döğüşçü olduğu i -
~in siyah kaplana epey dayanmas1 

İşte bütün bu ihtimaller ve he -
waplar yüzündPndirki siyah kaplan 
ıenk kardeşi Ve hayat arkadaşına ça
buk kıydı .•• 

Bazı klüph:r arasındaki rekabetin 
~rasıra tam bir husumet manzarası 
arzetmekte oldutunu ve bu iki klüp 
azasmm birbirleriyle değil arkada, -
lık etmesinin hattı (öriişmesinln bi-
le hot görülrruyecek kadar duygula
:m marazt bit ceşni aldığını esene 
yldel.'llek müır.kün değildir. 

Sedat Ziya hllen Galatasaray klü
nünün reisi bulunmaktadır. Sporcu -
htr tarafındar. çok sevilmit bir klüp 
ıe arecisidlr. 

Kendilertnir. işe batlamalan tah
sisat meııPlıosi oldu~nTtdan ancak hazt 
randan itibaren vazifeye gelecelderl 
ı_ıoylenivor. 

* Milli Sanayi birlili reisi Halil 
Sezer, Sanayi birliği tarafından ha
zırlanmış olan faaliyet raporu ile da
lın! 1ergi binuı hakkında telbtt edl 
len esaslan Ankaraya götürmüştür. 

Tedavülden Çıkacak 

Rumen Paraları 
bekleniyordu. 

Brezilya ile 
Anlaşmanın 
Esasları 
Türkiye - Brezilya aramda .ttıe: 

dilen anlaşmanın bir yıl daha uzaaı.. 
masına dair teati olunan notalarla 
anlaşmanın meriyet fel'8iU ıe.blt • 
dilmiştir. • 

Anlqma inkizasmdan bir q""' 
taraflann biri veya diğeri canJbind• 
feshedilecektir. Aksi takdirde anlat
ma meriyette kalacak, heran, 30 gGa 
lük peşin ihbar ile &kit taraflardan 
biri tarafından feshedilebilecekttr.. 

ithal Edlleceli Mallar: 
İhracat efYUın& lAzım o1aD çımd 

imali için memleketimize giren kana 
viçelerden yapılan çuvallar yerli ma
mul ve mahsullerle dolu olarak ih
raç edildiği takdirde bu çuvalların 

bir senelik müddete mi, yoksa ild -
~ uaD~~c uu .-u.& unıugu tavzi.. 
he muhtaç gör\UmÜI ve yapılan -. - . , . ,., ........ 
bu çuvalların ~ -oi~ ·uU-;ç"'a 
dlğine göre olduğu taVzlh ec:lilmlft:1r. 
Yurda sokulan kanaviçelerden imal 
edilen çuvallann da yerli mamul ft 
mahsullerle dolu olarak ihracı prt 
kılınmış değildir. 

Hariçten hazır olarak ithal edllm 
yerli mamul ve mahsullerimizin ih
racına mahsus çuvallar için Dd .ene
lik müddet kabul edilmif oldujana 
göre tarife kanununa göre ltbal do 
len kanaviçelerden yapılacak çuval ;: 
lar yerli mamul ~e mahsullerimble 
dolu olarak ihrad edildill takdirde 
bunların da iki aenelik mfiddette 
istifadesi uygun görülmiiftiir. * İstanbul Kauçuk ve Kablo ~ 
rikaal Türk Anonim prketl h1- • 
netleri. Borsa kotundan~ 

lmrall Adasındaki 
MahkOmlann 

Çallımalan 
Bursa (TAN) - !mralı adam ce1a 

evinin zirat faaliyeti h.ekJnnda alı '!: 

nan mallımat şudur: 
938 senesi nihayetine kadar adada 

3136 dönüm araziye 56948 kilo to -
hum atılmıştır. Cins ve miktar lii -
bariyle ekim listesi §Öyledir: 
Buğday 1672 dönümde 28701 kilo 
Arpa 860 • 14822 ,. 
Arpacık 227 • 5243 • 
(Soğan 

-• 1630 ;; 
6625 " 

İkinci bir :rıesele daha vardı Coe 
Luviz, renk kardeşini ihtimal fazla 
hırplamamak üzere biraz yavaş dav -
ıanacaktı. Bu suretle maç uzayaca.lc, 
s<>Yirciler de dünya şampiyonunun 

sekiz '>n devrdik müsabakasını sey
ıctmiş olaca~ıardı. 

Şu Jtinci ıhtimal akla daha yakın 
geliyordu. Bu sebeple müsabakanın 
ı>f• devre kadar süreceğini tahmin e

Bayram için Bir 
Turnuva Düıünülüyor 

Bayramda Fenerbahçe, Galatasa -
ray,' Beşiktaş klüplerimizle gayri fe
a<'relerden Şışli ve Peranın iştiraki
e bir turnuva yapılması için klüp i
dı.recileri tooıanarak konuşmuşlar -
dır. 

Esas üzennde mutabakat hasıl ol 
muş. Teferruatın tesbiti, bu hususta 

Gitgide deJenere olarak tam bir 
düşmanlık mahiyetini alan bu hasta 
rekabetin mikropları yalnız sporcu -
lr.rr a'1lamakl'l kalmıyarak onlarm 
başında bulur:.tn makam ve nüfuz sa 
hibi zatlara lcadar bulaşıp bunlan da 
hu fena husumet ceryanma katmış 
< Jduklarını ç:1JI: defa elemle hatta 11-

1 asma göre korku ile müşahede et -
;;T1ekte idik. 

t"in hünerlerınden bilgilerinden istt
fııde etsinler ,,.e dünyanm her tarafın 
ds gençliği birbirine tanıtan ve sev -
d!ren sporun hu güzel nimetinden 
tol bol istifade etsinler. Fener - Gala 
l~saray rekatJP.ti artık Senesıalde iki 
r skip kabile manzarası de~il dünya
nın imrendiğ~ Oksfor - Kembriç re -
nıbeti manzuası aneylesin. 

Bunun pek mümkün olduğunu 
bıze bir vakit'er Ga111tasaraV!J' basm 
rlı, huhınmus (·lan eski snottu Emfn 
~ülendin Gauttasaravlılarm ebedf ra 
.t:fplert Fenert&hçe Ue olan rekabeti 
pe-k nezih ve .r.sanl hale getirmit o -
hın himmeti pl'k alA göstermişti. 

Rumanya Millt Bankasının bir tll · 
nına göre, ikinci tipten (bitı) leylik 
Rumen klğıt paralannın 31 Birinci.· 
klnun 1938 de hitama ennit olan mü 
badele müddeti 31 mart 1939 tarihin~ 
kadar temdit edilmiştir. 19-6 33 ih
raç tarihini ihtiva eden bu paralar, 
müteaddit renkler üzerine basılmış 

tohumu) 
Sanınsak 
Bakla 
Ispanak 

28 
522 

9 " 
27 •• 

Çinede Elektrik Yapdacall 
Çine - Belediye elektrik tesic;atı 

yapmak için belediyeler bankasından 
yirmi bin lira borç almaktadır. 

Yurddaş: 
<.lenler çoktu 

Tahminler Tutumadı 

Halb.uki ~deki pazar çarşıya uy
ıoadı. Sıyah ı. aplan teknik bir adatm 
}<arşısında m'.lçı uzatmanın tehlikeli 

0ıacağını dü~ü!'müş olacak ki, ip kı
~e kesmeğe karar vererek renk kar
e,.1eşini harap e'..nıeden bir iki yumruk 

h"kİJH~T l" 

nihai !cararı v<.>rmek üzere ikinci bir 
toplantı dah:. yapılacaktır. Müsaba
kalar Taksim stadında olacaktır. 

Bayram gt..nlerinin boş geçmeme 
si için yapılan bu teşebbüs her halde 
ç.ok yerindedır 

Bu beş kuvvetli ekibin karşılaş -
malan merakla takibe deier bir spor 
~ldisesidir. 

Bujl\in bu :ıkıcT ve (eneli~ btrb1 
tine <iüsürüc~ hasta itkin da tedavisi 
ımkAnlan elde edilmiştir. 

Bütün mPnıleket efkln ile birlik 
ıe olarak istl~oruz k!· spor sahasında 
o!rbirlyle boy ölçüşen gençler maç -
tan sonra en .amlmf Ud arkadaş ola 
rak kardeş gibt geçir.sinler. Birbirle
rinin lokallerine ~tsinler, birbirleri-

İşte bütün bu inkılAbat arasında 

sporculan ve spor sevenleri memnun 
edecek iki ümtt noktan: 

Müsavi muamele ve sevgi ... 

olup bunlardan mavi ve ıarı renkler .. -
diğerlerine galip bulunmaktadır. Ka 
tıt paralann yüz tarafındaki orta 
kısma gelen esas metin mor olarak I 
basılmı(tır. 

Bu paralar 31 mart 1939 tarihin
den sonra tedavül ec:lemiyeceklcrl t
çin sahiplerinin -bunlan Rumanya 

Yannın büyük tehfikele· 

rini lmrbannz atlatabilmek 
için lmrbanlarımızı Hava 

Kurumuna verelim. 
T. H. K 

Milli Bankan gifelerlnde tebdil et-
1
,_ _____ ____ __ _ 

meleri 1lzım gelmektedir. 

1 
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spanya Cepb.esinden: 

BarselonuMüdafaa İçin 
Son Dakikaya Kadar 
Nasıl Dövüştüler ? 

B arselona, 23 (Deyli Jlerald'ın muhabiri yazıyor) - Üç 
ltalvan fırkasile bir Fas kolordusu•• Navar ordusu Bar 

••lonanı.; üzerin• yürümektedir. Iiükiımetçilerin yeni bir or· 
dusu Barselonadan hareket ederek repheye gitmiştir. Binler· 
re kadın ve genç kız şehri siperler kazarak takviye için uğraş 
ınaktadır. Fabrikalarda çalışan kızlar kazma kürek t~ıya
~ak Barselonadan cepheye gidiyorlar, Bunlar her yerden. da· 
ırelerden ve mağazalardan çıkıyor, ve aldıkları emirleri veri· 

· ne getirmek için bütün kuvvetlerile çalışıyorlar. 
uzandık. Kadınların bır ıcaçı çıgıık 
kopardılar. Fakat biri de .<açmadı. E li ayağı tutar her erkek ve ka 

dınm müdafaaya iştirak em 
rolunmuştur. Bunun için bütün 
dükkanlar ktıpanmıŞ ve herkes yur 
duna karşı son vazifeyi yapmağa 
koşmllştur. 

Barselonada uykU uyumak a -
deta kalkmıştır. Reus ve Lerida'da 
bulunan Jur.ıcers tayYareleri, fası 
lasız denilecek surette şehrin üze
rinden uçuyor ve tonlarca ağırlı -
ğmda"'.<i bombalarını atarak Palma
ya gidiyorlar. İtalyanlara ait Sa -
voias tayyareleri ise gökyüzünde 
gürliyerek Barselonayı dövüyor ve 
arkalarında uzun bir ölüm izi bı -
rakıyor. 

İtalya s.>r. Dd gün içinde kırk 
ağır bombat'dıman tayaresini da -
ha Sarduny11.c\an uçurmuş ve bu su 
retle son h:ıftalar zarfında düşürii 
len tayyare.erin yerini doldurmuş 

tur. 
• ı Jd saatteı bir ikamet ettiğim 

otel s11rsılmaktadır. Sebebi, 
tayyare dafil bataryaların hareke
te geçmesidır. Derhal ortalık du -
mana boğuluyor ve ortalığı çığlık 
sesleri kaplıyor. 

İkametgahnndan çıkarak tepe-
lere doğru hareket ettim. Ve binler 
te erkek v~ kadrom siper kazma -
mu tema~ ettim. Bunların tayya
re bombardımanlar. altında Bar _ 
selonayı müJafaa i · =-·-·.. .. .. ı v ı = 3ın çalışmalan ,, •--~""A oır man.: 
zara teşkil t"'3iyordu. Çalışanların 
hepsi de neşeliydiler. Bu sırada i _ 

ki tayyare bize doğru uçtu ve ya -
vaş yavaş alı;alınağ3 başladı. Bir a
ralık bunların düştü~ünü sandı~. 
Meğer, bunlar bize taarruz için al
çalını~lar, yarı kazılmış bir sipere 

c 

MiZAH KÖŞESi : 

Alman tz.yyareleri, diğer tay
yarelere ilt•r.ak icin yükseldikleri 
zaman, sararnn kadınlar, yerlerin 
den kalkaraıt işlerine devam etti
ler. Katalonv8lılar kadınları ile if

tihar edebilh ıer. i guadala'daki küçük müdafaa 
kuvveti ağır toplarla karşı 

laşmcaya kııC.ar sebat etmiş, daha 

sonra çekilırıi tir. 
F3kat her yerde yapılan mü _ 

dafaa hakikaten esatiri mahiyett 
idi. e 

. V~!lam~.t.va - Geltru kasahas1 
bır gunde uç defa el değiştirdı Ni-
hayet çelik miğferli, uykusuz ve on 
ü~ gündenbe'"İ nöbet değiştirmemiş 
hu~Cım~t asıterleri dövüşe dövüşe 
gerılemışlerdlr. Evler, yanıyordu. 

Katalonycınm mukaddes dağı sa 
yılan Monts~rrat'dan üç harp 
h i .. - .. cep-es gorunuyor. Villafrancu'nun ö-
nü__ndeki İtaı~·an ve Alman topları 
mutemadiyen Barselonaya yaklaş
makta ve sL'tlaşmaktadır. 

Brucs g~idi önümüzdedir. Na
polyl)n ordu~unun en güzide aske 
leri burada mahvolmuştu Bu r _ · rayı 

mudafaaya memur kır saçlı binb 
bana dedi ki· aşı 

''Elimde b~s batarya daha olsay 

dd~' b:ırasmı 1\elebet müdafaa eder 
ım. 
So sona 'Y" ._ yaıun bir verde bl 

kaç kere kendimi çukurl~ra ~tmn~ 
mccburiyetıı.de hissettim C h 
henüz yıkıl:nadı. . ep e 

tsoanyolutr son derece sabırlı 
son derece ın&tcı bır .11 . • .. .. mı ettırler. 
Ve en kotu :;artlar altınd 1 . a neşe eri 
nı kaybetm•yorlar 

- s.ı.sana, biçare b1l 1ı.u111tıeyi bir ıünlütlln• ki<alanuş. 
- Neden acaba? _ K.,... ppka alDlaia ,ı11nıı- Onu tıeldeDlek için. 

Nasrettin Hocaya Sorarsanız : 

-

TAN 

Her Şeyi Ta~ Tersi~e 
Gören Kücük Çocuk 

!
-----·--····· ............. .. ·-··--··· ........ -------A merikada henüz sekiz ---:-.. ----·""'"""''"'"" 
l sağ gözü her e · t y~şında olan Rışard Kenealy'nin 
j lığın ne olduğunu t~ Y! e~ gormektedir. Doktodar, bu hasta-
! mektedirler. Doktor1I:n • .. ememeı:_ıe beraber onu tedavi et
l l~k. vardır. Çocuğun h:r gor~, J°.'.'ugu~ göz ~inirinde bir bozuk 
l dinı doğru görıneğe yava şeyı ogru gorınesıni remin için, ken-
1 . Rişard arkadaşları .f ~avaş alıştırmasıdır. 1 
1 ıstediği zaman bunlarmı b op ı°ynarken bunlara çelme atmak 
•ı ki, koşan çocukları yukarkoı~n .arıdna san~dığını sanar. Halbu 

d 

resım e ..:>ld g ·b· .. ı oyun oynamakta bir çok gu·· lükl ~ n _ gı ı gormesi Rişar 
-· .. --.-............................ ç ere ugralmaktadır. .................... .__ ............ -·--••••••••••M•a .. aaH ........ ,--..1 

~albuki. Rişard, arkadaşlarının ., trenı bu şekilde ters gör.. dogn1 ve tam görd.'kl 

R işard ve arkadaşları bir trene daşları, treni bu şekild bakı kları zaman arka-
ler. e ve tam doğru olarak gorür· 

zerine, bir çok tedbirle.::rj, Çocuk, <loktorlann tavsiye)~ . ':' lamıştır. Fakat henu··z h" ba~ ~rmuş ve bunları tatb'k rbı u
d - ·ıd· ' ıç ırının .. be ı a aş-egı ır . . Rişard, doğru olarak ;:us t hir tesirini görmüş 
vor ve bıttabi bu yüzden ok yakz ıgı. yazıları da ters - .. uma ta büyük m·· k .. " goru-. uş ulat çekivor. 

Nasrettin H~a _ ı\. d h . mma a tuhaf 
a ... Ya siıın yapmak isted·ğ· ... ı ınız r 

- Aman Hot'am ... Bunu k' ımse duy 

ııoeaın? pikenleri dikİP ne 

_ Bu ne 
yapacaksın: 

8 
_ Anla tayını evllt, 

}ll11srettın JloC d'k_,,.el(.illl ko-d boY• 1 
..... • ' 

bunlarl boY an d ıeçtikce ynnleri 
yunlar araların :: ben de topla)'IP 

dikenlere takllac ' 
,.,. 1 

wiln hfikP4'f'll'1fl'I • 

ınasın... Sonra (H"ca) pusula 

d 1 

, 
1 

Yl şaşırmıı 

er er .... 
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Milli Müdafaa Bütçesine 
Munzam Tahsisat 

Hük1lmetin Millt Müdafaa ihtiyaçlan ip 125.5 milyon 
liraya kadar teahhüde girişilmesi haklmıda hükbıete sa
Wıiyet veren kanuna ek olarak hazırladığı proje Bütçe Encü
meninden geçmiştir. Kamutayın yarınki toplantısında görü -
fiilecektir. 
3395 sayılı kanunla mnu mildafaa Projenm ihtiva ettfll maddeler 

btlyaçlan için 125.5 milyon liraya tunlardır; 
iadar 938 - 48 yıllarma pçlci ıeah - .. Madde 1 - 20. S. 1938 tarDı ve 
bilt uWıi;yett verllmit olup, her MDe 3395 lqıb kanunla, faizlerlle bir
ödenecek azami miktar bu kanımla Hkte umaml taalıhüt yekfuıu 125,5 
12,S mil)'Oll lJra olarü t..blt edil • milyon " her )'11 tediye mJkta:-ı 
mit bulunmaktadJr. 12,S milyon lira olarak tesbit olunan 

Ancak bir ima •tm almılan alt ,._. )'lllua ~ taahhüt salahj. 
tlıbk1erin daha ,-üm .-ıelen ahn- yetinin 1939 malt yı1mt ait olan te
mMDa uruıwt 86riiJmilt olup b- di19 mlktan 18.000.000 liraya ve 
aunun kabul etUil 12,S milyon Jira.. UMO malt yılına ait olan tediye mik
lık azami t.c:llJe mlktarlyle bu tak· tan 1'1.000.000 liraya çıkanlmıştlr. 
.wert brp1mmık kabil olanııyacalı Madde 2 - Bu kanunun birinci 
F-zön(lne almarat 1939 " 1940 ... maddesiyle arttınlan senelik tediye 
neleri için 12.S milyon 1lra1* uamt nrlktarlannn (12,5) milyon liradan 
hackUn karphkb olaNk 18 milyon fazlası taall1lk ettfli •nelerde elde 
w 17 milyon lirayt çıbııhn111na ve edilecek varidat fazluile vey:ı milli 
938 malt J1]mda ~ konulan bankalardan birinde açtırılacak tre-
11 milyon u~ tahltsat Ulve olarak eti ile karplamr. 
daha bir milyon liral* tedı,e yapıl- Madde 3 - 3G25 ..,ılı kanunla 
mamıa saruNt s6rlllm6ftilr. tudfk olunan •••pn.ada teallhata 
Mum.anı Wııiu.t olarak lltenllmı tahala edilen '*! mlktannı geçme

btr mf1yon liranın varidat fazluQe mek ~ plt:ft. yıllara geç\Ci ~-
1.. .. -1 ... -·- ,,.___._ 1 ......_ ahhtlde a1dlmJye Milli Müdafaa ve-
-~ -1""9 o:anm...,,...... ldU 1D$11dur. 

Projenin (lçilncll IDlddesl, 3511 Madde • - ttaa maD yıb Mlııt 
uyılı kanunla kabul edilen fnıWz M&dafu VMMed kaia kısmı bütçe
tıesllhat kredi anlapnısma dayanı!a- lbıln 918 m1 fU1ma (1.000.000) lira 
rak ve yektln bedeli altı milyon lngt. munzam .,..t ~. 
Jlz lirasını geçmemek üzere yapıla- Madde 5 - Bu kanun neşri taıi-
cak satın almalar için 125.5 milyon binden muteberdir. 
liraya ilaveten gelecek yıllara geçi- Madde 6 - Bu kanunun hüküm
el teıhhüt icrasına salAhiyet veril- terini yerine getirmiye Milli Müda
mesmt temin etmektedir. faa ve Maliye Vekilleri memurdur." 

Aydın Halkevi Çalışmaları 

'l'AX 

Dil lıi Üzerinde Düıünceler: 

BİR LOGAT KITABINA 
İHTIY ACIMIZ VAR 

.YAZAN ı '1KA CVNDVZ 
(Baıı 5 ncidcJ 

ğ~lar, ~lder peyda olur, oraı blr sengin ,,.,.,kının küçük 
havuzuna döner. OstilM a6"'lann, ılJ'lılalıl t1"'1eleri düıer. 
Biz bunu böyle tarif eder& N ffllr• 'flVllll~ lflpfığımızı sa 

bnı"!· Halbuki bu tarif telı ,,.,,,,,..,.. Aaf#Jlu lllr~e 
ugun y~adır w ••Wlr: ..,.,.. ' 

Böğet yazılan bu iell-. Bfed. ..,_..,. tfe flPpleld Bllwt 
bundan aluunıftır. 

Potuk bir lltıfllll ,,,,,,.,,...,, •• ,_,.,,._,.,.. Fakt ftlibi 
leblp onu bllmez u ltırll ür. B111U1an dilimlzln 11obullıılu 
hükmlJ ma r&ltmalı1 , • ....,,, tlliaına il. 

y'lldı11ıe Kaıt11r Baltanlılı ,,...,..,,_ .. .-wın 11n "" 
cağuulan bu ~ ,.,,,.,._, oe onlamı eamlığa 

doldıırıılııp Ankaraıla tldlrllllllttL Devir mBzlğe lUld, resme 
rtzgt deıalhn (!) blr mlrdL H_,,, dlll mülir1 Jlerluun Sa
ntlh Bllat da o devrlıa ..,,qan idi. Ydal dedim onlara, şu 
aantlıldan birer birer N ınakba lıarfılılı ,_.,, l1er'ln, alze bir 
ianaw plump bastıra111a PGN pal ide--. Ba mUlet ken
di kltabını alır, masrafı~. ftfUrl..,.,,,,, aaıulılı değil ya, 
Nl4m 6Ue wrmedilerdL ,.,,,... m ,,.U ,,. eldıı bllmeıiı o 
aantl&ld4T. 

Ölmez Atatürk de ali-. • ._. 6lnlli 6lr llf 1tane.ı ha
nrlattı. GtdµJtı onıı da örllawlür ~ 

8inull ile ialk1111f'z, geri geri ....,.,..,.,.... Ştıriın ardak 
Wbnderl arın Uerl kelimelerine lld«ebtlf gllll/ Yeni işler 
garpten ıellll01"· Neden bunu tcıltlllr ~l ltadta- malda 
tı11onız1 

Türle dlU üzerindeki ilmi görüniltelmlnı, taıallfltlardan, 
rnıııalltalardan bıktık UBandılı. AlfdlJrilı ee"'1/oraalc ve yol.u 
na garelden bağlı iBek bu hazır ..._ tezelün baat&np çı
luıralım. Millet de Uk kitabına ~ elur. 

ilmi ve ardak gürültü 1ıer mma Jdls ltol.4t/dır, rnf1mkün 
dür. Biz pratik ve realite taralırult111 a. iıl •lltunlayalım. 
Büyük öl.mezin ruhumuzu dolauran rulla da fflll olmuş olur. 

Sayın Kültür Bakanımızdan bunıı "1emelt hakkımızdır. 
Ve aayın Kültür Bakanımızın da• lfl böyle dllfündüğüne 
inanı11oruz. 

Çeımelller Tlltlalerlel OSMANLI IANKASI 
Satamadtlar l L A N 

İzmtr, (TAN) - Çeşme tütüncüle- Kurban BayıUn münasebetile 
ri Ziraat Veklletfne müracaat ede- Osmanlı Bankaamn Galata Mer • 
rek bu seneki tütünlerini satamadık- kezile Yenicami ve Beyoğlu şube
lannı, bu sebeple bankalara olan bof9 lerl, 31 ikinci.kinun 1939 ve 1, 2, 
tarının bir sene tehir edUme1ini bil- 3• 4 Şubat günleri kapalı buluna-
dirmişler, yardım i9teınitlerdlr. Ve- _ca_ktı_r_. _________ _ 
kllet, tiltıl .. eıı.ı ....................... ~. ~ ~ ..... 
ne tahsil edi memesi için tesebbüste ~mr. Paraya ~vrilmesine 
bulunaca.ınnı. İiihiürlar tdaTeSinin karar \•erilen bir adet san renkli 

6• kilrk kadın mlJltosunun birinci a-
de tütünleri satın alacağmı Mblipe em ~mn 30-1-939 pazar-
mlştlr. Veklletln bu karan Çefme- t.-l ıGnil saat 13.30 da Sandal 
lileri çok MVhıdlrmlftlr. becleMentncle açık arttırması ya-

pılacak ve kıymetinin % 75 ini 
Kamcıah lımall bulmadılı takdirde Hdncl ~ art-
y T &....1..1 tamaMmm 10-4-939 cuma J(Qınfl 
. uran ........ aYDf mahal ... saatte yapılacaıı t. 

ızmtr - Bir kadm m .. lell )'Q2ftn _ıan~_o_lu._ur_. ___ _.cı_42_8_3.;.) __ 

den Bumovada kamah İlmall alır l.taaltal İldnel tnls Memurlu-

27·1-939 ------
NEVROZiN 
t
i ,: .... . .. 

' 

laf, Dif, Nezle, Grip, Romatizma:; 
Nevralil, kırıkllk ve bitiin ainlannım derhal keser. 
- icabında ıl•d• 3 Irat• ahnablllr. -

1 Harici Askeri Kıtaat ilanları J 
Miktarı Cinsi Ait olduğu Muham- Muvakkat Eksilt- Eksiltme- SaaU 
kilo birlik men be- teminat ııae Fkli .n.iD tarihi 

deli 
. Ltra K. Lira K. 

600000. Arpa Merkez Bfı\. 18500 1237 50 Kapah 15-2-939 10 
likleri urf çarpmba 

200000 Uıı Birecik - 24000 1800 00 Kapalı 15-2-939 lS 
HD. TB. ~ zarf çarpmba 

1 - Eksiltmeye konulan arpa ve unun mikdarlan muhammen. 
bedelleri muvakkat teminattan eksiltmelerfnıbı ıekl1 ve icrası tarih 
ve saatleri yukarda yzılmıştır. 

2 - Evsaf ve teslim şartlan gösteren prtnamesfni istekliler her 
gün Urfada tümen satınalma komiajonunda okuyabilir. Ve komla
yondan parasız alınabilir. 

3 - Eksiltmeler Urfada tümen satınalma komisyonunda )'Ukaıda 
yazılı şekil tarih ve saatlerde yapılacaktır. 

4 - Teklif mektuplan eksiltmenin yukarda yazılı açma saatinden 
bir saat evveline kadar satınalma komisyonu reiaJiiine makbuz mu
kabilinde verilmif olacaktır. Bu satten sonra mektuplar kabul edil
mez. 2490 sayılı kanuntm 34 d maddesine U71UD pkilde poata ile 
gönderilecek teklif mektuplal'I kabul edilir. 

5 - Şartnamenin 4 CÜ maddesinde istenilen vesfkalar znuvakkat 
teminatın konulduğu zarf içerishıe konulacaktır. (558) ,,. 

8 Adet Dizel motlSrlft yol sflln· 
diri yeniden kapalı zarfia eksilt
meye konulmuştur. Muhammen be
deli 43200 Ura, ilk teminatı 3240 
ltradır. İhalesi 13-2-939 pazartesi 
günil saat 15 de Ankarada M. M. 
Veklleti satınalma komisyonunda 

Gemlik İcra Memurlaiandan: 
İstanbulda Mehmet Şevket o~lu 

Zfya Akının tahtı tasarrufunda o
lup Emin Petrlce btrlncl derecede 
1200 liraya ipotek edilen 'ft bu 
kerre fı>e>tek bakiyyest 59 Ura 75 
kuruşun temini tahsili için tapu· 
nun 2 inci kanun 937 gün ve 22 

yapılacaktır. Şartnamesi 216 ku
rup Ankarada komisyondan alına
bilir. İsteklilerin kanunda yazılı 
vesaikle birlikte ilk teminat ve tek 
lik mektuplarmt ihale saatinden 
bir saat evvel Ankarada komla
yona vermeleri. (798) (615) 

~-• Yealköy Palas El!!!!!lll. 

Bofazfclnin yeglne Konforlu 
Otell Bayram ve tatillerden 

istifade ediniz. 

._!!l!!!!!l!!!•Telefon: 3 • C3 ---

sırasında kayıtlı Yazır ova mev-
ldtnde 459~ metre murabbamdald çok 'PfJY ırilren her:lne llıale olu-
sark metruke zeytlnliif ışlmal nacaktır. 
Mustafa garp Türkmen o~lu halen Arttırmaya fftirak etmek ~ 
.-.t~--~~--"""~!!P.ı'l'l~-t-.J~--~!Jll!'~D"'Daea:~~ 
ile cev t am ra tinde pey •uı .-ya m1W blr 
takdir olunan t arla ve yin e taou- bankanın teıroin:lt ı:noktub.u ,.,.,.,. 
nun 2 lncl kinun 937 ııftn ve 23 No. etmeleri llzımdır. 2004 No. icra ve 
kavıtl1 Yanr ov.a. meftilnde 4591 =lfl'9 K. 128 ~ JN,ddesine mdl· 
metre murabbauıda sark hendek kan baklan 'tai>1r' İtclllerile '18f4t 
simal yol Rarı> Kemal Ziya annesi olmıyan alacakhlarla diter alika-
Zehra cenup hendek ile çevrili dar1-rın ve irtifak hakkı aahiple-
240 a~acı havi 2SO Ura ktymet rlnin bu haklan hususile faiz ve 
takdir olunan zeyttnH& ı>araya masrafa dair olan ;ddfalannı ev-
~lmesfne karar verilerek yeni- rakı m6sbltelertle birlikte ilAn 
den açık arttırmaya konulmut- tarihinden itibaren bu müddet 1-
tur. Bimicl arttırma 27-2-39 tari- çinde dairemize bildirmeleri aksi 
hine raslayan cuma günü saat 14 takdirde haklan tapu sicillerile sa-
den 16 ya kadar icra dairesinde bit olmayanlarm satış bedelinden 
icra olunacaktır. Artttrma bedeli ı>aYla~an bari~ kalacak-
kıymeti muham.mineniıı yüzde len telliliY• resmi taı>U ve fira4 
yetmiş beşini buldu~ ta!cdird'!! baret intikal muraflannm alıcı-

Aydın, (TAN) - Halkevf temslllTmmll fQ1*d reisi Fikret Bapran surette yaradıktan sonra.kaçan Ah. ,_.u: MMJU Bl.rah Halilln işin-
jubtwi gençleri, gündüz ve gece iki da, hıkıl:IP ve rejim hakkında bir met Kadri )'&kalanmıftır. :J!~Ct i~:ı~8!ı; 
defa (Gün doğuyor) piyesini oyna- konferım ~1r. ft lca• eden kararlar alınmak il· 
aışlar, alkıflanmıılardır. Ha1ıkevtnde, keman, mandottn. pi· KAYIP: Beyollu on beflnal Dk· .,. alwkblann toplanmaya da-

Temsil aralarında halkm gençleri yano deraleriııe ıekrar bapandm~ mektepten 1933 le akhlm IOl/U ftttne lkum ~rilıni.ıir. Ala· 
hman, piyano ve viyolonselle konser tır. 20 den fazla talebe detaLıtre mun· numaralı diplomımı kaybettim. HGk nlrhlamı ~2-839 Ç&111Jnba J(finil 
wrerek garp musikisinden bet puça tauman devam etmekledlr. mü olmadJlmı bildlıVlm. lllNe mt 14 de dairede hazır bulunmaları ...... brarDe llb olunur. 

müşteri üzerine ihale olunacaktır, ya alt olduıtl ve fazla mal6mat al-
aksi takdirde en son arttıranm ta- malt tsteyenlerln 939/ No. in 
abhüdü baki kalmak üzere on beş dosyada mneut 'Wrak ve mahü-
ııftn temdit edilerek 14-3-39 tarihi- len tutulan haciz ve takdiri kıY-

talmıflar ve . takdir toplamıflardır. ÇlfteeeYbleffle ..... seı.,_ (14284) 
ne rastlayan salı ~ü ayni saatte met raporunu ~rilp anlayacaklan 
v' mahalde tldncl artttrmada en tlAn olunur. 

AKA GONDUZ 

- Anlıyamadım b11 lfi! Ayağı ile geleni ne diye 
tlperıln uizlm! 

-Bana kıaaca anlata7ım: Bu kız dejenere değil., 
fakat müvazenesiz. Macera arıyor. Bunu şohret yap
lmf birisile paylaşmak iaUyor. Muhitinde ve arkadaJ
lan aruında öjiınlMk için, ywuna ben çakıyorum. 
Bir bqkuı çıksaydı yerimi o alırdı. 

-Ne diye bu macerayı esirglyorsun? 
- içinde ben varım da onun için. Şonra daha 

mGJabni var, evlenmemi§ genç bir kızla maceraya a
tl,lnnya hakkım var mı? Elbette yok. Biz maceradan 
kaçınır adamlar mıyız? Fakat böylelerile değil. Buh
ran PÇ'reu bir kızı, batta bir kadını korumak lazım. 

- Hayatı bilmez gibi konuşuyonun. 
~ç Jilzünü bildiğim için i>öyle konUfUYorum 

- Bamıu başka maceraları olmadıjı ne mal6ı:n • 
- Onsma :tarqmam. Benimle olmaması .,..._ 

tır. kiınbale oluna olsun. Benim gördüğüm fU ki, 
bu kız M9lld. lhıirlt ve Rolivuıçu. Ailesi de çok ar
dak, Y..U lpUdai n geri kalmıı, J\11 iflert asrilik sa
ıııyorıar da 1tız1aruıı Haymana Oftlarmdald difl tay
lar ılbi ll1ına bırakıyorlar. Bunun acısını cemiyet.. 
çe çok çekmemizden ürküyorum. 

- Sana ben doğrusunu söyliyeylm mi! Kayıt
sız kalıpn ııe fazUetten, ne o, ne bu sebepten. Sen 
)felikeyi lllVmenUt olsaydın, hiç bu fildrlerl, fazilet
ı.ti satmazdııa. 

- Peki. ltabW. Sebep yalnız bu mu' 

---- -- --
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- Anlıyorum, en bap gelen sebep pşko olUfU. 
Sana JdlrdaD gibi ladm olmalı. Meltde bu kOrdanblı 
buldun ama, darılma, pek kullanılmıt bir kürdana 
bt>nziyor, dişlerinin iskorpit olınıyace\"lDa emin mi-
. ' sın. 

- Pert!ıamn henüz beklr oldulumı unutma. 
- Evet ifadesine göre bamianest "kızım,, dl-

yormUf. Bu ifadeye inanmak l&zım. O uman IUbuı 
başlar ve arkumdan suiniyet gelir ki bana balrma 
Eğer ben senin kafanca diifünecek olursam.. Hayır, 
bana her selam verene, her kalbini açana karp bem
beyaz ve dümdüz düfünmek mecburiyetindeyim. 
Hayvanlık ve hırs ... Bu o kadar kola7laftı ki, temiz
ltjinden ve iyi niyetlerinden aynl"'lldan temin ede
bilirsin. Senin gibi dtıf(inaem, gücenme, (Jf azli)yt da, 
bu sabah gelen davetçiye cje, ince -Ba7an Dld'ye de 
bqka &özle bakmak icap eder. Bunu ben 7apam•m• 

- Sana, çizgili Meli yeter! 
- bı.r alay et, ister etme; net. yeter. 
- Ç(inkli ıözün dünyayı görmez oldu. 
-Evet. Neye inkAr etmeli! 
- Bu Meliniıı kaçın kurası oldutunu tabJdk • 

aıp öğrendin mi? 
- Diklerine kadar. 
-Kısaca söyler misin 

- Çeşitli cifelerden meydana gelmiı bir yalb 
bra batakl 

- Sen bu batala mı saplanmak tstiyommT 

- ~ Ka71tm, prıaız. 
- Gklerlne 7qlar doldu. Bunun manası Bfkı· 

mn pddetinl ~ bataiuı dehşetim bildiğini 
w bildllla halele kurtulamıyacajını anladığın ıçin 
a1bJonuD. Bal dinle Haydamak! Sen de, bep de ha-
7abD banal kervanaarayına pllp konakladığımızı bS.. 
llrla. GıdtftJak böyle badireye yaka paça kaptır
maktan salrınalun Temiz dolduk. temiz yB§Bdıkı te
miZ geberellm. 

- O)'le)'M, yollammzı ayıralım arkadaı! 
- Demek bu kadar çok seviyorsun. 

- Vah§ice! Parça parça etlem, her parçayı al· 
kollu cam kavanozda sak1asaın, her parçaauıı ayw 
flddetle 11eVeeeğfm. 

- Senin her sabah ve her akfa ımoğuk dup ilı
tlJacuı varı 

- Bizim l8rif ve bilgili doktor izzettin Şadan 
sfbl amların mütearifesirii yeni bir vecize •mış gibi 
.t;yley!p durma! A§k denilen şeym zevzekçe bır bu 
talık olduğunu ben de okudum, tecrilbe ettim, bilı
yorum. Fakat ıönül denilen ve üç buuttaıı, dört buut
ıan, bet buuttan mahrum maskaranın da ne olduğu
nu biliyorum. Bu maskara olmasaydı: Llmartın. 

Alfred DeaıiiM, Fuzuli, Göthe, olur muydu? Af& di
n•#anta .... ıc1ır be! 

'"il ,aın. ete, kalçaya. yOze mi! 
Topn&a ..vat, halka seqlJ aileye sevgi, cemi· 

J9te tn8' lla79ta l8YSi, say sayabildiiin kadar Karl 
llarbm ~ nuartyelerlne, ülkülerine karp derin 
bır qla olmauydı; Napolyan (Muzaffer macera)• 
kwa tmuımua1dı, Atatürk millet ve lnlrıllp apımn 
ti kendisi.. 

- Bırak onlan! Onlann kendilerine mahsua ve 
bnclileriM hu birer kudailiji var. Seninki öyle mi? 
&endi IÖSÜJıl&t sö7llyeyim, cifelerin hulisuı bir ba
talı aeviyorsun. ı 

- Soğuk. soğuk, bozuk dilzan filozoft ıni yapa
cap! Bu, böyledir i§tel Ve bunu böyle kabul etme
Uyia. 

- Hlll bqbyamadılm yeni eserine ne diye (Gl-

derayak) aduıı vermiye ka'kıpyorsun? Son ve buyük 
eserım dediğin eeeriDe neden (Bataja iflk> adını ver
mi7orsun? Azizim Haydamakl Seıi bu (Kendi gelen} 
ile bıraı. meşgul ol. ŞlpıaD mifD'ID, zarar yoJt. Biraz 
eziyet edersin. ayıflarl Hele fU Perihan& bıraz yüz 
vernlek f..ctak••lıtuıı ,aaer, tecrübe için canım, bel· 
ki .. Hiç değille kendini bataktaıı kurtarmıya.. Irade
aizlik gösterme! Kendini bu bataktan kurtarmıya mu 
vatta!< olUl'laD lenden tef!kk1lr beklemem. Fakat 
kendi !ıelabUD& meımıma olurum. ı.tanbulda ,.ıan, 
Pariste dolan, ~de fing atan kadmdaD hayır 
geJma. Erbabına aelir ama, l&Da lelme&. Bunu böJ· 
le bil! 

Baykuflar yok mu bayku§lar? Bani benden 
blfk& bır 9MJanma uaunua saydıkları baylmflar. 
Onlann 8fkı barikullde bir teYdir. Sana olm.Uf blr 
fütra anlatayım. Blr tarihte ava gitmiştik. Akpma 
kadar bir l9Y bulamadık. Arkadaşım sinirlenmi§ti. 
Bir baykq ıôı'dü ve hiddetle söylendi: 

- Sabahtanberi 7olumun Liatüne çıklp pta pia 
ötüyorsun, onma içiıı bir wey avlıyamadık utunüzl 

Dalda öten baykUfU vurdu. Kuı dü§tü. Bir da
kika sonra bafka bir baykuf uçup geldi. Dala kon
du. Olen efbll yerde görünce o da pat diye Jere düf' 
tü. Yanımı gidip aldık. ikinci baykuşun lld pençesi 
gırtlağına l*Çmit ve baykuf botulup ölmüttQ! 

Bir aüD de Kuaiaalı taraflannda uplan avına 
gitmiştim. .lti1çük hır tehlike geçirdim. Blr elifi apla
na attım, cansız yere dilftü. Dd dakika g~ çalı
ların içinden erkeli üatüme fırladı. Ajacm 16vdesi
nl 1ipc edip ateı ettim. Belkemill kırılcb. Kaplan be
ni bıraktı. IOribıe "1rüne seyplialnln 1amna tlU1 ve 
1aralarmı yalamıya bafladı. Uç kurfWl daha attımı 
tenezzül edip bapm bana dolnı bir defa ol8Wl çevır
meden. yalaya yalaya, seve seve öldü. 

Sana şairane olsun diye kumrudan, lflvercinden. 
gill ve bülbülden bah8ebn1Jorum. insanlara plince. 
Habil mi Kabili 6ldürdü, Kabil mi Habil! bojadadı. 
pek hatırlamıyorum, fakat bir ilk 7ÜÜJıdaa oldu
ıunu biliyorum. 
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Vaın< o n ~ır~a~r~Dh~~~:----=~~~-
Çanakk~)eye Gideceğİmİ Sanmışbm ı 
liafbuki Talôt ,; Beni O Zama1nki:.~s~pn~n H:kGmet 

Merkezi Olan ~~ı~e:.k~s~U~!d~mışn. O~ab!~~!ç~~•k :n Pct•~ 
- Sadık. Şu dakikada binlerce ~: ~ için çekilecek eziyeti, -lok~- burga gitmeyi kabul etmiştim. Ta-

~Uttdaşıtntz; ve kardeşiı:niZ. Ç-Ulak- lecek kanı, verilecek c~ı bayagı lat Paşa memnun olmuş, Almanlar 
d~ıe bogazına dayanan birleşik k k nmış, yersiz, gereksız ve hat- da sevinmişlerdi. lşin ayruıtıları 
d U§tnanlarınıızın gökten, deniz - : h:ksız bulmuştum. Bu fikirle üzerinde, Almanların da ayn ayn 
en, Yerden yag· dırıp savurdukları karıştıkları, fikirlerini bildirdikle-

cehe d" a- sordurn: ı . b. .. 1 d t 
lUn ~eın ateşleri altında, ~y _ Paşam, gerçi bana sonnaz n uzun ır· soy eşme en sonra e-
l dort Yanından getirip yıgdık- d .. eı ve belki de yakışıksız sa- şebbüsün ana çizgileri çizilmişti. 
caı:ı "ahşilerin barbarların k uduz ~şm :rnrna bizden daha çok kendi Yalnız yanıma katılacak arkadaşla-
} asına saldın c:İarı karşısında, ars- yı ır. a etlerine ait olan bu işler le rın seçilmesi kalmıştı ve bu atıam-
anıa . "' . d" man emnıy · ·ı · l d k ş da s 1 şt Al l tı bıle imrendırecek, uş Alman dostlarımız ne dıye ı gı- ar a ar ım ıra arımı ı. -
~:~ hile beğendirecek bir ~dik ve lenmiyorlar acaba?. .Emret, Çanak manlar bana arkadaş olarak Bert
~~ltlikle çarpışıyor, boğuşuy~rlar. kalede camını vereyim. Faka~, Pe- man, Moris, Payfer adlı üç ihtiyat 
"tıyorunı ki, bu ölüm ve di~ım ~a tersburgdaki cephane fabrıkası, mülaz:m.ni veriyorlardı. Talat Pa-
l?t~Şının tarihinde senin de yucc ıs- Varşovadaki şimendifer tünel ve şa da, Mustafa ve Hüseyin Çavuş 

11'1 okunsun bu yararlık ve kah- köprüsü için, bir damla ~a olsa, a- adında iki Giritli ile saatlerdenberi 
r~l?tanlık ala~ında senin de gür se kacak kanıma acırım dogrusu ben. bulunduğu köşede, bir direk diklı-
ııın duyulsun. _ Bu haklı itiraz ve ıtizarım karşı- ği, sessizliğı ve bır dilenci dırenik-

0 gün Talat Paşanın duygula- sında Talat Paşa biraz kızar ve kı- !iği , densızlıği ile bckliyen polis 
l'l da ruhu gibi coşmuştu. Kabına arır gibi oldu, sinirli sinirli de komiseri "DENKOF,, u gösteriyor-
sığanıamış, fışkırır gibi taşmıştı. ;utkundu. Fakat bu hali çok stir- du. 
'l'aın yarım saat ağlıyarak so!le - medi. Hemen yumuşadı, tatlı tatlı 
lltiş, söyliyerek ağlamıştı, nt~~ : gülümsedi. Ve: 

Yet sakinleşmiş, sözlerinin. tesırını _ Alman ve Avusturyalı dost-
ataştırır gibi, yaşlı gözlerını k~r - lanmız. dedi. Bu işe bir kaç kere 
llıştıra kırpıştıra gözlerime dık - girişmişler Sadık. Becerem~mişler. 
iuişti. Ağzı susmuştu, fakat bakışı Bir kaç ay evvel de "Karabet,, a-

lennıiş ve soruyordu. .. dında bir komitacı ile dokuz kişi 
.. üntu lViçin olursa olsun, acı, uz göndermişler. Şimdiye kadar bır 

bana hiç yaramaz, beni hiç te ht- ses çıkmayınca, bunların da evvel
jtE!canlandırmaz, tersine durgunlaş- kiler gibi tutulduklarına, öldükle-
tırır biraz da huysuzlaştırır. rine hükmetmişler. Şimdi de bize 
'b.. ve sözler 
"<>yle durumlarımda uzun ~ baş vuruyorlar işte. Onların bece-
l'ııhumu sıkar, duygularımı bo~ar. remedikleri bu işi üzerimıze al-
Soz dinlemek ve söylemekten zı!a- mak, başarmak Türklüğün zaten 
de, düşünmek, ruhumu dinlen:ı~- yüksek olan şerefine şeref katmaz 
?nek, duygumu derinlen~rnı~ ~ mı? .. Gözlerimizin önünde k.ıvram-
tiyaciyle kıvranır, titiz em~ v yorlar bak. 
kendimden geçerim. O gan ~e 
böy e olmuştum. Çanakkalenın 
kanlı, ateşli, dumanlı görünüşü ha 
yalimde serilmişti sanki. Patlıyan 
tool.o.~- ı...--• .. • .:"' .. ._ , - • · 
gümbürtüleri, uğultuları kulakla -

O anda Türklük gururum ka

barmış, şahlanmıştı. Bitmez 
tükenmP7 morl.:l~ .. _1.ı-1-...ı-, 
nan bu ık ı çalımlı imparatorluğun, 

A rkadaş namzedi olarak k·~r~ı~ 
ma çıkarılan bu altı kış~yı 

süzüyor, her birini ayrı ayrı kendı 
hesabıma göre ölçüyordum. Duruş
ları, bakışları bende müsbet, men· 
fi izler ve iyi, kötü tesirler bırak
mıştı. Eski tecrtibe ve görgüleri
min verdiğ i meleke ile hepsine bi
rer numara da vermiştim. Am·ak 

bu hususta bir de Talat Paşa ile 
başbaşa göruşüp anlaşmayı gerekli 
görmuştüm. 

Lakırdımı geveliyerek söyleyi
şimden fikrimi sezınliyen paşa, be
ni hemen yandaki odaya geçirmiş
ti. Maroken kanapeye yaslanırken: 

- Sadık. dedi. Beni bugün çok 
yordun ,terlettin. Soyle bl}kayunı 
neden ipe un seriyorsun? .. Yoksa 
gıtme.K is c.mıyor m u ,.un ? .. 

(Devamı var J 

Evvelki günkü bulmacamızın 
halledilmiş şekli 

1 % 3 4 5 6 1 8 9 10 

1 
2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 

l-""'-T""-""-i-~-

~~~ 

BUGÖNK Ü BULMACA 

ı 2 3 4 5 6 ., 8 9 10 

l 1 

2 ı•ı 1 
3 •ılı 

1 1 4 • 1 -
1 •.11!1! 5 1 , ..• 1 fi 

-ı-·ı 
1 l ı• 7 1 1 • 1 \ 

I:! 1 1 1 llfl 1 1 ı 
9 1 1 1 ı•ı ı · •= 

l•ı 10 1•11 1 

SOLDAN SAGA VE YUKARDAN A
ŞAGt: 

1 - Eski bir sadrAzam e Kasapta bu-
lunur. 

2 - Kıraat e Faiz. 
3 - Bele ı<arılır e Ajtızda bulunur. 
4 - Küçük çocukların korktuğu e Ka-

ri. 
5 - Boş söz, lAf. 
6 - Üstünde gemiler bulunm.. 
7 - Ekmek yapılır e Bıçak kılıç 

lı.tı e İlave. 
8 - tıa etmek e Müsaade. 
9 - Buyruk e Sanmak. 

10 - Şans e Atın yediği .. 

kı-

ldarei Umumiyei Vilciyet 
Kanunundaki Tadilat 

Proiesi 
Ankara 26 (TAN muhabirinden} -

İdarei umumiyei vilayet kanununun 
maddelerini değiştiren kanunun ikin
ci maddesinin tadili hakkındaki ka
nun layihası ruznameye alınmıştır. 
Dahiliye encümeninde ilave edilen 
muvakkat maddeye göre 9 şubat 
1~35 tarihinden sonra teşkil edilen 
vila etlerdeki umumi meclislerin 

aeü 4 şuba :19 

tam bulacaktır. 

nmı zonklatıyordu. Yer yer fışkı
ran ve her yanı sanp kaplıyan . Y~ 
kıcı, boğucu dumanlar gözlerımı 
yakıyor, nefesimi darlaştınyord~~· 
Yerlerde serilen, kanlar içinde yu
zen başsız cesetler, elsiz ve ayak
sız gövdeler, uçuşan bacaklar• el -

yetsızliklerinı itiraf ile bize bırô\k
tıkları bu işi üstüme almak ve yap
mak, bu suretle Türkün icabında 
harikalar yaratabileceğini anlat
mak, Türklüğün tecelli edecek ma
nevi kuvvet ve kudretinin yüksek
liği karşısında bu yetsizleri baş eğ· 
dirip selama durdurmak gibi .şere
fine doyulmaz, dayanılmaz bır ar-

1 ı- MERAKLI RESiMLER l 
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k n acıklı ah-ler ve esen yele arışa 
. 1 hayalimi kı-

lar, oflar, ınleme er 
zıllastırmıstı. 

• • duygu Ruhumu yırtıcılaştırrnış, . -o an ıçınde, 
ınu kasaplaşiırmıştı. k dan 

k{ikreyece mey 
yakacak can, .. tilin Dış 

· k lana dönrnuş · · 
arıyan bır ap h ınlanıyor-
lerimi gıcırdatıyor, ırç. · .. y: 

un sözlerı oenı o 
dum. Paşanın uz dak ni sev-

. Karşım · • 
le sıkmıştı ~1 • la"t Paşa dc:ğil 
d . • · dıgım Ta 
ıgım, say ak duygularımı 

de, beni kandırm. 'duşmanlarına 
gıcıklıyarak şahsbı . çetebaşı san
saldırmak istiyen ~~ l"zum yok-

k dar soze u . 
ınıştım. Bu a lbette benı 
tu ki. Onu yakan ateş e deee yurt 

d Bana, sa a· 
de yakıyor u. kafi değil rn~Y ı 
tehlikede demek 

1 
ak kızdı:-::n, 

. ? p k haklı o ar . 
sankı . . . e kızgın bır ta-
kızardım. Kırgın ve 

vırla sordum:.. nereye gidece-
- Paşam soyle · ? 

ğim? .. Çanakkaleye rnı: .. ve· 
ülümsedı. . 

Talat Paşa g di Ru;;y aJ lj. 
_ Hayır Sadık. de ·. 

b g Şehrıne .. Mesela Peters ur - bu tek-
Hiç te latife sanmadılgıındıtn ve du 

b . z şaşaa 
lif karşısında ıra ehr·nde 
raksadım. "Petersburg,, .. ~·ıuniye, 

ak işı duşu 
bana yaptırılac ilk aklıma ge· 
tasınlamıya daldım. . dim \ '!7! cid
leni dilimin ucuna getır 
dilikle sordum: ., 

• Pa§anl··· 
- Çarı mı vuracagız . . bir o kadar ~uç 
- Hayır hayır. •okn!ta' 

iş değil. Peiersburgtaıtı h t Var-
k veya il 

fabrikasını uçurtma yoıtuıun 
şovaya giden .şi:,nendıf:~ı köprusü 
"Volga., nchrı uzerınd .. ı· attır-

k b" uk tune l 
ile yakınında 1 uy. . de bıze ve 
mak istiyoruz .. Her ı~ısı dönnüye, 
müttefiklerimıze dogr~ ·ııvan 
güler yüzünü göstermıye ~ab~ . ·arı 

l k iç'n ır 
büyük zaferi karşı ama 

1 
şey-

1.. mlu o an 
evvel yapılması uzu 

ter. .. uveyırn 
Bu teklif, neye yal~n .so~u -işleri, 

:>ana pek aykırı gelmıştı. AJroan
dünyaya meydan ok~yan'fürklere 
!arın yapmayıp ta hız de gu· 
yaptırmıya kalkışmalan ben 

anıvermişti içimde. Hemen zu uy . 
kararımı verdim. Yavaşça ayaga 

kalktım. ve: . 
-Paşam. dedim. Bu üç işi de Itır 

adam mı yapacak? .. 
-Hayır Sadık. Fabrikaya bir a 

dam. biribirlerıne pak yakın ol.du· 
ğu söylenilen tünel ile köprü ıç•n 
de ayrı bır adam lazım. 
-Şu halde bu iki ayrı iş demek. 

Bunlardan hangisi daha önemlıdır 

sizce? .. 
_ İkısi de. Ancak Oknıta fabri-

kası işi biraz daha zor. Çü~ku, kop 
rü ve tünel işi gibı ıssız bır y&cle 

d - .1 Petersburg gibı çok k;ılaba
egı , 

bk, inzibat kuvvetleri o .~ıisbe~te 
bol bir şehırde ve bayağı goz •Jnun-

de çalışılacak tabii. . 
_Evet, zorluk bakımından cyJe. 

k t başarıldığı takdirdP.. düş 
Fa a • - · ··ıt anlara verecegı zarar ve mu e-
~ 

1 
'mize sağlıyacağı fayda ha

fık erı h .. ı· 
1 ndan hangisi da a onem ı 

kırn arı 

acaba? .. 
aıat Paşa bu sorguma ~evap T verrnedı. Fikrım sorar g!bı 

lı.k yapan suvarı blnba~ı
tercuın:~une baktı. O da: 
sının y .. 

ıınanların. dedı. Fabrıka ışı-
- ~ eınlı bulacaklarına şup-

. daha on 
nı m Rusların Şar>t ve k. paşa · . 
he yo helerındeki cephane ıh-
CenuP cep büyük bır kısmım kar

. arının 
tıyaçı f brıkanın b.r eşı daha 

bU a · 
şıııyan bunun yok edılmesı 
olmadığı ıÇ~·rın belıni kıracaktı~·. 
elbette au~. a }in atılması nakli) at 

.. ve tune 
l{opru bıraz gcciktirır. zor-
işini olsa o:: durdurmaz. ~'akat, 
Jaştırır a~ ö le rni ya?.. U çurul
fabrika ışıi]c;dan itibaren yalnız 
duğu _ dak -u. hatta bozukluğu bi". 
yoJ<luğU deg ınu üzerinde menCı 

harblll duru 
le apar. . ·1 d. 
tesirler Y . ·ıgi ve dıkkat ı e ın-

13u sözlerı ı bana dönerek: rt paşa . ah 
}·yen 'fa a d di. Fabrika d a 
ı 1 ·ttin a. e 

- şı 
öneınll iJXliş. 

l/tı//fjll'lKJI/ 
MUSICJAN.$ 

UNION 
UNf!AlR iO 

tARl CARROLL 
GIRLS / 

Birkaç gün cince Los Angeleos halkı garip blr manzara ite karşılaş

tı. En güzel bacaklı kadınların 16 M caddelerde dolaş1yor ve bu ka
dmların bacaklarına dalan gözler onlann göğiisleri üzerinde taşıdık
ları levhalara ilişiyordu. Bu levha larda bir şikayet yazılı id i ve şika
yet: "Holivut müzisyenlorl birliği Earl Carrol kızlarına insafsızhk 

ediyorlar" tarzında idi. Nümayiş bu artist Earl Carrol ile miizlsyenler 
arasında çıkan ihtilafı protesto için yapılıyordu . Bu ihtilaf yüzünden, 
niimayiş vuku bulmuş ve efkarı umumiye, m ilzisyenlerin insafsızlık 

.Eöstermelerini hayretle karsılamıstır. 

NEY ZE ........ ........ Yazan : Halikarnas Bahkçısı 

B odrumun 0 her taraftan har
lıyan ve hemen hemen göl

ge salınıyan l§ığında yağtzlcı.şan 
kara kuru bir çocuktu. Adı Tev-

fikti. 
Arşiyelin okşadığı o yumuşak 

kumsallarda, çıplak ayaklarla ko
şarak suları çın çın öttürüyordu. 
Elinde tuttuğu kınnapın öteki u
cuna bağlı, kürek tahtasıntlan o
yuncak kayığı, suların üzerinde 
çıldırasıya hızlandırıyordu. Kum -
sal kenarında sıralanan çardak 
altı kahvelerinin yere serili hasır
larına müşteriler yan gelerek kah 
velerini içiyorlardı. 

Kahvelerin önünden geçen bir 
yabancıyı müşteriler selamJaclı -
lar. Ve ona kahve ikram -:!ttiler. 
Yabancı koynundan bir şah .Nayı 
çekerek, neye ses verdi. Kücuk 
Tevfik neyin mavilere karışan ma 
vi ötüşünü duyunca durduğu yer 
de durakaldı. 
Kumların üzerine çöktü. Göz • 

leri kapanır gibi oldu. Dinliyordu. 
Önüne alaca karanlıklar yayılır gi 
bi oldu. Oyuncak kayığını hayal 
meyal seçebiliyordu. 

Oyuncak kayığın çöpten yapıl
ma direkleri yavaş yavaş göklere 
süzülerek, apak bulutlara bü
ründüler. Çocuğun burun delikleri 
yol almak özleyişiyle, artlarına ka 
dar açıldı. Yol aldıkça ciğerlerini 
kana kana hürriyetlerle doldur • 
mayı özlüyordu. İşte tam o sırada 
önünde bir gölge belirdi. Çocuk 
gölgeye "sen kımsin?,, diye sor
du. Yabancı "Ben senin mukad -
deratınım! Ve şu kayığın s~rdü • 
meniyim,, dedi. Çocuk "sen nere
ye gidersin?,, diye sordu. 

Esrarengiz adam "Meçhule!,, 
dedi. 

Küçük Tevfik "Kayığa binecek
lerden ne ücret istersin?,, d~di. 

Tamamen kendileri olmalarını 

isterim. 
Bu yolcuların kimlerdir? 
e~yl~ll" ~~ ~eda e-

denlerdir . 
On lan nereye ~'.5türtisün? 
İnsanda yapayalnız ne varsa hat 

ta ondan daha derin bir meçhule! 
Oraya gidiş kolay mıdır? 
Ondan.. daha güç bir şey yoktur, 

fakat o yolun yolcularının da dün
yada o yolculuktan başka bir sev 
dikleri yoktur. 

Oraya gelindiğini nasıl ar-.c -
sın? 

insanın bakışlarının, ta içindeki 
o uzak ışığı göri.ınce anlanm. 

Kaptan sen ne zaman kalkarsın? 
Sen ne zaman istersen! 
Peki siz böyle navlunsuz ücret

sız yolcu taşırsanız nasıl para ka
zanırsnız? Benim param yok ki. 

Para kazanmak için seyahat et
miyoruz. Serdümenin sesinde ı:iy

le munis bir çağırış vardı kı, on3 
dayanım olmuyordu. Çocuk sev. -
ne sevine kayığa bindi. 

·Fakat kayık yollandıkça, sular 
gitgide kararıyordu. 

Kayığın altındaki, engin kay -
bolur gibi oldu. Denizin fısıltısı ar 
tık duyulmuyordu. Duyulan ancak 
süküttu. Sükut ötüyordu. KayLK 
muallakta gidiyordu. 

B irdenbire karanlıklar sanki 
canlı imişler gibı muth.ş 

bir tara.kay la tirıl tiril titredıle.r. 

Gok gurultusunun aksı perde per
de devrilen koca dağlara benzı -
yordu. Karanlıklar parça parça 
yıkılıyordu. Muallaklara bedri 
tam gibi bir fecir süzülüyordu. 
Halka halka ışıklar dört tarafa ya 
yılıyordu. Gürültü inceldi ınceldı; 
ta insanın koynunun uzağından ö
ten, öttükçe de yavaş yavaş 'trmn
hyan bir neva oldu. Bu ötüş bır 
alaimısema gibi uzuyor; kavısle 
niyor. kendine has bir eda ile ım
kansızhklara ağıyor, karanlıkları 

yeniyor, deliyor ve akıyordu. 
Biran o tatlı ışıkta ktiçü~ Tev

fik kendini görebildi. Ne altında 

kayık. ne yanıbaşlarında köpe~te , 

ne direk. ne dümen, ne de serdu
men vardı. Bir kendi vardı. Çocuk 
aşağılara baktı. Uzakta derjnde bti 
yük bir şelalenin şanldaya şard • 
daya aktığını, seçebildi. 

Ay aydını şelalenin yükseklere 
tüten buğulanna çarpınca, ay ışı
~ndan bir alaimisema yar;ıtmıştı. 

Fakat ağaran bu iz, renkten, ötüş.
ten, daha sağlam bir şeydL 

Oyuncak kayığı da koybolmuş, 
dudak dudağa kaldığı neyi ölmüş
tü. Musikinin yarattığı o ışık bu
lutta, tırmanıyor tırmanıyor, u -
zaklaşıyordu. 

Çocuk alnında bir serinlik duy

du. Yaratılış kendi toprağmdan, 

kendi suyundan, kendi güneşin -

den yarattığı defneyi, öpmek ü
zere uzanan dudakların halka ol

ması gibi çilenk ederek, yavruca -
ğın alnını serin serin öpmüş, ve o
raya nur gibi berrak, nur gibi ına 
sum sanatkarlık damgasını vur -
muştu. Çocuk elini alınına götür -
dü. Taze yaprakların dokunuşun
d a ay ışığının, şırıldıyan ~u"'ların 
serinliği vardı. 

Ç ardak altı kahvesindeki ne -
yin sesi susmuştu. Çocuğun 

kendi, deniz kıyısında kumsalın 

üzerınde elleri sarkık, başı göğsü
ne düşük bomboş bıraktığı gövde
sine dönüyordu. Yavaş yavaş gözit 
nün önünde Arşhiyelin ışılıntısı ya 
naşa yanaşa mavileşti. Oyuncak 
kayık suyun üzerinde hareketsiz 
duruyordu. Çocuk iç limanın tepe
cik tarafına ko~tu. Oradaki kJmış 
lıklardan bir tancsıni kesti kendı
ne bır ney yaptı. U ğnıştı üfledi. 
Ve gönlüniin o yolculugunun ucu 
şunu anlattı. 

O gece babası ona "Söyle baka
lım iyı belledın mi?,. dedi. Ço\.!.ık 

cevap verdi. 

Ate~ est in hangi nayi oist had. 
Her kim in ate~ midar~d lSf 

barl. 
Diye tekrarlarken içinden bır 

hıçkırık koptu. Babası "Ne o?,. 
dedi. Çocuk ta bu sözlerin benim 
kendim olduğumu bugün anla -
dım., diye cevap verdi. 

!Amortisman Sandığının 
Sermayesi Arttırıhyor 

Ankara 26 (TAN muhabirinden)_ 
3136. 3248, ve 3322 sayılı kanunlar
la amortisman sandığına verilen a

vansın tezyidi hakkındaki kanun la
yihası ruznameye alındı. layiha e

saslanna göre hazinece amorti!:man 

sandığına verilmiş olan dört buçuk 

milyon liralık avans miktarı altı bu

çuk milyon liraya iblağ olunacaktır. 

Yugoslav - Bulgar Dostluğu 
Ankara 26 (TAN muhabirinden)_ 

- Bulgar ebedi dostluk paktmm im
zalandığının ikinci yıldönı··,mu·· .. . muna-
sebetile evvelki günkü gazeteler bu 
paktın t>hemınivetinden ve Bulgar -
Yugosıav do">tluğundan bahsetmi -
indir ş 

.~aktın imzalarnmasınm yıldönü
mı.: .dolayısile Yugoslavyanın Sofya 
elçısı, Bulgar parlamentosu reisi 
Stoyço Muşanov'un şerefine Sofya
da bir ziyafe! vermiştir . 
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"İmpeks,, Şirketi Meclisin Dünkü İçtimaındCI HARP CEPHESiNE TAYYAREDEN BiR BAKIŞ: 

Franko ordulannın karadan ve havadan Barselona yaptıkları hücumu g6ıterir haritadır 

F rankistler Barselonu 
Dün işgal Ettiler 

(Bel§\ l incide) Bonnet de İspanyanın Pa.ris sefiri 
ıa.Ild !.Çlıktı. Frankistler bunu bildik ile muhaceret meselesi üzerinde du.:-
lc>ri için gıda maddeleriyle dolu kam muştur. 
:yonla.n şehrin kapısma dayamışlar Negrinin Del Vııyo ile Perpignan
ve a~kerleriyle birlikte bunları şehre da görüştülfı ve ikisinin birlikte İs
sokmuşlardı. Bu şekilde getirilen gı- panyaya döndükleri bildiriliyor. 
da maddeleri 800 bin kilo ekmek ve Şehrin sukutundan evvel üç Al· 
Jki yüz bin parça etti. man tayyaresi dü~mü; ve içindekiler 

Aylardanbcri müdabarun bntün yanmıştır. 
::ılmıtılan .;tıken ve bu uba .. 
ha kadar bu sıkmtıla.rdıuı Stzlanma -
:yan cümhuriyetçilerln kılıç, top ve 
tayyare artrkJan şehrin işgalini sillttl 
l'letle karşılaTlJ!Ş, bu yüzden şehirde 

lir karışıklık çıkmamış, Frankistler, 
ıuzun müdafaanın yıprattığı halk için 
de kurşuna dızilecek bir kimse bula 

lzwirde Yeni 
Kaplanlar 
Vuruluyor 

mmnı~ır. Fra1'kistler ıehre girdikten lzmir, (TAN) - Mantol Hasan 18· 
~Gnra yeni bir idare taslağı kurmuf minde bir avcı, Kuıadaııının RÔrül -

ve siy;si şü-ç>helilerle meşgul olacak mez dağında iki kaplan vurmu.ştur. 
1::>ir mahkem'!! tesis etmişlerdir. Avcının anlattığına göre, kaplanlar-

Fnnkistler şehre girdikten sonra dan biri kapana tutulmuş, diğeri de 
şimale doğru ve sahil kıyısında Ba • eşini aramağa geldiği sırada a;cının 
-c.elona istikar.ıetinde ilerlemeğe de· kurşununa hedef olmuştur. Bır kaç 
~am etmişlerdir. gün evvel de, Selçukta, yine kapana 

Borselona çelikten bir ttlan bir kaplan yavrusu o~~d~ ~o-

l .. .. J LJ h cuklar tarafından sopalarla oldı..:rul-
hı an onun" e YfR mış r ,, .. t-

Diğer taraftan ~le doğru giden muş ur. . 
rln1 la b ak p Avcıların söylediklenne nazaran 

yollar, yerle. yurt ~1
1 

d 1ır .d
1
i jKuşadası ile Selçuk arasındaki ela!; • 

bi t eden binlerce kı..c ı e o u ı . .. 
ere ~· w larda sık sık kaplanlara tesaduf e -

Bunların nerede duracagı, nerede dilmekte bunlar sürülere saldıre.ınk 
konaklıyacağr belli değil. koyunla~ parçalamaktadırlar. 

Dün Barselonadan bütün yabancı· 
lar çıkarılmış ve yerliler içinde şe- H l-;---End T 
hirden çıkmaları !Azım gelenler ha- eye an en epe 
reket etmişlerdi. Uf it 1 k 

Bu suretle şehrin sukutu ha.zır- a 1 QCQ 
lanınış ve hükO.met Negrinin riyase- İzmir, (TAN) - Kızıl Çullu dere-
ti altında bllinmiyen bir yerde top- sinin Kançeşme mevkiindeki 1.ıcş te
lantısını yaptıktan sonra şimale doğ- pede bu sene de heyelan başlamı~tır. 
ru hareket etmiştir. Düne kadar [Aydın hattının bozulmaması için ho 
cümhuriyet tebliğlerini neşreden yelan mıntakasında tedbir alınmış. 
Barselona radyosu bu akşam Fran- açılan kanallarla, çamur halimle a -
ko hesabına çalışmaktadır. kan topraklar dereye dökülmüştiir. 

Ftankist İspanya ancak bugiln 5~- Hattın daimi surette seliımetı için 
leden sonra Barselonanın sukutun- burası tesviye edilecek, tepe kısmen 
c.an haberdar olmuş ve her yerde se- kazılarak toprakları kaldwlacak ve 
vinç alaylan tertip olunmuştur. uialtllacaktır. 

Barselonanın son dakikalarını tas
vir eden yabancı bir muhabir şu söı· 
l~ri söylüyor: 

Aksarayda Fakir 
Çocuklara Yardım 

Bonnet Bir 
Konferans 
Teklif Etti 

(Ba,:ı l ncide) 

Lehistan ile olan anlaşmalarının bü
tün kuvvetlerile ya~dıklarını söyle
miş ve "Fransa - İngiltere F.ntantı 
Fransız siyasetinin temelidir,. diye
rek "bu antantın hedefi sulhtür, harp 
takdirinde Fransanın bütün kuvvet~ 
leri İngilterenin, İngilterenin bütün 
kuvvetleri Fransanın emri altındadır. 
demiştir. 

Müzakerenin hitamından sonra 
Fransa hükumeti meclisten itimat is
tiyecektir. 

Muıaolini dörtler konlerann 
istiyormra 

Londra, 26 (A.A.) - Daily Mail 
gazetesi. Romadan istihbar ediyor: 

İyi malumat almakta olan hır men
badan öğrenildiğine göre 'Mussoltnt, 
Bnrselonanın sukutundan sonra dört 
devletin yani, İngiltere, Fransa, Al· 
manya ve İtalyanın bir konferans ek 
detmelerini şiddetle arzu etmekt<:!dir. 

Duçenin, bu konferansta İsp;mya
nın istikbalini alllkadar eden iiç nok· 
tanın müzakere edilmesini istPmr::kte 
olduı"tu rfvayct edilmektedir ki, bu 
noktafor da şunlardır: 

ı - A vrupamn yeniden kan dö • 
külmek sahnelerine şahit olmasına 
mani olmak çarelerini araştLrmak. 

2 - Her türlü vesayetten azade 
serbest bir İspanya vücude getirmek 
meselesi, 

3 - İspanyada komünizme ve bat· 
ta her türlü "halkçı cephesi,, 'ıaı·ekc
tine mani olmak. 

"V enediği iıteri:ı,, 

Paflıı, 26 (A.A.) - D. N. B. Birçok 
üniversite talebesi bugün öğle vakti 
İtalya büyük elçiliğinin önünde teza
hüratta bulunarak "Venedlk'i isti!* 
riz" diye bağırmışlardır. Polis mü
dahale ederek üç ldşiyi tevkif etmiş-
tir. 

M eclute gürültüler 
"Barselona çelikten bir tufan kar

şısında yıkılmıştır." 

Kaçan muhacirlerin vaziyeti 
Frankistlerin taarruzundan kaçan 

muhacirlerin vaziyeti İngiltere ve 
Fransa hükumetlerini meşgul etmek· 
tedir. Mister Chamberlain dün bu 

Merkez, sol cenah ve sağ cenah 
mebusları Bonnet'nin nutkunu şid· 

Konya Aksaray, (TAN) - Ço.!uk detle alkışlamışlar, buna mukabil 
esirgeme kurumunun 938 senesinde- komünistler nutkun m~hııle(ete ce -
ki faaliyeti, daha evvelki yıllarda • vap teşkil eden kısmında peit ziyade 
kini geçmiş, bir ~ok kadın ve erkek 

1 
d 

.. h. gürültü yapmış ar ır. 
vatandaşlarımız mu ım para !ar .. Bonnet'nin nutkundan sonra, cel· 

rneseleyi muhacirler işile meşgul o
l.an Lord Winterton ile görüşmüş

dımında bulunmuşlardır. Bu muddet ı • i t 18 30 d 
. . f . uğa birer takını seye fasıla verılm f, saa · a 
~çınde, 117 akır çoc k t d . tekrar açıldığı zaman Başvekil Da
elbise yaptırılmış, bir çocu rle nvı ladier söz alarak hükömetin radikal tür. 

l b' · · d para yar ınıın 
" • t . 0 unmuş, ınsınc e . . 583 sosyalist grupunun karar suretini 

Frnnsa hukumeti spanya daln- da bulunulmuştur. B ışler ıçın 1 ·~ i i . t 1 · i 
li . . . 

1 
kabul ctti&.n ve tuna mese esın nde bir muhacırler mıntakası ıhda- lira sarfedilmiştir. · k w 'ldir · t' 

t B ·· k.. F ortaya oydugunu bı mış ır. sına arafdardır. ugun u ransız -o-

gazctelerinin hepsi de bu fikri mii- Aydında iki Mantarcı 
daf~a ediyor ve Fransanın fazla mu- Tutuldll Parti Balosu Hazırhkları 
hacır alamıyacrığını anlatıyor. Lord . ak k"· c. H. Partislnin senelik ı:ıaloau 
H lifaı· t f' · l ·· ·· U Aydın (TAN) - Eğrıkav o -

a "-s spanya se ırı e gorusm ş .. • . . · F 11 h hakkında görüşülmek üzere vali ve 
olduğu 'bi h ri ı yunden şehrımıze gelen eyzu a a-

gı Fransa aı c ye nazırı dındaki ihti arla kilimci Ö~eri, nıan 1 belediye reisi Lutfi Kırdarın riyase· 
:"""""

0

······••• ....................... : ......... ~···00• tarcılık sur~tile soymak istiyen biri tinde dün bir . toplantı yapılı~ıştır. 
: Hava ı1ılahı yarışı btitiln dtin ! V 1 d" ~ . E mlu İhsan ve Balo halkevlerı menfaatine verılece• • . • • E an ı, ıgerı rzuru . . , 
: ~ayı sarııı.stır Bizim ıcın de İ N d" . . d "k· k'ci yakalanmı-: g~l için halkevlerı reisleri de bu ıçti· : f · ı · · . e ım ısının e ı ı 17 • ı-· 
: az 

8 
bir tı-k kanat büyük hır ka mada hatır bulunmuşlardır. Balo pat 

E ııınçtır. lfa"a kurumuna yat • 1 tır. ~h ~ t i ti merkezinde verllecektlr. Bunun i· 
: d · · 1 Mahkeme ikametgıı gos erem - . i : ım ıçın, kurban bayramından ' k 

1 
. . rin tertip heyeti ve muhtelif kom te· 

i• istifade edelim T H K. 1 yen bunların muha eme ermı mev • .. k'l dilmi tir 
_....-.... -~-..:._..; ....... - kufen görmeyi kararlaştırmıştır. ler teş ı e Ş • 

Evr~~~ltıddeJ 35 Milyon Lirahk Vergi 
t~minat mektubu ne şirketıe ısn&t e- Borcu .~ffed·ııd·ı dilen suç arasında herhangi bir mU· ~ 
nasebet mevcut değildir. Demzbank, 
uzun zamandanberi her türlü banka 
muamelesi de yapmaktadır. Bu ara
da, bankaya olan mevduat ve serma
ye.sinin miktarı ve hissedarlarm\n ti
cari vaziyetleri tetkik edilF~rek İm
peks limited şirketine de kP.ndi mü
racaatı üzerine blr teminat mektubu 
verilmiştir. Bu mektup etrafında ce
reyan eden ttıuamele tamanıeu ka
nuni ve müsecceldir. 
T emd9 va11tauı oldu 

Diğer taraftan İınpeks limitedi11 
Denizbankın son defa Sveu • H.ııntet' 
isimli tngillz firmasına ısnıarlaci.ığı 

13 gemi için de komisyoncu olcu-ak 
tava!!ut ettiği haberlerl duyulmuş

tur. 
Dnn Deni~bmk muhitinde yaptığı. 

mız tetkiklere nuaran, bu flnna ile 
Denb:bank arasındaki müzakereler. 
bu işe talip olan diğer firmalarla da 
olduğu gibi tamamen vasıtasız olarak 
ve yalnız şirket milmessil1erilc cere
yan etmiştir. Esasen bu firmayı tem· 
sil eden milme!!sll evvelce Den~zyo).,. 
lan müdürlüğü tarafından Almanya
yı ısmarlanan on geminin müzakere
leri yapıldığı sırada da ylne kendi fö·
ması namına teklifte bulunmuş ol· 
duğundan bir mutavassıt ve komi!'l
yoncuya ihtiyaç görmiyeceği öne sü
rülüyor. Buna gbre, tmpeks şrrketi 
tahkikatı ile bu siparişler arasınds 

mevcut olduğu iddia olunan nıi.ınu
sebetin de yersiı oldu~ neticeo;i çtk· 
maktadır. Zaten bu 18 gemilik sioa
riş mukavelesi eski tktısat Vekili Sa
kir Kesebir tarafından, istifasından 
dokuz giln evvel tasdik olunmu~ \te 

muamel~si bu suretle tekemmill et
mistir. 

Ôen1zbanktakl odası ara.nara~ ev
rakı miısadere edilen mühendis ~il • 
leyman Sedenin i~mi de hiıdiscve bu 
münasebetle karışmıştır. 

isticvap edildi 

İktısat Vekaleti :müfettişleri tara
fından isticvap edilen Süleyman Se
den, esasen diğer kardeşlerile araa1-
nın iyi olmadığtnı da bu isticvap sı
rasında bildirmiş ve bu muamelı>ler
den müteessiren Denizbanktaki vazi
fesinden istifa etmiştir. 

Diğer taraftan Süleyman Sedenin, 
son Satie binası meselesinde d2 met
haldar bulunduğu ve binaya 'kıymet 
takdir eden komisyonun azası oldu
ğu iddiaları da doğru değildir. 

Mühendis Süleyman Seden bundan 
evvel Ankarada A.E.G. şirketinin 

Türk müdürlüğü vazifesini görmüş, 
bilAhare Rot isminde bir arkada~ı ile 
beraber bir komisyonculuk büro~u aç 
m1ştır. Bundan sonra da T.E.T şeker 
şirketi rnüdürii olarak İstanbula geJ
mi~ ve bir müddet önce bu vazlfesin· 
den lııtife ederek Denizbankta vazi
fe almıştır. 

* Verllen malô.meta göre. şirketin i-
dare merkezinden başka, Şakir ve Ke 
mal Seden kardeşlerin lkametgAhla· 
rında da araştırma yapılmış, trJpla~ 
nan bir çuval kadar evrak Ankaraya 
gönderilmiştir. 

Y•nl Çıkarılacak Pullar 
Posta, Telgraf ve Telefon umum 

müdürlüğü yeniden üç nevi pul çı

karmıya karar vermiştir. Bu pullar 
Amerika Birleşik devletinin 150 inci 
tstiklll yıldönümü pulları, Ebedi Şef 
AtatürkUn hatırası blÔk ve pulları ve 
1939 serisi pullarıdır. 

Bunlardan başka Posta, •relgraf i
daresi Hatay devletinin muvakkat 
pullarını şürşaj suretile temin atmiı 
ve yeni Hatay devleti pullarının da 
basılmasını üzerine almıştır. 
Amerikanın iıtlklll yıldönilmO. pul 

ları altı kıymette ve 250 btn adet, E
bed, Şef AtatUrkUn hatırası ?uttan 
yüz bin adet ve birer Ura kıymetinde 
olacaktır. 1939 serisi pulları ise nor
mal posta pullarımızın yerine çıkarı
lacak olan putlardır. 

e Blrkac ~üne kadar. memlekf'ti
mtzden ayrılacak olan Yugoslav kon
ııolos muavini, diln akşam, b1r veda 
ziyafeti vermiştir. Bu ziyafette, şeh
rlmitdeki ecnebi konsoloslarlle bir
likte, Vali LQtfl Kırdar da hazır bu
lunmuştur. 

e Ftnlandiyanın Türkiye sefiri Ta
las bugtin Budapeştedeki vazifesinin 
batma gidecektir. ÇUnkO Talas, Flln
landlyanın ıyn.i zamanda Budapeşte 
leflrldiı'. 

Milli Mücadelede Çalışan ve Fedakarlığı 

Görülen Alaylarmırz:1n Sancaklarına istiklal 
Madalyası Verilmesine Karar Verildi 

Ankara, 26 (A.A.) - B. M. Mei:li- liraya çıkarılması hakkındaki kanUJl 
si bugün Re!et Canıtezl.n ba~k::ınlıltın layihalannı müzakere ve tasvip ey· 
da toplanarak zeytin ve yabani zey- !emiştir. 

tin mahsullerinin iyileştıriımest hak :S. M. Meclisinin yine bugün kabul 
kındaki kanun layihasının geri kal- etmiş bulunduitu kanunlar arasında 
mış olan maddelerinin müzakeresini ı 9 eylül 1938 tarihine kadar milli or· 
yaparak rnezkur kanunu kabul <?tmlş duda vazife alan muhtelif sınıfa men 
tir. J sup alay sancaklarına birer İstikıal 
Ankaranın Yakupaptal köyümıen madalyası verilmesi, devletin dahi· 

Yozgat oğullarından Ahmet oğlu Sa- li ve harici borçlarına ait tahviller 
tılm.ış Kayanın, Manisanın l~yascılar üzerinde spekülasyon yapılmasına 
köyünden Mustafa oğlu Hakkı Bicici,.. mani olmak ve tahvilat piyasasında 
nin ve Uşakın Dağ demirler kö1ün - nazımlık yapmak üzere kuntlmuş 
den sarı Mehmet oğullarından Ah - bulunan amortisman sandığı senna
met oğlu Halil Öndemirin olüm ce- yesinin 4,5 milyondan 6,5 milyona 
zasına çarpıtırıimalarına ait mazba- çıkarılmasına, müvazene vergisi ka
tala.r tasvip olunmuş ve 1928 yılı mu nununda bazı tadiüıt yapılmasına a· 
vazenei umumiyesine dahil bazı dai- it kanun Liyihalan da bulunmakta 
re bütçelerinin muhtelif tertipleri a- idi. 
rasında 679,185. Milli Müdafaa Ve
kaleti bütçesi fasıllarında 200 bin 
liranın münakalesine ve orman u
mum müdürlüğü bütçesine de ıtıO 

bin liralık munzam tahsisat verilme
sine ait kanuı\'arı kabul eylemiştir. 
Askeri fabrikalar tekaüt ve ın•.ıave
net sandığı ve cenaze nakline ait bey 
nelmilel mukaveleye iltihak.ımıza a
it kanun layihaları da ikinci müzake
releri yapılarak tasvip edilmiştir. 

~eclis bundan sonra bugünkü ruz
namesine dahil ve iki defa müzake
reye tabi layihalann müstacelen ve 
tercihan müzakerelerini karar altına 
alarak Hatay mebuslarının Devlet 
Demiryollarında parasız seyahatle
rine, ikincikanun ve şubat 1939 ay
lan ücret ve maaşlarının ik.incika
nun ayının 27 sinden itibaren öden· 
mesini, 125 milyon liraya kadar ta
alhh üde girişilmesine ait kanunun 
yıllık taahhütlerinden 1939 yılına ı
it olananın 1"8 ıttııyon liraya ve 194o 
mali yılına ait olanının da 17 milyon 

Yeni Kabine 
Bugün Meclis 
Huzurunda 

(BC1Ş1 1 ncide) 
ıayihal:ırmın da görüşülmesi muhte
ıneldir 

Mecli.s neden dağılıyor 
Ankara, 26 ('fan muhabirinden) -

~ntihabat normal şekilde ve Teşki -
lAtı Esasiye kanununun tayin ettiği 
~saslar dahilınde ve muayyen müd
c eti zarfında yapılacaktır. 

İntihap katıunun•.ında tadilat yapı
! ıJ.cağı, mebus adedinln azaltrlacağı 
hakkında devran eden rivayetler e
~as~rzd,r. 

Meclisin dağılması ve intihabatın 
öne alınmasttıın sebebi şudur: 

D!lııya gn.yet karıqrk bir v~iyet
tedir. Hergül" her hangi bir memle
l.et hariciye ı:ıızm s!lbah yata~ndan 
l'alkınea yen~ nadisclerle karşrlası -
~or. Bütün dünyad.'.l bir huzursuzluk 
ve emniyetsizlik var dünyanın bu 
umumi vaziyeti karşısında zaten ta
bii ömrü bitınic. olan bugünkü Mecli 
~in biran evv.,.1 yerini yeni nıeclise 

verme.;inde f Pyda v:ırdır. 
Fa~la olar::ııt intihabatın memle

Y.t>tin şsiz bi r zamanında yapılması, 
)eni Meclisir. hazirandan evvel top
.Anarak hüktuJ"etin veni kalkınma 

ırogramının ~Uinat t-ttiği bütcevi tas 
dik etmesi hi.;ltılmetin kuvvetli btT" 
~.:kilde çalıŞil"rsım temin edecektir. 

Parti grupu bu c:ebepleri nazarı ı· 
tibara elarak Meclisin şimdiden ken
Jt kentiini ftsnetmesini kabul etmiş 
tır. 

Yar•n da bı.: esb-ıbı mucibeyi mec 
1ise ar:ı:edecek1ir. 

Tral<yada Küçük 
Sanat Kursları 

Edirne 26 <A. A.) - Trakyada bir 
taraftan köylerde ilk ve kaza merkez 
1Prind~n orta okullar açılmağa calı -
~-ılırk~n çok iy! semereleri gÖ!·ülen 
kUçük sanat kursları da her yıl biraz 
dl:iha arttrrlır..aktadır. Kısa ve pratik 
yoldan usta ''etlştlren bu kurslıı.nn sa 
yısı 14 e çıkmıştır. 

B. l\ıf. Meclısinin p-cne bu~ünkii 
toplantısında 1340 mali yılı bişından 
1935 mali yılı sonuna kadar ta.tıak- • 
kuk et•irilere)' tahsi! edilememiş o • 
ian arı,ızi vergisi bakayasırun mun -
z3m kesirler ve ceznlariyle birlikte 
kayitla .. inin f"rkinine ait kanun liyi• 
hı;.sını -nüsta"elen ve tercihan müza 
kere ve kabt•t etmiıtir. Vatandaşları 
eski senelere a·t borçJardan kurtara • 
rvk onların sen yıllara ait vergi mü· 
~ellefıyetlerirı" kolaylıkla ifa edebi
lecefC bir hale gelmelerini mümkün kı 
iacak olan bu kanun layihası ile mü 
JCdlefl~r lehı:ıae ihtiyar edilen vergi 
ll'd~kı\rlığı 3.l milyon lira gibi yük -
sek bir rakal'T' ifade etmektedir B. 
M. Me:lisi Vl' onun lıükıbnetinin hal 
kımızın daha geniş ve rnüreffeh bir 
iıayatJ erişmeFini mümkün kılmak i
çın almış olduğu bu hayırlı kararın 
) akın hir ati\le iyi neticeler vermek 
te ııecikmiyoteeği tıüph*'iıulir. 

Me<:llı jlaı.b ıaat 14 te toplana • 
cakttt. 

ı C. Hak 
Partisi Genel 
Sekreterliği 
C. H. nizamnamesi mucibince Bü

yük Milli Şef Parti Genel B~anı 
İsmet İnönü Erzurum mebusu Doktor 
Fikri Tüzeri. C. H. Partisi Genel 
sekreterliğine seçmiştir. 

Doktor Fikri Tüzer işe başlamış ve 
bütün Parti ve halkevi teşkilatma 

bir tamimle keyfiyeti bildir~qjr. 
• 

Bursada Arazi Tahrir 
için Komisyonu 

Para Toplamış 
Bur.sa, (TAN) - Hilafı t'liul ve hiç 

bir karara istinat etmeden para top
ladığı iddiasile, Babasultan köyil 
muhtarı Ali Dinçer hakkında taxibat 
yapılmaktadır. İddiaya gore hadl$e 
hayli gariptir ve şöyle cereyan et· 
miştir: 

15 - 20 gün kadar köy:le vazife 
görmeleri icap eden 3 kışiden .baret 
tahriri arazi komisyonu azasının fa. 
şelerini temin hususunda top1anan 
köy halkı, memurlara her gtin için 
ayrı ayrı evlerden sofra ~ıkarma!t 

mümkün olamıyacağını tleriyı:- sü
rerek aralarında para toplı:ınma.sını 

ve bu işi.h bir kişi üstünde oıruılma
sını istemişler ve bu suretlP. komis
yon azasının iaşeleri bir nevi açık ek 
siltmeye knulmuştur. 

150 liradan başltınılarak tndirUe, 
indlrile bu iş 98 tirada muhtar Ali 
Dinçerin üstünde kalmıştır Memur
lar köyde kaldığı müddet~e iaşeleri 
Ali Dinçer tarafından tem·n olomm:.ış 
tur. 

Vrııiyet haber alınmış. m:cıaş ve har 
cır ah la vazife gören mcm1 ırların 1a• 
şesı köyliıye yükletilemıy<>c~gandcn 

bahisle muhtar Ali hakkında takiba
ta başlanmıştır. 

Ali mahkemede. bu hareket tarzı
nın eski bir görenek oldugqnu. bun
da, misafiri ağırlamaktan oaşka hiç
bir kast bulunmrıdığını sövlem~ştir. 

Mahkeme, şahitlerin celbi için başka 
güne bırakılmıştır. 
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Mahallesi 
Sokağı 

Hisse 
No. Cinsi.Mıktan 

Muhammen Teminatı 

Kıymeti Muvakkate KA.NZUK 
,.. L. K. L. K. 

~~~~,.-~=----------~M~rr~oğfulu;--------~~12IB6~Ev;--~;sı~12ı-~~2~6s3i616ı-~2mol111 )f~"Y''lTJl ~1JZlJ 
dar Pazarbaşı Taşırnanok 2 Arsa 3/4 196 51 14 73 En hoş ve tabıt meyva usare-

Altmış odalar 4 Ev l/2 20l 68 15 12 1erinden yapılmıştır. 
Çıkmaz oda 3 Arsa 5/8 44 21 3 31 'I Taklit PdilmesJ kabil olma -

" .. Solaksinan 
Topaneli oğlu 71 Ev 1/ 6 117 32 8 79 yan bir fen harıkasıdır. 
Durbali 2 Ev 4/17 268 16 20 11 İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

.. Solaksinan 
,. Solaksinan 
,. Solaksınan 

,. Tavaşi Hasan 
., Tavaşı Hasan 
.. Atikvalide 

Dolap 19 Ev 1/2 251 40 18 85 BEYOOLU tSTANBUL 
Karacaahmet 433 Ev 2/8 100 56 7 54 

.. Hacehesnai( hatun 

.. Tuğynr Hamza 
,, Arakiyeci Mehmet 
,. Rumi Mehmet paşa 
., Rumi Mehmet paşa 

Boğaziçi Kandilli .. .. .. .. 
• .. 
• .. 
n " 
" A. Hisarı 
., Kanlıca 

., Beykoz 
" Beylerbeyi 

Kadıköy İbrahımağa 

çavuş:ieresi 106 Arsa 1/2 155 57 11 66 
}{uyu 9,15 Ev 1/2 100 56 7 54 

SelAmfali 79 Ev 1/2 101 12 7 58 
Ka51mağa 2 Arsa 3/4 33 19 2 48 
:Medrese 9 Arsa 1/2 114 33 8 56 
.Medrese 9 Mü. Arsa 1/2 114 33 8 56 
Mektep 35 Ev 18/144 435 76 32 68 
Mektep 37 Ev 78/144 272 33 30 22 
Mektep 39 Ev 78/144 435 76 32 68 
Yeni mahalle 11, 13 Arsa 92,5/ 100 189 10 14 18 
Kuyu .ıs Ev 4/10 321 80 24 13 
Mektep 14, 16 Arsa 54/270 157 25 11 79 
Çavuşderesl 19 Bostan 150/540 92 85 6 96 
Fıst1klı 10 Arsa 5/8 98 21 7 41 
çeşme 4 Dükkan 2240'4320 278 ıs 20 86 
Hallaç 5 Ev 1/4 125 70 9 42 
Koşuyolo 126 Arsa 6110 301 68 22 62 

126/1 Kulübe 

PUDRALAR 
Modasında 

Büyük Bir Tebeddül 
-o

Mübalağalı "Makiyaj" kalmadı 
--O-

CİLDE StiRÜI.ECEK GAYET İN
CE BİR PUDRA. TABlI BİR GÜ. 
ZELLİK VERİR. 

Yukarda mevki ve cinsleri yazılı hisseleri mahllıl emlake kanuni müddeti zarfında hissedarlannm müra
caatla talep dermiyan etmemelerine binaen mahlul hisse umumi hükümlere göre satılmak üzere açık arttır -
mıya çıkarılmı tır. İhaleleri 6.2.939 pazartesi ünü saat 15 tedir. İsteklilerin muhammen kıymetin yüzdeL 7,5 
Lıs6etindeki teminat akçaları ile birlikte Kadı öy vakıflar müdürlüğüne nıürac:ıatlan. ı.307) ~ 

T. iS BAMKASI 'nın 
939 K. TASARRUF İKRAMİYE PLANI 

32,000 LİRA ·MÜKAFAT 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayı~. 26 Ağustos, 1 EylGI, 

1 lkinciteşrin Tarihlerinde Çekilecektir 

...- iKRAMiY EL ER: 
1 Adet 2000 Lirahll = 
5 1000 n = 
8 : 500 " 

16 n 250 n = 
60 n 100 " = 
95 11 

50 n = 
250 n 

25 11 

2.000 
5.000 
4.000 
4.000 
6.000 
4.750 
6.250 

Lira 

" 
" .. 
" 
" .. 

-- 32.000 
435 - - - - - - - - - - - - - - - - - -111 

•••uTKNJtLLTiTsTP~U:SW:S~s?t:2 . - • - - - Para a 1rma a, a n1z ara ırı ırmış 

T le Bankasına T r·h· .• d O . Of • ,. . Zamanda a ı ınızı e e nemış ursun uz. 
Olnıaı, . Aynı 

=----------- darhğından : es1 ~nsn :r:ammı senesi 
lstanbul Defter Ticaretgah adr Lira Kr. ____ _ 

tsml .,,,,._. ~-
~---=~EF. 32 71 

_______-.- Mahmutpıışa 
----~-;-Un oğ- 50 
Trikotajcı fbrah 'z HAN 49 - ud EF 17 76 
lu Muharrem A.zı Mahmutpaşa Ab • 
Trikotajcı LutfuJlalı ban No· 4· 72 84 

936 

936 

936 

Arif . r- Fincan~ıl~ caıni şo-
Trikotajcı Jiatıce şe kak No. 2 · yazılı üç mükellefin 

. ikdarlan edek' tebl'ğ min e vergı rn i}ıbarnam ı ı e-
. · adreS v _.ı an dolayı bi 'tir' 

Yukarda isun. luıunasıııu ün zarfında r ı az vu-
eçhul bU 'tibaren on g ed ği hukuk usu 

adreslerinin rn . . iliından 1 • • kesbi kııtiyet ece -
dilm mı . ..tir. Tarihi ergı·ıerınm ,,,,, ıunut• (6229) 

e i" dirde v vfikan JJAOn o 
kubulmadığı tak. ,kanununa te · 
lü muhakernclerı 

Kadıköyiinde Ü:skildar Asliye 
Hukuk Hiıkimli,ri.ndcn: 

Ulviye vck1li Avukat İh
snn Rüştü tıırafından Üskü
dar Kısıklı nahiyesinin Dudullu 
kariyesinde Üsküdar. caddesinde 
kahveci Ömer Erduğan aleyhine 
açılan boşanma davası üzerine 
müddefaleyhanın ikamegahnın 
meçhullyeti hascbile iUınen tebli
gat icrasına karar verilerek 11-1-
938 tarihli celsede müddelv Ulvf
yenin müddeialeyh Ömer Erduğan 
dan boşanmasına rar verilmis 
olmakla işbu hüküm tebliğ maka
mına kaiın olmak üzere keyfiyet 
ilinen de teb~ olUJlur. 

Parisln şık ve kibar kadınlan, ye
ni bir moda meydana atmışlardır. 

Onlar, bütün gün zarfında hiç par -
laklık izi vermeksizin şeftali çiçeği 

bir ten temin eden yeni bir pudra 
keşfetmişlerdrr 

1 

Bu da; yeni v~ hususf bir usul ile 
en ince bir pudrayı ipekli elekten üç 
defa geçirilm~ ve hakikaten krem 
köpüğü ile knnştırılmış pudradır. 
Fransız kimyagerleri tarafından u
zun araştırmalar netıceslnde elde et
tikleri bu en son usul Tokalon mü
essesesi -tarafından imtfya:z:ı alınmış· 
tır. Tokalon pudrası parlak bir bu -
ruıuı. ve yağlı manzaralı bir cilde ni
hayet verecek ve size nefis ve 8 sa
at zarfında "Mat., bir ten temin ede
cektir. "Fini Mat,, Tokalon pudrasını 
kullandığınızda ne rüzgar. ne yajt
mur, ne de ter cildinizin güzelliğini 
bozmaz. SehhHr güz~lhğinizi artıran 
bir tazelik ve bir cazibe verir. 8 ca
zip ve yeni rPı.gf otnn Tokalon pud
rasını isteyiniz ve k!Jllnnınız. 

Levazım Amirliği Satan 
Alma Komisyonu UBnları 

İstıınbul levazım amırliğıne bağ
lı müessesat için Rumeli cihetinin 
ihtiyacı olan 157700 adet limona 
istekh çıkmadığından tekrar açık 
eksiltmesi 6-2-939 pazartesi günü 
sant 14 de Tophanede levazım A
mirliği satınalrrıa komisyonunda 
yapılncaktır. Tvhmin bedeli 3154 
llrn ilk teminatı 236 lirn 5:5 kuruş
tur. Şartnamesi komisyonda görü
lebilir. İsteklilerin knnunt vesika
leril beraber belli saatte komısyo
no gelmeleri. (488) (583) 

* Nevresim, yatak çarşafı ve yas-
tık yüzü için 23&72 metre bez alı
nacnktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 
13-2-939 pazarte ı günü saat 15 de 
Tophanede İstanbul levazım amir
liği satınalma komisyonunda yapı
lacaktır. Tahmin bedeli 6803 lira 
52 kuruştur. İlk teminatı 510 lira 
26 kuruştur. Şartname v~ nümu
ncsi komisyonda görülebilir. istek 
lilerin kanuni vcslkalarile beraber 
teklif mektuplarını ihale saatin
den bir saat evvel komisyona ver
meleri. (492) (616) 

• 

Jt 

• c yın , 

Aksırır, aksırır, aksırırsınız: 

geçer gibl olurken yeniden geri gelir. 

• işte r 
IJ:>öyle ôaş~ 1 

Vakit geçirmeden grip, soğukalgıntığıı ve ağrılara 

karşı emniyetli_ ilac A S P_ l R l N._atınıil 

ısrarla 

isteyiniz t 
Asplrln'ln tesirli ve hakiki olduğunu ® markası garanU ede~ 

Satınalırken dışında ve tabletlerin QstOnde 

f1' markasının bulunmasına.dikkat ediniz. 

- ·inhisarlar ·· Umum ~-; Müdürlüğü ... Uanıarı . . 
• l ' 

Cinsi Miktan l\luhammen B. 9"o '1,5 Eksiltmenin 
tutnn teminatı ekli tl 

Lira Kuro3 Liıra Kuruş 
_T_ak_t_ir_c_ih_a_zı_l-çin--3-l_k_n-lcın-- 550.-- 41 25 __ A_çık ___ l_4-,3-0-

montaj malzemesi 
Teknik aleU 20 kalem 1258.10 94 35 Açık 15 

1 - Dıyarbakır Fabrikası Taktir cihazı montııjı için satm alınacak 

bakır, çelik, gaz boruları, çelik, gaz flanşlar; valf, Bnkor gibi 31 kalem 
malzeme ile Şarap lfıboratuvan için de 20 kalem teknik fıltıt şubenıi> 
deki listeleri mucibince ayn ayn açık eksiltme ile sntın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatlan hizalarında 
zılmıştır. 

r-=~ı.JJ • e,. /2/D3 rlhin ıynn crş m .gün 
nnda gösterilen saatlerde Knbataşta Levazun vo Mubayaat Şubcs~ 
ki Alım Komisyonundn ynpılncaktır. 

IV - Listeler her gün sözü geçen şubede görülebilir. 
V - IsteklHerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde ,-, 7~ 

güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri 
ilan olunur. (514) 

• 
1 - İdaremizin Paşabahçe fabrikası için §Srtnamesi mucibince sabn 

alınacak iki adet Donki tulumbası açık eksiltmeye konmuştur. 
11 - Donkllerin muhnmmen bedeli 1200 lira ve muvakkat temina

tı 90 liradır. 
ili - Eksiltme 30.1.1939 tarihine rastlayan pazartesi güntı aat 

14.30 da Kabataşta levazım ve mübayaat §Ubeslndeki alım kom.tsyo. 
nunda yapılncaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her giin sözü geçen şubeden alı
nabilir. 

V - Donkller Werthfngton ve Wclse und Moaski mnrknh olacaktır. 
VI - İsteklilerin eksiltme için tnyin edilen gün ve saatte yüzde 

7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona ~elmc 
leri ilan olunur. {272) 

Miktnn 

300 Adet 7 ,800 M1 

300 ,, 8, 736 il 

1 - Yukarda cb'at ve miktan yazılı cem'an 
kereste açık eksiltme usuliyle sntın alınacaktır. 

Eb'nt 

400 X 25 X2.6 
400 x 28 x 2.6 
16.536 metre mfk'abı 

il - Muhammen bedeli ~eher metre mik'abı 38.50 lira hesab 
636.64 lira ve muvakkat teminatı 47.75 liradır. iyle 

d 
IIKI -b EksiltLcme 28/ 1/ 939 tarihine rastlıyan Cumartesi günü saat 11 c a ataşta vazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım K misy 

yapılacağından isteklilerin % 7 5 güvenme paralft-' 1 b ' 
0
likt onunda 

• • 
1 u.uy e ır e adı ge-

çen komısyona gelmeleri ılan olunur. 
1 

(
468

) 

#~~-----------------;;;;; 
TURK HAVA KURUM 
Büy.. Pi 

Dördüncü keşide •• 11 Şubat 939 dadı~ 

Büyük ikramiye : 5 O • O O O Liradır ... 
Bundan batka: 15.000, 12.000 10 000 liralık .,__ · J 1 • • laı;ramıye er e 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vard 
ır .•• 

Yeni tertipten bir bilet alarak iıtirak tm yi ih· 
mal etmeyiniz. Siz de piyangonun mes'ud ve bahti· 
yarları arasına glrml~ alursunuz. ı 
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ile SABAH · OGLE · AKSAM HER YEMEKTEN SONRA Muntazaman Dişlerinizi Fırçalayınız 

Meşhur Alman Güzellik Mütehassısı Doktor E. W f N T E R 

TARAFINDAN 
Formülü Yapılan 1 

terkip, tesir v cilt güzelli2i bakımından dünvada mevcut kremlerin muhakkak ki en iyisidir. Mübalagalı reklamlara hacet yoktur. Bir tecrübe ve mukayese kafidir. 
Deposu: Nureddin Evliya zade müessesesi, İstanbul. 

......._...ile saadeli lasartu la_kaimdir. 

TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş. 

,~~~~~~~~~~~~~~.... ....._ 
il S Ü M E R B A N K 1 

Kanaat Kitabevi tarafından neşredilen ANKARA KÜTÜPHANESİ 
serisinin 16 ncı sayısı çıktı: DEFİNE ADASI. 

1 

UMUMi MÜDÜRLÜGÜNDEN : 
Sümer Bank Yerli Mallar Pazarlarlle yaptıkları tema<;Jardan 

Tanınmış İngiliz muharrirlerinden STEVENSON'un bu meraklı ve 
cazip macera ve seyahat Romanı l\tuzaCfer Nayir tarafından dilimize 
çevrilmiştir. 

Der dile tercüme "edilen ve filme de alınan bu eser 50 resmi ihtiva 
etmektedir ve iyi bir kağıda itina ile basılmıştır. Bilhassa ilk ve orta 
tahsil çağındaki gençlerin seve seve okuy~caklan bir Roman olduğu 
için onlara en değerli bir BAYRAM HEDil'ESt yerine geçer. 

Fiyatı 50 Kuruştur. KANAAT KIT ABEVI 

,111111R111111111JN1111111111unnmmmmnmrmınmrnm1111111111111111ıı .. 
== İç ve dış basur memelerinde, basur ~ j - -55 memelerinin her türlü iltihaplarında E: - -§ cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan = 
:::::: -::::: 
== ::::: 
=== == ::::: :::::: ::::: ::::: -

herhangi bir sebeple memnun kalmıyat'ak olan sayın halkımızın 
badema bu husustaki şikayetlerini, hemen intac edilmek üzere, ma
ğazalarımızdan derhal telefonla veya yazı ile aşağıdaki numara ve 
adrec;lere bildirmeleri rica olunur. 
SÜ!UF.R BANK 
Umumi ~tiidiirlüğü 
Ankara 

SÖMFR BANK 
istanhul Şubesi 
Voyvoda cadde·f, Galata 

SÜMER BANK 
Yerli MalJar P1tzan 
Mües"'csesi Miidiirliiğü 
1 inci Vakıf Han 
Rnh<'ekam. t .. tanhul 

Telefon : 1738 , 1922 

Telefon : 44969 

:::::: = 
~ § Askeri Fabrikalar umum miidürli.iğünden: 
~ daima muvaffak1yetle S Alınacak inşaat mühendisinin her türlü stat:k hesaplarda betonar ::::: = me ve mimaride mütehassıs olması şarttır İsteklilerin şimdiye kadar 
:=::: ŞlF AYI TEMIN EDER = 
• 

. • ne gibi işlerde çalıştıklarını gösterir vesikalarile Nafia Vekaletinin 
ıııııııııııııııııınuunmuuunıuuunuuuuuuınuıwuıımuıuıııınnunumıı .. , ruhsatnamelerini birer istidaya bağlıyarak umum müdürlüğe müraca-

atları lüzumu ilan olunur. (173) 

S 1 N 1 R •••• 
ZAMANIN HASTALIGIDIR 

SlNlR AGRILA 1 • ASABI öKSURUKLER • 
BAYGINLIK • BAŞ DÖNMESi • ÇARPINTI 

ve SiNiRDEN ileri gelen BÜTÜN RAHATSIZLIKLARI 
EYi EDER. 

N E R V ·ı N TATLI BiR UYKU 
TMlN EDER 

~ , 
Atesci Ustası Alınacaktır , 

Askeri fabrikalar Umum l\lüdürliiğiinden: 
Kınkkalede fabrikalanmızda yevmiye ile istihdam edilmek fizere 

iki mütehassıs ateşçi ustası alınacaktır. Emekli deniz makina subayla
rından veya ticareti bahriye makine mektebinden neşet ve Türk donan 
masında ihtiyat subaylığını ifa ve ikmal etmiş ve liman dairesinden eh 
liyet şahadetııamesi almış olanlar tercih edilecektir. Talip olanların is
tenilen vesikalarla Umum Müdürlüğe müracaatlan (10) 

Birleşik Pamuk İpliği ve 
Dokuma Fabrikaları Müessesesinden: 

PAMUK IPLIGI SATIŞI: 
Kayseri Bez Fabrikası malı 12 No. Paketi 415 Kuruş 

16 .. n 480 .. 
Nazilli Basma Fabrikası ,, 24 .. " 580 .. 
Ereğli Bez Fabrikası ,, 24 " il 580 .. 
Yalnız Ereğli Bez Fabrikasında ~ 
1 O Balyalık aiparitler için 911 " 

575 
" ıs ,, ,, ,, •• .. 570 .. 

25 ,, 'I ,, .. " 565 .. 
so ,, ,, 

" .. .. 560 " 
a'latlarla fabrikada teslim sarti~·le "'atılmnktndır 

İplik müstehliklerinin yukarda yazılı fabrikalara gönderecekleri be 
dilleri mukabilinde ihtiyaçları nishetinde İplik "lipari i verebilecek 
teri ve 24 numaradan ince ve muhtelif maksatlara yarayabilecek pa· 
muk ipliği miistehliklerinin de ihtiyaçlarını yine ayni şartlarla ynl

nız Ereğli fabrikasına sipari · edchilet'eklcri ilfıo olunur 

Sahibi ve Neıriyat Müdürü Halil Lutfi DÖRDÜNCÜ 
Gazetecilik ve Neıriyat T. L. Ş. 

Basıldığı Yer TAN Matbaası 

Her Sabah Alacağınız Bir Tek üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. sA~!~~!~.A 11 


