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Yeni Kabine Mecliste 
• 

Tam itimat Kazandı 
Basvekil, Program Nutkunu Okudu 

1 

Millet Meclisi, intihabatın Yenilenmesine 
itli/akla Karar Verdi ve Beşinci Devrenin 
Son Toplantısını Yaparak Mesaisini Bitirdi 

Başvekilin 1 V atanda, Geniş Mikyasta 
Beyanatı Bir Huzur ve SükUn Temini 

Tilrli m~l. ıerefli, Programımızın Başındadır 
Ankara, 27 (Tan muhabirinden) - Büyük Millet Mec

lisi, Bugün, beşinci intihap devresinin son toplantısını yaptı 
ve intihabatın yenilenmesine karar vererek dağıldı. 

hür bir insana ıayık olan i 
ağır baıhhğı, vakar v• j 
temkini kendisine ıiar •· 
dinecek vaziyettedir. 0, 
hürriyeti ne kaside yaı· j 
mak ve ne de inkar eyle· 
mek, iftira ve isnatta b~· 
/unmak için kullanır. 

Yazan: Ahmet AGAOGLU 

B aşvckil Dr. Refik Say-

Bu toplantıda Başvekil Dr. Refik Savdam, yeni hükume
tin programını okudu, beyanatı umumi taıwip sesleri ve sü
rekli alkışlarla karşılandı. Meclis 341 reyle ve mevcu
dun ittifakı ile yeni hükumete itimadını bildirdi. 

Nutkun metni ve dünkü Meclis tojlantısının biıtün taf-
silatı altıncı sayf amızdadır. Aşağıda, Başvekilin program 
nutkundan mühim kısımların hiilcisalaraını veriyoruz: 

Kabinenin programı, şimdiye kadar olduğu gibi mensup 
olduğumuz Cümhuriyet Halk Partisinin programını tahak
kuk ettirmek gayesine dayanmaktadır. 

Müdafaa kuvvetlerimizin teslihat ve techizat programı-

• • 
ispanyanın istikbali ve 

• 
Gönüllüler için Mühim 

Müzakereler Bekleniyor 

• 
Fnnaa - ltılya gergln11aı 

gUnden güne artıyor. ltıl· 

yanın lıpınyıdı yerleıme· 

ıl takdirinde Frınaanın, 

Mlnorkı ad111nı ve lapan· •• 

yol F11ını tıgıl edeceği öne 

alirDIDyor. 

• 
Bu kompozlıyonda, llıtl 

tarafın deniz kuvvetlerini. 

Muaaollnl ve Dılıdler')'I 

gllrDyoruz. 

Yu~ıkl harita da Ml

norka ada-. ile Faı Mınta· 

kasını g!SltıırlYor. ... 

damın matbuat hürriye
tine ait beyanatını içten gelen 
bir memnuniyet \'e meserretle 
karşılaınıyaral :;uuru yerin -
~tJrRYo/.ttm '3tAnA~ .. ~ •~-

nın tahakkukupa devam edilecek1 Milli l\{üdafaa kuvv tleri- • ·~iiiiiiliiiiliiii.,....r-.,;_...~~~rr:-~ • 
Zaten Ciiınhuriyet denilen 

rejimde söz ve kelam ve yazı 
hürriyet esas değil mi?. Aksi
ni dü~iinmck Cümhuriyeti bi
le inkar etınek olmaz mı? Biri 
si diğerinin mütemmimi değil 
mi? Ve birisi olmaksızın diğe
ri de elbette yoktur. 

Türkive Cumhuriyeti ise istinat 
ettiği T;şki!atı Esasiye kanunu ile 
bu hürriyeti şartsız ve şurutsuz ka 
yit ve tesbit etmiştir. 

Vakıa ta~b:katta hiç bir hürri
yet mutlak ,.e kayitsiz olamaz. Bü 
tün tiğer hurriyet!er gibi yazı ve 
söz hürriyer. de filiyatta bazı hu -
dutlar içini! ıılınır. Fakat bu had -
leri dahi TcşJ<ilatı Esasiye Kanu -
nunu göz b~oeği gil.ıi muhafaza ve 
müdafaa etmt'kle mükellef olan teş 
rii kuvvet çizer ve tayin ed~r 
ve bunu yap.ırken de başlıca endı-

. • zedelenmekten 
şesı esası kanunu 
korumak olur. 

1 
şte biziın eski matbuat kanu 
numı..ı o hajleri çizen ve ya 

b stisuı!n vatandaşlar tarafın n ser e . tirnal 
d ne suretle ve ne tarzda ıs 
a~ ğ' · oösteren bir diisturdu. 

edıle..::e ını cı • • d ·· -
Fakat ınaaJesef bu çok ıyı uşu-

''kernınel yapılmış ka 
-ı .. ve ınu nu muş aınanlarda di-

erir e son z 
nunun Y .. . T şkilatı Esasi -
ğ . · oıdu kı e 
erı r.aıın . b"l kabili telif ol -

k unu ı-e ı e .. 
ye an ' Iarı vardır. O cum 

an bazı .'<.sıın may • asi gazete ve mev 
leden mesel:· slyin ]ira kefalet ak
kutelerden oeŞ b ·ı bı"lı·r· 

·· terı e · 
çe,si ıstemek gos kit söz ve ya -

BöyJe ))ir ~art ve yalnız ta kö -
ı.: , eti esasını 

zı uumY kla kalmıyor ya 
küıtden balu:Jaına i ıere hasredi -
zı bürriyetııı• ze~g ~as kanunun 
ytk1 "bU dr. synı e {lar teşkilinin 

.. " r ve sını . . z f1ıf b. .rnaddesını ze-
m nine «it c'iğer 1~tbik edılirse 
delif9r. Bu ıtanu~l vatandaşlar i
hakikatte' ortP hB kı te kurmak irn 
. "" ınev u çın 6Jzete aldırılmış olur. 
kanı tamaınt>n k in ki ınuhte-

FaKat bere.ıcet versı·yıe bütün 
. beyana ı 

rem ~aşvek!• dişelere, yer 
bu mahzurlai a ve ~n tti Vatan -
kalmıyacağın• teının se" 8 $Ü. 1) 

(Soıııı.: ... ' 

hız verilecektir. 

Vatanda geniş mıkyasta mustakar bir huzur ve süktin te 
min etmek, vatandaşları anarşiden ve cebirden uzak bir emni 
yet havası içinde bulundurmak programımızın başında gelir. 

Vazifenin ehillerine tevdiine ve memurlaı1n terfi ve ter 
fihlerinde adalet ve liyakatın esas tutulmeısına dikkat edece-
ğiz. 

Uzun senelerin tecrübesiyle vazıh bir sur~tte anlaşılmış 
olan dış politikamız, tuttuğu yolda devam edecektir. 

Vergilerimizde daima mütekamil ve vatandaşla devlet 
hukukunu ayni seviyede koruyacak tarh ve tahsil usullerin
de devamlı ıslahatı tahakkuk ettirmek maliyemizin en başta 
gelen iştigal mevzularından birini te~kil edecekti:. 

Fransa Hiç 
Bir Tehdide 
Aldırmıyor 

SON VAZiYETiN 
HULASASI s on haberlere gire, ı_,,anyının 

lıtlkbıll, ltılyın ve Alma" 

gllnOllUlerlnln vaziyeti hakkındı ya· 
kında fevkallde ehemmlyıtll mDza• 

I J7r.ankistler 
Badalona·yı 

. da Aldılar 
Parla, 27 (Hususi) - Fransa Par- kereler bıılıyıcıktır. ltalya, bir 

limentosunda dün vuku bulan mü- dörtler konferan11 lltlyor, f'ranA Londra, 27 (Hususi) - fsvanya 
zakerelerin bütün hulasası, Fransa- buna muarızdır. Beyneımııeı bir harbi hakkında en son haberler fWl 

konferın11n toplınmı11nı ururf bu· lardır: Barselonada sükunet ve nM-
nm aleyhinde, Fransa İmparatorlu- ı ,. uyor. rı".. hUkOmetı, F'l'llnu"'" mal lhayat avdet etınıştir. Her yerde 
ğunun bütünlüğü ve Fransa ile müs mDlkf tamamiyetine v 1ıı o • Hr Ht "' • elektrik lflğı yanıyor. Telgraf ve ıe-
temlekeleri arasında.ki muvasala em nıkalAtın tehdidine k•rt• mU..m•ha 

n1 tJ ı 111S1termlyııceOlnl meclllte tevlt etnılt lefon muhabereleri yapılıyor En t•J-
ye a eyhinde vuku bulan ve bu- " hal h ve ltlm•t k•uınmıftır. ı, alkın uzun bir tatilden srnra 

laca.k her tehdide Fransanın karşı Harp vaziyetine gelince, F'ranklst· normal hayata kavuşmuş gibı işlerl-
koymıya hazır olduğu mahiyetinde-

1 

ıer Bıraelonıdın flmaıe doiru 15 ne güçlerine ba§lamış olmalarıdır. 
dir. mil d•hıllıırlemlıler, B•d•lona ,.h. Fi' nlds ku 

Daladier, Bonne'den sonra söz ala- rlnl ılmıılardır. a t vvetler şehre gırlJ'rten 

1 
HükOmetçllerln yeni merkezi Fi· 80JU"a halka muhtaç olduğu ekmek 

ralc Fransayı müttehit hazırlıklı, u- :J da t ııurH ta bombardıman eiutmlftlr ve 11 yı evzi ile meşgul olmuş, da-
yanık, ve İmp:.ratorluğu müdafaaı- - ' (S S 
ya, idea1lerini korumaya hazır ({Ör- r- onu a. 8 Sü. 5) 

ı mek istediğini söylemiş ve neticede 1 'V s f 
::!r:~:r.karşı 374 rey ile itimat ka-j a pur ipari l • • 1. Daladier, nutkunda demiştir ki: ş erı n) n ç 

"Parl8'mento azasının kaffesi, y .. .. .. G . T f 
Fransanın su~ arzu~unda. olduğun~ uzunu enış a sı·ıaA t 
bt:yan ve teyıt etmışlerdır. Harbı ) 

tnkbih için beynelmilel bir konfe- il A d 1 
rans akdedilmesi teklifinde bulunan e y ın atıyor 

(Sonu Sa. 8. Sti. 2) U Z : 
Şili Zelzelesinde 

30 Bin Kiti ördü, 

50 Bin Yaralı Var 
Şili'deki zelzelenin tahribatı hak

kında gelen haberler ve rakamlar son 
derece korkunçtur. 

Nimresmi malumata göre, muhte
lif şehirlerde ölenlerin sayısı 30 bin, 
yaralananların adedi de 50 bindi 
Bu müth~ zelzelede bir çok şehirler 
harabeye dönmüş. iki kasaba tama-
men or\adan kaybolmuştur. • 

Zelzele sırasında biribiri ard1 sıra 
bir çok yangınlar çıkması felaketin 
vüsatini arttırmıştır. 

.. zelzel~e hasar 300 milyon pezoya 
yükselmektedir. Sari hastalıklara mu 
sap olanlar görülmektedir . 

Bu feci hAdisenin btıtün 1afjftatı 
6'ilncü sayfamızdadır. 

Ortada Döndürülen Dolaplar1n ve K . 
H"k"" I . . • omısyon 

ı aye er1n1n Mahıyeti Nedir? im k ş· k .. . . . pe s ır etımn 
Vapur Sıparışınde Oynadıg"' 1 Roll V d er ar mı ır? 
Adı Geçen iki lngilizin Bu fııı:teki Al"" k 1 N d. ,. a a arı e ır? 

Denizbank vapur sipariş mesele] • .. 
rı umumiyeyi haklı olaıwk inal erı gı~nlerdenberi efka-
İmpeks şirketi çıkmıştır. etJaektefJı.r. Ortaya bir de 

Bir gazete, Savon Hanter Jsmindek. t T . 
nizbank tarafından verilen yen. . . ~ ngı ız fırmasına De 
rak 100,00 lira alındığını Yazdı. ı sıparış erden komisyon ola-

İmpeks şirketi meydana çıkar çıkmaz t t 
bolduklan şayi olan iki İngillzin Kri 

1 
s anbuldan birdenbire kay-

.. P e ve Tubinı'nin · 
mühim roller oynadıklan hu tara1ta .. 

1 
. yenı sıparı~lerde 

soy enıyor 
Velhasıl başından sonuna kadar - 1 · 

çok tarafları karanlık kalan büyük· b~uz erce sualle karşılaşan ve bir 
ır mesele lcarş d 

muz kanaati herkese gelml§tir. ısın a bulunouğu-

(Sonu: Sa. 8, SÜ. 3) 



z 

PENCEREMDEN 

Araba 
Ya.zan: M. Turhan TAN 

DOn elime eskJ tih- kitap gc~ti. Kasaplar Dün 
Yapraklan sararmış, kabı karanını A k B • 
bir roman. Adına bakar bakruaz yü· n ara Ya lr 
reğim sızladı ve e-özilmfia önünde bir L.leyet vol'ladı 
çok levhalar, sahneler, hatti vakılar cı j ~ ~ L 1 

ayaklandı. Çünkü tesadüfün karşı • Toptancı ve perakendeci kasaplar 
ma çıkardığı kitabın adı "Araba sev· namına sekiz kişilik bir heyet dun 
dası,, idi. ~•baya aevdalananlarla vali ve belediye reisi Ltitfi Kırdarla 
arabada sevdaya tatulanlann hikaye- ~emu etmişlerdir. Kasaplar narlıla 
leri ise bir iki araba dolusu esere 

ziyan etmekte oldukları için bu usumevzu teşkil edecek kadar - İstan-
bulda _ ~oktu! lün büsbütun kaldırılması, yahut, 

yalnız toptan ve perakende satılan Yalnız bu kadar detiL Arabanın etler için değı1, celepler tara!ından 
Osmanlı tarihinde korkun~ delilikler hayvan borsasında satılan canlı ka
hatırlatan bir hususiliği vardL Me- saplık hayvanlar için de narh konul
sela Deli İbrahl~ İstanbul içinde 11• masını teklif etmişlerdir. 
raba dolatmasuıı - kendisi arabay- Kasapların bu teklifi belediye tara 
la tenenilh ederken önilne çıkıp ta fından reddedil~ir. Bunun üzer1-
dar sokaklarda yola bpamtiınlar 

ne kasaplar heyeti dün akşamki trendiye - yuak etmlı ve ba yasağa 
le Ankaraya gitmişlerdir. Kasaptnr kulak uılmadıfı zehabına kapılınca 
ötedenberi devlet ziraat işletmeleri bir sadrazam bofdurmak suret.ile Ccr-
kurumund•n şikayetçi olduklan için manını kuvvetlendirmiıti. bu husus hakkında Ziraat Vekfiletlle l 

Yine araba Osınanla dili tan"hinde 
temas edeceklerdir. de büylik bir yer tutar, sllnkii arap-

~ mıdır, türkçe midir acaba, suaUle Haber verildiğine göre, müessese
ba§hyan bir araba davası araba ara- Ier bir kaç celeple el bırliği ederek 
ba kilfUriln KUete sOtunlanna dö • halen İstanbulun pek yakınlarına ka
kiilmeslnl intaç eylemiıti. dar celbedilmiş bulunan hayvan 

stoklarını şehre sokturmamaktadır -
Sonra araba, yer y(1zUnde clefme lar. Hatta celeplerden birinin Uzun

bir nesneye nasip olmıyan çe~tlikle 
seçkinJeşmittL Zaten iki Teya dört çayır ve civarlarında 4 sürüsü, gtin

lerdenberl beklemektedir. Her sürü tekerlekli e>lmak bakımından teme • 
1500 - 1700 hayvan olduğuna göre 

linde ikilik varken çefitlerinln çok • şöyle böyle 6000 kasaplık hayvanı 

Dün :zabıtaca 7Gkanan hırsulık suçlum ~cuklm 

En Büyüğü 11 Yaşında 
Uç Çocuktan Mürekkep 

Bir Hırsız Çetesi 
Bir müddettenberi İstanbulun .. 

JuğiJe her varlıktan Dstün göriluit- sırf lstanbulda et fiyatlarını yükselt 
yordu. Mesela saltanat arabam bat- mek ve bundan da devlet ziraat işlet 
ta olmak here cenue arabaşı, ıruah· melerl kurumunu mesul tutmak için, 
PUS arabası, yancın arab~ yllk ara- haftalardanberl şehrin kapılarında 
bası, park arabuı, batarya ot araba· bekletilmektedir. Yine bu şahsa ait 
a, batarya arabası, ltilmOr arabuı, sürülerden biri mezbahaya sevkedil-
1111 arabası, hasta arabası, ÇOf!Uk ara- k ~ - -

1 
.,., k·'da 

. . 1 b me uzere uç gun evve us u ra bası, §ımendifer arabası, e ara ası, '--dar tiril" ...,.,. f k t Ü •• • 

rnuhtelıf semtıerinde bir çok hırsız. 
lık yaptıkları halde bir türlü ele ge
çirilemeyen 9 10 ve 11 yaşlarında 3 
çocukhn mür<.>lckep bir hırsız çetesi 
nihayet dün yakayı ele vermiştir. 

· uh · b k .ıua ge ·~ a a s runun an-menzıl arabası, m acır ara ası, o- Kaba akledil k 
ak b ki b ··k·· c8k yarısı tap n ere ora n ara ası, ra ara ası, o ·uz ara- ..ı-- b h k d'l ;., d.ğ 

bası, manda arabası, velospidin tOrk· uau ~~ a :Ja sev e ı 1.°;j' ~~ia 
fesi olarak ,eytan arabası bu çeşitle- na ~~ar zunçayıra ıa e e §-

rin belli başlılarından oldujtı &ibl fa7 tir. 

Esnafa Yardım 
Teşkilatı 
Genişletiliyor 
Dün saat 14 de Birleşik esnaf ce

miyetleri idare heyetleri Eminönü 
halkevi salonunda yıllık kongresini 
yapmıştır. 

Evvela Atatürke hürmeten üç da
kika ayakta sükut edildikten sonra. 
yardım teşkilatı ile ce.nııyetin bu se
ne tesis edilen hastanesi ve tanışma 
bürosunun bir senelik faaliyetlerinin 
neticelerini bildirmiş ve hastanenin 
cemiyete daha büyük mikyasta fay
dabahş olabilmesi için bazı talepler
de bulunulmuştur. Bu arada hastane 
binasının satın alınması, hali hazır
da mevcut olan yirmi dört yatağın 
seksene iblfığı, cemiyet doktorlarının 
hastalara süratle yetişebilmesi için 
bir nakil 'Vasıtesı tedariki, mütehas-
sısların hastaneye daha fazla zaman 
ayırabilmelerinin temini ve önümüz
deki sene içinde laboratuvar malze
mesinin behemehal ikmal edilmesi 

28-1-939 

SUA 
1111:.ı:v• ı 
Manıı Geçen 
ilk Kadın 

S -M all~ denf.zini geçen llk 
kadın yüzücü kimdir? 
C - Mis Certrude Ederlerdir. 6 a

ğustos 1926 tarihinde, ve tam 14 bu
çuk saatte geçmiştir 

e I 
S - Atlantii} ;,Ik geçen ka

dın tayyarecimn adz nedir? 
C - Ame1ıa Earharat'dır. 
Amerikadan Londraya 15 rlaat 15 

dakikada, ve 1928 yılının temmuzun 
da geçmiştir. 

• 
S-/spanyol isimleri, ~un 

lukları ile me hurdur,lflT Hal 
buki general Frankonun bir 
tek İ8ml var. Niçin? 
C - İspanyol isımleri, İspanyol

lanıı aile isimlerini de taşımalan yü 
zünden uzundur. Fakat İspanyada, 
f'ski asilzadeıerle birlikte, uzun isim 
ler de kısalmıştır. Maama!ih, sadece 
Franko diye anılan generalin asıl is
mi: 

"Dolreo, Francisco Franco,, dur. 

• 
S - Dünyada kadın sefir, 

kadın diktatör var mıdır? 

zikredilmiştir. Bu talepler münakaşa 
ve kabul edildikten sonra müşterek 
yardım teşkilatı, esna! cemiyetleri 
hastanesi başhekiminin raporları oku 
nup ekseriyetle kabul edildi. Daha 
sonra danışma bürosu şefi avukat A
ziz Sencer kürsüye gelerek büronun 
bir senelik faaliyeti hakkında izahat 
verdi. 

C - Vardır. Mis Alice Tharpe is 
minde bir kadın, 1935 yılında Luizi
ıınaya diktatör olmuştu. Dünyanın 
ilk kadın sefiri ise 1926 senesinde. 
Meksikada Svvyet Rusyayı temsil e
den bayan Alexandra Kolantai idl 

• 
S - "Sual cevap,, sütunun 

daki cevapları kim verir? 
C - Bu sttunu idare eden arka

cafo .!ıer sualln cevabmı salahiyettar 
tir ağızdan temin etmekle mükellef
tir. 

• 
S - Grataiyel ne dernektir? 

ton, lando, talika, körUklfl, kapa, Kuaplann son teklifine gelince, 
kalska, çekçek adını taşıyan bir ara- bunun da kabili tatbik olmadığı ala
ba serisi daha vardı. Dikenli bir 0 • kadarlar tara!ından ileri sürülı:nekte
tun tohuma olup açıldıfı ınrad:t rQz. dir. Zira canlı hayvanın köylüden 

~ Urva almdııi> ... ,,. ~ ı.. 
ginn zoriyle havada uçmağa ha!b • tanbula sevki lÇİn ilitiyar e ilmiş 
yan bir maddeye ıeytan arabası de-

Ali, Rama4:an ve Recep isimlerini 
ts.şıyan ve Kasımpaşada oturan bu üç 
çocuk şimdiye kadar otuz iki hırsız
lık yaptıkları halde ele geçmemi!ler. 
dir. Yaşı 11 olması münasebetiyle 
er. büyük say,Jan ve çetenin reisi o -
lan Ali arkadaşlan tarafından Tahta 
burunyan lakabiyle anılmaktadır. 

Ve ışte bunun için de çeteye Tah
taburunyan cetes.i namı verilmiştir. 
Hırsızlar. kendı semtleri olduğu ı1;ı.a1 

Bundan sonra müşterek yardım 
heyeti ile hesap murakıplarının inti
habına başlandı. Neticede Bakkallar 
cemiyeti reisi Rüştü, Kahveciler Ce
miyeti reisi Celal Bozkurt, Hamamcı
lar cemiyeti reisi Osman, Arabacılar 
cemiyeti reisi Faik, Marangozlar c~ 
miyeti reisi Aliaddln ve Ekmek yap .. 
cılar cemiyeti reisi Şevki yardım !ıe 
yeti azalıklarına, Ayakkabıcılar ce • 

miyeti idare heyetinden Mehmet Nu 

ri ile Şekerciler cemiyeti reisi Ka· 
l zım hesap murakıphğına intihap o-
lun8ular. A}nca hastaneyi takviye 
ve yenf yapılacak P•"'Yôn lnpatına 
nezaret etmek üzere liamaııar ct:ını-

C - Ayner. tercüme olunduğu tak 
dirde, sema tumalayan manasına ge 
l>r. Bu kelimP. bugün Amerikada, 
21rvesi bulutlara kanşan 80-100-120 
l atlı aP.artımonlara verilen isimdir. 

nir ve onunla velospitler arasında ~ JTJ! e;ne,ğin mikttfffi ~sbit 
etmek mümkün degıldir. bir mlinuebet, bir karabet tahayvill 

edilirdi. Yi:ne arabadan "Araba bey • 

giri,, silvari uydurulmuştu ki, iri ya- MOTEFERRlK : 
n ve kaha adamları ifade için imi • 

ıanılan bir tabirdi. Dün Maaclar Verildi 
Bugiln araba yerini otomobile, S 

kamyona, kısmen de trene ve tana- Memurlar ve müstahdemlere mııas 
reye tcrketmiştir. İleri memleketler- ve ücretlerinin, bayram dolayısile ay 
de arabaya ancak müzelerde lcsadüf başından evvel verilmesi hakkındaki 
olunuyor. Biz:m büyük şehirforhııiz. kanun dün sabahleyin vilayete tebliğ 
de araba hemen hemen tarihe karış- edilmiştir.Kanun gelir gelmez derhal 
mıt ıibidir. Yalnız İstanbul beledi • alakadar bütün muhasebeciliklere bil 
yesi araba ailesinden çöp arabasını dirilmiş ve şubat maaşları ile kanu
himayesi altına almıı ve o cinsin in- nusani maaşlarını almıyan pek az da
kıraza uğramamasını, bol bol yaşa - ire kalmıştır. Onlar da bugün alacal::-
masını temine muvaffak olmuştur. lardır. 

Fakat ha muhafazaklrbğı YRf'ar • * Haydarpaşa lisesi talebesinden 
'ken ç8p ..,abalannın m'lcrop araba • 45 ki~lik bir grup, dün Transilvan
btı vazifesini yüklendikleri anlaşıJa- ya vapurlle Ati naya bir tetkik seya

en ziyade Kasımpaşada çalışmışlar 
ve bu civarda hemen hemen kırma· 
dıklan cam açmadıklan kapı kalma
mıştır. 

Dün bir saat zarfında bunlarm 32 
ayrı suçu tesbıt edilmiştir. 

Tahkikata devam ettikçe yeni ye- Yataklık aıçlum Amn 

n; suçlannın meydana çıktığı görül- tiyarla karşılaşmıı ve- kısa bir pazar 
mektedir. hktan sonra Jtoskoca kilimi bir liraya 

Çocuklar ırtrmeğe muvaffak ol • !latarak parll!.ını alacağı sırada me -
duklan evlerdtı gözlerine ilk tesadüf mur ikisini b;rden yııkalamış, doğru 
eden bir kaç parça bjr şeyler elde et ca Emniyet müdürlüğüne getirmiş -
tiler mi dahil fazlasına lüzum görmi tir. Burada yapılan tahkikat netice
yerek derhai oradan uzaklaşmakta sinde ihtiyarır. Tophanede koltukçu
ve bu suretl~ oldukça bir kanaatkar luk eden Baba Asım olduğu anlaşıl -
lık da fÖsterınektedlrler. mıştır Çocuk ise isminin Ali olduğu-

yeti idare 'heyeHnden Mehmet Hasan, 

Bakallar cmiyeti umumi katibi Ömer, 

Bakallar cemiyeti idare heyetinden 
Kemal, Sami ve Yahyadan mürekkep 
altı kişilik bir inşaat heyeti intihap 
olunmuştur. 

mış ve sorguya çekilmişlerdir. 
Ak~ama doğru iki memurun refa

l atinde hırsımk yaptıklan evleri 
göstermeğe ç:ı.kmışlardır. Aşırdıkla -
ı ı eşyalar hah. kilim palto, pardesü, 
saat, kordon v~ şemsiyeden kuş kafe 
si. su kovası, tc-neke ibrik ve daha ak 
Ja gelmiyen t>•r çok seylerdir. 

Ço~uklardan kilimi alırken yaka
knan Asım babanın bunlara yatak
lık ve hırsızlığa teşvik ettiği anlaşıl
mıştır 

'" .• 
-~ - qn P.Ri t1$Jrer.ei hara .. 

retı ne tm ar ır .. 
C - Güne~ sathır.da derecei.hara 

rt!t 7000 santıgrattır Hiç bir sunt ha 
taret. bu dert·ceye varamaz. Yer yü
zünde istihsa• edebildiğimiz azami 
hararet derecesi elektrik arklarının 

harar~~idir. Bu da dert bin santigrat 
dır. Güneşin ıcınde hararet derecesi, 
55 milyon deı eceyi bulur. Maamafih 
heyetşıl)aslar bu rakkam üzerinde 
ı.tifak edemıyorlar. 20, 25 milyon ol 
Juğunu iddill edenler de mevcuttur. 

• 
S - Sctt, kaç kere bigüliile 

büir? 
C -Am .. nkanın Nevyork üntver 

!1tesinde sesi inanılamıyacak derece 
de büyüten cih&zlar vardır. Bu cihaz 
far, sesi on mıJyar defa büyütebil -
:mektedirler. 

mamış ve bu l'afiet yilzilnden gQya hatine çıkmışlardır. 

sokaklardın çörçöp toplamağa c;1ka • -==-------------------------------------------------------nlaıı clart\aian arabalar sokaklara 

Dün Tophane taraflannda dola • r..u söylemiş, biraz sıkıştırılınca kili
şan zabıta memurlanndan birisi o- mi Kasımpaşada bir evden çaldığını 
muzunda büyücek bir kilim taşıyan ve kendisi gibı iki arkadaşı daha bu
bir çocuğu takip etmiş ve biraz iler lunduğunu lüraf etmiştir. Alinin bu 
deki wkaklardan birisine giren ço • ıfadesl üzerlu• Kasımpaşaya telefon 
cuk orada ker.disinl bekliyen bir ih- edilerek diğer çocuklar da yakalan • Tahkikata devam edilmektedir. Küçücük btl' ha~renin sesi bu cl 

hazla büyütül~iiş. vmltt o derece 
it'orkun~ bir gftrültü halini almı§tır 

ki dinley'rilf'r tahammül edemlye -
rek kacmışlaT ve kuJak zarlarını pat 
13'maktan gü~ kurtarmışlardır. Yine 
:m cihaz tara!.ndan büyütülmüş olan 
t·ır keJı mınltJSI, telefonun ve telsi -
zın yaidnnı oımadan 3000 mil mesa
ıeden ısidilmimir. 

mikrop dökmefe koyulmuştur. 
Eh, mahafazakirhkta ifratın neti • 

eelerinden biri de mutlaka zarar de

lil midir? .• İstanbul belediyesini mn
Z1U' ıörmellylz. 

Londra Müzesindeki 
lran Hahları 

Gazetemizin 19 Nisan 938 tarihli 
nüshasında Halıcılık sanatına dair 
yazılan bir fıkrada Londranın Albert 
müzesinde mevcut kıymetli halıların 
Erdebilde dokunmut olduğu yazıl • 
nuştı. 

Diln İran elçiliğinden alclıtunız bir 
mektupta şunlar bildirilmiştir: 

.. Gerçi Erdebil dahi Iranın aksa
mından ve oranın sanatkarları da f. 
ranlı beler de Albert müzesindeki 
kıymetli halıla~ Kaşan işi olup İranlı 
sanatkArlar tarafından dokunmuş ve 
hatta o halıların üzerinde bunun işa
ret edilmiş olduğu bildirilmiştir. 

*Adliye VekAleti dün müddeiu
mumiliğe gönderdiği bir telgrafla Sı
vas icra memurluğuna İstanbul tcra 
ve iflu memuru Tevfiğin, İstanbul 
tıakiın nanızetliğine İbrahim Turgu
tun terfian tayin edildiklerini bildir
niştir. * Emln6nQ hanının yıktınlması i
p. dün 3 bin lira ile müteahhide iha-
11! ~llmilltlr. 

AN KARADA BA$VEKILIN GAZETECiLERLE H ASBIHALI : 

BtlfOelıil, euoellıi ıriin AnlıaraJa l•tanbul 11azetecileri ile bir 
lttıalnlaal yaptı oe lıenJilerini tenoir etti. Bu r • 

toolantulan bir intıbaı teabiı eJiyat'. 

1 TAKViM ve HAVA 1 

28 lkincikcinun 1939 

CUMARTESi 
ı1 J 

1 inci ay Gün: 31 Kasın:ı: 82 
Arabt: 1357 l'uml: J~ı:; 

Zilhicce: 7 İklnclkAnun ıe 
Güneş: 7,18 - Ölle: " JJl&S 
İkindi: 15.08 - Akşam: 

1 
'iı1ılJl 

Yatsı· 18 53 - fmııAk: ~.y4 

Yurtta Hava Va~y;tJ.A 
Yeşllköy Meteoroloji lstas:yon4n<t11n alı

nan malılmata göre, hava yurdun Tr~lcya, 
Koeaell ve Ege bölgeslndj.' k~pa" ve yeı 
yer :yafışlı, Karadeniz kıyılan lıe Cenu· 
bu Şark! .Anadoludı kapalı ve..'ml!ıQit ya
ğtşlı, diler bölgelerde umuml-1e 9tı.ut
lu geçmlş, rüzgArlar Cenubi b Anadoluda 
Şimal!, diğer bölgelerde urnumıYÇBe'~ce
nubt istikametten orta kuvvette esrrtlştlr. 

DOn istanbulda hava ek.cıerl~ tililut
lu g~lş. rüzgftr Cenubu G ~Wem leni
vede 2 - 4 metre hızla esmi~~ft ~at 14 
te hava tazyiki 753 8 mnımetre dl . • Sü
hunet en yüksek 14,0ve endOsbk 4,9 llan

t olarak kaydedflmJştir. 



Barselonanın 
Sukutundan 
Sonra 

Yazan: ômer Rıza DOCRU L 

rc::::5l arselonanın sukutu tesirlerini 
lg) derhal J:'Östcrdi. Fransa Haş· 

vck ti ile Hariciye nazırının düo s?Y: 
lcdikleri nutuklar, Sinyor Mussolını
nin Romada yapılan şenlikler ara -
sında söylediii nutuk, vaziydhı .. e· 
hemmiyet ve nezaketini apaçık gos-

teriyor. 
Fransa Baş\'ek:1i ile Hariciye nan

nnın !löylediği nutuklarda miidu~aa 
ettiği tez }'ransanın bütünlüğünü ıh· 
lal edece'k Akdenizdeki muvasnlc.,i
ni tehlike;e uğratacak hiç bir va.ıi
yete razı olmıyacaklardır. Gerek 
Fran~a gerek İngiltere hükumeti, 
Generai Frankonun kat'i zaferi üze· 
rine, ispanyadaki yabancı eöniillii -
lerin ve 1tsk<'rlerin çekilip gitme!e • 
rini İspanva istiklalinin ve biltünhi· 
ğüniin he~en tanınmasını istemekte
dirler. Hatta Fransa, bu işle nıcsg~l 
olacak, ve bu işi tesviye edecek bır 
beynelmilel konferansın toplanm.lsı
lchindedir. İngilterenin de bu di.i§iin
ceye taraftar olduğu anlaşılıy'>r. 

1 inönü1 
Mebuslara Bir Çay 

Ziyafeti Verdi 
.\nkara 27 (Tan muhabirin -

den) - Ciimhurreisi İsmet İnö· 
nü, bugün saat 17 de Çankaya • 
da Riyaseti cümhur kö ·künde 
mebuslar.mıza bir çay ziyafeti 
vermişleı dir, ziyafette Meclis 
reisi Abdülhalik Renda, Ba~ve -
kil Refik Saydam, Vekiller ve 
sabık Ba.,vekil Bayar hazır bu

lunmuşlutlır. 
'\lebuslardan mühim bir kıs

mı dün ak§am hareket eden eks 
pr !Se baglanan hususi vagon -
lar)a tstaubula hareket etmişler 

1 1 dir. _ ---
Ribbentrop 

Berline 
Avdet Etti Fransanın böyle bir konfcr:ınnn 

toplanmasını istemesinin 5ebebi, İ· (H ·) L h ' t 
1 

k Londra, 27 ususı - e is an 
talyanın vazi>yetini silratle an arna Hariciye nazın Bek ile Almanya Ha-
\·e ona göre tedbir almak~ı:· . • riciye nazırı Ribbentrop arasındı ce
Fransanın alacağ'ı tedbırı btr Jca~ reyan eden müzakerelerin müsbet 

&iln önce Fransızca Temps <{a:t:etesı bir neticeye varmadığı anlaşı\makta
anlatarak "İtalyanın, ~u veya bn se- d 

1 
ır. 

hepten dolayı, (İspanyadaki asker c- Mülakat neticesinde neşredilen 
rini çekmek ve Akdenizde statiiko7a resmi tebliğJe iki tarafın bütün me
riayet göstermek yolundaki) taahhut- ~eleleri tetkik ettikleri ve bu tetkikin 
lerini ifa etmemesi ~btimalini, hatır- ımlaşma ile neticelendiği bildirııiyor-
da tutmak lazımdır,, dedikten sonra sa da gayri rı;,smi surette haber alın-
şu !!özleri söylemişti: dığına göre Lehistan hükumeti An -

"Frankistlcrin kat'i zaferi üzerine ti kominter ııaktına girmeği isteme-

TAN 

fifK 
Türkkuşu 

• 
Şili' deki Zelzelede iki 

Ycwın: B. FELEK 

A n.karadaki kısa ikametim sıra
sında bir güzel şey gördüm. 

(Bir tek güzel §ey değil, güıel ş~y

lerden birini gördiinı demek istiyo

rum ha!) Şehir Ortadan Yok ()ldu 
30 Bin Kişinin Öldüğü, 

Bin Kişinin de Yaralandığı 
Anlaşıhyor, Halk Perişan Bir Halde 

Zelzelede 
50 

Sar.tiago (Şili) 27 (A. A.) - Zelzele kurbanları hak
kında yapılan yan resmi tahminlere göre felaket neticesinde 
30,000 kişi ölmüş, 50,000 kişi yaralanmıştır. 

Chillan şehrinin hemen kamilen 
ortadan kalktığı teyit edilmektedir. 
Bu şehirde olenlerin adedi 10,000 
den fazladır. 'riyatro binası yıkılmış, 
enkaz altında 428 kişi kalnuştır. 

Chillan civarında kain Kulnes ka 
s&bası tamamıyle ortadan kaybol
muştur. Bütün yollar derin yarıklar 
la kesilmiştir. 
Concqı tion şehrinin başka bina

l;ırı, harap olmuştur. Çıkan bir yan 
gın mühim tahribat husule getirmiş 
ve şehrin suyu, elektriği, ve telefon 
hatları kesilmiştir. 

Concept.ion'da bu ane kadar en
kaz altından 1200 ölü çıkarılmıştı"!.". 

Hükumet memurları, su ve yiyecek 
olmadığından şehri ve ayni zaman
da Chillan kasabasını tahliye mec
buriyetinde kalmışlardır. Parral'da 
200 kişinin telef olmuş olduğu ha
ber verilmektedir. 

Hinares ve Parral şehirleri tama
miyle harap olmuştur. 

Caınquenes zelzele neticesinde 

yok olmuştur. Her W.rafta yatan ce
setler, taaffün etmlye başlamıştır. 

San Carlos kasabası da harap ol
muş ve milyonlar sarfedilerek Nub 
le nehri üzerinde inşa edilen köprü 
400 metrelik bir mesafeye kaymış

tır. 

Chillan şenrinde zelzelenin tahri • 
batı korkunçtur. Çünkü burada zel
zele dakikalarca devam etmiş ve bu 
müddet zarfında derhal yangınlar 

çıkmıştır. Bulaşık hastalıklar çık

maması için cesetler müşterek bı.r 
çukura defnedilmiştir. 

İngilizlerin Ajjax ve Exeter harp 
gemileri yardım işine iştirak etmek 
tcdirler. 

Santiago talebeleri Amerikanın 

bütün talebelerini kazazedelere yar 
dım etmiye davet etmişlerdir. 

Tayyareler, harap olan mmtaka
lara doktor, hastabakıcı ve yiyecek 
taşımaktadırlar. Valparaisa'dan kal
ka;ı tahtelbahirler, kazazedelere er
uık götürmektedirler. 

Erzurumda ve 
Aırtasyada 

Zelzele Oldu 
Erıurwmun 70 Evli Bir 
Köyü Hasar';, Uğradı 
Erzuru :n,, 27 (A.A.) - 25 -

26/ 1/1939 gecesi saat 23,14 sı

ralarında Aşkale kazası mın

takasında vuku bulan ve bir 
saniye deıvam eden zelzele ne
ticesinde 70 haneden ibaret 
bulunan Kiikiiheag köyiinde 20 
evin alt dıvarlan kısmen çök
müş ve diğer evlerin de dıvar
lan da hafifçe çatlamıştır. İn
san ve !hayvanca zayiat yok
tur. Yal"dım içJn, mahalline 
icap eden kuvvet gönderilmi~ 
olup zaı:ar ve ziyan tesbit e
dilmekte dlr. 

Ama'l:\13, 27 (A.A.) - Bu c;a
bah 6,45 te oldukça şiddetli btT 

1 

yer SBT'sıntısı oldu. Za)iat yok-

~· _J 
Bfo· Yanardağ 
lnd~~aa Başladı 

Cosntermansville 27 (A.A .) - Bel 
çika kongosu. - Hiyamalazira ya
nardağı yeni bir şlddetle indifaa 
başlamıştır. Binlerce hektar orm:.ın 
ve ağaçlık lavlar ve yangınların te
siriyle harap otlınuştur. 

Gençken bilhassa Irenkçe spor 
mecmualarında ta) yare sporunu ta· 
kip ederdim. 

Gerçi uçarı değildim. Hele ~nam 
babam bana daima ha\'alanmaınayt 
tavsiye ve tcnbih ederlerdi ama, ben
de tayyareciliğe ve havanın insanlar 
tarafından zaptı demek olan bu spo
ra bir meyil vardı. 

Çocukken (Jül Vern) in romanla
rından (Muzaffer Robür) ismindt>ki 
kitabında pervaneli bir makine ile 
havalarda uçmuş bir mucidin men • 
lubelerini okumuş ağzımın sularllll 
akıtmıştım. 

Ben bu meylin sevkiyle olmalı .ki; 
maruf Fransız tayyarccisi (Bleryo) 
Manş kanalını bir taraftan öteye geç 
tiği zaman hunu bütün dünyn Ue bir 
tikte hayranlıkla telakki etınil?tiın. 

Daha sonra, Cem'i ile birlikte ne§ 
rettiğimiz (İdman) mccmuasındn (Ga 
ros) gibi galiba, Pego gibi ve daha 
adlarını unutıuğuın maruf tayyare • 
cilerin menkıbelerini erişilmez bir 
şahika olarak karilerime yazmış dur· 
muştum. 

Zaman durmadı, ben de durma • 
dım. Lakin ikimiz ayni yolu takip et· 
medik. O tekamüle doğru, ben de 
yaşlılığa, yani cskimiye doğru yiirü· 
düın. • 

Ankarada gördüğüm güzel şey işte 
bana bütün bu gençliğimin tatlı ha • 
tıralanna, içimi çektiğim, imrenJi • 
ğim erişilmez 7.irve sandığım bu nok· 
taya bugünkü gençlerin ne rahat, ne 
güzel ve ne kola~ lıkla varmak fırsa-
tına nail bulunduklarını gösterdi. 

Sinyor Mussolini ;~e General ~~~n • miş ve Akdeniz mesı~leleriyle alaka
ko tarafından verıle~ A taahhtıt t're dar olmadığın •. binaenaleyh bu .me -
rağmen yabancı teşkilat İsp~nya]da seleler hakkında hiç bir taahhüde gi 
kalacak olursa, Fransanın tavız o a- . . . ·· d . . 

1 
t · k t'i rısemiyeceğin• bildırmış, bu yuz en --------·------------------------------·---------

rak bazı yerlen ışea e mesı, " ~ d b kl · · . t ı· u 1 bir mülakııt Almc1nya tarafın an e e- Hitler, ~eichtagda Demir Muhafız 

Efendim; Ankarada - hep duy • 
muşsunuzdur - bir Türkkuşu mües
sesesi vardır. Bu Türkkuşu, azi~ ka
rilerim bildiğ'İıı1iz kuşlardan, k:ırtal 
gibi, atmaca gibi şahin gibi hatta biil· 
bül, giivercin,, kumru gibi ku~lardaıı 
değildir. Türkkuşu devlet ku'iudur, 
saadet ve selamet kuşudur. 

bır vazıfedır. şga ı ıc ç o mıyan . . 

k 1 d 
nilen neticey1 vermemıştır. 

ço yer er var ır.,, . . 
Temps'in bu ihtarını tefsir cdtn • Alman harıcıye nazırı Berline da-

ler Fransanıu billıassa İspanya Fa- Yet edilmiştir. ' _ _..,...., wvvou -ıo ranünın 

A.k(lenizd~ki ~uva;aleslnin her han- Varıova elçisı ile bir mülAkat yap -
· tehlikeye uğramasına D1ini olmak mış, reisicümhurun kral şatosunda 

~tiyeceğini anlatıyorlar. ,·erilen ziyafttinde ve Alman sefaret 
M. Bonnet'nin Fransız parlamen • hanesinde ~erılen ziyafette bu_ı~~ -

t d kullandığı lisan da Frans~ • muş, Beck ıle, Polonya başvek.li ile 
osun a k 1 R d ·1 .. .. 
nın bu mesele üzerinde yumu1a ve- ve mareşa y z ı e ~yrı ayrı .. goruş-

kl
'k ··stennek niyetinde ol- meler vapmış umumı harpte olen Al 

ya gevşe ı &o . . • 
~ . h d' r man askerlerının ve meçhul. askerın 

nıadıgını ıza e ı)O • . 
uk{itu Gnrbi mezarlarına bırer çelenk koymuş -

Yani Barselonanın 5 • . 
Akdeniz emniyeti meselesini, bütün tur. 
çıplakhğiyle ortaya çıkannış oluyor. AlmanyaJa ne,reJilen tebliğ 

b'' le olacağı b~l • 

~-:-~-, ............ -=-=ef=-=-=lerinden Biri 
Milkemınel, D1odern mektebfnde11 

pli.nar ve ınotörHj tayyare meydan· 
larana kadar ziyaret ettiğim bu mü
kemmel müessesenin güzclJiğini size 
buraeıkta izaha kalkmak fodulluk o
lur. Siz de bunu benden istemczsi-

Beynelmilel Bir Konferansın Bu işi Tetkik Etmek 

Üzere T oplanmasım Teklif Edeceği de Sanılıyor 
Londra, 27 (A. A.) - Hükumet mabafili, Hitlerin pa

zartesi günü Reichtag'da müstemlekaf me.!=elesini bütün vü
sat ve şumulile mevzuu bahsedeceği kanaatind!:.dir. 

Daha -Öldürüldü 

Müsademede Oç Polls de 
Ağır Su.rette Yaralandı 

niz. 
Bükreş, 27 (A.A.) - Rador ajansı 

bildiriyor: Yalnız şu kadar söyliye) im: 

P 
Bu müessese ıııemlckcte yetişecek 

erşembe akşamı, polis memurla- la) yaredlcriıı bir fideliğidir. Orada 
rı, Bükreş varoşunda şüpheli b · · · . ır eve yetışen hır genç motörlü tayyareye 
gırerken tabanca atecl ile ka J · • · · · 

• • l>'" rşı an - ı.;-cçtıgı z11man - buna dıkkat edıo -
mıştır. Bırı ağır olmak üzere u-ç po- • 30 d f ıı· ı · . \'&satı c u ıııua un c uçtu;ı;tan 
lıs memuru yaralanmı<>tır Atesc · · · ~ · ~ mu- !'Onra kendı başına uçabılı)lor. hğt•r Esasen bunun °Y . t ıan Berlin 27 (A. A.) - Alman istih-

1. d' F k F ansa hükıimetı, sp • .. '' R'bb t V ıy ı, a at r F k tara- l;arat burosu on 1 en ropun ar Kabine erkanından bazılarının ve ı metinin gönüllülerini geri çekmek 
· l · k nemadan ran ° h t d · 'h · t bl'ğ . 'l · · af · · · ya ış erıne a ~ . kendi ınen- ~ova seya a ır:e aır nı aı e ı ı neş ,mı h mud aa eksperlerının iştırakı- hususundaki karanna müteallik ola-

fından kazanılan. zaf~r~n ktan ya • retmektedir: le vücude getirilmiş olan bir komite, rak İtalyadan gelecek olan hai>~rleri 

kabele eden polis memurları mu"' te · k · • ca- Tur kuşundan gelmez de aceını ol.t -
vizi öldürmüslerdir d ~ · · • BTh .. ..' rak ogrudan doğruya tayyıırccılığı 

ı a a~c'.. olen mutecnvizin, Cod:- motörlii tayyarede talime başlarsa 
anu'nun olumundcn sonra de · · ' 

faatlerini ve vazıyet~n~ u:;temiş • ve Alman nazın Polonya zimamdar- Berlin haberlerin i ve İngilterenin beklemektedir. h f 
. mır mu- muallnnlt• \'asalı 2110 azami 400 ucu..: 

a ız tethışçi şefi olan ve · ~ "' 
kından tehdit etınesını . t ek ve lan·yıe esaslı müzakereler yapmak Almanya tarafından müstemlekiit me Bertin. 27 (A.A.) - B. Göbbcls 

· · F kat yalnız ıs em 1 · d · "h d'l k b k b' b' . ' b~klem:ştır. a . ~. · an • f rsatını bulmuş ve Be-ek ile birlik- se esın e ıttı az e ı ece u a ıl ır mısyonal sosyalizm tarafından ikti-
• f' aelmıyecegını ı t 

. uzun za- yapmadan kcndı hasına ucamıyor 
mandanbcrı I' t f d ~ • ' k po ıs ara ın an aranıJ- Bunun ma raf, malzeme ve bilhassa 

ğuma ta bulunan Vasile Crestcsco oldu zaman bakımından ne bUyOk bir isti-beklemenin ka ı • k t ,;e- te iki komşu memleketi bu aralık a- ha tı hareket karşısında ne gibı bir dar mevkiinin ole geçirilmesinin 
lıyan Fransa, icabında ~are ~ :ir la.kadar eden bütün meseleleri tet- vaziyet alacağını tetkik etmek üzere yıldönümü münasebetiyle 30 Kanu-

ğ .. d hissettirmek ısteını~ • . İki · toplanmıştır. Hitlcrin müstemleidit nusani saat 9 da bir nuttık so" vlı'"..._ 

anlaşılmıştır. f • · 
ade oldugunu ht•snp etme ·i size lıı-
rakırım. - ---o----

çece ını c . . -eselesi, fn • kik etıniŞtir. nazm aynı zaman- J J "-. . ıyetı ••• meselesini müzakere etmek iiwre k b t k b .. ü ı Akdenızın emn lak dar ettiği da beynelmilel vaziyeti de tetkik f:!t C<' ve u nu u ut n A man rad-
giltereyi de yakından a aalnt:ı kal • mişlerdir. 26/ 1/1934 itilafile başla- beynelmilel bir konfeı:ansın içt ima:ı yo postalan tarııfından neşrcdile-
• • F bu ,,oJda Y . .. t . . • davetini teklif etmesi de ihtimai dai- cektir. 
ıçın ransanın ,, mış olan sıyasete mus enıt samımı 

~ hakkaktır. . resi haricinde dcğldi r. O\. _nildı.ğine 
mıyacagı mu k kat'i bir ıa· ve açık bir hava içınde cereyan eden ~öre Chamberlain, böyle bir teklife 

General Franko artı cu··,-ı..uri- mu··--ı..-reler, iki memleket arasm-ld ğına nu ~.. aleyhtar değildir, fakat her şeyden 
fer kazanmış sayı ı ' "nio tct"· da cimdiki ve istikbaldeki meselele- evvel Hitlerin arzuları ne olduğunu 

·ı . r de kalan arazı r .hl' . n·f h Londraı 27 (A.A.) - İyi haber a-
yetçı erın e ın ldı;ına göre, ·n 26/ 1/1934 tarı ı ıt a ın ru u- öğrenmek emelindedir. 
r~:t edilmesine ramnk k.a. ı'bı' !span rı uygun bir şekilde halledileceği- lan mahfillerde söylendiğıne gör1: sa 

d dı,;,ı ı , na Salahiyettar mahafil Chabrelain'in ı .. .. k artık, Fransızların e ·ı~t •-pany11yı 'n her iki tarafça müttefikaa mii- ı gunu avam amarasının içtim·m 
d k' b ı teşkı a u k nı . • . . cumartesi günü B rmingham'd,ıl irat dan evvel ChambPrlmn. kabinede bir 

ya a ı ya anc . baştıyaca cı:ıhade edilmesi ımkanını vermışt•r. edeceği nutukta mühim bevanatta k d ği • . . tahlıyeye r . J co e şıklikler yapmak tasavvı• · 
yavaş yavaş Ziyaret, dostane hır anlaşma ha- bulunmasının muhtemel olmadığını dadır. Öğrenildınınc gore, Lord Şan· 
mı! tt 1 · ·· b t kt d. 

6 

kutu Ozerine a • sı içinde cereyan etmış ve muza- cyan e me e ır. söliyeliğe Mangham'ın yerine Tho-
Barselonanın 511 te • va · · · Yl · i b · 

1 
'Jli şenlikler ve Jerin neticesi, beş senelık bır ım ne ıy ir membadan öğrenildi- mas İnskip getirilecektir. Dört ·•gen" 

Yada yapı an mı da kere ırı .. Ch b 1 . k l' .. b te:ıahilrler araı1ın h geçirmı'l olan iki memleket a- 6.ne gore am er aın, endisinin nazır,. a da kabinede yer verıimesi 
zahurler u . · n nu· tı an . . · · 1 Al sulh ve siikunu tem· t f · ht Id' F k ' f rini benımsıye deki teşrıkı mesaının ya nız - ıne ma u sıya- mu eme ır. a at Harbiye nazırı 
FraknlkonuFn :ın:ae aleyhinde söylen.eni rssın Leh münasebetlerini inki - setini tarif edecek ise de İtalya hiikıi- değiştirilmiyecektir. 
tu ar ra · .. .··ıerııı man - · · =======:::_ _ __..._ .... ======== 

' J(ors:lca numaJ'IŞ ttirmekle kalmayıp yenı vazı-
sö:ıler, Tunu~'.h tar, Alman ga:ı~tcle· şaf e ucibince mütemadiyen teka-
hatırlatan sa) a . . henii~ hıtme· yet ın Ih -

/ngili:z kabine•inJe 
tadilat yapılacak 

Yeni Afgan El~isi Feyiz Mehmet Han Ankarada : 

Bir Yunan 
Diploma~ının 

Konferansı 

Bu ziyaret ın t•snasında be~ Cl'nç 
Tiirk kızı bilhassa nuzar/> dikkatimi 
celbetti. 17 ile 22 ~ a~lar arasında hu
lunnn bu Türk yavruları diplomalı 
~skcri tan arccilerdir. Yani Cilo ha
lmde uruşlnr, keşifler ve - Allah 

---o - sakla ın - bombardımanlar ) nı>nr· 
"Türk- Elen ittifakı Balkan lar. 

Paktın1n En Sıkı Bağıdır,, Türkkuşunun içhıdc bir tek rcn~-
A . bi bulunmıyan planör ve moliır atcl-

tına, 27 {A.A.) - Parnas salonun 1 . 
d B ye crıni ı:iirdüğiim zaman Tüı kl~riu 

a aşvekiJ Metaksas'ın bir çok dev- ı -
ı d ne er yapmağa istidatlı milkcınmel 
et a amlarının, kordiplomatik azası- f k 
nın ve kalabalık bir halk k " tl . . b~ at mütevazı bir millet oldui::unu 

u esının ır kere daha gördiiın G" - .. k 
huzuru ile orta el"i V · ı · '~ . ı1ogsuıu a • 
k ' b' ' :. assı ı 43pada- barmadı diyebilir miyim? 

ıs ır konferans vermış ve bu kon-j Bu arad ,, _ . . 
feransta, Yunanıstnnın harici p l't' d .. a ogrendım kı hu sene so-
kasından bahsetmiştir. 0 .ı l· ~u~ a .Tnrkkuşu 1800 planörcii ye • 

" B lk tıştırnıış bulunacak, bunlar da tayya 
-:- a an antantı, demiştir, Yu- reci olacaklardır • 

nanıstanın harici politikasının helke- Yanımdak' k. d 
• d t .

8 
harbının .. 1 enen Avrupanın su ve musa-

rın e spany kaleler, yabancı mu • . . . 
diğini hatırlıttan rn.a tahliye etm<'Yi lemeti için d~ hala kı~etli ~ır yar-

k
·1 • t tspan\'&~ 1 • •• t .. • ah'yetınde oldugunu bır kere 

'ğ · · Tü' k ı ar a aşım· 
mı ını, r - Elen itifakı da ll l H . . . . . 

1 kan antantı çerçevesi ıçınde ,h a - - ~!>sını bcgcndııı değil mı? 
assa- - l\lukcnunel' 

t<'ı? ı a ın · . ınediğinı ıos e.. dım ın . . 
aklından bile geçır daha isbat etm.ıştır. 

mektcd' r. d'lediği gibi İs· 
O h ide Fransanın 1 lmilel d k kendi bakımından Akdeniz 

a . de bevue e ere . 1 1 
S
elesi üzerın · ., lalarıPı cmnı) et a tına lıl ma-

panya me !anacak. muvasa 
• toP k k" 

bir konferans mı 1 vermiyoruz. Ja nu bıt aeft . k ( t b' takım ih-
Bi:ıı: buna da ihtiına ıeselesi, daha Fakat b~. h~rt' e e ır 

d JspanYa P • • ·ıatlara ınusaıttlr. 
ller tıal c • b'r tesviy-' ıçın tı b fspanva harbinin en alc\'li 

. d 1 a u01unıı . 1 nıu·ak Aca a . 
gcn:ş, a 1 d'I cek ve top " 1 ·nele yapılnuyan ate,, onun 

· ı 'ttiha:ı c ı e , . vaı1ıtası gün er. "b' .. ı· _, ..•.. 
vesı e ı . bir tatmın · .. a.e yilz tutar gı ı gor ınuugu 

n )·enı 50nıne11 konferansı 
1 

ktır. . d rnı ıeni~liyecck ve ortalığı 
>larak kullanı aca F nsa lnı• ettiğı sıra ~ ..... , 

ba ra , . al sarac- ... 
o halde aca 't ban yerleri 1fl' 

pbi İspanyaya aı 

ten en sıkı bağı teşkll eylemektedir _ 0 ,1 ·. • . 
Hatip, Bulgarıstnn ile olan mu .,, y;) C;) sc ha) ı.lı hır uç hakalın1. 

1 • na - - oovı dedim ht t kl'f 
sebet erı de şu suretle iz:ıh eyi l'kt · • 1 e ı ı ı;:cnç-
tir: enıış- ~ e. yap aydınız nıünıkıindii. Lfıkin 

" y . şımdı unnctmcm ki· havn b . çe-
- unamstnn ile Bulgar hükü- kebilsin. Zira "l'tı tc,raz· k ~nı ... 
t' · i · · • ı o auar :>la me ının yı nıyetlerinden mıilhem Jeti çekmez.,, 

bulunan Elen - Bulgar münasebetl 
. k e- Giiliiştiik \'C btıgt"ı (J " ) v ' . rı. sı ı surette Balkan antantı 1• •. 1 d n u ..-rrı ın 

po. ı- o soy e i'•u1ı ro k . 
tikasını takip eylemektedir. . " manmı o uduğnın gı· 

B 1 . t hı genç olmadığıma ne kndar ita) ıf· 
u garıs anın diğer Balkan dev - land1n1, ne kadar acındını. 

letlerile yaklaşması muhakkakt k" N 
S l • "k ır ı, . • e 0.hırdu, o zanınnlar da bucriinkü 

e anı anlaşmasile kolaylaştırılrnıı b h .. gı ı ımmetleri yüksek adamlarıınu 
l ve te..vit olunmustur. olsaydı. 
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A'I. ah keme 1 er ele. 
' ' 

BELEDiYEDE : 
TAN 

EKONOMlı: 
28-1-939 

ECNEBi MEHAFILDE : 

Bir Yunan Tarist -ANKAiFAADYoSJ Yali layramdan Sonra Amerika için 
V l b c • • A k Giclec k B .. "k B D Türkiye Radyodifüzyon Postalan n.. lZl ca ayır ınagetı • araya . • agu ir .rarti Ywıan Tıirlzm Vekil.ti ......... Türk;ye ~:::~=Radyosu 

M h k . B l d 
ba;;~~::::::e::!~yıl~i~::~~ TiÇfik Safı/dı İstanbulda tetkiklerde bulunmak ü- 1639 m. 183 Kes. 120 ltw • 

.r J ı · ·k ·ı-'-- u B" T A. Q 19,74 a. 15195 Kes. 20 Kw. 

U a em es a a tir LA tfi K dar zere muzı mu -ssısı aans, ı - · · l Ş l · ~ . ır ını Ankarada meşgul Diill Amerikanm en büyük fir - zans eserleri müteha~ıst Kaligas, ar T. A. P. 31•70 m. 9456 Kes. 2° Kw. 

olacagı ışlertmı biri c:ı. komervat~ :malanndan binne 'llilhim mıktarda keolog Palitısden mcrekkep bir he - 28, 1, 939 Cumartesi 
Eylülün yirmi altısmda Çatalca _ yordu. Reis kendL-ııine sordu: var binasına tahsis edilecek Taksım tıftik catılmıştır. Beypazann oğ - yet dün Atitıddan ş~hrbnfı"G plmif.-

r;m Ucunludaü Kmleabay11' Jröyu-n- _ Bu ifadelerin hanooi..c:i dox-., kışlasile Dolmabahçedeki Istabli A- lak tiftikleri:ıden olan h'l malların. ki ıerdir lU() Program, 13·35 Mnzt1r (~11-
- &""' İ pllklar), 14 Memleket saat ayarL Ajans, 

C!e geçen kanl. bir çarpışmanın ma _ ş!mdi burada söylediğin :rai yoksa Ça mire ve seyyah.- oı.li ittihaz Hüecek lcsu 138-139 °"~n verilmiştir. Mütehassıs1ar staııbulda bh ay meteoroloji haberleri, 14.15 Türk müz.lfl, 
hakemesine dün alJrceza mahkeme- takada söylediklerin mi? Çırabıı sarayı JÇ~Maliye Vekileti- Amerika ile ~apılan takas işlerinin kadar kalacaı. Bizans musildsmi ve l _ Tanburl büyük Osman beyin: Hicaz 
sinde başland Bu çarpıpnada üç ki- _ Burada söylediklerim doğru. le temas etmek olacaktır. Vali ve devamı halin-:ıe bu yolda mühım ve Bizans es~rler ,of t:tkık edec~klerdir. :;e're.vt, 2 - J'aJz Kapancı· H caz şarkı : 

fi ölmüş, üç lr!şi de ağır yaralanmıJ- _ Orada yemin etmişsin. . . . . biıyk satışlar c.lacağı söyleniyoı. * tsvıçre dçisı Landry dun An - kşadım saçlarını, 3 - Sadettin Kaynak: 
H.:.~ beledıye reısı Ltttfi Kırdar bunun l- . . . . . t' 'Muhayyer şarkı: Ne zaman görsem onu 

tır. .uisenin suçlulan Ali Klhya f- _ Yemin ~tmedim. Ondan son _ Amerıkan fırması pıyasamızdan karadan şehrıınıze gelmış ır. 4 · 
l ;ıh,}) H. ı;in defterdar vekilt ŞeYketi dün ö~ hır -·•·tar •·f••k ..l-L- mu"bayaa ed-- * Dolony"nın Tahran sefirı dün R - Fahire Fersen: Kemençe tabllnl, 5 -

E.' 0 e.. an useyin Klhya Ye Hasan ra müstantik bana b~r kağıt okudu. . ~ "" w ~ .,._ • c etik Fersan: Gülizar şarkı: Sabah g\ln~ 
dılar. 'Oçü de t-vvelce tevkif edilmi§- İmzalattı. o ılı.deyi ben vermedim. leden sonra beledıyeye çağırarak bu cektir İstanbılla gelmiş ak,;am Ankaraya dobrlı:en, 8 - Türkü: D ğlar dağımdır be 

lerdi. Müstantik elindeki dosyaya bakarak husus hakluılda. kuuii.sil.e görüşm~ Da Gelen Mallar gitıniştir. Oradan Tahrana gJdecek- niın, okuyan: Mahmut Karındas, çalanlar. 
Su,.lulardan AH KAh-nın bftyu-k '-azırla-ış. tür Bu go"rt'işmedie ""eledı'ye fen heye t :r. Reşat Erer, Fahire l'eı:san, Re.tlk Ft!!r -

" .J -
1

' ... • u • Dün piya~ ... mıza 300 bin kilo bu;;,- 14 5 5 3 f wl H " . K.h k . -d JQ 6 * Finlana.ıyanın Ankara setıri san, ·4 ·1 o Muzilt· (Ha if orkestra : 
og u useyın a ya endisinı mu a- - ~mma altına imza atmışsın , ti müdürü de hazır bulunmuştı.ar. day gelı:aiştft Yum.şaklar 5,21.5. sert t l;'l.), 17.30 Program 17.35 Müzik (dans 
faa ederken: sana ifadeyi llkumadJlar mı? Bundan sonra be?ediye ren heyeti ler 5' - 5,07, Jnzılcalar· S,28,S kuruş- cün akşam tıtspresl~ Budapeş eye saaU Pl.), l8.05 Konuşma dış politika ha-

- Ben tarlamda meşguldilm. 'El- gitmiştir. diaelerf), 18.!0 Tilrk mOzlğf (İnce saz tııs 
!erinde battalar ve nacaklarla tadın- G - Okudu1ar ama fark~na varma- ı:nüdürü Hüsnü ile defterdar vekili tan satılmıştır Gelen 30 bin kilo ar- h: Sumnfık ve Hüzzmn fıuııUan), ıuo Rı.' 
lı erkeJtli yirmi otuz kadar muhacir ım. .. . " Şevket, Taksfme gide~k 1nş1ayı ma- ~ dalıi 4,11 - 4,13 ten. US bin kilo POLiSTE : mantik nıOzlk hakkmda musaııabe ve kem 
yanıma geldflC'r. Bana saldırdılar. Muddeıumumf şah!t hakkında ket aafötde tetJttr etmtflenlir. Pıtı gün t-ndar 4.10, yulaflar 4.07, sarı mı.sır ser, Nuı;uUah Şevket. Cevaı Memduh. 

mi ~ h d t ·ı t k'b t I de lstablı ~mır· e ile Çıraıt.- 4.30 a-?ytinya~ sabunluk 42,20, pa • 19.55 Temsil: Denlz hasreti: Yazan Sadri 
t.en de kendimi müdafaa etmek mec :re a e suçu ı e a 1 a yapıma- n a- suayııu ilci Esrarcı Yakalanc:ll Ertem, radyo için tertip eden: Avni Dilll-
buriyetinde .kaldım. Bunlann ıç· uı· de sını istedi. Reis ya.lan yere şeh_a. d_et e- 1 tkik d eki d' muk yağı 47 sansar derileri çifti Kil, 20,n TOrk müziği, l - Tanburi Adil 

d 1 e e ec ec ır.. 27GQ. _ 3116 Jı.u.ru•an satılmıştır Pi-
ıilahhlan da vardı. Diyordu_ en er hakkır.cfakı kanunun hukum - -r Sabıkalı esrar satıcılarından Nadi- Ete.: Suzidil Pf!!Sl'evi, 2 - Tanburi Ali ~ 

Çatalca müddeiumumili;ı;.inin yap )erini l{endisıne hatırlattı ve tekrar ..ııııı,.••m;=ı .... ·B··-U ... G .... V .... N .. ]" Jasa normal vaziyettedir Gelen mal- denin Galatadaki evinde yapılan bır suzfdll ikhıei beste: Bl1med1Jt. yarfkf, s -
a d ş h"t hk ed d'ğ' ~r ~ lar ldımilen utılmı.ştır. Tanburl Ali Efe: Suzidil aiU' .emaı: Kani 

tığı tahkikata göre bu çarpışma yerin sor u. a ı ma em e ver ı 1 lLa aramada 3 gram esrar bulunrmıtftır. yadı lebinle, 4 _ Cevduı! Cailar. Taksim, 
de köylülerden Yahya oğlu Ali, Ah- desinde ısrar etti. • .............. _.__ Nevyorlr Sergsl Komitesi Satış işinde kadına yardım ettiği an· 5 - İsmet ala: Suzidil şarkı: Uıtetln ıeç-
met oğlu Mehmet, Mehmet oğlu Se _ Burıdan sonra dinlenen şahit Hü K A O 1 K Ô y Nevyork serpi istihbarat komi _ !aşılan Rüştü de yakalanmış ikisi tl efendim, 8 - Şakir ağa: Suzidil şarla.: 
Jim ve Seliml:r, kansı Behiye, köyde .seyin oğlu Mustafa da şunları söyle- tesi dıin TicarEt odıtsında toplanmış_ birden adliyeye teslim edilmiştir. Sewmlştlm blr kaddt mevzun, 7 - Ali !:fe: 
..J tb Ah' ~"'"'1"' N" di· H A L E ' d tır K"mite sergiye mat ao·nderece"" Arkada Y 1 d Suzidil şnrkı: Her bir bakışından ne,e. '-=e r un ça.~ ıya.ıi vurulmuş · • " ,., A tını ara a 1 Okuyan: Muzatter ilkar, Çalanlar: vect-
bunlardan ÜÇ.İl ölmüştür. - Hüseym Kahyanın sürdüğü e Ticaret ve sett:ayi müessesel~rinln Taksimde Mayacı sOkağında qçı he, Rept Erer, Rl.lfell Kam, Cevdet Xo-

Ali KB.hy• ile küçük oğlu Hasan: tarlayı Çatalca emlak. memuru bize s mümessilleriyle temas etmiş ve işti- Kazımın yanında çalışan 15 yaşında um, 21>.25 Ajans, meteoroloji, ziraat bor-

- Biz taoanca ve silah atmadık, \'erdi. Burası iki yüz dönüm kadaı: e n y o r i t a rak şekli ile gönderilecek mallar hak Kemal ile arkadaşı Celil arasında J.Ş sası (fiyat). 21 Memleket Sa!lt ayan, 21. 
hAdise yerine sonradan ... 1mirtilı;. bir yerdir. Benim hisseme de 23 dö - kında ?azı esa~Iar tesbit eylemiştir. yuzünden. çıkan bir kavgada CeU.l. Müzik (küçük orkestra: Şef: Necip Aş-

•- r - kın), l - Salnt Saens: Kahramanlar mar-
Dediler. ııüın düşü.yordu. TaTla taksim edi.J.ir- 938 ia Biftcill A.,11 e.eri. * Pi:yaaa.:nızcla külliyetli mık.tar- ltemali bıçakla sol memesi üze~ şı. 2 _ Beuber,ier: Şarkta süitinden: Rab 

tık fa}ıit cıtan Hüseybı KAhyaam ken H~eyin Kahya da yanımı:ldaı i- J dar yat)ak ve deri ihracatı yapan bir den hafifçe yaralamıştır. Yaralı te'ıiar eden kızlar, 3 - Jobannes Brahnıs: Macar 
sapancısı Eyüp oğlu Hasan bildikleri di Tarlanın hıe verildiğini biliyor- eannette Mac: Donald • müess?senin ted.iyatını tatil eylediği vi altına alınmış. suçlu yakalanmıt- dansı No. 9, 4 - Keler Bela: Mabedin açı-
ni şöyle anlattı: da. Hadise günü tarlaya sahip olan - NELSON EDDY 

1 
tır. lış: Uvertür, 5 - J. Breuher, İtalyan sar-

•- Hlclt-..... .n-u- ...__._~a -~__.._ 1W'dan Yahyıı oğlu Ali, Feyzullo.h oğ ve hes.:ıplarma. bakmak üzere vekil - ı· Otom-L.u K kısı, 8 - HermaM Dostal. M rş, T - Ra-
1:111: b-" ~ ~'!f".J'- ~--••••İll•••••f ler tayin oluru.fuğu haber alınmıştır. ır U11n1 G89$1 faeJe Valente: Uzak bir D'M'ınleketten : 

.Cuk. ellerind., sopalar)a. naaıklarla. lu Yahya, Mehmet oğlu Sellin, Ah - ~--•••••••••••••• Şoför Muhittinin idaresindeki Ser~ 9 - Strauss: Sanatıu\r ha:ratı. 
"Yirmi öef kişilik bir muhacir kafilesi met oğlu Mehmet, Yahya oğlu Meh- -----~----~ 1986 numaralı otomobil Tarlaba,ı& vals, 22 Haftalık posta kutusu. 22.25 Ma-
geldl Bunlar stiriUett tarlanın :hükO met, Hasan oğ1u Halil tbra1ıimle be- IU&DNI ltADAI MEMLEKETiMiZDE dan geçerken seyyar sütçü hmaile z:it (dans, Çigan: Pi.), 23 45.24 Son ajans 
met tanhndaP kendilerine ftriJdiği- raber tarlaya gittik Selim hasta ol- Çevrilen iılimlerin en ıü&eli çarparak yüzünden hafifçe yaralamış haberleri ve yannki program. 
l'li !ll)ylil)'Orlanh. Btrdenbh·e Hüseyin duğ'u i;hı kan.~ Behiye de vardı- Hü tır. Yarah tedavi altına almınış. suç-- e 
XAhyamn ilıııerine yitnldüler. Bilse - seyin KAhy~ yanına gelirken ken lu yakalanmı§tır. ,1n Klhya da arabaya~ lr()fta. d~: * Kazlıçeşmede bir dabai}laaed• 
Aral>amn ~Mekl otlıtrm alttndan - Kolay ~lsin dedik. Fakat o çahşan .Mustafa, başım çabştıiJ ma-
l>lr ınnzer ~ıJta.rdı. Ben hemen ~ )"izünüze bile bakmadan arabanın kineye çarparak yaralanını.ştır. Ya-
tım. O ~rada silAhlat' J)tltlamı,.a l:Ntt- yanma fitti. Otlann arasından bir ralı Yedikule hastanesinde tedavi al-
ladı. '8arada dört Jd!I TUl'Ulmus fb- mavzer pkard;. Üstümüze ateş_ et • tına alınmıştır. 
rahtmfe Niyazı IOl!nt ~yde Mdihül- ti. Ali, Mehmet Selim ve BeMye- vııa- * Fenerde Gümüşlü sokağında o-
mOsler, onlan h~ g~edfm. :ruldl&Llr. Yahyanua üstüne de dört turan İlyas kazaen mangala düşerek 

~~~~nt·~~~~~~~~'--~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~t~)-~k'n~J ~ 
ca bAJdmfne ve mftddeftımmnisfne di. Bu sırada Hüseyin Kihyanııı baba. ur. raHı.l.ı C.;.huı.r--,.- L ._ .. __ _ _ ı _,. 

lfl/J---·-----------------~ kaldırılmıştır. verdtğ1 ffadeterlnt okudu. :Buradaki ~ AU XAhya ıle oğlu Hasan. atlar.~ Harbi Umumiyi doğuran ve dunyayı ateşe boğan * Tarlabaşında Andreyanın fın-
lfadelerl baştı. idt. dörtnalla tarıııya geldiler. Birisinın 

Hüseyin Kahyanın mavzer kunan etinde av tüfeği, ötekinin elinde de SA RAY B os NA F • nında. çalışan Koço kazaen kolunu 
hamur makinesine kaptırmıştır. Bile 

dığını ~li . Menmet, Selim ve Behiye.. tabane~~~ Ali Kahya oğlumm ya a c 1as1 ğinden yaralanmıştır. 
yf vurduğunu, muh:ıclrlerfn eTierfn - nma ur en~ * Limanda şaman<hrada bağlı 
de balta ve silah olmadığını ve biraz - At oğlum at, hepsini &ebert ( 1 f 1 4 Q L T l M A T O M ) Kompide isimli vapur tayfalarından 
aonra hAdtse ymne Rftseyin Klhya- diyord11. Frusı.zc:a ~~ü J'Uıai •üa akpm ilk &4>*rildJi' Beriyati güvertede dolaşırken ayağı 
mm babası ile kOçIDt kardeşi Hasa - Bundan lk)l)ra üç şahit daha diD-- kayması neticesinde ambara düşmüş-
rm ellerinde siIAhlarla getdlkterlnt tendi. şahitlerin muvacebel.eri yapll- T A K s ·ı M s·ıneması tür. Sol kolu kırılmış olan yaralı t-
"t'e Ali KAhya:nın oğluna: d!. Ge..miyen i3hitlerin çağrılması i-

talyan hastanesine kaldırlmıştır. 
- At oğlt.m at, Plinden geleni çin mu.t\akeme başka bir güııe bu-a - S . ·ı . i h h k t d lu h l d d 1 * Samat•a...1..- •.....ı..e...__..ıı· --.i. 

eyırcı enn eyecan ve are e o sa ne er arasın a o aştırarak .J ull n..., ...... ~u ......, .. 
koyma. hepsint devir dediğini sövli· kıldı. bir tarihi sıühayı gözleri önünde eanlandınnışlardır. inin kubbesi üzerinden kurşun çalan 

Randevucu 

Elenlnin KıD da 

Tevkif Edildi 

Kuruçeıme Kömür 

Depoları Davastnda 

Yeni Bir Safha 
On beş senedenberi gbll randevu Dün Asliye Dördüncü Hukuk Mah 

euluk yaptığ. ve genç kadınlan tua- kemesinde eski düyunu umumiye me 
f8 tefvik ettfJi için teıvkif edilen Aü- murlanndan Falih Münir tarafından 
oa hakk~ muaakemeye ullJe bi. &uruçeşmede.ıd kömür depoları sa -
rincl c.a mahkemesinde gizli olarak cip ve müstec~rlıeri aleyhine açtlan 
denm edilm1:ktedir. Madam Atin& - davaya devam edildi 
nın hamrlık ""ilk tahkikatta ifade "We Beş altı seneden beri devam eden 
ren phitlerin para ile, tehdit ile eski 'bu dava bir ~- safhalar geçirmiş, 
ifadelerini d~bmelr için bir çOk iki defı:l kömur depobn sahip ve müs 
kollafdan çaL~ığı müddeiumumilik ıecirleri davn.eya zarar ve ziyan ö -
tarafından haber almdıjı lçill iki ıü• derneğe mahttiim olmuşlar ve Tem -
evvel bususS kunduncısı Dbnitri N~ yız mahkemnmee dto taedill eiilen 
ko evvelki giin de ~ M.uara aon bir karara gör. de burada hahı
t~ltif edilmişlerdi. Müddehanuıni • nan on dokua ıtömür deposu --biri 
lik diln de ayni davada ~ha olarak mania almağa mahkfun edilmişlerdi. 
bulunan ve e:vvelce tevkif edilmif • FJilivukuf dt!polarda yapılacak tecta
ken sonradan serbest bırakılan Mari t>iri miniayı tetkik etmifler. lıııer ~ 
kanın bazı phitlere para teklif ettilt ı;.o içill oo dörder birı lira sarfedile • 
ni haber aldığı için yakalatm.q ft \!eline karar vermişl..rdi.r. Bu kanra: 
SuhaıWımet sulh birinci ceza mah - ıöre komür 11epolan 266 bin lira S&J"o 

):emesine vermiştir tIAkim RePt sor lederek köm\~ tozu'1.un evlere sira
gusunu yaptı. Marika kendisini aü • ye\ etmemem ıçln depolar yaptııma-
dafaa ederkeıı ğa raecburduriar. 

- Ben suclu Elenlnln kızıyım. Deoo sahipleri temyizi de: kay.bet 

Mahkrme salCJnuna sahltlerl kandır- tikten aonra tashihi karar yalıma git 

k · d ğ' d ·1 aIA k d ol ınt§lerdir . .ına ıçın e ~ ava ı e- a a ar - .. .. . 
· · d HA Dünlı:u muhakeme ıllı karardan d"',,um ıçm c..eımhztim Diyor u a- . . . 

~ _ "
1 

, • • • • sonra dPvam t.•den zarar zıyana ınhı· 
ki.Jll bu mudccaayı kabul etmediği ı- su eclRordu. Muhakeme. tahk eıdiWı 
çın r.farikayı da tevkif etti. Madam 
Marikı ile tevaif edilenlerin sayısı 
uç olmuştur. M.üddeiumwnilik bu f8 
1ti1de şahıUena ifadelerini tehditle 
r ara tle değ~tınniye ~ iki ... 
dın daha habw- almıpır. 

Bunlar hakkında da 1ahklkat Y• 
1118ktadıT. 1 

Tepeb ... Ora• Kıamı 
Bu akıam saat 20,30 da 
HAVDUTLAft 

!l Perde 
&.ttkltl CM4N.ı 
Komul Kıınıa 

OGLUlılUZ 
oug\ln saat H te 

COCUK TIVATPtOIU 

Baş Rollerde; 12 yaşında Şerafettin suç üstünde ya 

D I TA ' A it l O ye E R I C Y. S TR O H E I M kalanmıştır. 
Bugün saat 1 ve t,30 da Tenzilltlı matineler Toplantılar, davetler: 

BUGUN senenin en büyük ve. D1L1Uzam TURKÇE sözlü ve şarkw 
filmi. lZDlHAMIN öününıe geçmek ve nefis filmi balkunızın rahatça 

göreı:ek eilenmeısi için 

İPEK ve SARAY 
Sinemalar1nda bi.rden 

laf loflerde : RAMON NO'IAIO • MlltNA LOY 
ALATURKA MUSnct ve FASILLARI Tertip edenler: (M. C. ve 

CEVDET ıtOZAN) 
Bugün saat 1 ve 2,30 da tenzilitlı matineler vardır 

Dikkat: Ş EY H I N A Ş K I Bayramda 1 Z M J B D E Y E N t 
sinemada ıösterilecektir. 

* 29 - 1 - 939 Pazar günO saat 19 
da Y~le gençler! Şark musiki cemi
yetinin senelik ~ yapılacaktıf. 

Eski Paris serlri Salih 

Münir Paşa Vefat itti 
Eskl devrin tanınmış sfyasflerlnden, 

.Parls senru dl;re maruf mOtekalt :Btrr 
yük Elçi Salih Münlr (Paşa) dGn lllbah 
vefat etmiştir. 

Salih Münir (Pap). 1859 seneslııde 
doğmuştur. Ticaret ve Nafıa Nazın mü
verrih Mahmut CelAlettln Paşanm olla
dur. JCendtsl Çorlulu AD ~ .tllAJesbl
dendlr. Pek ıenç iken devlet ~tine 
Cirml1, Suphl Pa~anın Nezaretinde Tica
ret mektupçuluğunda çahşmq, bi!Ahare 
Harid1e mektupçu.su tayin edilmiftir. 
Bu memuriyette uzun seneler 'kaldıktan 
sonra Par!ı Bilyük Elclllllne bllAhare Pa 
rls uhdesinde kalmak ilzere Dem ve 
MeerutfJ'etfn Ulıuna bclar bu Taztaderdıt 
kalnu$.r. MearuUy~ mGteakıp •manı
nı tarihi tetkiklere hasre.tml.t ve Paris 

~--·•••••••••••••••••••••••-~ Brüksel aeftrllklerlne de tayin edfhntJtir. 
Tarihi 9lyasl eneOmenfne lza fntib9p e-

Bugün MELEK Sine masanda 

........ ~ŞMııırt , ... ~~~ ............ ., 
hf 1 : n • ALiCi FAYI 

dilınlettr. Bu müddet aarlında Fransızca. 
T6rkçe bir çok neşriyatta bulunmuıtur. 

Cenazesi Beıılktaıta Nlı:ılıetiye cadde
sinde 30 numaralı evden buıtfin ııaat 14 
de 'kaldırılarak namazı Smaı:ı.~llfa camlln
de kılındıktan sonra Y<ıhl'R Efendi mezar 
lıJında aile kabri.stanına defnolunacaktır 

Allah Rahmet Eyinin 

* Bir Muallimla Vefatı 
İstanbul Öğretmenleri Yardim Clllll7•

tinden: 
Cemi,;etimlz üyelerloden. ve 0ıP1c:aıu 

Babşayiş köyü okulu ~ğretmenl Peaet 
GOler'l maa leset aramızdan ebediyen 
kll3'bettf~. Kederli ailesine -.e •,,dl arka ... 

•••••••••••••••••-~ daşlara taz!yeUerlmlı:l 11\lnAnz. 

HAFiF KONSERLER: 
8,45 Bilkreş: 7,10 Berlin kısa dalpsı: 

Hafta sonu konseri (8,15 Devamı). 12 
BO!treş: Pltk musikili. 13 J!Serlln kısa 
dalgası: Hafif musiki (H,15 Dennu). 
13,lO Bilkreş: l\lcıtzoi orkestrası. 18,30 
Br'1oo: Karışık program (17,05: Devamı). 
17 Berlin kısa dalgası: (Unter den IJn
den) isimli şarkı ve danslı popurf. 17,45 
Berlln kısa dalpsı: it soau koDMl'i (19,10 
.,,..J), - ..... Hafif •U81kt. !l,20 - . - - . . -· - , 
kısa dalgası: (Unter den Linden) isimli 
büyük musikili ,popurt. 20,15 Bilkr~: 

Stüdyo orkestrası. 20,10 :Kolonya: nım 

ve operet musikisi. 21 Prag: ıtama:val za 
manı muSfklli. ll.10 Hamburı: Ha1lf mu 
siki. ll,l~ Vl)rana· JICantık ınuaikl. 22,10 
Brnno: Halk musikisi konaerL 22,15 Bük 
reıe: PlAk konseri. 22,20 Napoll Hafif mu
siki. 22,30 Belgrat: Büyük radyo orkes
trası . 23,25 Bratislava: Hafif musiki MklL 
~ER.t.LAR. OPERETLER: 
22 Torlno vesaire: Lehar'uı (Graf VOD 

Luemburg) opereti. 22 Roma: (Fra Ghe
rardo) operası (Pizettı'nin). 

ODA MUSIKISh 
11,15. Ostnva: Salon bntetl. n un.: 

~ano kenteti. 
ıw.N• 11ual Klal: 
22J~ Bükret: 2S SoHens. 23,15: Bel

grat. 23,15: BWcret. 23,35: Prac. 23.SO: 
Stutgart, Hamburg. 

BORSA 

Londra 
l'fevywJıı 

Pari• 
M.ilAoo 
Cenevre 
Amsterdaın 

1'erUn 
8"lk9el 
Atiıuı 

Z7-l--839 

ÇEKJ.EB 
5.9% 

128.1225 
l.MiG 
S.66 
28.577~ 

88.2125 
80.IJ'T5 
Jl.4075 

1.08 
Sofya 1.5575 
Praa 4.34 
Madrid 5.92 
VBJ'fOYa 2!.9% 
BudaPfllte 25.0625 
Bükret 0.905 
Belçad 2.8325 
Yokohama 34.58 
Stoltholm lo.4925 
MoakaYa la.88 

ESHAM VE TAllvtLA.T 

Yurddaş: 

19.30 
19.75 
19:-
1915 

Bcqranula lıeseceğimiz 

lnırbanlann para.ile yüzler

ce laanatlı T ürlı Genci yetip· 
tirebiliriz. 
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r--Y'.AN 
Gündelik Gazete 

-0---
TAN'ın hedefi: Haber· 
de, fikirde. herıeyde 
temiz. dDrUıt. 11mlmt 
olrnık. kırlln gaz:eteel 
oırnıyı cıtıımıktır. 

ABONE BEDELİ 
Ecnebi Türkiye -

ı 400 Kr. ı Sene 2800 Kr. 
750 6 Ay ıso3 " 
400 " 3 AJ 800 " 
150 " 1 Ay 300 " 

Mllletler:rası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli mOddet sıra.siyle 30. 16 9• 
3,5 liradır. AbOne bedeli peşindir: 
Adre3 değiştirmek 25 kuruatur. 
Cevap için mektuplar 10 ku~
hık pul !1Avesl lAzımdır. 

••••••••••••••••••••••• t 

l ~~~.o~ . ~.7s~~~~~ j 
Meclisin Feshi 
Sebepleri 
fE5} eşinci Büyük Millet Meclisi bu
~ gün kendi kendini feshe .~ara~ 
vermiştir. ME-dis haziranda b.utçeyı 
tasdik edip dnğılacak ve teamül mu· 
cibince yazın intihabat yapılarak son 
baharda yeni meclis faaliye~e . ge~~ -
<'ekti Meclisin kendi kendinı üç dort 
ay e~vel feshetmesinin milhim sebep 

l('ri vardır. 
Bu sebeplerin başında dilnyanm 

geçirm~kte bulunduğu istikrarMzhk 

\e huzursuzluk vardır. 
Bütiin dünya gayet nazik gfinler 

·· · b'ır buhranla Yaşıyor, her gun yem 
huzur uzluk vardır. 
knr§ıla§ıyor, her an bir harp kopma· 
~r tehlikesi altında bulunuyor, İspan
ya harbinin 1''ransa i>e itaı;a a.rası~
da bir harp ooğurması ihtımalı hıç 
te uzak değildir. t~panya harbi bey
nelmilel bir kımşıklığa sebebiyet ver 
mese bile Akdeniz muvazenesini bo
zacak bir vaziyet ihdas edebilir. 

Orta Avrupa buhran içindedir. Ta 
Balkanlara kadar uzanan bir harp 
tehlike!llİ bu sahalarda bulunan mem 
Jeketler için bir endişe kaynağı ol • 

rr.uştur. 
i .. ..ntt... "Jl'fl A-•n..,.,_.a.r .ı-a.n-1 

ullbıtf"jiiHde btdün memleketler her 
an patlamak Ozere bulunan bir harp 
icin var kuvvetleriyle hazırlanmak • 

ı~ meşguldürler. 
Cihan harbinden evvelki manza

ra bu,iin tamamen mevcuttur. 1914 
de ortaya çıkan ve bütün A vrup~~1 

ı.teşe boğan sıyasi ihtiraslar bugun 
de belirmiş bulunuyorlar. 

B"" le buhranlı, tehlikeli zaman·-
oy 1' l ~ 

)arda hükumetlerin kuvvet ı o maga 

d D mokrat memle-
ibtiyaçlan vnr ır. e .. 
ketlerde hiikfünetler kuvvetlermı 
parliimentolaıdan alırlar. .. 

Halbuki dünyanın bu nazik v~ hu 
dan kuvvetli ol· 

kümetin her zaman B'" u'"k '('"' ki e UY duğu bir zamanda ur Y _ 
1 

• . . 
Millet Meclis• ömriinün son ~u~ derılnı 

"ddetını o -
yaşam~ktadır Onun mu . . 
durmasını beklemek daha bır ~a~ a~ 
kaybetmek demektir. Bu vakbd. a: 

1 mesne ı sag 
zanmak ve bıran evve t 'h 

' b' biikllıne "' ı 
lam, yolu muayyen ır d inti· 

d 8 bakım an 
tiyacımız var ır. u bil ·ük 
habatı üç dört ay öne alın~ta ~ '5 tjl 

fayda vardır. b-t enin 
Sonra bizd.- haziran ayı u ç 

tasdik edildiği aydır l'k ha-
Bütce hüki\ınetin bir sene ı.. A 

• , • !>it eder. Huku • 
) atını tanzım ve tcs Jik kal 

k . biltreyi beş sene 
met bu sene 1 ~ rl hazırlaınak-

kı granuna gore 
nma pro r etlerine rnes -

tadır. Müstakbel faa ıy • hükilmefe 

1 ak 1 " bUtçeyı, 
net o ac o ~ olan Meclisin tasdik 
kuvvet kaynağı akul hem daha 
etmesi hem daha aı ' 

faydalıdır. 
1 

tıhabatın bir kaç 
Bu ~beple de n bütçenin yeni 

asında ve 
ay öne abnm diklııd• fayda 
Meclis tarafwdaıı &a5 -vardır. ZlD köyliiler iş 

Duadan ınoada, ~a dır Böyle bir 
leri güçleri başları~h abatİa meşgul et 

d lan intı 0 b' zeman a on zararlı ola 1 -... ı hesabın• mek istı,.sa mart ayları 
b k" şubat ve . il 

lir 1Ja1 u ı i dörtte Ü< iın n 
Türk ınilstahı.11lerin n tesadüf eder. 

duğn zamana 
boı butun ·ük Millet 1\leclİ· 

r ...... kıyr Bli~ . 
işte ..a .. r • bederek intı • 

. dl kendini es l" 
5inin r<en 1 yapılmasına u· 

b' an evve 
habatın ır b ter bunlardır 
zum gösteren ıe :~i Meclis toplanın· 

İki ay sonr11 vt. .. lü ihtjmallere kar 
.. k'ye heı· ur tıcma 

<"~ Tur ·ı • f kbal için ça "' ... 
Sl durabilecek ıs .1 ti çizebilecek 
·• t'Jllnıye e 
programını hİP olacaktır· 
bir hük{unete sa 

TAN 

Büyük Maarif ŞGrası, yakında toplantıya davet edilecektir. Profesör 
Sadrettin Celcil, aıağıdaki yazısında ŞGranın ne kararlar verebile· 
ceğini ve Şüradan neler beklendiğini tetkik ediyor, §ahısların değiı· 
mesinden müteessir olmıyacak bir Maarif Kanunu Esasisi istiyor. 

müsbet veya menfi bazı acil ted
birler alınabilir. 

3 - Şuranın, inkişaf programı 

taslağını h&\Zırladığı birinci içtimaı 
ile, bu programı kati olarak kabul 
edeceği üçüncu içtimaı arasında ge
çen üç senelik zaman, Şura aznsı i
çinden veya hariçten seçilecek ko
misyonların ve heyetlerin bu prog
ramda tesbit edilen ıslahatın kıy
metlerini, tatbik kabiliyetlerini, 
sistemli etütler ve tecrübelerle tah
kik etmelerini mümkün kılmak i
çin bırakılmıştır. 

a 

M emleketimizde, Cümhurl
yet devrinde toplanan bi

rinci ve ikinci "Heyeti İlmiye,,le
rin kararlaştırdığı esaslara göre 
hazırlanan maarif teşkilatı kanun
larına göre iş gören Maarif Veka
leti Milli Talim ve Terbiye ve Ted
risat daırelerinin mütemadi m~ 
ilerinin neticesinde, mektepleri -
mizin talimat ve programlarında 
büyük yenilikler yapılmış ve bu 
suretle, imparntorluğun milli ve 
asri olmıyan maarifinin yerine, 
bütün manasile milli ve modern bir 
maarif sistemi kurulmuş ve teka
mül etmekte bulunmuştur. 

Bugün tatbik edilmekte olan bu 
talimat ve programların ve teşki
Uıtın neticelerini tetkik etmek ve 
yeni ihtiyaçlara göre yapılması la
zım gelen değişiklikleri kararlaş
tırmak maksadile "Maarif Şura
sı,, nın toplanmasını çok faydalı 
buluyorum. 

Çünkü uzun scnclerdenberi, ma-
arü meseleleri böyle ilmi bir he
yette görüşülmemişti. 

IA\ n üç sene evvel Maarif Ve
~ kaletine takdim ettiğim blr 

a a 

Şura ikinci içtimaında, komis
yonların ve heyetlerin bir senelik 
faaliyetlerini tetkik edecek ve bun 
lara göre, taslakta zaruri görülen 
bazı retu§lan yapacaktır. 

~~~~·YAZAN:·~~~~ 

(E5) u üç senelik faaliyet devre-
19> sinde memleket içinde ve 

dışında yapılacak tetkik ve tecrü
belerin ve işlerin mahiyetlerini bir 
kaç misalle gösterelim: 

Sadrettin Celal Antel e tik, orta ve lise tahsrıtnin verim
lerini, sistemli bir tar:zdn, objektif 
olarnk tahkik etmek; Maarif meseleleri beş on orta mektep veya li

se açmak, programa bazı dersler ilave etmek, en ideal 
programlar yapmakla halledilmez. Mtıarif meseleleri 
ancak bir taraftan birbirlerine bağlı olarak, diğer ci
hetten memleketin iktısadi ve jçtimai hayatının ihti
yaçlarına ve imkanlarına uygun bir surette, toptan 
halledilir. 

e İlk mektep mezunları araınndan, 
orta mekteplere leyli meccani olarak 
alınacak talebeyi, hakiki :z:ek6, kabnı
:yet ve bilgilerine g!Sre isabeUI bir su
rette seçmeyi mOmkün kıl~cak bir 
lmUhan ve muayene tanı bulmak ve 
bunun kıymetini, sistemli bir tecrübe 

man sonra bunları göstermek lü -
zumu hasıl oluyor. 

Bu fikrimizi teyit edecek mahi
yette birkaç misal gösterebiliriz: 

İlkmekteplerin, topluluk esası
nın hakim olduğu birinci devresi 
ile ikinci devresi arasında. ilkmek
teple, ortamektep, ortamekteple li
se, lise ile üniversite arasında 18-
zım olduğu derecede bir irtibat bu
lunmadığından da şikayet olun
maktadır. 

ile tahkik etmek; · 
e İlk, ortaı lise ve muallim mektep-

n şte bir takım meseleler, pro- !erinin prom-amlnnnın ve talimatna-
jeler, tetkikler ki, sathi ve melerlnln, ŞOrnca kabul edilen esasla-

münf erit bir surette düşünülmele- nı göre, mütehassıs hey eller ve ko-
ri ve halledilmeleri mümkün de- misyonlar tarafındnn hazırlanmaları; e Köylerde maarifin süratle lnklşa-
ğildir. Çünkü maarif meseleleriı fını temin mnksndiyle yetiştirilen ve 
beş, on ortamektep veya lise aç - kay mekteplerinde çalışmağa bn51ıyan 
mak, programa bazı dersler ilave rğltmenlerln fikri seviyelerinin. elde 
etmek ,en ideal programlar yap _ ettikleri neticelerin tetkiki ve köyün 
makla halledilmez. Maarif mesele kültür seviyesini yükseltecek diğer 

vasıtalnnn araştınlması; 
leri ancak bir taraftan, biribirine e Geniş halk küUelertnl n:z: :z:nmandn 
bağlı olarak, diğer cihetten. mem - okur yn:z:nr hale geilrecek esaslı ted-
leketin içtimai ve iktısadi hayatının birlerin dOşOnülmesl; 
ihtiyaçlarına ve imkanlarına uygun • MuaWmlerJn ilmi ve pedagojik se-
bir surette, toptan halledilebilir. • vlyelerlnl yükseltmek için nlınması 

icap eden esaslı ve devamlı tedbirlerin 
Maarif siyasetimizin esas istika- tetkiki; 

metini tayin etmek, on senelik ma- e Muallimlerin terfih! ve muaWmll-

5 
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Taze amle 
M emlcket milll kurtuluş ~Uca· 

dele inden beri, kendine ınan· 
mak ve kendini m ddi ve mone\İ ye
ni bir inşanın mevzuu kılmak sa)·e • 
ı;inde, bugünkfi terakkileri kaydet • 
miştir. 

Memleket ve milletlerin tarih i· 
çindeki uynnı~ları, bir hamlede değil 
ardı sırn gelen bir ıra taze hanıle • 
nin eseri olaTıık vücuda gelir. Ve bu 
hamleleri yorulmndnn yapmnk. yo • 
rulmadan tazelemek için, bu gibi 
hallerde, milJ('tler, ak yon sahnesine 
ardı sıra nesıllcr se\kcderler. Bu ne
sillerin dumındnn zuhurudur ki, o 
heznle uğramı~ sanılan camiada ha
yatiyet hem de durmadan artmakta 
olan bu hayatiyet mevcut olduğımu 

gösteri::. 
Türkiye, bu hayatiyeti göstermek 

te olan nıemıcketlcrdcn biridir. An • 
cak, bu gibi !rıkılapc:ı hamleleri yap
mış }'C bn aTmı memleketlerde ol • 
duğu f{ihi, Tiırkiyede de, eni hnya • 
ta biitün şartlari~·lc yapıp sağlnnıa 
bağlayan ne ıUerin, yeni hayati istih 
al etmeleri pnyı yeni hayatı istihlak 

etmeleri payından, daim üstün kal
mohdır. Aksi takdirde, kendi gayret
leriyle meydımo getirdikleri krediyi, 
bunun haddini aştıklarından, aşm • 
dırmaları, bizzat kendi davalarına 
knr ı borçlanmalnrı ve bunu, karşılı· 
tı kalmamış oir he ap haline koyma 
ları tehlikesi bn gösterir. 

Demek oluyor ki. yeni hayatı tem 
sil eden ' 'e onun istikrarlı bir suret· 
tc, mcmlckctın her köşesine ve her 
insanın amil bir hnl olması için ça· 
hşnn n.!sillcr ve bunların mensuptan 
foragatJi ve temiz kalmaya mecbur • 
durlar •esilıt'.'rine bu vasıflan ''ere
bilen inkılfıplaı yoc:adığı gibi, nesil -
l<'rini bu terbiye ile teçhiz edemiyen 

layihada (•) şunları söylemiştim: 
" ... Bir e asa bağlanınıyan kıs
mı ve miinferit ıslahata niha • 
yet vermek, Tiirkiye Ciimhurİ· 
yeti 1\laarifinin hedef ve istika
metini ta;) in, hiç olmazsa on se
ne3 i knv,.ıynn bir zaman içinde 
yapılacak tcrlıh·cyi faaliyetleri 

Muallim mekteplerinin de, ilk
mekteplerin en yeni pedagoji pren
siplerine göre tanzim edilmiş prog
ramlarını tatbik edecek ehliyette 
muallimler yetiştirmediğini bili
yoruz. Bu vaziyetin, bu muhtelü 
mekteplerin programlarının, biri
birile olan miinascbetleri gözetil -
meksiıin . ayrı zamanlarda ve mün
ferit olarak yapılmış olmalarından 
ileri geldiği muhak'taktır."" 

arü inkişaf programımızı hazırla- iti ca:z:lp bir meslek haline getirmenin 
mak, şahısların değişmesinden mil- çarelerinin araştırılması; 

inlnlfıpıor göçer \'e bir inkılnp tecrÜ· 
besinden ibaret kalır. Bilhassa Os • 
manlı tarihi. ''Lfılc devri, inden iti· 

tcsbit eden ir -.inki nf nr.oıı:rn - ~-JLl=~ı.&..YJ~r-..>ı. 1 -
mına lhtiynr vnrdır. tan u a ortamekte gfr -
Bugiin l\lillct l\feclisi tnrnfın- mC'k lstlycn talebenin miktarı her 
dan kabul \'C tasdik edilecek o- sene çoğalmakta ve Maarif Veklı-
Jon bu program, 1\1.anrifimizin, leti, bu talebe için mektep ve mu-
csas hatlrırında ve istikametin _ allim temin etmekte güçlük çek-
de şahıslnrın tebeddiiliinden ka- mektedir. Bu güne kadar, bu ortn-
tiycn müteessir olmıyacnk bir mekteplere talebe tehacümü mese-
kanunu esasisi mahiyetini ka _ lesi, mektep olmıya hiç te elverişli 
zanmalıdıt. olmıyan bazı evleri kirahyarak ve 
lstıkbnldcki hiitiin faaliyetleri- ancak otuz talebenin oturabileceği 
miı.in esasını teşkil edecek olan odnlara altmış, yetmiş çocuğu üs-
böyle bir programın, ne kadar tüstc oturtmak suretile halledili-
biiyiik bi:- dikknt ve ihtimımıla yor. 
hazırlanması Uı7.am geleceği kcn Liselerde de bu izdiham meselesi 
diliğinden anlaşılır. daha az endişe verici bir halde de-
Ba proğrnm nnsıl tanr.im edile- ğildir. 
cektir? Şiiphc iz solfıhiycttnr İlkmekteplerde, bu izdiham yü-
bir ilmi heyet tarafından. Ancak, zünden, hiç te terbiyevi olmıynn 
bu ilmi 11e~·ctin, sureti tcşekkli· çift tedrisat ynpılmaktadır. 
1ü ve tnnı mesnisi itibariyle, Ortamekteplerde ve gençleri ü-
şinıdiye kadar toplanan ilmi he- nivcrsiteye hazırlamak vazifesini 
yetlerdcn farklı olmnsı ical.ıedi- üzerine almış olan liselerde - mu-

allim eksikliğinin önüne geçecek 
yor.,, 
"Muallimler Mecmuası.,nın ı şu- muvakkat bir tedbir mahiyetinde 

bat 1931 tarihli sayısında çıkan olsa da - lise mezunu gençlerin 
"Maarifte ıslahat., başlıklı makn- yardımcı muallim sıfatiJe tcdrisa~ 
lemde de ayni :fikri müdafaa et.- ta bulunmaları ne dereceye kadar 

pedagoji esaslanna uygundur? 
miştim: 

ç• ••• Jslahnt Jfiztmnınun şiddetle Liseler, on iki sınıftan on bire 
his edilmt- i bizi ne kadar indirilmişti. Tekrar on ikiye çıka-
nıcmnun ediyorsa tesiri mahdut rılması, fen ve edebiyat kısımlan-
ve muvahkat olan kısmi ıslahat nın birleştirilmesi hakkında bir te-
ne iktifa arzusu bizi o derece en mayül seziliyor. 
dişeye sevkediyor. Çünkil kana- Memleketin içtimai Ye iktısadi 
atimizce, Y"ckdiğerlnden mfüıta- hayatında faydalı olmıyan yarı -
kil olaral< ayrı ayrı halledile • münevverler yetiştirdikleri iddia 
cck manri\ meselesi yoktur: bel edilen ortamektcplerin yerine sa-
ki memleketin lynsi ve ikhsa- nat ve meslek mektepleri açılması-
di, istemine ve vaziyetine bağh nı istiyenler var. 
olarak hep birden halledilmesi Liselerin bnkaloryn mahiyetinde 
icaheden bir maarif meselesi olan mezuniyet imtihnnları, birkaç 
,·.ardır. . sene evvel, ağır görülerek kaldırıl-
O senede tahakkuk edecek ıs- mış ve yerine, ona nazaran çok ha-

l h
n tı ihtiva eden bir inki af fif olan "olgunluk,, imtihanı kon-

a o fi 
ıımı hazırlnmak lilzumu • muştur. Şimdi de bu imtihanlAnn progr 

. de 1 rar edh·oruz . ., ciddiyetinden şu"phc edenler, tek-
zerın · 

-n de böyle düşünüyo- rar mezuniyet imtihanını koymak, 
~ ugu b' ·· yahut lise mezunlarının üniversi-
1,g rum. Tecrübeler ıze gos-

. . ki esaslı bir tetkik ve teye hususi bir imtihanla almak 
tern:ı:ıştır ahsulü olarak hazırla- istiyorlar, 
tecru be m, Fr f t ı d f Al . a pliına bağlı olmaksızın, ansız s s em n en vazgeç p -
nan bı~t~ı hazırlanmaksızın yapı· man veya İngiliz sistemini kabul 
ve şar ai ıslahat iyi neticeler ver- etmek, yahut, Galatasaray lisesi ne 
lan kısm · bik vi d i ıı· t t d ıar diisünen ve tat e- n en ng ızce ve a manca e -

· or· on , · rnıy · h larla beraber doğuyor ve rısatt:ı bulunacak liseler ve kol -
~~? şa ısahut maddi şartlar ve im- lejler açmakla Tür.~'yede manrifin 
oluyor, Y . d"l ediği için ga- ıslah edilebileceği kanaatini besli-
knnlar temın c ı m . enl 

. den uzaklaşıyorlar, az :za - Y er de var. 
yerlerıD 

e MOtC'hnssıs heyetler tarafından ha-
teessir olmıyacak bir maarif kanu- :ı:ırlanacak pror.ramlara göre ders kl-
nu esasisini meydana getirmek i- tnpları ya7.dırılmnsı: 
şini bu büyük ilmi heyetten bekli- e Çocuklar, gençler ve halk için, on 
yoruz. sene içinde neşr~llccck esaslı kitap

ların listesinin yapılması ve bunların, 
Manasını ve faaliyet hedefini ehemmiyetleri sırasına göre hazırlan-

tebarüz ettirdiğimiz "Maarif Şu-,_____. _ _, '&L.ı.ft...Jo(f"l'!µ.\ilf'i ı . 
.nıı., • , lt"ena n en e lm z e MualJlmler için muhtelif tedris tek-
hayırlı neticeleri temin etmesi için, nlkJcrfnln tatbik tan:l rını C"anlı mi-
aşağıda tesbft ettiğimiz esaslnra gö- salJerfo göstcrecc.Jı: rJ&alelerin hazır-

rc hareket etmesi icap ettiği kana- lnnmnsı; e Bazı yeni tedris tekniklerinin, tat-
ntindeyiz: blk knblliyetıerlnl, verimlerini tahkik 

1 - Maar!i Vekôletinin "Maarif maksndlyle, birkaç mektepte tecrübe 
Siırası., nın mahiyet ve hedefini ve edilmeleri; 
burada görüşülecek meseleleri tes- • Mekteplerin, hayatla irtibatlarını 
bit ederek, içtimadan hiç olmazsa kesmiş akademik müesseseler halinde 

kalmnmnlnnnı temin maksadlle, mem 
iki ay evvel, mekteplere gönderece- lekeUn değişik içtimai ve iktısadl va-
ği tamimlerle, gazetelerle, en ge- :z:lyetlcrdckl mınt:ıkalıınndn nçılmnsı 
niş bir surette yayması, fcap eden muhtelit tipteki mekteplc-

Bu, bir taraftan Maarif ŞCıraSl- rin binalarının ve progrnmlannın etilt 
edilmesi ve hazırlanması; 

na iştirak edecek murahhasların bu e McmlckcUn muhtelif muhitleri 
meseleler üzerınde düşünmelerini. itin, aynJ uımanda pedagoji ve ekono-
tetkiklerde bulunmalarını ve bin- mi esaslarına uygun muhtelif mektep 
netice, içtimalnra hazırlıklı olarak, bln:ııı tiplerinin ctOt edilm I; 
yani muayyen ve mütcbelllr fiklr • Progrnml:ırda, kızlanmızın yann-

kl kadınlık vazftelcrlne haurlanmnln-
ve kanaatlerle, müsbet tekliflerle nnı mUınkOn kılııcnk değişikliklerin 
iştiraklerini miimkün kılacaktır; tesblU; 
dijter cihetten, bu meselelerin açık • Muhtt'llf memlt"ketlerfn maarif teş-
olarak. geniş mikyasta tetkik ve klllltlnrını, mektep binalarını, köy ma 
münakaşa edilmesi. maarif mese- nrlfini, tedris tekniklerini, snn:ıt ve 

mt'Slek mcktcpkrlnlı mektep koope-
lelerine karşı umumi alakayı uyan- ratlflcrlnl, çocuk ve gençler kiıtüpha-
dıracaktır. nelerini, üniversiteleri... Yerlerinde 

2 - Muayyen meseleler üzerin· tetkik etmek mnksndlyle ynbancı 
de kongreye arzedilecek raporları memleketlere heyetler g!Snderllmcsl; 

e Memleketimiz manrifJ hakkında tet 
hazırlamak üzere raportörlerin tn- kfklerde bulunmuş olan John Dewey, 
yini ve bu raporların, geniş mual- Ömer Buyse gibi tcrblyedlcrin rapor-
Jim kütl<'.si tarafından okunmasını l:ınnın yeniden tetkik edılmesl ... 
temin maksadilc. çok miktarda fi şte birknç ay sonra toplana-
tabedilmcsi ve dnğıtılması. cak olnn Maarif Şurası faa-

M aarlf ŞQrasının yapacağı ~ liyetini izah ettiğim ız esaslara gö-
lcrl şu suretle hulasa edebi- re tanzim ettiği takdirde, on sene 

liriz: içinde tedrici bir surette tahakkuk 
1 - Mnarlf siyasetimizin esasla- edecek ve şahısların değişmesin-

nnı tesbit ederclt on senelik bir den müteessir olmıyacnk bir inki· 
inkişaf programı taslağı çizmek ve şaf programı hazırhyacak, maarü-
bunu, bütün alakadarlara dağıt - te emniyet ve itimat veren bir is-
mak. tikrar temin edilecek ve bu suret 

Bunu yapmnk, kongreye murah- le, tııhsil müesseselerimiz lüzumsuz 
has sıfatile iştirak etmiyen mual- değişikliklere karsı korunmuş ola-
limlerin ve terbiyecilerin de bu caktır. 
programı tetkik etmelerini ve ayni Bu kadar büyük ve esaslı bir işin 
zamanda, tefekkür ve tecrübe mah bnşnrılması için üç seneyi çok gör-
sulU olan kıymetli fikirlerini sala- memelidir. 
hiyetlt makamlara bildirmelerini Maarif ŞCıra~ının programını ha-
mOmkün kılacaktır. zırlıyacak ve faahyetını ıdarc ede-

2 - Şüra, ancak üç sene sonrn- cek olan değerli "Talim ve Tcrbi-
ki toplantısındadır ki, inkişaf prog ye,, heyetınin bu biıyük işi başar-
ramını kati olarak tesbit ve kabul mnsını itimatla bekliyoruz. 
edecek ve Büyük Millet Meclisine Bu kadar muhım bir memlP1 
tasdik ettirecektir. Bundan evvel, meselesinın tetkik edilmek üzere 
henüz taslak halinde bulunan prog olduğu bir zamanda şahsi fikirle-
ramdaki ıslahatın tatbikine başlnn- ri.mlzi ve kanaatlerimizi söylemeyı 
maması ve mevcut teşkilfıtın de- bır vazüe bildik. 

ğiştirilmemesi lazımdır. Ancak. Meseleleri b:ışka cephelerden tet 
beklemiye tahammülü olmıynn kik ve bnska hal suretleri 2östere-

haren bu gih ı misııllcrle doludur. 

Genç Tiirlı. ciimhuriyetinin on al
tıncı yılım yasıyoruz. On altı yıldan 
beri inandığımız bir hayata, nıemlc· 
kette kök tutturmıya çalışıyoruz. 

Son günlerde kontrolcu \'n fını. bu • 
naın bir hnk kndnr bir mcsuliyet de 
olduğunu Jıilıu iui kendinden bckli
ye eğimiz Türk mnthuntı. ortayn bir 
tak.un mcsclct"r ııtmıstır. Bunlar hak 
krndn, Tiirk de\ letinın biıtün Jınssa -
siyeti sPfcrber bir haldedir. Ve bu 
gibi i lcrin olmuş olmnsmdan müte
essir olmıyon tek kimse yoktur. Te -
e~siirii azaltan nokta Tiirk milletinin 
temizlık ynpma kudretine malik ol -
duğunu, g.i ... tcrme'.iidir. 'I'ees5iirü 
hiisbütiin orttıdnn kıılrlırncnk olan 
ı.oktny~ gcliıı«c lıu, bir yarıdan Türk 
mntbuatmrn mii lıet tenkit yürütmek 
sıılithiyetini ı.unun n~·ni zamanda bir 
me uli,·ct old •ıgunu bilerek devam 
cttirm~i; bir ~andan da genç nesil
lerin iukıliıbırı miistchliki olmuktan 
ziyade müstalısili olnrok yctişıiril • 
mesidir. 

Ne illerin biri diğerinden tehlike 
li olan oportiinizın il<' doktrin softo
lığının tc irlcrinden uzak tut 1 
l ·r· u ması, 
rn ı değildir Bu iki tehl'k ı c arasın • 
d.a korkak yeti tirilmi ofurlar. Tnn
zınınt nesilleri gibi ikisi orası miitc
lıassı ı, idareı mnslnhatçı olurlar . Fa
kat eğer nesiller, bi7Zat inkıtap da _ 
'nlorı ıçindc 'ki hn tnn bn n b' • . • .. ır ımar 

'e ın a mcml~kcti olan Tü" ki d • r - ye e 
bu dnvalord-ın çok bir sc:v "'okt ) 

t
• • . .. • J ur 

ye ıştırılır, tnırlu olnrak m 1 l • csu o a-
rak, aluhiyctt; olorak yeti tirilir e, 
o .zaman hem oportiinizmc hem dok
trın o!tahğına knrşı mücadelenin 
ne oldtıgunu ynindc ve iş b d 
"ğ nşın a 
o reneccklcrındcn, TUrk inkılfıbı, a-
tadığı hnyotı tnze hamlelerle haki· 
knt kılmağn muvaffnk olur. 

. Genç 'l'iirJdye Ciimhuriyeti, bu -
Elin.' to:rc bir lınmlc :vnrntmnk peşiıı· 
d~dır. Bunu ynrntacnğmdan şiiphe -
ınız yoktur. 

B•ırhan BELGE 

cek olan meslckdaşlnrımızın kıy· 
metlı mutalealarını oğrenmek çok 
ıst.ıfadelı olacaktır Muhtelıf nok· 
t~ı naznrlnrın knrşıl şınasından ha 
kıkntın meydann çıkacagına unanı
mız vardır. 

Burada işaret ettiğim muhteJıf 
maarif meseleleri hakkındaki diı
şüncelerimi nyrı makalelerde ıza
ha çalışacağım. 

(•) Bu ltıylhn, cMnnrit' Vekftlcti Mec
muası• nın 1 Mayıs 192G tarihli 7 inci 
sa:rısındıı cıkmıştır. 
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Yeni Kabine Dün Mecliste 
Bu Haftaki Fenerhahçe 
G. Saray Maçını Hangi 
Takım Kazanabilir? 

lttif akla itimat Kazandı 
"Vatanda Geniş Mikyasta Müstakar Bir Huzur ve Sükun Tesis 

Fenerbahçe ile Galatasaray bu pa
zar, Fener sahasında karşılaşıyorlar. 

İki takımın bugünkü kadrolarile 
bu pazar alabilecekleri neticeleri tah 
min etmiye çalışacağız. 

Mukayese:erimize başlamadan, ra
kiplerin bu hafta çıkarabilecekleri ta 
kımları bir gözden geçirmek lüzum
ludur. Fenerliler bir kaç haftadır gör 
düğümüz takım şekillerini bir iki o
yuncu farkla muhafaza etmek mecbu 
riyetindedirler. Fenerin kalecisi, mü 
dafileri ve muavinleri deği~emez zan 
nındayız. Yalnız hücum hattında ba· 
:ı:ı oyuncuları tecrübe edeb[lirler. 

Etmek, Vatandaşları Anarşiden ve Cebirden Uzak Bir 
Havası içinde Bulundurmak Programımızın Başında 

Emniyet 
Gelir .. 

Ankara, 27 (Tan Muhabirinden)
Büyük Millet Meclisinin bugünkü 
toplantısında, celsenin açılmasını 

müteakıp Başvekil Dr. Refik Say
dam kürsüye gelerek yeni kabinenin 
programını okudu. Refik Sayda~ 

dedi ki: 

Başvekilin nutku 

Arkadaş"'. arım, 

Selefim sayın Celal Bayarın istifa-

\ 

yaçları dalına ve basiretle gözö
n iinde tutularak, koruma ve devlet 
iıletmesi ana prensiplerımizdendir. 

Arkadaşlarım, 

Bütün bu arzettiklerim hükumet 
faaliyetinde göze çarpacak ana hatlar 
dır. Bunların yanında, millet haya
tının lüzum gösterdiği daha bin bir 
mevzu vardır. Onları tafsil ederek si-

Haber aldığımıza göre, Fenerin Galatas':!rayın müdafii Adnan sı üzerine teşkili bana tevdi buyuru-
•ıkarmak arzusunda olduğu kadro ı . . .. _ lan kabineyi yüksek huzurunuza ge-

zi yoracak değilim. Sözüme başlar -
ken işaret ettiğim gibi, biz, C. H. Par 
tisinin programına sadık ve l.>nun ta
hakkukuna çalışan insanlarız. Parti
mizin bize çizdiği hatlar dahilinde ve 
Türk milletinin refah ve saadetine 

• . . . Bıznn hesabımıza gore, Galata.,.ı- ı tiriyorum 
şu c:ekılde ımış· h .. • ·· · 1 · - · F d · 

.. ~ . . . ray ucum mucssır ıgı ener e mu- Kabinenin programı şimdiye ka-
:ıusamcttın -- Lebıp Fazıl - M. Ra · h f "k b ı · ·r -· ' 

. . . avın hattının da a aı es eyıcı ıgı dar olduğu gibi mensup oldugumuz 
~at, An.<relıch~ F.sat - Şaban, Fıkret, ile müsavi hir kııvu0t ~rzediyor. .. . ' · · · 

matuf mesaide sizin vereceğiniz di -
rektıfler dairesınde çalışmalarımızı 
tanzim ve inkişaf ettirmek gayesile 
birleşmiş, ideali ve biribirine itimadı 
tamam b r kabine olarak huzurunuza 
çıktığımız itikadındayız. Eğer, bizi 
bu vasıflarımızla Türk vatanının ve 
milletinin yüksek maksatlarına hiz
met edecek kabiliyette ve kuv\·ette 
görüyorsanız itimat reylerinizle tal
tif ve takviye ediniz.,. 

Y Al. R N' · Cumhurıyet Halk Partısının p rogra-
a~ar, ı ını . tyazı. y ı F l"l F"kretı· açı a· · d 
B . b t k . .. a nız ener 1 er 1 ı:' mını tahakkuk ettirmek gayesınc a-
ızce u a ımın muavın ve mu- lırlarsa ıht.maı Lc::.ll'ierını biraz da-

l . yanmaktadır. 
dafaa hat arı, eldekı oyunculara na- ha arttırmış olarak yüzde on beş ka- · • k 1 ·11· b .. 

. inkılap anun arınm mı ı unye-
zaran, b~.ndan daha ıyi ~apıl~m~z. dar şanslarını farklandırabilirJe_r. ctesarsılmaz bir şekilde iş emesını ve 
Yalnız hucum hattında Fikretın ıç- 1 Şunu da daima hatırlamak lazım- adli te kilatm devamlı inkişafını te
t~. oyn:tıl~a~ı in~anı biraz düşün~ü- ı dır ki, Cemil gibi bir mcrke.z muha- min yo;unda ittihaz edilmiş olan ted
rur. Çunku ıçtekı oyuncu ekserıya cim ve onun yanında Bodurı ayarın- birlerin tatbikine hassasıyetle devam 
hücum teşebbüslerini neticelendir- da bi.r idarecinin hücum zıgzakları t k · d · 

. . . . _ e me azının eyız. 

mekten zıyade hazırlayan tarz arda veya hamleleri Fıkret ıçte bulundugu Müdafaa kuvvetlerimizin teslihat 
oynamıya mahküm kalır. Muavinler- takdirde onu bila ihtiyar müdahale t h' t tahakkuku 
le beraber müdafaa ve hücum ba!'l- gayretine fazlaca sürükliyebilir. O ve deç ıza dp~lograkmmı~ıı· .. el taa-

Başvekil Refik Saydamın sık sık, 
sürekli alkışlarla karşılanan bu nut
kunu tnkiben bazı hatipler söz al -

.• na evam e ı ece . mı ı mu a 
langıçlarını açmakta çalışması tabıı takdirde Fener hücum kabiliyeti hay k tl . . . h . 

1 
g<>-·· 

· · h uvve erımızın arp ıcap arına 
o~an b:r iç çok defalar kend~ ~u ~ li zaafa düçar olur. Bu ihtima~leri de re yetiştirilmesi 'yolundaki mes:ıiye Dr. Relik Saydam, Millet Meclisi kürsüsünde [ mışl~rdır. • .. • 
cımle:ıle beraber kaleye _so u aca gözönünde bulundurarak, netıce hak. hız verilecektir. . . . . . . . . . _ Hatıplerın sozlerı 
mevkıl~de bulunamaz. Bır takımın kındaki k::ın:ı::ıtimizi şu cümlelerle hu . .. \ at 14.45. Hakem Izzet Muhıttın. ı mız, ıstikametını her ışımızde oldugu 
en usta ve en tehlikeli oyuncusunu lasa ediy~ruz: Vatanda ge~.iş .mıky~ta mus•3 kar sım temin etmek ve hayat ucuzluğu- gibi parti programının ana hatların- Başvekilden sonra ilk söz alan 
bu gibi yarı idareci, yarı hücumcu Büyük farklı neticeye ihtimal ve- bir huzur ve suk~n temın et~ek, va- na matuf tahfiileri iktısat kaidelerır dan alacaktır. Devletçilik prens~pine Refik Şevket ince (Manisa); Büyük 
mevkide kullanmak için, behemehal rilemez. Fenerliler ilk golü yerlerse tanda~ları a?arşıden ve. ~ebırde~, u- nin salim istikametlerinde mütemadi dayanan mevzularda faaliyetimız ih- Atanın ebediyete intikalindenberi 
ortada ve yahut açıklarında güzel ve güç kalkınırlar, birinci devre bera- zak bır emnıyet havası ıçınde bu !ln- yen tahakkuk ettirmek en samimi e- tiyaçları, ehemmiyetlerine ve bu bap geçen iki bucuk ay içinde ikinci bir 
isabetli şutle delici oyunculara malik berlikle biterse iki taraf icin de mü- ~urma~. p~o~~mımı~ı~ başm~a g: - mellerimiz arasındadır. taki im.kanlara göre sıraya koyarnk hüklımete itimat reyi verilmek üze-
olması lazımdır. savi olan galib1w•t '"rnsı daha ziya lır. ReJımımızın teşkılatı esa;ıye .. a- Milli paramızın fıili istikrarını ko- temin etmek ve devletin iktısadi te- re bulunulduğunu işaret ederek de-

Fe nerbahçenin Fikretten sonraki Fenere teveccüh eder. nunu ile tesbit ettiği umdele~ e mu~s rumak başlıca umdemizdir. şekkiillerinin işlemelerini ve bunla - di' ki: 
dört muhacimi bizim söylemek iste- ses içtimai niz?mını koruma. ~n mu- Devlet bütçesinden verilen maaş rm üzerindeki kontrolları kurul..ışla- _ Halk Partisinin icrai kuvvet-

h. · · · d. Id e 1 l 'lesmın mun . 
diğimiz kadar isabetli şütlere malik ' ı • ım ışımız ~r ... ar_ ma . 

1 
. ve ücretlerle devlet sermayesile ku-- rındaki. maksada cevap verecek şekil- lerini vekall!tcn ifn eabcek olan '\re-

görünmüyorlar. İclerinde Şaban, ha- Güreş Şampıyonası t~zam :eedbılgılkl bır s~~~~~~e.~i~esı- rulmu mu~- clcrdek ı maıı9 ve il.o-- de YV ;o ... rtın1'"1n n-.Qeaaac,,J -nl'5betlnC.fe killerimızin simaları de_ğjsebilir. Fa-
. • . . nı temın ece çare t] asında ahenk teslsı ve IJU es- teKemmuı eLLı.ı:mt:K yuıuuu •CU>.'1-' ....... ~ kat hıçbır zaman ut:!gl~ıı ) t:I,;"~ v ........ zı oyunlarında ısabetlıdır. 1· • H ırfıklar ··ı d -· Vazifelerin ehiJini- re er ar b 

Fakat acıkta oynıyacağına göre Çift az cmmu e ecegız. f . nada bu müesseselerin salim ı.r su- cektir. programımızın esasıdır.,, 
t hU'!. 1 ~ . d b. • 1. .. 1 ' ne tevdiine ve memurların ter 1 ve rette işlemesinin de temini üzerinde Toprak altı servetlerinin istismarı- Hatip bundan sonra bazı temen-op suı-uş erın e ır açıga azım o a- Türkiye güreş federasyonu Osloda . d d 1 t ı· akatin esas . . b·ı 

k k . d 1 · d -·ıd· ş · terfihlerın e a a e ve ıy hemmiyetle tevakkuf ettiğimız bır nı iktısadi kalkınma planımızın ı - nilerde bulundu, ve bu arada top-ca a ar seyya ve serı egı ır. a yapılacak olan Avrupa güreş şampı-
1 

dikk t edeceg-iz e · · d 
- . · tutu masına a · d B rtayeye matuf me.;aıyı hassa tediye muvazenesi bakımın an raksız çiftçilere toprak tevzii işi ü-banın oyun tarzı, takımın hucum yonasına iştirak edeceğimızı resmen • • • mevzu ur. u b • 

D etimiz b . da tahakkuk e~t,re- hazineye kuvvet verici ehemmiyetli zerinde durarak bunun bir an .:vvel hattında en müessir ve tehlikeli o- bildirmiştir. iŞ sıyas en kısa ır zaman 
l · bir mevzu olarak telakki etmekteyiz. neticelendirilmesini istedi. ' yuncu F ikret olduğuna göre, daha Federasyon ayni zamanda He sın- ceğiz. 

ziyade içe uyar. Yani Fikre~in arık- ki'de de karsıla<:malar yapılması içın Büyük bir itina ve dikkatle tesbit Maarif siyasetimi:& AlelUmum tüccari mübadelelerde Bunu müteakıp kürsüye gelen 
ta, Şabanın içte yer almaları ihtimal ı teklifte bulunmuştur. edilmiş ve uzun senelerin tecrübe:e- normal yolları takibe taraf~.ar ol~ıak 1 müstakil Mcb'us Hüsnü 1:<.itapçı. (!~-
daha muvafıktır. Milli güreş ekipimiz bu müsahn rile memleketin menfaatlerini erı iyi Memleketimizin maddi refahı ve la beraber ayni zamanda dunya ıktı- ,mir) okunan pragramın hır partı hu-

Galatasaray takımı 

Galatasaray takımına gelince, o
nun da müdafaası Fener gibi fişek 
tarzda oynamak gençliğini olduk
ça kaybetmiş görünüyor. Topun gi
dişini iyi takip eden tecrübeli müda
filer oldukları için ekseriya icap e
den yerlerinde bulunuyorlar ve bu 
suretle manevra kabiliyetlerindeki 
kıvraklık eksikliğini pek belli etmi
yorlar. 

Yalnız şunu unutmamalıdır ki, çok 
kereler muvaffak olan bu müdafaa 
usulü seyyal ve tereddütsüz derin oy 
nıyan muhacimler karşısında iflas e
debilir. 

Galatasarayın muavin hattı, bu
günkü imkanlara göre, vasattan iyi
dir. Yalnız besleyicilik kabiliyeti Fe
nerden azdır. 

Buna mukabil hücum hattına ye
ni giren ve bir iki haftadır önündeki 
rakip müdafaalara rahat nefes ald1r
mıyan merkez muhacimleri Cemil 
vardır. Daima topun üstünde bulu
nan Cemn:n yanında da bir Boduri 
bulunuyor. Necdet ayağına aldığ ı 
topla beraber kale ağzına kıvrıhp 
sayı tecrübesine girişecek çağını aş

mış olmasına rağmen sürüşleri takı
mına faydalı olacak haldedir. 

Öyle tahmin edilir ki, Galatasaray 
açıklarile hücuma geçtiği zaman ek
seriyetle şandelli oyun sistemini ta~
bik edecektir. Yan çizgisi hizasından 
tac çizgisine kadar toT)u sürdükten 
sonra ortalıyarak merkezdekilere gol 
şansını aktarmak tarzı eski olma~da 
beraber binn:sbe ağırlaşmış bugün
kü mi.idafaalara karşı hala müessir 
olrı bilen bir çaredır. 

Hangisi kazanır --Y'ukardanberi anlattıklarımızla i-
k i takımın hafif ve kuvvetli gördüğü
müz taraflarını kısaca izah etmiş ol-

du}« 

kalar için çalışmaktadırlar. Avrupa bir şekilde koruduğu vazıh bir suret- iktısadi kalkınması ancak kültür se- sadi şartlarının icabı olarak karşılık- kumeti programı olmayıp bütün bir 
şampiyonası 23 n_isanda baş1ıyacak, te anlaşılmış bulunan dış politikamız, viyemizin bunlarla muvazi olarak lı menfaatler ve müsaadeler yolu ile lmmet ve memleket tarafından be-
28 nisanda bitmiş olaca~tır. tuttuğu yolda devam edecektir. Cüm- yürümesile mümkün olacaktır, kanaa tediye bilançosunun mütevazin olma nimsenen bir program olduğunu 

o --- buriyet hükumetinin şimdiye kadar tindeyiz. Türk çocuğunu daha ilk ta~ sına dikkat edeceğiz. söyledi ve: "Biz burayı terkeder-

d Y 1 ak yapmış olduğu taahhütler tam bir sa- sil yaşında iken mektebe alarak. zek.a. Diğer taraftan mahsullerimizin ken memleket işlerinin en gi,iz~l b~ Bayram a apı ac dakatıe ifa edileceği gibi, teessüs et- ·ıstı'dat ve faaıı·yetı·ne uygun bır sıt- ·t·b art d · ed·ı -· mutmain gı 
dış piyasalarda revaç ve ı ı arını 1 tarz a ıcra . ı ecegıne -

T M 1 miş bulunan dostluklar da anana:nı- sile takip ettirmek memleketin ilimı tırmak için mi.ihim ihraç mallarımı- diyoruz., ded'ı. 
urnuva al'! arı zın ı'cap ettı"rdı·gı-. vefalı şekilde muha h . nların ye- 1 d k . f tz ~ sanat ve pratik i tıyacını 0 . zm istandardlanması yo un a ; aa- ı Kürsüye gelen Halil Menteş ( -

Fenerbahre, Galatasaray, Beşiktaş faza ve tekamül ettirilecektir. tişkin varlıklarile karşılamak, maarü liyetlere vüsat vermek kararındayız. mir) çiftçinin kalkınmasını temin e-
klüplerile beraber gayrifcdcre klüp- Maliyemizin ana prensipini, Cüm- işlerinde tutacağımız e~aslı .y~ld~r. Normal faa1iyetlerile memleketin decek tedbirler üzerinde hükumetin 
]erin bir araya gelmesile bayramda huriyet devrinin ilk olarak memleke- Bu yolda emin yürüyebılmek ıç~u'. ılk iktısadi nizamına faydası olan hususi daha yakın bir alıika göstermesini 
müsabakalar yapılacaktır. timizde temin ve itina ile muhafaza tahsili öğretmen ve eğitmenlerım~~le teşebbüslere kıymet ve kuvvet vere- istıiyerek bazı temennilerde bulun-

Üç gün sürecek olan maçlar Tak- ettiği hakiki ve samimi manas! ile vermiye çalışmakta devam edeccgız. ceğiz. du. Ruşeni (Samsun) hiikfımet prog-
sim stadında olacak, karşılaşmalar denk bütçe esası teşkil edecektir. Ta- Mevcut liseleri, keyfiyetçe olgunlaş- Sağhk işlerimiz ramınm en mühim noktasının mil"!.! 
neticesinde en fazla puvan alan klu· ahhiitlerimize olan sadakat tediyele- tırmak ve yüksek tahsil müesses.el': müdafaa kuvvetlerimize verilen e-
be stadyum idaresi tarafından bir rimizdeki intizam sayesinde gittikçe rine tam haz.ırlayıcı mektepler halı- Cüm.huriyetin teessüsündenberi hemmiyct olduğunu tebarüz ettirdi. 
kupa verilecektir. artan devlet itibarının takviyesi bu ne getirmek emelindeyiz. A~kara. , .~s- m emlekette yepyeni bir devlet sıhhi-

Müsabakaların programını aşağıya esasın büyük bir hassasiyetle takibi tanbul üniversiteleri ile dıger yuk- yeciliği kurmak ve halkın hayatını Başvekilin teşekkürü 
yazıyoruz: ile mümkün olabileceği kanaat.inde- sek tahsil mekteplerinin in~işafı ya- korum~k sye.;ıyle tkıp edilen prog-

K rt 1 · · h h d inki kt' Turk çocu Rey tasnifi neticesinde mevcudün 1 - Salı. Galatasaray - u u uş, yiz. Memleketimızın er sa a .a - kından takip edilece ır. - ram dahilindeki çalışmalara devam 
saat 12. şaf ve umranına matuf mesaı pro~- ğunu ahlakı temiz, ruhça ve b~.de11ce olunacaktır. Bu arada bilhassa tıbbi ittifakiyle yeni kabineye itimat be-

Beşiktaş - Şişliı saat 13.45. ramlarımızdan bu sahaların herkbık- sağlam, milletine, vatanına, . ct~mhu~ ve içtimai yardım müesseselerinin yan edildiği anlaşıldı. Bu neticenin 
Fenerbahçe - Beyoğluspor, saat rindeki ihtiyaçları süratle taha11.. u ; ete ve inkılaba sadık yetış ır:me ve sıhhı" mücadele teşekküllerini:ı ih- sürekli alkışlarla bildirilmesi üzeri-

d r -Y f d. T 'h k .. 15.30. ettirecek şekilde ve mali bakım an aarifimizin başlıca hede i ır. arı tiyaçları ve imkanları dahilinde inki- ne, Başvekil kürsüye gclere şu soz-
2 _ Çat'şamba. Fenerbahçe - Kur- sıkınbsız karşılıyabilecek. çerçeveler me dil inkılabımızın milli ruhun do- şafına gayret edilecektir. lerle teşekkür etti: 

tuıuşt saat 12. 1·çı·nde tanzim etmek azmindeyu:. . vğuşuna ve kuvvetlenmesine verdiği kd ı "Arkadaşlarım, gerek bendeniz Ana yurda getirilen ır aş arımı-
Galatasaray - $isli, saat 13.4

5
. Umumi hizmetlerin ifasını teının hızı artıracağız. zın refah ve saadetlerinin temini hü- ve gerek kabine arkadaşlarım hak-

Beşiktaş- Beyoğluspor, saat 
15

•
30

· edecek varidat membalarını tanzim Demiryolu inşaatı cümhuriyet dev kCımetin ehemmiyetle takip edeceği kımızda gösterdiğiniz itimada a1'71 

3 - Cuma. Beşiktaş - Kurtuluş, ederken istihsali ve vatandaşların te- rinin çizdiği büyük program daire- işlerdendir, Mali imkanlar nisbetin- şiıkran ederiz. Her vazifemiz ve her 

saat 12. diye kabiliyetlerini tazyik etmemiye sinde devam ettirilecektir. Demiryol- de bu gayenin tahakkukuna da çalı- işimizde bu itimadınızı muhafaza et 
Fenerbahçe - Şişli, saat 

13
•
45 

dikkat edeceğiz. Vergilerim'izde dalı- larımızın iktısadi ve teknik esaslar şılacaktır. meğe ve ona layık olmağa çalışaca-
Galatasaray - Beyoğluspor, saat ma mütekamil ve vatandaşlarla dev dahilinde inkişafı için başlamış olan Gümrük mevzularını ve muamele- ğız . ., 

15.30. let hukukunu ayni seviyedde kdoruya- harekete kuvvetle devam olunacak- lerini ıslah ve tanzim ve inhisarlarda Meclis Reisinin sözleri 
//allanın lig maçları cak tarh ve tahsil usullerin e evam- mali olduğu kadar iktısadi ve sıhhi 

28- 1- 939 Cumartesl. günü yapıla- lı ıslahatı tahakkuk ~ttirmek maliye.- tır. ht ldu hedeflerı· de go"zo"nu··nde tutarak ras-

cak maçlar; 
Beşiktaş stadı: 
Anadoluhisar - Karagümrük, saat 

14.30. Hakem Ziya Kuyumlu. 
29_ 1- 939 pazar günü yapılacak 

maçlar: 
I<'enerbahçe stadı: 
İstanbulspor - Top~apı A takım

ları saat 13. Hakem Ahmet Adem. 
Yan hakemleri Ziya ve Fikret. 

Fenerbahçe - Galatasaray A ta
kımları saat 14.45 hakem Tarık. Yan 
hakemleri Fahrettin ve Ekrem. 

Beşiktaş stadında: 

mizin en başta gelen iştigal mevzula- Memleketin en ziyade mu aç 0 

ahaı.k ku halinde en yiıksek yonel clışmaya devam edC'ceğiz ser~ rından birini teşkil edecektir. Her ğu ve t "' u . _ 
gı-· tabii içkilere karşı makul tedbirlerle fennı 

V esile ile çiftçi ve köylü vatandaşla- ve feyizli neticeler verece . . . 
1 B M M lısımı ve içtimai bir surette ınücade e et-rımızın vergi yükünü tal\!if ~py- bulunan su iş)erine · · ec -

!erimizin iktısaden siiratl! lta~a- zin.gösterdiği büyük alaka sayesin~e mek eme1i.ndeyiz. i . 

= 
l % geniş bir planla başlanmış oldugu Ziraat işleri üzerinde önemle, tına 

- · d m ile duracağımız büyük davalarım1z-
Bog-azı'çı· _Galata f"'~r-ıer N. t~ın- :mtı}ıimunuulur. Bu mesaıye eva k 

~~~ dan biridir. Çiftçinin emek ve va -
larl Saat 9.30. Hakem Adnan Akın. olu'nacaktır. 1 k d t 

tini kıymetlendirmek. istihsa :ı re 
Karagu··mru··k _ Feneryılmaz .A ta- Diğer naf1a ve amme hizmetleri ü- ak k 

ve kabiliyetini artırm . azancını 
kımıarl Saat 11.15. Hakem Şazı Tez- zerindeki çalışmalar da ayni hızla yü- .. k lt k · 

ve yaşama seviyesini yu se me zı-
rüyecektir. 1 · 

raat programımızın esas ve gaye crı-1 ktı sadi işlerimiz 
dir. 

Ormancılık siyasetimizde halk ihti-
İktısadi salahlardaki çalışmalan -

can. 
Süleymaniye - Vefa A takımları 

saat 13. Hakem Feridun Kılıç. 
1 

Beşiktaş - Beykoz A takınılan sa-

İkinci celsede. mlistacel kanun 
layihalarının müzakeresinden ve 
Trabzon mebusu Hasan Sakanın içti
maa nihayet verilmesini istiyen tak

ririnin kabulünden sonra reis, Abdili 
halik Renda. şu sözlerle beşinci inti
hap devresi içtimalarını kapadı 

"Muhterem arkadaşlar. intihabın 
yenilenmesine ve inikada nihayet ve
rilmesine dair ittihaz buyurduğunuz 
kararlarla bugün B. M. Meclisinin 
beşinci içtima devresi sona eriyor. Bu 

(Devamı S: 8, S: 6 da) 



.. 
iİ.TE BUNU 
BİLMİYORDUM! 

Ni~in §oför demi§? 

Otomobil kullananlara niçin şo
för dendiğini bilir misiniz? Bu 
sözün aslı fransızcadır. İlk otomo

biller şimdiki gibi işlemezdi. Kö

rnürle işletilirdı. O zamanlar. oto-
rnobil çalıştıranlara şoför dendi, 

Rırk elli yıldır otomobiller kö -

rnürle işlemiyor. Eski sistem de -
ğişti, ama şoförün adı değişmedi 
Bu ad da otomobille beraber dün· 

yaya yayıldı. 

* 
22 kilometre 

İnsanların şimdiye kadar hava

da en çok yükselebildikleri mesa

fe, 22.066 metredir. Halbuki bun
dan otuz yıl önce, ancak 115 aıetrE" 
Yilkseğe çıkılabilmi§ti 

* 
6 kilo zayıflamıı 

Maurice Rossi adında bir uçu
cu 60 saat süren bir tayyare uçu
şundan sonra tartılmış ve bu kısa 
müddet içinde 6 kilo zayıflamış ol 

duğunu görmüştür. 

* Resimde gördüğünüz garip 
kuş. iki yumurtadan fazla yumurt
lamaz. Yumurtalardan b iri çatla
yıp yavrusu çıkar çıkmaz na, öbür 
yumurtayı beklemeden hemen ku
luçkadan kalkar. 

* Bu yakınlarda köpek, kedi, ta

vuk gibi hayvanları, üzerlermde 

yaşıyan parazitlerden elektrik şu

e.ile kurtaran bir alet yapılmıştır. 

*Resimdeki saçlusakalh adam, 

her gün bir litr~ deniz suyu içmek 

te ve bunun sıhhatli ve kuvvetli 

olmasına çok yardım ettiğim soy· 

!emektedir. 

Son Kalan Kurşun! 
Hikaye Yazan: D. T. 

Kovalanıyordu. Neredeyse 
yetişeceklerdi, tutacaklar

dı. Kfmotllr, clld, etlhi parça 
parça edeceklerdi. Belki yakıp, 
külünü dört bir tarafa savuracak
lardı. İşte, at kişneyişleri, nal ses
leri duyuluyordu. Halbuki o, ya
yaydı. Alabildiğine koşuyord~. 
Ah, bir an önce, ilk köye vara~ıl
seydi, Koynundaki kağıdı yenne 
götürebilseydi. Ama nerede.. O~
man, korkunç hışıltılarla seslen~
yor cıvık toprak adımlarını kesı
yordu. Bir aralık, peşinden koşa~ 
atlının nalını alnında hisseder gı
bi oldu, durdu, rüzgar, s~l.~~~şıa-

. d ın-.1 goturuyor-
rını alıp gerılere o,,. - ., 
du. Düşündü: Ne yapsam··· 

* 
H 

asan, 15 yaşında'. y~~t bir 
Türk çocuğu idi. Duş~, 

d adımını ataratmaz çetecıJ1.. 
yur a da Türk ordusu
ğe başlamış, sonra .. .. k a - ··ırn yazılmıştı. O, buyu Y 
na gonu . ir-
b devletler, hele blr yere g 
8:"cı .. sün orasını ne insafsızca 

ınıye gor , "lird" Hem 
- ·· düklerini çok iyi bı 1

• 
somur bo du -

diye bir yabancının yun 
ne ğu altına girmeli idi? Yurdu kur 
ru 1 canı çıkana kadar sa-
tan ana, b üd 

ı a and etmişti. Onu ır m 
vaşm y k - . k i~lerde çalıştır-
det, orduda uçu -s 

dılar. Sonra, ilk hatlarda, haberci 

olarak kullanılmıya ba landı. İ te 
şimdi de, uç giın oşırı yerden aldı
ğı yazılı haberi alay kumand.ınına 
getirirken duyulmuş, pcşıne duşül
müştü. .. 
A rtık çare yoktu, neredeyse 

tutulacaktı. Koynundaki 
yazılı kağıdı çıkardı . Parça parça 

etti. Bır kısmını çiğneyip yuttu, kı 
lanları da belki böyle yapacaktı 
Fakat ağzı o kadar kuru. neies al
mak ihtiyacı o kadar çoktu K:ı, bu 
işe devam edcmiyeceğ.ni anladı. 
Onları mümkün olduğu kadar kü
çük parçacıklar halinde pı:ırça par
"a ederek havaya savurdu. Bu sı
;ada, ilk takipçi de kendisine ye
tişmişti. İ-ite ona doğru, yüksek 
sesle haykırdığını da duyuyordu. 
Hemen tabancasına sarıldı. .. 
A ksi gibi, tabancasında da tek 

kurşundan fazla kurşun kal 
mamıştı. Bir saniye içinde şımşek 
hızile şunları duşundü: Şimdi ta
bancamı, şu üstüme doğru dörtna
la kosan adama çevirirsem. onu a
tında~ aşağı cansız bir heybe gibi 
kaskatı yere yuvarlamak içten bi
le .ieğil. Fakat .. Onun arkasından 

Nasrettin 
Hocaya Sorarsanız : 

~:J ~ _,,r .•. - iiiF' .. -

TAN 

- ~ 
EGLE NCELI 

OYUNLAR 

Buradaki + işaretli yerlPri kırın ıZl, - işaretlil eri sar?" X işareti olan
ları da mavi renkli kalemle boyayı nız! Bir kaç işaret bırden bulunan 
yerleri, o işaret:.Criı1 renkleri ile boyayacaksınız! 

A 
• ~ E f 

~~ ;; . !>.:::::;. 
( "'A- 11 G 

,.. Bu ııry•\.,ın no ~ 
kıcdıı:uu harr

~U~~j ini biri,.~ r~rrlr 
buluı> 1 

Kim Olsa 
Şaşırır 

Arkadaşınıza deyin iz ki, ben size 
sıra ile on adet söyliyecegım. Siz 

Sizi, bu 36 odalı konağa hapsetr. u ben im her söylediğim adede karşı 

mi ler._( i§aretli odadasınız. B>·~.=Çh-~k·"'~ o adedin bir fazlasını söyliye-
işarctli yerden sokağa çıkmak is- ceksfnlz. Cevabınızı hiç düşunmc

dcn ve çahucak vermeniz lazım
tiyorsunuz. Odalurın kapıları yal- dır. Mcselii b n 8 der demez sız 
nız bir tarafa doğru açılmaktadır. derhal 9 diyeceksiniz. Ben 308 dc-
Aksi tarafa itilirse açılmıyor, ka- yince hemen 309 u bastıracaksınız. 
panıyor. Kapının ne tarafa doğru Bu tenbih bittikten sonra. sıra ile 
itilirse açılabileceğini görüyorsu - şu rakamları söyleyin: 
nuz. Acaba, soknğa çıkabilmek için 8 ; 1, 19. 201, 907, 1622, 28. 809, 
hangi odalardan geçmeniz lazım- 327, 12. 4099 .. 

1 dır? Kurşun kalemle çizinız. L___ Göreceksiniz ki, arkadaşlarınız 

bu sayılardan her birin in bir faz. 
gelenlere hangi kurşunla, neyle lasını söylerken bazan yanılacak-
kar~ı koyabileceğim? Yakalandığı !ar, hele muhı:ı kknk 4099 ıın bir 
takdirde kendisine yapılacak ışken- fazlasını söylerken, 4100 dcmiye-
celerı gözünün önünden geçırdi. cek 5000 diyeceklerdir İnanmıvor-
Bclki de ona zorla, eziyetle birçok sanlZ bir tecrube edinız, kım olsa 
şey söy'ctcbilirlerdi. Şu halde bu şaşırır. 
kurşunu kendi alnına sıksa nasıl 
olurdu? Gönlü buna da pek razı ol· 
muyordu. Öz yurdunu elinden al
mak için tiı buralara kadar gelen 
bu insanlardan birinin bile eksil
mesi kardı. Hem bu kurşunu o, ken 
disini öldürmek ıçin mi taşıyordu? 
Hasan. tam. atlı düşman kendisini 
tutacağı zamr~"l. elini kaldırdı ve 
düşündüğü iki i;-'tcn birini y.aptı. 

Ne dersiniz çocuklar, Hasan bu 
kurşunu kendisine mi sıktı, yok
sa ır.'lrşısındakine mi? 

Altı Tane BirOn iki 
Size altı tane birin on iki ettiğ.ni 

söylediğim zaman tabii güldüniız! 
Ama haksızsınız. İsterseniz ben si
ze bunu isbat edeyim: 

11+(11 :11) = 12 
Nasıl haksız mıyım? 

Dediğim yanlış mı? Altı tane 
birden 12 yapmak mumkün değil 
m i imiş? 

Öğretmen - Kaya, niçin bir haf· 

tadır vazifelerini hep yanlış ya

parak getiriyorsun? 

Kaya - Bir haftadır babam ev

de yok da ondan efendim. 

Kim Daha 
Dikkatli? 

Kimin bir bakışta bir çok şey
leri aklında tutabildiğini anlamak 
ister m isiniz? Öyleyse, bir büyük 
tepsi alınız! İçine, çivi, kağıt, cam 
kalem gibi ayrı ayrı cinsten on iki 
şey koyunuz! Hnkes tepsıdeki eş.
yaya bir dakika kadar iyice dikkat 
edecektir. Soma hemen, bir örtü 
ile tepsiyi örteceksiniz. Her çocuk 
eline bir kağıt, kalem alıp gördü
ğü eşyadan aklında kalanları ya
z ca r m dnha çok şey babr
lnrsa onn bravo! Du tecrubeyi muh 
telif şekillere sokmak mumkün -
dlir. İsterseniz. eşyanın sayısını 
çoğaltır, yahut, müddeti uzatıp, 

kısaltabilirsiniz! Hatta herkesi te
ker teker dışan çıkartıp içerde bsu 
eşyayı değiştirir ve hangi e_şyanın 
kalkıp yerlerine hangilerır.in kon
muş olduğunu da sorabilirsinız. 

Siz Ne 
Dersiniz? 

İlhan bir tablo gördü. Tabloda 
üç vapur resmi vardı. Üçü de ayni 
ıstikamette gidiyorlardı. Ama, iki
sinin dumanı, geminin gıttıği ta
rafın aksine. ijçüncününkü vapur 
istikametinde uçuyordu . 

1 

Kutup seyyahı 

Kutup seyyahı, uzak memlPket
lerden kalkmış aylar sonra bura
lara gelmişti. Başka bir Kut.ıp sey 
yahile karşılaştı. Sordu: 

- Affedersiniz, Şimal Kutbuna 
varmak için daha çok gidecek mi
yim? Öteki cevap verdi: 

- Daha ne kadar gideceğinizi bi· 
lemem ama, her halde yüzgeri dö
nüp yürümeniz lazım. Çiınkü bu· 
rası Cenup kutpudur. 

Unutkan değilmiı ! 

Altay çantasını unutmuştu. 

Dönüp aldı. Öğretmen ona bir da
ha böyle unutkanlık yapmamasını 
söyledi. Altay: 

- Bu nasılsa bir kere oldu. Ben 
unutkan bir çocuk değilim. dedi. 

Bu sefer de çıkarken kapı aralı
ğında bıraktığı şemsiyesini unuttu. 

BiL 
ME 
CE 

BULMACA 

- Beni ı;eyreden çocukların ne
rede olduğunu bulabilir mısiniz? 

B - (ma) • (ya) - (tu). (B) (gı)
(lar) - (tan) - (L) - (A) - (nı) 

(par) - (!) 

Buradaki 3 harfle 8 hcceyı di
lediğiniz gibi bit"lcştircrek dört ke
limeli bir atalar sözü bulunuz! 

Bu bilmeceleri halledenlerden 
25 kitiye muhtelif hediyeler 

verilecektir. ----.v- - - -İlhan: 
- A .. Bu resimde bir yanlışlık 

var. Vapurların üçü de aynı tarafa 
doğru gittikleri halde birinin du
manı başka, ikisinin dumanı baş • 

_. • --<4~4-------------......... 
ı Bdmecemizde 

ka istikamette rlalgalanıyor. dedi. 
Tablonun res~amı cevap verdi: 
- Ya iki vapur rüzgardan daha 

hızlı gidiyorsa ve üçüncünün sü-

! Kazananlar 
ı B .. ' .::!,!" '!...."'.:."~u_ıaylamız.dadı-r. 

rati rü;;;cı;;;=.b:;n ... ;;"' d::-
ceksiniz? Y 

Bu işe sb: ne dersiniz? 

I I lrf Uu1e "'oklu Mahfuzdur ı 
V•pon: SALiH 

-~----
. bu eksikti! Bu yaş

- Eh llocııın bır bir olup tayyare 
rocuklıtrla 

... Nerede ise ~eni oaraşütle tepemi· 
ze inerken göreceğiz de giilcccğiz ... 

Nasrettin Hoca - Ben tepenize inmi 
şim bir şeycik değil fakat tayyare kuv· 
vetlcrindeıı mahrum olmanın büyük fc
liılu ti.-

... Kendi havasana hAkim olamama
nın fecaatini çocuklarımızın kafasına 

şimdiden yerleştirl'em yarın m~mleket 

böyle bayram günlerinde mal, bir Mkı
§ık gününde de can yardımı görür! 

- Uğur ola Hora k b • · . m, ur anının de.rı-
sını vermeğe mi gidiyorsun? 

1 nn sonra ~ . r"u.n ba! .• 
o'-·nu;>o ~ 

uçuru.Yor, .ı 

Na~rettin Hou - E t f k k ve, a at ben 
~~b.anımın derisini az görüyorum da 

dirısıni d b b ' e era er Tayyare cemiyetine 
hediye etmete gidiyorum hazret! 



Baıvekilin 

Bevanatı 

Fransa Hiç 
Bir Tehdide 

(Başı ı ncfü) .Al d 
daş yazı Y'ilzn1altta serbest olacak 1 rm ıyo r 
ve onun bu serbestisi.niıı hududla -
rını da kenwsiyle hem ahenk ola- (Batı 1 incide) 
cak hususi bir kanun tayin edecek B. Blum fle ayni :fikirdeyim. Böyle 
tir. bir teşebbüs, Fransayil şeref bah.şe-

Blzce yazı ve fikir hürriyetleri - decektir. Harp, bir delilik ve büyiı.l~ 
nin hududur.u en iyi ve en aağlam bir budalalıktır. Fakat Fransanın 
bir ~ilde ~izecek amil, muharri - menfaatlerine dokunulan her nokta 
rin vicdarud. r. Hiç bir hürriyet baş da Fransamn kati bir "hayır,, ile 
lı başına gaye olamaz. O, daha yük mukabelede btılunmasr Iazrmdrr. 
sek bir hedefe vusul için bir vası- Fransamn kuvveti, onun bu suretle 
tadır. Bu hedef memleketin ali hareket etmesine müsaittir. Büyük 
menfaati ve vatandaşın şeref ve Harp esnasında kıymetini takdir et
haysiyetidir. Hakikaten hür olan miş olduğum İtalyan milletine olan 
ve indi ihtiraslardan kendini koru muhabbetimi unutmadım. Fransa, 
yan bir kalem başka ~ir hedef gü mülki tamamiyetine, Şimali Afrika
demez. daki' İmparatorluğuna veyahut müs 

Türk matbuatının bu kadar se temlekat İmparatorluğuna dokunu1-
nedenberi geçirmiş olduğu keşıne- rnasma ve serbest münakalatını'l 
keşlerden s.>nra nihayet bu hedefi müteessir olmasına müsamaha ede:, 
takdir edeı!f'I': kadar olgun bulun- mez. Yarınki vazifemiz, çetin ve a
duğuna inan2nlardanız. Artık o, ğ:rr olacaktır. Fransanın, İmparator
hürriyeti anarşi ve hercümerç kay- tuğunu ve bilhassa bugün kuvvet
nağı veya zıHet yatağı yapacak ten başka bir şey tanımıyan dUnya
merhaleyi atlatmıştır. Ne gözü yu~ da müdafaaya her zaman amade ol 
mulu ağn a~.Jt her gelip geçene sa duğu idealini korumak dçin mi.itte
taşan hiciv \e hezeyanname ve ne hit olması icap eder.,, 
de bir elini uatam diğer eliyle de Hüktimetin Fransu; fmparatorlu-
düdük çalar1 bir şaklaban. ğunun tamamlığınr sıyanet ve Fran-

Türk muharriri, şerefli hür bir sız İmparatorluk yollarını muhafaza 
insana layiıt olan ağırbaşlılığı, ve - siyasetine ait itimat takriri ittifak 
kar ve temkini kendine şiar edi - ile kabul edilmiştir. Fakat hükfıme
necek vaziy~ttedir. O, hürriyeti ne tin bu yoldaki teyakkuzuna ait tak
kaside yazmak ve ne de inkar ey- rfr yukarıda anlattığmu.ı Ş€Ikilde 

lemek, iftira ve isnadda bulunmak kabul olunmuştur. 
için kullanır Hakikati olduğu gi- Fransa, dörtler konferansına 
bi söylemekten çekinmemekle be - taraftar değil 
raber yalandan da ayni titizlikle Paris, 27 (A. A.) _ İyi malumat 
kaçınacağında şüphe yoktur. a!makta olan mahafil, Fransa hükıi-

Yine hiç ş!iphe yoktur ki, BafVe- metinin İtalyan mutalebatı meselesi
kil yazı hürriyeti hakkındaki be - r.i halletmek ıcin Münih konfE:ransı 
yanah yaparken Türk matbuatının tarzınria bir oörtler konferansı akte
bu faziletlerine ve bu olgunluğu - cilmesine aleyhtar olduğunu beyan 
na in<tnmış ve güvenmiştir. Ve bi- etmek~edir. Diin mebusan meclisin -
zim de bu mfltbuatın onu tekzip ve de B. Bonnet ve B. Daladier tarafın
nadim etmiyeceğine derin bir ima-d dsn akti tek1:1 edilmiş olan beynel-
nımız var ır milel konferansın gayesinin bütün 

Bu münas~betle hem hükumeti · m11letleri aıaı... '\dar eden ve Avrupa
hem de matbuatı tebrik ediyoruz. ya müteallik bulunan meselelerin 
Hükumeti tebrik ediyoruz çünkü i< affesine şamiJ olacağı söylenmek -
canlılığın meıar sükutu ile kaplan tedir. Hususi bir mevzuu tetkik ede
mış yerlerde değil ses ve sada yük cek mahdud ı:-ır konferans akdi mese 
selen yerlerde olduğunu aleme ilan lesi katiyyen mevzuu bahis değtl -
ediyor. Matbuatı tebrik ediyoruz dir. 
çOnlfü Türk milletttıe a:zaınt hli - AY'lf mahafil, Alman gazeteleri -
metler. ifa e~ebilecektir. r.in daha şimdıden Fransız nazırlan-

Beden Terbiyesi 
lstişaQ! Heyeti 
Toplantdarı B.ltti 

Beden terbiyesi umum :müdürlüğü 
merkez istişare heyeti mekteplerde 
tatbik edilecek talimatnameyi g~ 

rüşerek kabul etmiş ve toplantıları· 
na nihayet vermi~ir. 

Nisan sonlarına doğru teşldlAt ni
zamnamesi ile alakalı talimatnamele
ri. müzakere etmek üzere tekrar top
lanacaktır. lstanbuldaki gayri federe 
klüplerin ,..kapatılacağı hakkındaki 

gazete haberlerinin asılsız olduau ha 
ber verilmektedir. 

a 
* Spor hareketlerine veya milsabaka 

lanna iştirak edecek sporculara ya
pılacak tenzilat hakkında devlet de
miryallan alakadarlara bir tamim 
göndermiştir. Buna göre seyahat e
derecelerin en az beş kişi olmalan ve 
her tarifenin hususi tatbik şartlarına 
tevafuk etmeleri lhımdır. Bef klfl
den az gruplara tenzilat yapıl r.ııya
~aktır. Yapılacak tenzilat yüzde eUl-

dir. ~ 

Kudüste Asiler 
Taarruzlarını 
Arttırdllar 

Kudas, 27 (A.A.) _Son on gün 
zarfında Aailer, taarruılarmı arttır-
nıışlar ve 5 kişinin ölümüne ve 8 ki
şinin yaralanmasına sebeb ·_yet ver
:ınişlerdir. 

Asilerin kumanda heyeti, her ttl?'

ıu yağınagerlik ve haydutluk har~ 
ketlerin! n halkın parasını gasbet
:rnek için yapılacak bütün tetebbüs
teri idam cezası ile tecziye etıniye ka
rar verml.ştıı-. 

Askeri tathir harekatı, Maveraytş
şeria arazisine kadar teşmil edilmiş 
,,e Galile ile bilhassa Samariyo'da bir 
.,ok müsaderneler olmuştur. 

n!n bir dörtle . konferansı akdine ta
raftar olduğunu izah etmeğe uğraş -
maktadırlar. Romadan gelen haber
lere göre, İtalyan hi\ktımetinin böyle 
bir konferansın toplanmasını teklif 
etmek tasavvurunda olduğu anlaşıl -
mıştır. 

Salahiyettar bir menbadan bildi
rildiğine göre Fransa 1935 tarihli 
Fransız - İtalyan itilafının feshini ta 
r.ımaktan imtina etmektedir ve İtal
ya ile ancak doğrudsn doğruya mü -
zskerelerde bulunmağa amadedir. 
Mühim müzakereler bekleniyor 

Paris, 27 CA. A.) - Daily Mailin 
Pari& nüshası yazıyot": 

İspanyanın istikbali ve İtalyan 
'e Alman gön,Hlülerinin vaziyeti hak 
kında fevkalade ehemmiyetli müza
kerelerin ba4tamak uzere olduğu ha 
ber verilmektedir. Franko, Londrada 
tulunan dük Delbe vasıtasiyle İngil
tere hükumetine müracaat ederek, İs 
ı-anyol ahalisınin üçte iki~i tarafın -
dan kabul edilen bir muvakkat hü ~ 
kumet tesis edildiği zaman memleke 
t!nden bütün gönülJülerin çekHmesi 
ni temin için bizzat teşebbüslerde bu
lunacağını bildirmiştir. 

l"r:ınkonuı. bu hükumeti Barselo
nu kendine makar ittihaz edince tesis 
edebileceği zannedilmektedir. Mev
zuu bahis mtizakereler ancak ilk 
safhadadır. Fakat İtalyanın da buna 
mukabil pamuk, kendir ve saire gibi 
İspanyol san~yiine lazım olan ham 
madd~leri ve İspanyanın imar ve in
nşafı için icabeden sermeyeyi verme 
si lüzumu telkin edilmektedir. 

"DemokratlC11' birlefrl,eli,, 
· Nevyork, 27 (A.A.) - Nevyork Ti

mes gazetesi İspanya harbi hakkında 
yazdığı bir makalede diyor ki: 
"Amerikanın şimdiki politikasmı 

terkederek fevkalade kuvvet istim~ 
li suretile de olsa İspanyayı şimdilik 
fethe muvaffak olan bir hükumeti 
tanımak meselesini mütalea edeceği 
zaman yaklaşmaktadır. 
Amerikanın hattı hareketi Barselo

nun vaziyeti ve Burgos hükumetinin 
mukabele bilmisilden içtinap tarzı i
!e taayyün edecektir." 

Nevyork Herald gazetesi ise, şu sa.-

'! A M 

Vapur Siparişlerinin 
iç Yüzünü Tafsilatı 
ile Aydınlatıyoruz 

(Başı 1 incide) 
Türk ticaret filosunun yenilenme 

s~ uğrunda kı:ltlanıhcak milyonlarca 
liralık fedakaıhğın şunun bunun cep 
!erini doldurn:ağa matuf bir hareket 
~eklin1e teceDisine kimsenin taham
r:ıül edemiyeceği karışık bir mevzu 
C:nünde bulunduğumuz muhakkaktL 

Bu mevzuıla Türk efkarı umumi -
yesinin haklı hissiyatım hürmetle 
lrarşıladığımıı: içindir ki, Denizbank 
vapur siparişlerini tam manasi) le ay 
dınlatacak esasları ve malumatı t>lde 
etmek üzere iki muharrir arkadaşımı 
zı yalnız bu ışi araştırmağa memur 
etmiştik. 

MuharrirlerJmiıin vesikalara, adet 
lere ve tarihıt:re istinat ederek topla 
cıklan en doğru malUmatla tam mü
cehhez bulunduğumuz ve bu mewklı 
hikayeyi aydınlatmağa başlayacağı -
rr.ız bir günde Denizbankın yeni n -
mum müdiirü Yusuf Ziya Erzin. dün 
r,ı:;zetelere beyanat verdi. 

Muharrirlerimizin bu hnsusta top 
ladıklan mevsllk malumatı yazmağa 
başlamadan evvel yeni Denizbank 
müdürünün diin söylediğ şu sözlere 
yer vermeyi vazife biliyoruz: 

Denizbankın yeni müdürü 
ne eliyor? 

"- Denizbankta yalnız fen idare
~:teknoloji şc.fi Süleyman Seven isti
fa etmiştir ve istifası kabul edilmiş
tir. 

Henüz yerine kimse tayin edilme
miştir. Mühendis Süleymanm odasın,.. 
dan alınan evrak Denizban'.tla alaka
dar değildir. Şahsi evrakı olsa ge
rektir. 

Bu mesele biri Maliyeden diğeri İk 
tısat vekaletimden olmak üzere iki 
müfettiş tarafından tetkik edilmelt -
tedir. Bildiğiniz gibi adl}ye de hare
kete geçmiş bulunuyor. 
Bahsettiğim müfettişlerin tetkik 

mevzuları sadece İrnpeks me.:ıelesi
dir. Denizbankın diğer işlerine ait 
bir teftiş değildir. 
İmpeks irketine Denizbanlafta bir 

teminat mektubu verilmesi işi de şöy 
le olmuştur: 

Bütüm şirketler teşekkül ederler
ken ~ermaye1erinin bir kısmını ruh
sat almak için bankaya yatırmak mec 
buriyetindedirler. Banka da buna 
mukabil bir mektup verir. İmpek!!I şir 
keti için Denizbank da ayni şekilde 
bir mektup vermiştir. İmpeks şirketi 
işlerine isimleri kanştınldığı bildi -
rilen Tubini Krep adındaki iki İn~ 
lizin Denizbankın on bir vapurunun 
sipariş işinde alakaları olması keyfi
yetine geliınce; bu hususta yapılan 

tahkikat sırasında, bunu teyit edecek 
bir şeye rastlanmamıştır. 

İngiltereye yeni on bir vapurun si
parişi de henüz vaki değildir . .danka 
bu husustaki hazırlıklarını ikmal e
derek İktısat Vekaletine arzetmiş, fa
kat İktısat Vekaleti noktai nazarını 

yapılmış bir siparişle karşılaşmıştır. 

Limanımıza gelmiş ve işlemiye baş 
lamış olan Trak, Süs, Marakaz ve 
Etrüsk vapurları vaktile Denızyolla
nııca yapılmış olan siparişlerdendir. 

Almanyaya ncuıl 
aiıxnif verümif? 

Almanyaya Denizyollarınca veri
len sipariş mukavelesi Krup müeS8e
sesile imzalanmıştır. 

O mukaveleye nazaran Kı"Up 

müessesesi ısmarlanan vapur -
lan kendi tezg8.lılarında ve diğer Al
man tezgihlarına taksim etmekte ser 
besttL 

Krup kendi tezgAhında 'rrak, Süs, 
Marakas isimlerindeki üç vapurumu
zu yapmı!Jlır. 

Üçü büyük, yani Karadeniz tipi, 
dört tanesi Etrüsk tipi ki ceman ye
di ehemmiyetli tekneyi de Neptün 
Verit tezgahlarına vermiştir. 

Neptün tezgahlarında yapılan ge
milerden bir kısmının vaktinde yeti
şemiyeceği ve yapılanların da işçılik 
bakımından arzu edildiği kadar iyi 
olmıyacağı anlaşılmıştı. 

Denizl:>ankın 10 Mart 938 deki 
ilk idare içtimarnda da görüşüldüğü 
veçhile eski sipariş vaziyetlerinin 
tasfiye edilmesi lüzumu vapurların 
kontrol eden inşaat komisyonundan 
gelen raporlarla daha ziyade ehem
miyet kesbetmişti. 

Bu vaziyet üzerine Denizbank Ta 
hir Kevkep, Harun hmen ve İsmail 
İsa Caniş'ten mürekkep olan diğer 
bir heyeti, Almanyaya acele gön
dermiye mecbur kabnıştır. 

Almanyadan dönen heyetin vazi 
yeti olduğu gibi bildirmesi üzerine 
Krup müessesesinin Neptün Verft'e 
havale ettiği gemilerden vaktinde 
yetiıemiyecekler için bir tazminat 
istenmesi ve tazminat alınarak vaz
geçilecek gemiler yerine Blum und 
F'os gibi kabiliyeti ve kifayeti ma
liım tezgaha tazminatlardan elde e
dilecek miktara biraz daha ilavesıy
le d&ri goemf slparl~ edllmelJi o~-

manki İktısat Vekaleti Deniz rnüs
teşadığı ve Denizbankca takarrür 
ettirilmiştir. 

Almanyaya vaktiyle Denizyolla
rınca verilmiş olan siparişlerin tas
fiyesine bu şekilde devam edilirken 
İngiltereye yeni sipariş vermek im
kanı İngiliz kredisi dolayısiyle ha
sıl olunca Denizbank İngiliz sipariş 
hazırhklanna başlamıştır. 

Ekseriya Denizbanka atfedilen e
sasta ise Denizyollarınea Krup mü
essesesine verilmiş ilk siparişten ha
sıl olan vaziyetlerin tasfiyesiyle işe 
başlamış olan denizbanktn hazT'l"la
dığı sipariş işi İngiliz tezgahlariyle 
olmuştur. 

lngiliz tezgahlC11'ına 
verilecek aipari, 
Na.ıl hazırlandı? 

henüz bildirmemiştir. İmpeks şirketi ve onun ortaıı:ıan 
Etrüsk vapurunda yapılan tetldka- olduğu söyleui>n Krip ve Tubini'nin 

tın safhaları hakkında da bugün va- Denlzbankın nazırladığı sipariş işin
züedarlardan izahat istedim. Bila- de rolleri olup olmadığını, fiyat ve sa 
hare bu hususta sizi tenvir ederim. ir p.rtlan Denizbankça muvafık 

Almanyaya ısmarlanan vapurlar- görülen Suvıın Hanter firmasının ay
daın şu günlerde gelmesi beklenen nı isimlerle r.e derecelerde alftkadar 
yoktur. clduğunu da bütün çıplaklığı ile ya-

Satie'nin Fındıklıdaki binasının sa r:n anlatmağı:. başlayacağız. 
tm alınması benim bildiğime göre İk- Tahkikatımızın bu safhası, vapur 
tısat Vekaletince tetkik olunmakta- !!liparit işinin en meraklı taraUarını 
dır. Ben geldiğim zaman vaziyeti olduğu gibi meydana çıkaracaktır. 
böyle buldum.,, Yarın altında 30,000 liralık ve ts-

Bizim tahkikahmız tanbulda eşi olmıyan Rols Roys oto-
Yemi Denizbank müdürünün sözle- mobili ile gezen İngiliz Krep'in han

ri burada bitiyor. Biz de bu mesele gi firma namına münakasaya girdi
hakkında muharrirlerimizin yaptık- ğini ve Denizbankın siparişler ver -
ları tahkikat neticesinde edindikleri mek istediği Suvan Hanter firması
bütün malıimatı sırasiyie veriyonız: nın tekliflerini de tekzip kabil olını-

!şin hakikati ne alikalı ve alaka- yan bir şekilde efkan umumiyeye 
sız bir çok işlerin ayni çerçeve içine bildireceğiz. 
sokulması yüzümden pek karışık bir AnkaraJalıi tahkikat 
hale gelmiş olan vapur işini tamami- Ankara, 27 (Tan Muhabirinden) -
le aydıınlatmak üzere vapur sipariş- tmpeks limited şirketinin idare mer 
lerini başından anlatmıya Ulzum kezinde ve bu ıirketle alakalı görü -
gördük. len bir şahsın yazıhanesinde yapılan. 

Denizbank ilk teşekkülü anlannda araştırma neticesinde elde edilen 25 
Denizyolları tarafından Almanyaya çuval evrakın tetkiki Ankara müd -
~!!l!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!l!!!'!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!lll!lt deiumumllliince bitirilmek i.izel'edlr. 
tırları yazmaktadır: Matbuat umum müdürlüğünden iki 

"Demokrasiler, Mussolintyf harpte memur, evrak arasında bulunan ve 
kazandığı mevkiinden geri çevirmek yabancı dille yapılmış olan muhabe
istiyorlarsa, yalnız meharet değil, ay ratı tercümeye başlamışlardır. An -
ni zamamda birlik de göstermeleri ve kara müddeiumumiliği bu husustaki 
her türlü harp ihtimaline karşı hazır mesaisini teksif etmiştir. Tahkikatın 
bulunmalaruu bildirmeleri icap e- bir kaç güne kadar neticeleneceği 
der... haber veriliyor. 

Frankistler 
Badalonayı 

da Aldılar 
(Başı 1 ineide) 

ha sonra bütün işler yoluna girmi~iir. 
Franko kuvvetleri şehre girdikten ve 
hüktimet, belediye ınakamlarını iş

gal ettikten sonra ileri hareketlerine 
devanı. etmişlerdir. 

Frankistler Badalona şehrini işgal 
ettiklerini haber veriyorlar ve birçok 
mühimmat zaptettiklerini bildiriyor
lar. 

Frankistlerin tayyareleri, cümhu
riyetçilere ait yerleri bombardımana 
devam ediyor. Bugün cümhuriye:t hü 
kumetinln yeni merkezi olan Figuras 
bombardıman edilmi~ir. 
Diğer taraftan yüzlerce tayyare, 

yollara dokülen muhacirleri bombar 
dıman ediyordu. 

Bir noktada İspanyadan çıkıp git
mek için bekliyen üç bin beynelmilel 
gönüllüye isabet eden bir bomba 800 
kişinin maktul ve mecruh düşmesine 
sebep olmuştur. Yollara dökülen mül 
tecilerin tayyare bombardımanına 

maruz kalanlarının sayısı belli değil 
dir. Mültecilerin bir çokları, Fran
saya geçmiştir. Bugün geçenlerin a
rasında Katalonya cümhurreisinin oğ 
lu da vardı. Yarın sabah iki bin mu
liacirin Fransaya geçmesi beklE.ni
yor .. 

RomaJa fenlihler 

İtalya Başvekili Sinyor Muss.:ılini, 
Barselona giren İtalyan kuvvetleri
nin kumandanı general Gambara'yı 
fırka general rütbesine terfi ettirmiş 
tir. 

Bugün bütün Roma bayraklarla do 
nanmış ve geceleyin fener alaylart 
tertip olunmuş, bütün şehir elektrik
le donanmıştır. 

Bütün gün talebe sokaklarda nü
mayişler yaparak, Korsika, Tunus, 
Cibuti diye bağırmıştır. Dün gece de 
Mussolıninin nutkunu dinleyenler 
''Haydi Parir,ıe., diye bağırmışlar ve 
Tunus, Korsi.lca naralarını esirgeme 
mişlerdir. 

İsp~yad1t babalarını harpte ölen 
çoculfların Venizia caddesinde yap -
tıklan geçit gayet müessirdi. 

* Bugün anlaşıldığma göre Fran -
kistler Barsel<..nanın işgalinden son -
ra şimale doğru on beş mil ilerlemiş 
lerdir 

Roma ile :Rarseıona arasında mun 
teıam hava sc>ferleri başlamıştır. 

F ra.nkonun telgrafı 

Roma 27 (A A.) - Mussolini gene 
ral Francodan aşağıdaki telgrafı al
mıştır: 

''Lejyonerlerin pek parlak olan 
gayretlerinden dolayı size minnetta
rım. Bunlar, İspanyol arkadaşlariyle 
birlikte Barselon zaferinin çelenkle
rini taşıyacaklardır ,, 

Giderayak 
Giderayak telrikamır:ı, yazıla

rımızın çokluğu clolayıaiyle ko
yamadık. Ôzür dileriz. 

28 - 1 - 939 

Yeni Kabine 
Dün Mecliste 
itimat KazanClı 

(BaŞl 6 ıncı sayfada) 
devrenin her içtima senesinde reıs 
ğe seçmek suretile hakkımda g,Qst 
mek lütfunda bulunduğunuz büy 
itimat ve teveccühün kıymetli l-t 
rasını daima minnet ve şükranla mu 
hafaza edeceğim. 

Bu büyük itimada ve her vakit g 
terdiğiniz yüksek müzaherete istina 
den nizamnamei dahiı.tyi, bitaraflığ 

ve hiç bir arkadaşımı istiyerek i 
citmemeği gözönünde bulundurara 
vazifemi ifaya çok dikkat ve itim 
sarfettim. Ancak bu dikkat ve itjnl\· 
ma rağmen her hangi bir arkndaş19 
incitmişsem bunun istemiyerek y~ 
vazife icabı olduğuna itimat buyura1 
rak af ile müsamaha göst~rmcni 
( estağfirullah sesleri) arkadaşlar 

büyük lfıtufkarhklarindan dilerim. 

Çok aziz arkadaşlarım, bugün si 
leri uğurlarken her birinize ayrı ayr 
derin saygı ve samimt sevgilerimı su
narak sıhhat ve selamet ve muvaffa 
kıyetler temenni ediyor. İttihaı b 
yurduğunuz kararlar dairesinde nisa
nın üçüncü pazartesi günü toplanmak 
iizere B. M. Meclisinin beşinci dev
resinin son inikadına nihayet veriya.. 
rum.,, (Sürekli alkışlar). 

ll<+ısat Vekaleti 
Teftiş Heyeti Reisi 

istifa Etti 
Ankara, 27 (Tan Muhabirinden)--

İktısat Vekaleti teftiş heyeti reisi 
Recai ve Sümerbank kimya şubesi 
rrıüdürü Adnan istifa etmişlerdir. 

İktısat Vekaleti müsteşarhğma 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti tef
tiş heyeti reisi Mustafa Nuri tayin 
edilmiştir. 

1 
............................. ·ı 

KISA HABERLER ........ ............. ........... 
e Yeni Fransız Elçisi Bay M11sfgll ya

rın akşam saııt 21 30 da sefarethanede ga 
zeteciler ıerefine bir ıruvare verecektir. 

• Hariçiye Vekaleti memurlarından 

SeYfullah Esfö Boenos Ayrcs Ortn ElÇlli
ği Baş Elçillğine, Ahmet Sadullah kon
soloılluk lşler!nhlt~ iıftrtrıck üzere mttkfu' 
elçilik üçüneU katipliğine tayin edildiler. 

e Urf;ı Sıhhat Müdür\} Fazıl Gökçeö
ren Diyarbakır Sıhhat Müdürlüğüne ta
yin edildi. 

e Mardin Nafıa Müclilrü iken işten el 
çektirilen Neşet Uluğbay görülen lüz11m ii 
zerine vekfılet emrine alınmıştır. 

e Ziraat Enstitüsü son sınıf talebesi 
Sömestr talilini geçirmek üzere İsta~bula 
hareket ettiler. 

e Muhtelif Çek - Alman komisyonu, 
hudutların tahdidine müteallik olan me
sııisini ikmal etmiştir. Teferrüata ait bazı 
noktalar da komisyonun on beş gün ııon
ra Dresden'deld içUmaında hall~eçelr

tir. 
e Air - France'ın Parls - Berlln 

hattında çalışan bir tayyaresi, Kolonyaya 
7 kilometre mesafede bir fabrikanın ba
casına çarpmııttır. Tayyarenin içinde bu
lunan 6 kişi telef olmuştur. 

e Münib itilafında derpiş edilmiş olan 
İngiltere - Fransa - Çekoslovakya mali 
ititılfı bu sabah Hariciye Nezaretinde üç 
milletin mümessilleri tarafından imza e
dilml:ttir. 

e Eski Çek Relslcümhunı Benes, 20 
Şubattan itibaren Chicago üniversitesinin 
konferans kürsüsünü işgal edecektir. 

DEFiNE ADASI 
; Kanaat Kitabevi tarahndan neşredilen ANKARA KÜTÜPHANESİ 
1 

serisinin 16 ncı !!!ayısı çıktı: DEFİNE ADASI. 

1 Tanımmış İngiliz muharrirlerinden STEVENSON'un hu meraklı ve 
: carlp macera ve ıeyabat Romanı Muzaffer Nayir tarafından dilimize 
çevrilmiştir. 

1 Her dile tercüme edDen ve filme de alınan bu eser 50 resmi i\tlJ4 
1 

etmektedir ve iyi bir kağıda itina ile basılmıştır. Bilhassa ilk ve orta 
tahsil çağındaki gençlerin seve seve okuyacaklan bir Roman olduiru 
için onlara en değerli bfr BAYRAM HEDİYESİ yerine geçer. 

·Fiyatı 50 Kuruıtur. KANAAT KIT ABEVI 

- - - - r --
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatiztncr:! 
Nevralii, kırıkhk ve bütün ağrılarınız'i derhal k~r. 

- icabında günde 3 kaıe ahnabilir. -
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~13UL6i\A 5/\UIK 
~Valknn Taırfttnln En rg:sıraıroo ~<elhlıreso: "7~ 

Viyanada Alman Karargahındayım 
Kumandan Petersburgdaki Fabrikanın Bombalanmasını 

o Kadar Basil Bir Şekilde Anlattı ki, Güldüm 
luklara karşı alınması icap eden 
tedbirler konµşulmuş, mektuplaş

ma usul ve tarzları kararlaştırıl
mıştı. Artık vedalaşıp yoh çık

maktan başka iş kalmamıştı. Al
manlar gözümün içine bakıyorlar, 
akla, ehatıra gelmiyecek trnmplı
manlar yapıyorlardı bana. 

- Yurt ve ulusun selameti için 
~imdiye kadar hangi tekLfinıze iti
raz ettim paşam? .. Arkadaş olarak 
vermek istediğiniz bu adamlar ... 

Talat Paşa birden sözümü kestı 
ve titizlikle: 

_ Hepsi de. dedi. Aslan g ibi, ba: 
bayiğit adamlar. Nelerini beğı:mmı 

yorsun sanki? .. 
Çok mana ifade eder bir tarzda 

güldüm. Ve: 
_ Evet paşam. dedim. Hepsi de 

iri yarı ve kuvvetli, idman~ a~a~~ 
lar olduğu besbelli. Şu cihetı ıyı 
bilmelisiniz ki, bendeniz ne futbol 

·· t tmak maçı yapmak, ne de gureş_ ~ . 
için bir sporcu kafilesi goturecek 
değilim Rusyaya. Bana man~a .ka
dar kuvvetli, fil gibi gösterışlı a
damlardan ziyade tilki kadar ku:
naz, sansar gibi cılız kimseler la
zım. Bakınız, Gıritlilere soz_~m 
yok. İkisi de tam benim i.stedigım 
gibi adamlar. Fakat Almanlar, o a
ğır vücutları ile bana arkadaş ~e
ğil belki de yük olurlar yolda. Son 
ra, Bulgaristana giderken Y~~~a 
verdiğiniz (Vasi! Popof) un yuzun
den çektiklerimi henüz unutma
dıın. Korkarım ki, Gospodin ~Den
kof) ta bana kan kusturmasın or-

da. 

B u sözlerim Paşayı .. ~e~. gü:
dürdü, hem de duşundurdu. 

- Ya bomba ve dinamit işi'.' .. 
- Bunu ben söyliyeceğim. La-

zım olacak bu gibi patlatıcı madde
leri Petersburgta paranızla bulmı
ya, buldurmıya çalışacaksınız. 

Bu kısa direktife olduğu g'bi, 
direktifi verenin takrndtğı 

ciddi tavra da hem gülmüş, hem de 
şaşmıştım dogrusu. Suratımı biraz 

asarak: 
- Affedersiniz kumandan. Yan

lış mı işittim acaba? .. Biraz evvel 
Petersburgta en çok bir hafta ka
lab ;leceğ'mizi söylemiştiniz. Bu 
kadar az bir vakitte bomba bul
mak veya bulacak adamla tanışıp 
anlaşmak, sonra da fabrikayı bom
balamak kabil olur mu hiç? .. Beni 
size yanlış tanıttıklarını tahmin e
diyorum. Ben buraya Petersburg
tan değil. İstanbuldan geldim. Ger 
çi biraz Rusça bilirim amma Rns
yaya ayak bile atmadım. 

Demiş, çok dar düşündiiğünü 

muhatabıma hissettirmiştim. 

Viyanada iki gün iki gece ve her 
sorgum için ayrı ayrı salahiyet sa
hipleri ile görüşmek mecburiyetin
de kalmıştım. Bilmem sözüme ina
nacak mısınız? .. Müsbet olarak. el
lerinden dörder bin liralık üç ~ek
ten başka, işle ilgili bir d 'rektif bi
le alamamıştım. Her sorduğum su
alin cevabı ancak: 

- Türkiyedeki Alman kararga
hı bize hakkınızda iyi referanslar 
vermiştir. Kapasiteniz bu 1şleri 

kendi başınıza düşünüp yapmıya 

kafidir. 
Sözleri olmuştu. 

Elçilikten, Bükreşten büyük ve 
yiğit milletimin bana bağışladığı 
yüksek gurur ve ıftiharla ~~öğsiı

mü ş 1 şirerek, temsil ettiğim 'ri.irk
lüğe Alman ve Avusturyalı dost
larımıza öaş eğdirerek çıkmıştım. 

Köstenceye inmek üzere Biikt'eş
ten trene binerken, bizi uğurlamı
ya gelen müttefiklerimizin kapalı 
temenniler dökülen ağızlarından 

daha ziyade nemli bakışları, heye
canlı telaşları minnet, şükran ve 
samimiyet ifade ediyordu. Çünkü, 
bu dostlarımız, dostluk ibresi he
nüz bir hareket göstermiyen Ru

manya hükumetinden çekiniyor, 

bize karşı söz ve hareketleri ile a

çıkça gösteremedikleri hislerıni 

ancak manalı bakışları ile ifadeye 

çalışıyorlardı. Trenın hareketıne 

bir dakika kala binbaşı M. R umit 

le parlıyan gözlerim yüzüme dik

ti, avuçları ıle sıktığı elimi sallar

ken: 

- Sadık. Hollandadaki adresle

rimize sık stk mektup yazmayı u

nutma! Göndereceğin sevinçli ha
berlerı sabırsızlıkla bekliyecegız. 

Dedi. Ayni ciddilik. ve samımi

likle cevap verdim: 

- Çok değil yalnız bir mektup1 

bekleyiniz. O da, herhalde Al ahın 
yardımı ile, kazanacağım buyi.ik 
muvaffakıycti müjdeliyecektir s.
ze. Buna inanın çünkü Allah bi
zimle. 

(Devamı var] 

lzmirde Dört 
Amele Kay nar 
Suda H aş/andı 

HDKAVE 

İzmir - Şehitlerde, Gomal ve şü
rekası yağ fabrikasında feci bir hadi

YASAMAK 
se olmuştur. Buhar makinesinin ka- ı 
zan borusu kopmuş, yüz derecei ha
raretteki sular ve kızgın buhar, kül
han kısmından boşanmıya başlamı~ 
tır. Ameleden Mehmet Ali, Mustafa. ı 
Halil oğlu Seyit Ali ve Ali oğlu Ke- ! 
mal ile Mehmet Ali. bu kaynar sula- • 

ı rın hücumile yaralanmışlardır. ı 
Mehmet Ali bu esnada çırçıplak ve [: 

banyo içinde olduğu için. yaraları çok : 
ağırdır ve hayatı tehlikededir. • • • 

lzmitte Domuz 

Kapanı Y aplldı 

• • • • • • 

ı 
l 
ı : • • • • • ı • : 

i İzmit, (TAN) - Vilayetimizin her 
tarafında sürek avları tertip edılmek 
tedir. Bilhassa çok zarar veren yaban 
domuzları ile mücadele dikkst~ Jc~er 
bir sahne arzetmektedir. Yamcada 
tertip edilen sürek avına 50 ı:cişi işti
rak etmiştir. 

1 . ') 
i ..... ~ Yazan: A. Müntekim 

........ ı 

Yarımcada Ali Muşlu isminde bir 
köylü. bir av kapanı icat etmistir.Btı 
kapan sayesinde domuz kendı1i~ın -
den tutulmı:ıktadır. 

Ali Muslu hu kapanı ile şimdiye 
kadar 14 domuz avlamıştır. 

Eğitmenlere Pulluk Verildi 
İzmit. (TAN) - Ziraat Veki:ıleti, 

Arifiye eğitmen kursundan ID('Zl.m o
hın 200 E' ğitmenf' 98 Bolu vilı:ıyeti e
j!itmen lerine de 36 pulluk hediye et
miştir. 

Gölcükte rasat istasyonu 
İzmit, (TAN) - Gölcük kazasında 

bir rasat h:tasyonu kurulmuş. me
murluğuna da Feriha Aksoy tayın e
dilmiştir. 

Belediye reisi ııeçilemedi 
İzmit, (TAN) - Yeni belediye re

isi henüz seçilememiştir. Belediye 
reis vekaletine azadan Mahmut Öı
gener getirilmiştir. 

Lokman Hekim Hasta 
Sağlık Öği\tlerini her gün zevkle 

o -udueunuz Lokman Hekim arkada
şımız, bir kal giındE"nberi rahatsız 

bulunuyor. 
Okuyucularımız, üstad iyileşir iyi

leşmez yazılannı gene eskisi gibi bu 
siıtunlarda hkip edebileceklerdir 

Gen iş odaya hafü bir akşam 

karanıığı yayılıyordu. Oda
nın köşe çızgıleri gölgelerle dol -
muş ~e münhanileşmişti. Duvar -
!ardaki tablolar, büyük koltuklar, 
yerdeki gen~c; halı ve masanın üze 
rindeki kağıtlar renklerini kaybe -
diyor, esmerleşiyorlardı. 

SoP,'nk fakM sert olmayan, ağır, 
yapı~kan , bır kanunusani akşamı i
di. Dışarda bir türlü doğru dürüst 
bir 'lağmur olmayan sıkıntılı bir 
pus vağıyorc .u Ara.sıra, kısa dü -
dük "esleri fluyuluyor . odanın ses -
siz ve ağır hrıvası kısa fasılalarla 
hareketleniyordu. 

Kanının y:ınında ayakta duran 
adam pencereden, karşı köşe ba -
şındaki tütfıncü dükkanının vitri -
nindeki mecmuaların kapaklarına 

dalmıstı. H,.p büyük bir sayfa bo
yunca güle'1 kadın resimleri. Ka -
ranlık bastııtca bunların kahkaha
ları ja siliıt•eşiyor manasızlaşı -
yordu. 
Odanın g~ttikc;e koyulasan hava

sına . sol tanıftaki pencereden bir 
hançer gibi kırmızı bir ışık düştü. 
Dışarda sok;k fenerini yakmışlar
dı. M~ilen gden ışık direktörün o
turduğu ko~mğun arkasındaki du
vara musta•P bir kızıllık yaptı 

Halbuki o~rikinir. düşüncesi baş 
kaydı. Bugunün akşam olu.şu mü -
him oır hadıseydi Çünkü bu her
hangi bir g t•nün bitişi değildi. O 
bu akşamı h,uırlayabilmek için ne 
kadar para :ıarfetmiş, kaç komis -
yonc ıı kadıııt beslemişti. Ama gü
zel kadındı doğrusu. 

- Yine de taliim varmış! diye 
mırıldandı. 

Kapının ;- anında duran delikan
lı, kendisine bir şey söyleniyor zan 
netti: 

- Efendım? diye sordu. 

Direktö .. duymadı ve düşün -
cesine devam etti. Delikan

lı, direktörıin düşündükleri ile ken 
disin.i...'1 hiç bir alakası olmadığını 
çoktan anlamıştı. Artık çıkıp git -
mekten başıc:. yapılacak bir iş yok 
tu. Zaten buı::a alışmıştı da! 

Yalnız, i\ınde bir türlü söküp 
halledemedıpi bir mesele vardı. Ne 
den her gitoği yerde kendisinin biı 
başkası tar&.tmdan gönderilmesini 
ıstiyorlarmq gibi davranıyorlar • 
dı? 

İşte onun da ayakları vardı. Ar 

Fakat, ne paşanın düşüncesi, ne de 
benim haklı dilek ve itirazlarım 
bu adamlar hakkında evvelce ara
larında verilen kararı değiştireme
di. Bertman, Moris ve Denkof ile 
iki Giritlinin benimle birlikte git
melerini kabul etmek mecburiye
tinde kaldım-Son karara göre, ar
kadaşlarımı Bükreşte bıraktıktan 
sonra: Viyanaya gidecektim. _ord~
ki Alman karargahından ~ırektif 
ve para alacak, Bükreşe donecek
tim. Sonra da arkadaşlarım!~ ~era
ber Rusyaya geçmek çarelerını an-

Bu adamlardan fikir değil, su
dan direktiflerle paradan başka l::ilr 
şey ahnamıyacağını anlamıştun. 

Bedelleri Rusyadaki Hollanda Han 
kasının subeleri tarafından ôdene
cegini öğrendiğim çekleri cüzdan\. 
ma koymuş ve Bükresin volunu 
tutmuştum. ,....,,,.....,....V"""V-"V"""'°""""""'""~.-..,,.....,.....,..V""""'"V"...._.""V .... 1•••v"""'""''V'""V °""l;"""V""\ 

DirE'ktör. vüziinün sağ tarafı -
nı kızartan bu ışıkla uyandı. Ka -
l,?ıt vı~ınları arasında başını kaldı

rarak kapının yanında yakta du
ran adama baktı. Ve birkaç gim ev 
veline ait bn· şeyi hatırlıyormuş gi 
bi: 

kasından kın.se itmeden, kolundan 
kimse tutma~an yürüyebilirdi RaJ 
talıklı veya :.ptal rieğildi. Ve dün -
yada yapabılt·ceği o kadar çok iş 

vardı ki! O bu işlere karışmak isti
yor, çalışmak ağaç dikmek, ev 
yapmak, sap~n. radyo, vapur, ka
yık .:ayyare yapmak, tarla sula -
mak, elektrılf istihsal etmek, şar -
kı söylemek ıstiyordu. Fakat ona: yacaktım. . .. 

1331 yılı Martının on birin.~ı .g~
nü idi. Ben hır gaz tüccarı Uırıtlı-
1 b 

, adamım Almanlarla er enım 

Denkof ta birer zahire tüccarı sıfa-
tı ile Sirkeciden trene bindik. ~o~i 
da hiç bir engele rastlamadan. ~k 
garistan yoluyla Tunayı ~eç · 

.. ·· ünü Bükreşe 
Martın on dörduncu g 

1
. 

ı ·t n ote ıne 
irdik ve "rnetropo ı e " • . . 

g .. elçilik başkatıbı 
yerleştik. O gun . . ·ı Bükreş 
HÜ .. Beyin delaletı ı e 

snu . d Vivana-
Aiman sefarethanesın en . J • 

.h bır tavsı-
daki Alman kararga ına · 

d P .,.,aportumu vı 
ye mektubu al ım. ...., 

ze ettirdim. . b' a 
ı ·c ın -Viyanada, Alman E çı ıgı ... "p 

N) ile "oru::.u sında Miralay (F. B. 0 M~ 
ımamıştı. u 

anlaşmak pek kolay 0 
. brikauın 

hatabını Petersburgtakı fa 
' 1 Sl key

bomba ile havaya uçuru ına ba-
. . . if d ken o dereccı fıyetını tar e er · ' . dimi garru-

sitleştirmişti kı, ken b,. zabit 
. d . veren ır 

ZOnda tahrıp ersı "l ' · · den gu · 
karşısında sanmış ve ıç;1 icabı 

.. t" d Tabii ter ıye 
muş um .• ~· .. İerini nih.'.lyetıne 
keseme~ıgım so:bırlılığını da gös 
kadar dınlemek s bana gelince 
termiştim. Söz sırası 

gülümsiyerek: . F brika-
d n dedım. a 

- Kuman a ~ı hakkında yap-
nın nasıl atılacag . d'kh.::ıtle 

i tariflerı ı 
tığınız nazar . tifade ettım. 
dinledim ve çok ~:ırken bütün 
Fabrikayı h~v~l~~atırlamıya çalı
bu tavsiyeler.nızı d n daha cok bun a . 
şacağım. Yalnız Mesela; Kos· 

.. h. seyler var. . . la· mu ım ~ mek J'"'Il • d ya geç ,... 
tcnceden O esa 1 la PetersLurg 

Port ar . 
zım olan pasa b mba ve dına-

• mız 0 
ta kullanacagı . lerden elde e· 
mitleri nasıl ve kını dan PetcrJ-

•. . · Odesa . 
debilecegımızı, şüphelcrtlll 

d Rusların . 
burga ka ar d nasıl gidebıle-

. çekme en · · 
üzerimıze d'nı·z Bunlar 1çın 

· .. leme 1 · 
ceğ'mizı soy . k misiniz? .. 

"f erroıyece . 
direktı v :raz kızarır gibJ 

G nç miralay_ ~-
old1, Kekeler gı~ı.takip edeceğiniz 

_ Pasap~r~l~ ~irektif vermek 
yol meselesı ı)ç in vazifesidir. 
binbaşı (P. R 

O tele girer.iten karşıma çıkan 

Kandiyeli Hüseyin Çavuş 

elleriri oğuşturarak yanıma so
kuldu. Kulağıma eğild1. Ve: 

- Kaptan. dedi. Sorma başımı
za gelenleri. 

Birden ürktüm ve irkindim. Te-

laşla: 
_ Hayır ola. dedim. Bir felaket 

mi var? .. 
- Evet. Bizim Denkof He .ı\1-

manlar .. 
- Cabuk söyle tutuldular mı? .. 
_Yok canım, tıpkı tahmin ~t~i

ğin gibı savuştular. 

Bu habere çok memnun olmuş, 
fazla safradan kurtulmuş bir yel
kenli gibi bayağı hafiflemiştim. O
dada, Hüseyin Çavuş ile Giritli 
Mustafa' biribirlermin sözünü ke
serek, olup bitenı yana yakıla an
latmışlardı. Ben Vıyanaya gitm~k 
üzere trene bindikten sonra, Gos-
odin Denkof Ruscuk yoluyla Bul

~aristana Alman yoldaşlar da Kös 
tenceden 1stanbula gitmek. üzere 
Bükreşten savuşmuşlar meger. 

A 
lmanların bu marifeti ~~ni 
sev.ndirdiği kadar da Bük

Alman Elçiliği başmanlaruu ti-
reş bb " .. · k 
tizlendirmişti. Teşe us~~ ge~~ ~-
lacağından esefleniyor, ışın ~uyuk 

umi karargaha aksetmesınden um .... 
hayıflanıyorlardı. Uzun goruşme-
lerden, üzünti.ılü tereddütlerde~ 

anlaşmıştık. Ben yanımdakı sonra, . p 
Gir 'tlilerle Rusyaya ge~meyi., e-
tersburga gitmeyi üzerınıe a~~ş-

Bu taahüdüm Alman teşk•J.<ıt-
bm. k 
ılarını büyük bir dertten -w·t~r-

ç H le Köstenceden nasıl cluz-
mıstı. e ak . 

, port edineceğimden, v tı-
me pasa .. d 

apurunda tesadüfle ost-le Izmır v ~ 

lukl nl minnetlerini kazamlıgtm 
arı . ·1 Od 

N"hlistlerinden bahs ı e e-
Rus 1 

·· t · e t-u 
d k . dreslerini de gos erme 

sa a ·ı a ı b" 
cagvımı anlamış ar, ır 

işi başara 
h li ferahlamışlardı da. 

ay .. ve 0 akşam devam eden 
O gun b .. t .. başımıza gel-

.. .. melerde, u un 
::ş ihtimali olan tehlikelere. zor 

GAZETELERLE ŞAKALAR 
' . . ., ~· .: . . 

imza ile okununca 

A şağıki fıkrayı ''Ciimhuriyet,, 
gazetl c;inde okudum: 

"Eğer bu milJetın tek ağzı ol -
saydı kendı~ıne yol göstermek id
diasında olırn ve "münevver,. adı
nı alan bazı ki~ilcre. eminim söyle 
derdi: 
"- Yanlı~ düşi.in. Seni affede -

rim. Fakat dlişi.indiiğünü yaz. dü -
şiinnwdiğini ve inanmadığrnı yaz
ma. Az bil, ı-t>ni aflederim. F;ıkat 

bilmediğini ~·._. anlamadığım yaz -
ma. Snmimı ol. 

Ben hiç bir şeyi uırntınam. En 
kuvvı-tli tarafım budur: Unutmam. 
Senin hangi ınrihte ne söy(eınıs ve 
ne yazmış o.duğunu . virgüllerin al 
tına ... inen ı,mılnra kadar hatırla -
rım. ~unu b: bil: Her noktalı \"İr· 

gülden mesıı:<;iin. Ve hana birırün. 
her virgiiliirı hesabını vereceksin. 
Ben aptalım unuturum. Sen akıl
lısın , hana .'r ntturur<,un ha? 

"Seni apta' bahanın akıllı o~lu!,, 
der, kulağına yapı~ırıın. Ben vala
na, dolana. J.;ıu·ama~a. tevile, lastik 
li söze gelemem. Anlıyor musun?,, ... 

Bu satırlu!"ın altındaki imza. fık 
ranın son kelimesiyle birlikte o -
kund11ı"tu takdirde ortaya. şu sua) 
çıkıyor: 

"- Anlıyf)ı musun Pcyam.i Sa -
fa? 

• 
mütereccim 

G ıızctelerde çıkan İın7.a lartn 
yanıbı.şlarında bir de "çevi

ren,, kelime~; peydahlandı. 
Vakrn, acemi miitcrcimlerimiz, 

Fransız, f ngıliz, ve va Rus edi}Jle -

rinin "şaheser,. hi iı.yelerini haki
katen bir çuk şeylere çeviriyorlar: 
Fakat Türk.;eye deRil! 

Hem bu ''ceviren,, kelimesi yü

ziinden, miitncimll.:'rimiz. sık sık 
ı.uizan altında da kalabilirler. l\Ie
sela şu miinu!-chetsiz kelimenin ka 
zara tercünıP hir hikayeye isim o
larak scc:ildıfnni dii~iiniin: 

"- DaJa,•ı>re!,, 

Miitercimıcrinıiz onu da mı çcvi 
recekler? .. 

Gözlerim fl('Jl ımza lara İli"iiyor. 

"Son Posta ua7.cteo;inde de hir ya 

zınm altındrı şu imza~·l okudum: 
Nusr••t Safcı Coşkun İmzanın al • 
tına da şu k~lımcler ilave oJuıımuş 
tu: 

·~·- Arkd"I var!. 
Ben hu idrlinnın rlo~ruluğunn ev 

\'el:i inananwdım Vf' kendi kerdi • 
lllC: 

" -Eğ-er ı1erlim, hakikaten ar · 
kası Jlsayd, J.alemınin e-etirc•ceği 

miiteYa7.ı k<tzıın<'a tenezzül eder 
mi~·dj? 

Fakat. hira1. dii.,iiniin<'e hu hiik
miim•f<' van.l<lığımı anlarhm: Çiin
kii çok siiki.r 'fm!!'i!n "'arka,. lara 
e-ii verı olmuvor: 

Arkala rırıP dav:rnılan koltnk -
.farın modns• g-r.di Ru son moda 
koJtuklardıı ·•skiden kalma. bir iti
~ıad)a arkatnnnıı <lavanmnk ı?ııfle

tini e-österiıı rlo~rn otnrma:raular, 
pald ı• kiildiı1 •"kılı~ orlar! 

• Garip imzalar 

V akit., 1!87.etesinde çıkan \'8Zl· 

lardnn birisi de şu garip şe
kilde imzalnnmıstı: 

Ya.lan: Nıııullah Ata<:. temize çe 
ken Osman Cr.mal Kaygılı! 

Anlaşılan Nurullah Ataç, mual
limlik maaşıııdan kısıp, Osman Ce
mali katip tutmuş; Meğer: "Nuru] 
lah Atanın v:ızıJnn okunmaz!,. di
yenlerin de hakkı varmış! 

- Ha, dedi , siz! Şimdi sizinle 
meşg>.ıl olabHirim. 
Doturdtığı• koltuğun kenarın -

dan bi! kord . .>nla uzanan düğ 
meye dokundu . Hademe içerı gi
rerek lamb~ıdrı yaktı. Direktör bor 
dası oatlamı· bir geminin ambar -
)arına hücuo. eden deniz gibi, oda
ya bir anda l':aplayıveren ışıkla ra
hatsız olmu$ gibi, gözlerini uğuş -
turdu ve hafifce ~erindi. Sonra top 
lanın kenarırıda ::luran pürosunu 
ağzına alar,-ık ellerinin baş par -

makl.ırını yeleğinin omuz başları
na soktu. 

- Evet, c:1edi, sizi kim gönderi
yordu? 

Onu kimse göndermiyrodu. Ken 
disi gelmiştı Bir 1,-'0k yerlerde fab 
rikaları ve şubeleri olan büyük bir 
şirkette bir ; ~ bulabilirim diye he
sap •diyordı.. Ümit az da olsa yine 
ümitti: 

- Ben ker.1.Hm eeldim, dedi kim 
se gônderm.~or. Liseye kadar oku
dum, lisan lJt 1irim, iyi tesviyecıyim. 

Daha cümıt nin ilk kelimelerin _ 
de direktör zaten o':k sathi ol&n a
laka.:ıını çokı:-ın kaybetmiş pencere
den ".lışarı b.ıkma~a başlamıştı Ne 
tuhaf şeydi :)\. . .' adamlar; hala anla-

mak •stemiyı•rlardı ki, bir işe gire
bilmek için 'l işin ustası olmak ka
fi de~ildir. Ayni zamanda bir bü _ 
yük adamın .-.özürıü yerine getir _ 
miş olmada11 bir kimse bir işe alı
nabilir miydi''! 

Halbuki circktörün, bilhassa bu 
akşam , böylE- c;evlerle uğraşacak 

vakti yokt1ı Ellerini omuz başla
rından çek1p ensesinde kavuştur _ 
du. Pürosun·; tiittiirerekten kol _ 
tuğunda hatır hafif yaylanmağa 
başladı. Ak§rım olmuştu . Bunu dü
şünerek gii •i.ımsedi. Karşısında du 
ran eenç a·ı.ım, bu gülümseyişten 
ümitlendi: Eh eh, diye düşündü, 

işler iyi gidiyor galiba; bir direktö 
rün gülüşü )Tabana atılmayacak 
bir sevdir. 

- Hele dur. diyorlardı, sem kim 
gönderdi? 

Onun, topalların ve sakatların 

kendilerini taşıyabilmek için kul -
landııdarı ('ııtallı koltuk değneği 

gibi bir şey" ihtiyacı yoktu. (Ileri
ye gitmem ıdn. burnuma halka ta 
kıp çekmelt>ı i icabetmez) diye dü
şünüyordu. 

Benim k&tamın ışığı be:-ıden 
bir milyon Kilometre ilerdedir. Ve 
gözle.-ım bu ışığın peşinde gidebi -
lecek kadar kuvvetlidir. Ben bu yo 
lu ke,ıdi ayaıdarımla aşabilirim. 
Topal eşeğe ıhtiyacım yoktur, di _ 
yordu. 

De:nesine diyordu amma, ben 
kendım gcldım, kimse gönderme
di, deyince ·le onu ı-.ıtlatıverıyorlar
dı. 

B ır lok1Jmotifin düdüğü, oda _ 
. nın aeır havasına gürültülü 

b.ır tukat gıl·ı indi. Direktör• ye -
rınden kalk:ırkcn, gözlerl, yine kar 
şısındaki ad.ama takıldı. Hala bek-
lemenin mRııası var mı? Der .b. .. .. gı ı 
yuzunE' baktı· 

- Canım efendim, dedi size tec 
k'l~ . ~ 

ı atımızda münho.l olmadığını SÖ)I 
lememişler niydi? 

Ve bir kt'lıme daha ilave etme _ 
den ::ı.ra kap.sından içerideki istira 
hat salonun·• geçti 

Delikanl. biraz evvel sokaktan 
vuran fener ı~ığl il~ çizilen kırmı -
zı.mtr;ı.k muc;ı:ıtili arıyormuş gibi. 
dırektorün toşalan koltuğu üzerin 
den :iuvara t>akıvordu A d • 
b . · ra ıgmı 
ulamayınca ıçinde bir mem . -
t . 1.k nunı 

ye sız.ı dun!r gibi oldu Direktör 
çıktıktan sonra koca oda . . . , . • ıçerısın -
den Jlr kamyon "-;va ,.1k 1 . . . .,. arı mış gı 

bı tam~akır_ ltalmış geni~ bir am . 
bara donmuştü. 

Sanki, odı:ı;ın dolduran bütün kol 
tukl:h·da, hep ayni zamanda o. di
rektör oturuyorm rış gibi, hepsi bo 
şalıvı:!'rmiş, verlerinde ufalıp cin -

(Lütfen sayfayı çeviriniz) 
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TANo dakl bilmeceyi doOru halledenler· 
den tıedlye kazananların llateel: 

Birer dolma kul"fun kalem kmnanfar: 

Kadıköy birinci ortaokul 420 Müker
rem Ünalan, Teşvlkiye Bayır sokak Em
snl apartımaru Ayten Aydın, Ortaköy De
reboyu 26 numarada Üner Akcan. 

Birer mUrekkepll kalem kazananlar: 

Kadıköy Kız Enstitüsü 128 Şadiye U
zuner, Beşiktaş klz orta okulu 224 Pe
rihan Üstar, Galata Osmanlı Bankasında 
İbrahim Dörter. . 

Birer albüm kazınanlar: 

Adana Kız Lisesi 911 Perihan Fırat, 
Şişli Şifa yurdunda Yavuz Bayrak, Bile
cik ortaokul 212 Adnan Tansel. 

Birer reelm modeli kazananlar. 

Mardin ortaokulu 34 Ayhan Songar, 
Mudanya 2 inci ilkokul 213 Mihver Sön
mez, Adapazarı Büyük Gazi ilkokulunda 
492 Mithat Demir. 

Birer sulu boya kazananlar-: 

Çanakkale 18 Mart ilkokulu 127 Yur
daer Süel, hmit Zirat M!lcadele kAtibi 

, Fehmi kızı Mediha Erkmen, Zafranbolu 
Kale;ıltı okulu 562 Nadir Aksoy, 

Blr r, kalem boya11 kazananı.,•: 

Ilgın ilkokul 274 Mehmet Obay, Dinar 
Yenlyol okulu 120 Kalay, Edirne Karma 
ortaokul şubesi 350 KAmil Cançelik. 

Birer Pergel kaunanlaı-: 

Üsküdar Ayazma Hıısbahce sokak 5 nu 
marada Kemal Ayral, İstanbul Cerrahpa 
şa Yokuşceşme sokak 53 numarada Eşret 
Gezen. Galatasaray Liaesi 657 RaUf A
kürı. 

Birer kart kazananlar: 

Trabzon Park karşısı İstanbul berberi 
kalfası Haydar Genç, Urfa • ortaokul 128 
HilmJ Köse, Sinop ortaokulu 91 Cahit 
Sayar, Eskişehir şimendifer tabrlka mon 
tajında 19043 Cemal Atik. 

Sürek Avı 
EyDp Halkevlnden: Eyüp IIalkevl 29-1-

939 tarihine müsadif pazar günü Pirinççi 
köy{lne bir sürek avı tertip etmiştir. Bu 
ava iştirak etmek isteyen merakh avcıla
:-ımızın şeraiti anlamak ve isimlerini yaz
iırmak üzere her gün saat 17 den 19 a ka
lar Eyüp Halkevi idare memurluğuna 
ıeşrineri rica olunur. 

mişlerdi. Deminki o azametli, mağ 
rur kuruluşıanndan eser kalma -
mıştı. Hatta duvarlardaki büyük 
resimleri bile Üzerlerinden, taşı -
dıkları bütün şeref büyüklük ma
nasını alıp götüren bir sünger geç
miş gibi, tatsız, manasız bir hale gel 
mişler, sarık: ölüvermişlerdi. Şim

di odanın havasındo. yalnız, insa -
nın g.mizin4: kaçan bir püro koku
su vardı. 
Delikanlı birdenbire lamba -

lann söndüğünü ve karan
lıkta kaldığını gördü. Karşı pen -
cereden, tamamen kararan hava i
çinde, rengi bir ,urup gibi koyula 
şan sokak fenerinin ı~ğı, yanan bir 
portakal dilımi gibi tekrar içeri -
·.ye girerek C.uvardaki deminki je<

rini aldı. 
Bu sefer duvarda ışıklı bir pen 

cere açılmış gibi duruyordu. Masa 
nın camı da kıpkızıl yanıyordu. 

Masanın üzerindeki k~ğıtlar, bu ı
şıkla canlattmışlar gibi kıvranıyor 
ve içten içe yanıyorlarmış hissini 
veriyorlardı. 

Masanın eri tarafında duran 
kırmızı maroken koltuklar ıyı 

yanmış bir mangal kömür gibi kıp 
kızıl ol.muşlardı. Delikanlı bir ayak 
sesiyle ken~isine geldi. Korido -
run tavanınaan vuran bol ışık al -
tında, kendi::ine küstah küstah ba 
kan odacıyı gördü. Hala burada bu 
lunuşuna, keLdisi gibi o da şa*ıyor 
du. 

- $imdiye kadar gitmiş olma -
lıydım! Diy~ düşündü, kapıdan çık 

tı ve hanın ıyi aydınlanmamış do
lambaçlı merdivenlerinden inme -
ğe başladı. 

Sokağa çıktığı zaman kaldınm 
lan ı.;Jak buldu. Şehrin ha

vasını doldı..ran pus nihayet ha -
fif bir yağmura çevirebilmişti. Or
talıkta ıslak bir şemsiye kokusu 
vardı. 

Hanın kapısında büyük bir oto
mobil duruyCJr ve şoför elinde bir 
şemsiye ile 1-apıda bekliyordu A
sansör kapı~ının gürültülü açılışı 
sokağa kadar geldi Şoförün a~tığı 
şemsiye altuıda irice bir vücut kal 
dırımı geçtı Otomobil uzaklaştı. 

Adam, bir kaç adım yürüdü. Bir 

büyü'.< loka•ıtamn <:amekanlarından 

vuran ışıkh ıslak ka \'ırunlara dü 
şen gölgesine baktı 

Yanınd:ı·1 iki kıvrak vücut geç 

ti. Birbirlerıne sanlmış gibiydiler 

ve yandaki !:,,kaklardan birine sa _ 
pıp kaybolaular. 

ihtiyat Erleı-in Yoklaması 
lt. Köy yerli As. Şubesinden: 1 - Ka

dıköy askerlik şubesine mensup 310 -
330 doğumlu yerli llıtiyat erlerinin sene
lik yoklamalarına 6 Şubat 939 da başlana 
cak. 15 Mart 939 dR bitecektir. 

2 - Yoklama günleri aşağıda yazı~
dır. 

3 - 310 (dahil) dan 330 (dahil) yerli 
ihtiyat erlerinin tayin edilen günlerde nü
fus cüzdanlariyle birlikte şubeye gelme
leri ve yoklamaya gclmiyen erlerle bun
lardan hükumet ve hususi mUesscseJer 
fabrika ve şirketlerde müessese amirleri 
de askerlik kanununun 9:J üncü maddesi 
mucibince ce:r.alandırılacaktır. 

4 - Yoklamalar saat 9 da n 12 ve ka-
dardır. 

Yoklama gOnlerl: 

6 Şubat 939 dan 15 Şubat 939 a kadar. 

Do~umu: 

310 dan 320 ye kadar. 

Mahallesl: 

Clıforn~a. Rasimpaşa, Hasanpıışa. t kba
liye, İbrahimağa, Osmaniye, Mecidiye, 
Ownanağa, ve Kızıltoprn.k, Erenköy na
hiyeleri. 

Yoklama günleri: 

16 Şubat 939 dan 26 Şubat 93!l a kada r. 

Doğumu: 

321 den 325 e kadar 

M ılı ailesi: 

Ca!erağa, Rasimpaşa, Hasanpaııa , İkba
llye, İbrahimağa, Osmaniye, Mecidiye, 
Osmanağa, ve Kızıltoprak, Erenköy na
hiyeleri. 

Yoklama gUnlerl: 

27 Şubat 939 dan 1~ Mart 939 a kadar. 

ooaumu: 

326 dan 330 a kadar. 

M atıalleal: 
Caferağa, Rasimpaşa, Hasanpaşa, İkba

liye, İbrahimağa, Osmaniye, Mecidiye, 
Osmanağa, ve Kızılt.oprak, Ercnköy na
hiyeleri. 

* 335 Doğumlular 
Beşiktaş askerlik şubesinden: 
1 - Bu sene askerllk çağına gir

miş olan 335 doğumlu delikanlılarla 
askerlik kanununun 14. maddesi hü
küm ve tarifatına göre 310 doğu

mundan 330 dahil doğumuna kadar 
ihtiyat eratın da yoklamaları yapı:a
caktır. 

2 - Yoklamaya 6 şubat 939 pazar
tesi günü bllŞlanarak her gün sabah 
9 dan 12 ye kadar devam etmek üze
r«: 15 mart 939 dahil nihayet verile
cektir. 

3 - Yukardaki maddede doğum

ları yazılı ihtiyat erattan 6 şubat 939 
gününden 15 şubat 939 dahil gününe 
kadar 310 doğumundan 320 dahil do
ğumlular 6 şubat 939 gününden 26 
şubat 939 dahil gününe kadar, 321 
doğumun da 326 dahil doğumluların 
27 şubat 939 gününden 15 mart 939 
dahil gününe kadar, 326 doğumun -
dan 330 dahil doğumluların yoklama 
ları yapılacaktır. Yoklamaya gerek 
muvazzaf. hizmetlerini bitirerek şu

bece ihtiyata kaydedilmiş ve gerekse 
herhangi bir sebeple kaydedilmemış 
olanlarla muhacir ve mülteci olarak 
yurdumuza gelmiş ve ni.i.fus siciline 
kaydedilmiş olanlardan askerlik ka
nununun 2. maddesi hükmüne göre 
ihtiyat sınıfına nakilleri yapılan ve 
henüz yapılmamış olanlar çağırılan 
günlerde geleceklerdir. 

4 - Yoklamaya çağırılan bu ihti
yat erattan resmi daire ve müessese
lerle hususi daire ve müesseselerde 
ve bilumum fabrika ve şirketlerde, 
resmi ve hususi teşekküllerde ve ti
caret ve müesseselerde ve mağaza
larda ve sanat erbabı yanlarında ça
lışanlann çalıştıkları daire ve müe5-
sese amirleri ve fabrika ve şirket 

direktörleri ve ticarethane ve sanat 
sahipleri bunların yoklamalarını yap
tırmak ve yaptırdıklarını nüfus cüz
danlanna yazdırmıya mecbur tuta
caklardır. 

5 - Şube merkezine gelip ihtiyat 
yoklamalarını yaptırmıyan veya yu· 
karda yazılan daire ve müesseselerde 
müstahdem olup ta yoklamalarını 
yaptırmıya mecbur e~:irmiyen ~e 
göndermiyen daire ve muessese !mır 
leri ve fabrika ve şirketler direktör
leri ve dükkan ve mağa7.a sahipleri 
askerlik kanununun 91. maddesi hiik
müne göre Türk ceza kanununun 231 
maddesi mucibince cezalandırılacak
lardır. 

6 - 3. Maddede gösterilen günler
de 335 doğumlular da ilk yoklamala
rını yaptırmak üzere şubeye müra
caat edeceklerdir. 

7 -- Yapılacak olan bu ihtiyat yok 
lamalarda bir fevkaladelik yoktur .. 
Ancak askerlik kanununun hüküm 
ve emirlerine göre İstanbul mıntaka
sının senelik yoklaması olduğu ilan 
olunur. 

Çatalca icra Memurluğundan: 
Açık arttırma ile paraya çev:n. 

lecek gayri menkulün ne olduitu: 
Catalca Büyük Oekmece nahiydi 
An.arşa kövünde kain Anarsa ve 
Pirafca çiftliği ve ebniyesjnin 60 
hissede altı hissesi açık arttırma 
ile satılacaktır. 

Gayri menkulün bulunduğu 
mevki, mahallesi, sokağı numa
rası: 

Takdir olunan krvmet: Ciftliğin 
tamam krymeti 21500 liradır. 
Arttırmanın vaoılacağ'ı yer. ~n 

saat: 28/ 2/ 939 Salı günü saat 14 
de birinci artttrması Çatalca icra
sında yaorlacaktır. 

1 - İsbu gavri menkulün art
tırma şartnamesi 1R 12 1939 tari
hinde n itibaren 313 No. He Catal
ca icra dairesinin muavven nu
marasında hP.rkesin J?nrebilmesi 
icin acrktır. İlanda vazıh olanlar
dan fazla malumat almak istiven
ler. isbu sartn::ımeve ve 9~3 /313 
dosya numarasivle. memuriyetimi
ze müracaat etmelidir. 

2 - Attırmaya istirak icin yu
karda yazrh krvmetin % 7.5 nis
betinde pey veva milli bir Banka
nm temimıt mektubu tevdi edile
cektir. (J 24) 

3 - fnotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hak
kı sahiplerinin sıavri mPnkut üze
rindeki haklarını hnsm;ile faiz ve 
masrafa dajr olan iddialarım isbu 
ilan tarih;nden itibaren yirmi gün 
icinrle evrakı miisbitP.lı> .. ivle bir
likte memurivetimize bilrfümeleri 
icap eder. Aksi halde hakları ta
pu sicilile sabit olmadıkca satış 
bedelinin paylaşmasından hariç ka 
hrlar. 

4 - GösterilE>n e:ünde arttırma
ya istirak edenler arttırma sart
namPsini okumus ve lüzumlu ma
lfımat almts ve bunlı.ın tamı:ıınen 
kabul etmis ad ve itibar olunur
lar. 

5 - 'Tayin edi1en uımımda gavri 
menkul iic defa bağrrldıoktan son
ra en cok arttrrana ihale edilir. 
Ancak arttrrma bedeli muhammE>n 
kıvmrtin vüzde vetmis be«ini bul
mflz veya satr.:: istivE>nin aJ:ı,.aılrna 

rüchanı olan diğer alı:ıcaklılar bu
lunun ta bedel bunhırın o eavri 
menkul ile temin edilmis alacak
larının mecmuundan fazlava cık
m;:m:a en cok arttrranın taahhiidü 
baki kalmak Ü7Pre arttırma on bes 
R'iin daha temdit ve on bPsinci !?Ü
nü ayni saatte vaml~cak arttrr
mada, bedeli satrs i«tivprıin a ı~ca
_ğma rüchnm ol.<ın 15/ 31939 Car
samba günü diğer alacaklıların 
o gavti menkul ile temin edilmiş 
alacakları mecmuundan f!lz1aya 
crkmak sartivle. en cok arttırana 
ihale edilir. Böyle bir bedPl elde 
erlilme7~e iha1e ·yapılmaz. Ve atı 
talebi düser. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olumm kimse derhal veya 
verilen miihlet icinde paravı ver
mezc;e ihale karan fesholunarak 
kendisinden evvel en yüksek tPk
lifte bulunan kimse arzetmis oldu
~ bedelle almağa raZT olursa ona, 
razı olmaz veva bulunmazsa he
men on bes l!Ün müdrletle Arttrr
mava cıkanlrn en cok arttırana 
ihale edilir. İki ihale arasmdaki 
fark ve l!eçen l!fi.n1er kin % 5 ten 
hesao olunacak faiz ve diğer za
rarlar avrrca hükme hacet kalmak
sızın memurivetimizce alıcıdan 
tah~J olunur. Madde (J 33) 
Yukarıda vnsterilen 2812/39 ve 

15/ 3 / 9::J9 tarihinde Catalca icra 
memurluğu odasında isbu ilan ve 
.ıtösterilen arttırma ı-artnamesi da
iresinde satılacağı ilan olunur. 

Omniom Şark Sınai 

Anonim Şirketinden : 
Ticaret Kanununun 361 inci 

madde~yle sirket mukavelenamesi 
ahkamına tevfikan Omniom Şark 
Smai Anonim Sirketi hissedarları 
1939 senesi Martının 2 inci Per
sembe günü saat 14 te Galatada 
Ünyon hanmrn besinci katmda 
57. 58 ve 59 numaralı odalardaki 
şirket merkezinde toplanacak Adi 
Umumi Heyet içtimaına davet o
lunurlar. 

Müzakere Ruzna.mesi: 
1-İdare Meclisi rape>ru ile Mu

rakıp raporunun okunması. 
2 - 1938 senesi hesabatının ka

bulü ile mezkur sene muamelatı
nın neticesine dair idare meclisi
nin teklifi ve idare meclisi iizalan
nm ibrası. 

3 - Şirket umurunun idaresine 
memur edilen aza aidatının tayini. 

4 - Müddetleri hitam bulan i
zalann yerine intihabat icrası. 

.. 5 - Ticaret Kanununun 323 ün 
cu maddesine tevfi'kan şirketle 
muan:rlei tir:ırivede bulunmak ü
zere Idare Meclisi azasına mezu
niyet verilmesi. 

6 - 1939 hesap senesi i~n mu
rakıp tavini ile aidatının tesbiti ve 
murakıbın mazereti halinde vazi
fe görmek üzere diğer bir zahn ta
yini. 

Laakal 50 hisse senedine sahip 
olup ta mezkur içtimada hazır bu
lunmak istiyen hissedarlar Tie~
ret Kanununun 371 inci maddesı
ne tevfik'.an iclima tarihinden bir 

Ga·,,rimenkul Satış İlanı 
lstanbul Eımniyet Sandıiı Direktirlüiünden : 
Bay Mehmet Sdahattinin 21046 hesap numarasile' Sandığımızdan al

dığı (3400) liraya ~karşı birinci derc:cede ipotek edip vadesinde horcun 
ödenmemesinden dolayı yapılan taıkip üzerine 3202 numaralı kanunun 
46 cı maddesinin matufu 40 ıncı nıaddesine göre satılması icabedeıı Be
yoğlu tapu kaydında Beşiktaşta,, •reşvikiye mahallesinin eski Teşvikiye 
yeni Bostan sokağında eski 29 mi;.kerrer yeni 12 en yeni 9 numaralı 
kargir bir apartımann-ı "Hümeyı.-:a apartımanı,, tamamı bir buçuk ay 
müddetle açık arttırmaya konmı.ıştur. Satış tapu sicil kaydına göre ya
pılınaktadır. Arttırmaya girmek istiyen (2i00) lira pey akçesi verecek· 
tir. Milli bankalanmızdaın bir.inin teminat mektul:5u da kabul olunur. 
Birikmiş bütün vergilerlH belediye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz 
bedeli ve dellaliye rüsun:ıu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 30/ 1/ 
939 tarihinden itibaren tetkik etmek istıyenlere Sandık hukuk işleri 
servisinde açık bulundu.rulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu iza
hat ta şartnamede ve takip' dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olan
lar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her 
şeyi öğrenmiş ad ve itibc-.r olunur. Birinci arttırma 16/ 3/ 939 tarihine 
müsadü perşembe günii. Cağaloğlunda kain Sandığımızda saat on dort
ten on altıya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için tek
lif edilecek bedelin terdhan alınması icabeden gayrimenkul mükelle
fiyeti ile Sandık alacığını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takriirde 
son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 3/ 4 / 939 tarihine mi.i.sadif 
pazartesi günü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırmas1 yapılacaktır. 
Bu arttırmada gayrimemkul en çok arttıramn üstünde bırakılacaktır. 
Hakları tapu sicillerile sabit ohnıyan alakadarlar ve irtifak hakkı sa· 
hiplerinin bu haklarını ve hususiyle faiz ve mesar'fe dair iddialarım 
ilan tarihinden itibaren yirmi gön içinde evrakı müsbitelerile beraber 
dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle haklarını bildirmemic; olan
larla hakları tapu siciDerile sabit olmıyanlar satı.ş bedelinin paylaşma
sından hariç kalırlar. Daha fa.zala malumat almak istiyenlerin 937 / 311 
dosya numarasile Sandığımız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri 
lüzumu ilan olunur. 

* DiKKAT 
Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek 

istiyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin nısfım teca
vüz etmemek üzere istirak bedelinin yarısına kadar borç vermek sure-
tile kolaylık göstermektedir. (666) 

Askeri MüzeMüdürlüğünden : 
Askeri Müze Bayramın birinci günü kapalı diğer günleri açıktır. 

(801) (643) 

Erzincan Tümkomutanlığından : .. 
Erzincan askeri hastahanesinin münhal bulunan rontkcn makınıst-

liğinde (3 lira yevmiye ile) kullanılmaya istekli bulu~an vars~ iki ~:
neden evvel vazifesini kendiliğinden terkettiği takdırde aylıgının uç 
misli tazminat vermeğe taahhüt eylediğine dair noter senedi ile tam te
şekküllü hastahanelerden alacağı muvafık heyeti sıhhiye ~~porları .:Ve 
makinistlik ehliyetnamesinin incelemek üzere Erzincanda turnene gon-
derilmesi. (799) (641) 

Tasfiye halinde 

Türkiye Milli Si9orta 
Şirketi Hissedarlarına 

~asfive halinde Türkiye Milli 
Si~ Sirketi hissedarları Strket 
esas mukavelenamesi ve Ticaret 
Kanunu hükümlerine tevfikan 14 
Mart 939 tarihine rastlıyan Salı 
günü saat 15 de Galatada. Banka
lar caddesinde Ankara hanmda ka 
in dairede senelik hissedarlar top
lantısına davet olunurlar. Hisse
darlar toplantrsma asaleten veya 
vekaleten en az 1 O hisseye sahip 
olanlar iştirak edebilirler. Hisse
darların ictima tarihinden bir haf 
ta evvel malik olduklan hisseleri 
yukarıda yazılı mahalde bulunan 
Tasfiye Memurlarına tevdi ile mu 
kabilinde makbuz almaları lazım
dır. 

Müzakere Ruznamesi : 
1 - Murakıp raporunun okun

ması. 

2 - Bilanco ve kar ve zarar }ıe
sabınm tetkik ve kabulü. 

3 - Tasfiye Memurları raporu
nun tetkik ve tasvibi. 

Tasfiye Memurlan. 

İstanbul Birinci Ticaret Mahke· 
mesinden: 

Neft Sendikat Müessesesi Avu
katı tarafından Galatada Rıhtım 
Caddesi, 33 N o. da Hüdai Emanet 
Motörü s~hibi ve kaptam Ömer 
Yağcıoğlu aleyhine dört bin tene
ke petrola ait müdahalenin men'i 
hakkında ikame eylediği 1939/ 4 
No. lu davaya ait arzuhal sureti 
müddeaaleyhin ikametgahının meç 
huliyeti hasebiyle tebliğ edileme
miştir. Mahkeme reisi bu tebliğin 
Hukuk Usul Muhakemeleri Kanu
nunun 141, 142, 144 üncü ve mu
addel 181, 183 üncü maddelerine 
tevfikan ilan suretile yapılmasına 
karar vermiştir. Tebli_ği lazım ge
len arzuhal sureti ve 6/3/1939 Pa 
zartesi ~ü saat 14 de mahkeme
ye gelmesi lüzumunu mübeyyin 
davetiyesi mahkeme divanhanesi
ne asılmıştır. Müddeaaleyhin da
va arzuhaline cevap vermesi ve 
muayyen günde mahkemeye gel
mesi lüzumu işbu ilan ile tebliğ 
olunur. (14301) 

hafta evvel hisse senetlerini şirket 
merkezine tevdi etmelidirler. 

Bankalara tevdi edilecek hisse 
senetleri makbuzları şirket merke
zine tevdiat mahiyetinde olarak 
kabul olunacaktır. 

İstanbu.l. 26 tkincfkiınm 1939 
türe Medid 

Kilimli 
Kömür Madenleri 

T. A. Ş. nden: 
Alelade Heyeti Umumiye İçti· 

maı: 

Şirketimizin 1938 senesine ait 
alelade heyeti umumiye içtimaı 21 
Mart 1939 tarihine müsadif Salı 
günü saat (14,5) ta Ankarada Sir
ketin Merkezi olan Türkiye İş 
Bankasında akdedilccektir. 

Ruznamei Müzakerat : 

1 - 1938 senesine ait MeclfSi 
İdare ve Mürakrp raporlarının kı
raat ve tasvibi. 

2 - 1938 bilançosunun ve kar 
ve zarar hesabı ve faizi muhassas 
ve hissei menfaat hesaolarınm tet
kik ve kabulü ile Meclisi İdarenin 
ve mürakıpların ibrası ve temet
tüün sureti tevzli, 

3 - Nizamnarnei esasinin 12 in~ 
ci maddesi mucibince müddetleri 
biten azaların yerine yenilerinin 
intihabı. 

4 - 1939 senesi mürakıplarının 
tayini, 

5 - 1939 senesi alelade heyeti 
urnumiyesine kadar muteber ol
mak üzere Meclisi İdare azaları
nın hakkı huzurlarile 1939 senesi 
Mürakıp ücretlerinin tesbiti. 
, Ticaret Kanununa ve esas mu
kavelenamernize tevfikan sahibi 
rey olan hissedarlarımızın esıtlleten 
veya vekaleten içtimada hazır bu
lunmaları ve bunlardan hamiline 
ait hisse sahiplerinin hisselerini 
laakal bir hafta evvel Şirket mer
kezine tevdii ile mukabilinde rey 
pusulası almaları lüzumu rica ve 
ilan olunur. 

Meclisi İdare 

ASlPIM 
KENAN 

Sıhhatinizi soluktan •e 
bütiia ağrıla.tdan korur. 

28 - 1 - 939 

BAYRAM iÇiN EN• 
MÜKEMMEL HEDiYE 

Bir Movado Saati 
Erkek - Kadın - Alim \.·o :Meta] 

15 sene &'&l'anti 

6 AY VADE 
OSMAN ŞAKAR 

GALATA: Bankalar Caddesi No. 
4 7 Voyvoda Han Ze
min kat 

1 
BEYAZIT: Üniversite 

No. 28. 
Caddesi 

KADIKÖY: İskele Cad. No. 33 '2 

Levazım Amirli9i Sahn 
Alma Komisyonu llcinları 

Levazım am.ırlıg.ne baglı mues
sesat hayvanatı için 200 ,.on kuru 
otun kapalı zarfla eksiltmesi 30-
1-939 pazartesi günü saat on bir
de Tophanede İstanbul levazım a
mirliği satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 6000 
lira. ilk temınatı 450 liradır. Ş.ı.rtm 

mesi komisyonda görülebilir. İstek 
lilerin kanuni vcsikalarile beraber 
teklif mektuplarını ihale c;aatin · 
den bir saat evvel komisyona ver
meleri. (288) 

* 500 adet Tükrük hokkası müte-
ahhit nam ve hesabına 7 / 2 1939 
Salı günü saat 14 te Tophanede İs
tanbul Leva7.ım amirli.ğı Satınal

ma komisyonunda açık eksiltme 
ile alınacaktır. Tahmin bedeli 275 
lira ilk teminatı 20 lira 62 kuruş
tur. Şartname ve ni.im1ınes1 komis
yonda görülebilir. İsteklilerin ka
nuni vesikalarile beraber oelli sa
atte komisyona gclm leri 

"479., "395,. 

* Dikim ev1erindc birikmiş olan 
(74.000 ila 79.500) kilo yün lü ı.nr· 

pıntıya mukabil battaniye yaptırı
lacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 10-
2-939 cuma günfı saat 14.30 da Top 
hanede İstanbul levazım amırli~ 
satınalma komisyonunda yapılacak 
tır. !maliye ücretinin tahmin be
deli I 073 lira 25 kurustur. Temi -
natı 161 liradır. Kırpıntılar Def -
terdarda ve Tophanede dikim ev
lerinde ve battaniye nümunesi de 
komisvonda görülebilir . 1stcklilerin 
kanuni vesikalarile beraber ~elli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(493 ) (640) 

Anadolu Çimentoları 
Tür• Anonim Şirketinden: 

Sirketimiz hissedarlar umumi 
heyeti asaP;ıda yazılan şekilde 27 
Su bat J 939 Pazartesi günü saat 
11 de Gala tada. Voyvoda caddesi 
ARopyan hanı 3 üncü kattaki dai
resinde toplanacaktır. 

Ruznamei Müzakerat : 

1 - 1938 hesap yılma ait idare 
meclisi ve mürakıp raporlannın o
kunmaSI ve tasvibi. 

2 - Mezkur yıla ait bilanço ve 
kar ve zarar hesabının tetkiki ile 
kabulü idare meclisinin zimmetini 
idaresinden dolayı ibra ve geçen 
hesap yılı neticelerine dair idare 
meclisi teklifleri hakkında karar 
verilmesi. 

3 - Vazife müddetleri biten ida
re meclisi azalarile müraktbın in
tihap veya tekrar intlhabile aidat 
ve huzur haklarının tayin ve tes
biti. 

4 - Ticaret Kanununun 323 ün 
cü maddesine e:öre idare mecli~ 
azalarına şirket ile muamelede 
bulunmalarına izin verilmesi. 

Umumi hevette hazır bulunmak 
istiyen hissedarlar asaleten veya 
vekaleten hamil bulun'.;!-1<lan es
hamı veya esham verine kalrn ev
rakı ictima j?Ününden bir hafta ön 
ce şirketin Kartaldaki merkezine 
veyahut Anvers'te Avenue de 
France 95 numarada Cimfina şir
ketine teslim emeleri icap eder. 
KarŞ'llrk olarak alacakları m~'lt
buzlar içimadan önce ibraz edile
cektir. 

İstanbul 'OçUncU İcra Memurlu
ğundan: 

Bir borctan dolaYJ mahcuz ve 
paraya çevrilmesi mukarrer bir 
arlet Alman markalı piyano altı 
adet o<la takımı bir adet aynalı do 
lap ve halı seccade vesair ev ewa
sı 6.2.9:-l9 Pa7.artesi saat 15.30 dan 
16 :-lO a karlar Fatihte Haydar Bev 
sokağında 29 No. iT hane önünde 
satılacaktır. Birinci arttırmada 
kıymeti muharnmenenin yüzde yet 
miş beşi bulmadığı takdirde 
10.2.939 Cuma günü ayni saatlerde 
ikinci arttırması icra edileee!?inden 
talip olanların yevmi mezktirda 
mahallinde hazır bulunacak me
mura müracaat evlemeleri ilan o.o 
lunur. (14307) 



t 

TAN 

BAYRAMDA YALNIZ 

IZILAY_ 
k d. • ve hem <le Kızılaya yardım ebnİf o~cakaınız. ekle hem en ınıze 

lli.nJarmızı verm Müracaat yeri : 
1atanhulda; Postahane kaı'fısmda. 

KIZILA y satış bürosu, Tel. 22653 v' 
mda Ankara Caddesi kötesinde Kahraman zade Han, 

Post;:~;~ KOLLEKTIF SIRKETI. Tel. 20094/95 • 

l_..:D;.;E~V-L_E~~~upa~I~d~~':;~~ç~c YOLL_A~R-l~İL~A_N __ LA~R~ı .... I 
Vinçsiz mera- Vinçsız mera-

Deniz meralcibinde vagona tahmil 
Supalan yapmak maden kömürü 

::ıupalandan arka 
ile vagona tahmil 

'maden komürü 
kibi bahriye- kibi bahriye-
den arka ile den arka ıJe 

..-..~-v ER ESİYE-,,..,...~ 
Eve ait Elektrik ve Havııgazı 
aletleri, A ViZELER • Elektrik 
Motörlerl, su tulumbaları, Elek· 
trik saatleri, masa saatleri, 
Altın ve Metal kadın. erkek 
cep ve kol saatleri 

OSMAN ŞAKAR 
Milessesaslnde 6 ıy nde llt satılır 

I CALATA Bankalar cad. No. 47 
r Voyvoda han Zemin kat 

BAY AZIT Onlveralte cad. N. 28 

KADIKÖY lakele cad. No. 33/2 

Meshur Alman HORNYPHON 
ve BRAUN Radyoları ve 8 PIAk 
de~iştiren Elektrik gramofonları 

12 ay Veresiye 
5 - 40 mum garantili Ampullar 

-...-.~-..-19 kuruş.-_...,._....,.~ 

' 

Saç bakımı 
Güzelliğin en birinci şartL 

maden kömürü ton 
ton 

ton 
vagona tahmil vagona tahmil 

maden kömüril kok kömürü 1 Petrol Nizam 
ton ton ı 

Ke~kleri ve saç dökülmesini 

12996 917 5536 tedavi eden tesiri mücerrep bir 
36032 23036 Beher tonu Beher tonu Beher tonu 1 ilaçtır. 

Beher tonu Beher tonu (18 Kuruş (20) Kuruş (35) Kuruş İİl••••••••••••ıi 
(10} Kuruş <3) Kudruşb. 1 ene zarfında tahmil tahliyesi icra edilecek olan maden ve kok Baylar 1 d şa limanın a ır s .. . . 
İdaremizin Hay arpa . . 1 ak h r ameliyenin altında gosterilmıştır, 

kömürlerinin tonajlan tak~ıbı 0 ar.. .. e t 11 de Haydarpaşa gar hinıısı dahilinde 1 ncl işletme komisyonu 
7/2/939 tarihine müsad~ salı ~unu :s::ı icra edilecektir. Bir senelik maden ve kok kömürünün tahmil 

tarafından kapalı zarf usulıyle munak bedd konmuştur. 656 lira 59 kuruş muvakkat teminat ile ay
tahliyesi için 8754 lira 56 ~uruş n:u~~m:üracaat edilmesi ve bu işe aft sartnamelerin H. Pnc;a liman nh
ni gün saat ona kadar komısyon r~ısl~n=lınması ilan olunur. ~526) 
tun b~mü!etti§liğinden parasız o ar 

Dünyanın en aOlam 
Sıhht la tikleri olen 

.> ~011-TEX 
Prezervatiflerini 

daima tercih ediniz. 

"Zevcim, G .. 
lna a s ·e 

• 
1 e 

il 

l§te, Fransada Sen Şehrfnde Monfreuif 'liasabasınCla 
Emil Zola sokağında 17 No. da Bayan Wagner, 

böyle diyor. ve ilave ediyor : 

11 O, Bana: Sen 1 O Yaş Gen'ileşmişsin Diyerek 

Hayretini 1zhardan Kendini Alamıyor ... 

B yan Wogncr'in Biocelli 
yeni cild unsurunu kul· 

lanmazdıın evvelki 
fotoğrafı 

Bayan Wagner'in birkaç hafta 
:znrhnda kazandığı ayanı hay• 

ret güzellik tebeddlilünü 
gösteren fotoğrafı 

"Zevchn Jorj, bu adeta bir mucI- derece memnun kaldılar.~ 

* f d geıeceıt otan tahmınell' ııuuoo 
H. Paşn deposuna bir sene zar ın a "' boşaltılması ve yerden ma

zedir, diyor. Filhakika iki ay kadar Her akşnm yatmazdan evvel pem· 
evvel, alnımda gözlerimin ve ağzı- be renkteki Tokalon kremini ırulla
mın etrafında buruşukluklar ve çiz- nınız. Terkibinde Viyana Üniversi
gilerim vardı. Bugün ise bütün arka tefi Profesörü doktor STEJSKAL'ın 
da~larım bu şayanı hayret tebeddüle keşfi olup tıpkı insanın tabii ve ha• 

İstanbul Asliye İkinci Ticaret l\fah. şaşıyorlar. Onlara yaptığımı söyle- yati cild unsurunun ayni olan -:C 
kemesinden: Adriyatika kumpanya- ı•••••••••••• dim. Yegan~ cild unsuru olan pem- genç hayvanların clld hüceyrele~· 
sına mensup Cello vapunmun 37 ci I 1 be renkteki Biocclli Tokalan kremi- den istihsal edilen Biocell gençlik 

.. ·· ·· vagonlardan yer -ton maden kömurunun .. 
1 1 9 2 939 tarihine müsadif Perşem-

kine ve vagonlara ~-ükletilmesı ıGş er b'~~sı dahilinde 1 inci Işlctme Ko-
15 de Haydarpaşa ar ı 

be günü snat 
1 

rf usu Iiyle ihalesi yapılacaktır. 
misyonu tara!ınd~n ~apa ı Z:u esi 10 ve tahmili için de 20 kuruş mu

Beher ton komurun ta y 
bedel konmuştur. 

hammen . kkat teminat. makbuziylc kanunun ta-
1steklileri~ "900,, lır~:uv~tuplannı ayni gün saat 14 e kadar zarfın 

in ettiği vcsıka ve tek ıne 
Y . liğine verilmesi lAzımdır. 
Komisyon reıs t eler H. Pasada l inci Islctme Komisyonu tara-

Bu işe ait şar. nam (340) 

seferile 22-9-937 tarihinde t"?elen Tal. Z E N T H nl kullanmalnnnı tavsiye ettim. Bir cevheri vardır. Gündüz için de be-
ya Nikolaidis Yor#P Eftis ve Şürekası çoklan bizzat tecrübe ederek şayanı yaz renkteki Tokalon kremini kul-
şirketine ait T. N. G. E. O. E. S. En eski ve halihazırda en hayret semeresini görünciye kadar lanınız, cildinizi yumuşatıp beyaz-

mütekamil ve dünyanın her benimle alay ettiler. Fakat sonra ba latır ve siyah noktalan eritip nçık markalı 81 kilo ajtrrlıj:{ınrla J sandık 
pamuk ipliğine ait ord::ıo z!lVi oldu
ğundan bulanın 45 ı:tün zarfında 

Mahkemeye ibran lüzumu ve eyle-

tarafından en fazla aranan na hem teşekkür ettiler, hem de son mesameleri sıklaştırır. 
radyodur. Yalnız Beyoğlun-

mcdiği takdirde Mahk~mece iptaline 

da B A K E R mağazalannda 
satılmaktadır. 

karar verileceği ildn olunur. (14183) illl••••••••••••ıi 

#------- Deniz Levazım Satan 

tından parasız verilir. 
------~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~-~~ 

AGARAN 
SAÇLARA 

-ı Alma Komisyonu ilanla!:_ 

Pulanya Tezgahı Ahnac:ak 
M.. M. v. dcnız merkez saı.ınal· 

ma komisyonundan~ 

A 

anı Gayrimenkul Satış 
lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden : 

os VelAdikuın Sandığımızdan 16167 hcsnp No. sfle aJ?ığı 
"'Bay Harllo. birinci derecede ipotek edıp vadesinde borcunu öde-

1300 liraya karşı h kk da yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 
mcdiğinden d.01.ayı rn.:ıuf~n 40 cı maddesine göre satılması ıcııbcden Be-
46 cı maddes~nm.. v ni Kuloğlu mahallesinin Alyon sokağında 
yoğlunda eskı Husey:~a1;e eni 17 kapı No. lu (Kadastro tesbitine gö-
479 ada 13 parsel ve 1 

14 y rsel ile müşterektir) kargir bır evin ta-
l b rsel ve pa · re 24 pnrse u pa .. dd t1 çık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sı-

mamı bir buçuk ay ınu e ~ a Arttırmaya girmek istiycn 350 lira pey 
cil kaydına göre yapıl1?aktakırl. ızdan birinin teminat mektubu da 

k . Milli ban a anm . . k r . akçesi verece tır. .. .. ·ıerle belediye resımlerı vıı ı ıcare-
. lk iş butun vergı · 

kabul olunur. Bır m .. borçluya aittir. Arttırma şartnamesı 
si taviz bedeli ve telHi.liye rus~~ etmek istiyenlerc Sandık hukuk iş-
6/2/939 tarihinden itibaren te ktır Tnpu sicil kflydı ve sair lüzum-

k b lundurulnca · · 
leri servisinde açı u ak' dosyasında vardır. Arttırmaya .gırmış 

l 'zahat ta M..tnamede ve t ıpt 1 ıı. çıkanlnn gayrimenkul hakkında 
u ı ~ . tk"k derek sa ı ı.sa lh" 

olanlar, bunları te ı e. . ar olunur. Birinci arttırma 17 /3/939 tar ı-
h · öğrenınil ad ve ıt:b d kain Snndığımızda saat 14 ten 16 
n:r ~~~dif cuma günü Cagal~ğlt~:ıe yapılabilmesi için teklif edilecek 

d apıl.acaktır. Muvak a rimenkul mükellefiyeti ile San-
~~~~:rcihan alınması ic~b~:a:ıa:arttır. Aksi takdirde son artt~r~~ 
dık alacağını tamıımen geçmış ·ıe 4141939 tnrihine müsadif salı gunu 

taahhüdü baki kalmak şartı arttırması yapılacnktır. Bu arttırmad.a 
nın. ahalde ve ayni saatte so~. t" de bırakılacaktır. Hnkları tapu sı
aynı. m k 1 en çok arttıranın us un ·rt'fak hakkı snhiplerinin bu hnk-
gayrımen u ~1• d dar ve ı ı .. d •t'b 
. ·1 b"t olmıyan al~a a . 'ddialnrını ilfın tarıhın en ı ı a-

cıllerı e sa ı 'fe daır ı ' . . . ı · 
h ile faiz ve mesarı. ·ı beraber dairemıze bildırme erı 

la~Ove .. us;;ind• evrakı müsbı~eı~:miş olanlarla haklnn tapu sicil
r~n d gu;u ıuretle haklarını bıl~ . aylnşmnsından hnriç kalırlar. 
liız~ ır. . 1 ıyanlar satış bedelının. p 37 /60 dosya numarasile Sandı-
lerile sabıt o m ~ t almak istiyenlerın 1 i lüzumu Han olunur 
Dnha fazla maluma . . e müracaat etme er 
ğunız hukuk işleri servısın 

* yrımenıtuıü 1potett gostermek 
d ğı' sandıktan alman ga lduğu kıymetin nısfını teca-

Emn!yet Slln 
1 

• inlednıiıin koymuş 0 icadnr borç vermek sure-
istlyenlcre m~amın.<!tirak bedelinin yarısına (672) . 

M k uzere l~· 
vuz etmeme .. ektedir. 
tile kolaylık gosterın 

M··dürlüğünden: 
1 b 1 Telefon U kapalı zarı usu11yıe n.u-
stan u . . 18370 kilo huı·da ,Kur~un 
İdare ihtiyatı. ıçın . uvakk•t teminat (399.55) lira 

bayaa edilecektır. bedel (5327.30) .~ır~ m t 15 de Miıdürlük bınasmda 
1) - Muha~rne;/939 çarşnnıba gunü sı:ıa 

olup eksiltmeJı .s/ onunda yapılacaktır. buz veya banka mektub~le ka
Satınalma ı<omısY uvakkat teminat ma~. t 14 e kadar ;K.omısyona 

2) - lstekliler m k alı zariları o gun saa ' 
·k· ubtcvi ap (517) 

nuni vesaı ~ m mirliğlmizde görillcbilir. 
vereceklerdır. l her giln Levazım A 

a) _ şnrtnaxnes 

Daktilo Aranıyor 
Tıp Fakültesi Anatomi, Patalojt Enstitü üne Almanca ve Türkçe iyi 

bilen bir daktilo tiya v . T · o müra t1 rı i o-
lunur. (613) 

Karadeniz Talebe Birliğinden : 
22/1/939 pazar günü Eminönü Halkevinde yapılncak olan senelik top 

lantısı ekseriyetin olmamasından ötürü 28/1/939 cumartesi günü saat 
2,30 da yapılacaktır. 

. -

· t .~~~nbul Belediyesi ilanları 
Keşif bedeli ll.k teminatı 

Usküdar Şile yolunun Omcrli kısmında ya- 15548,50 
pılacak parke kaldırım inşası ve taş ihzarı 

1166,14 

Keşif bedeli yukarda yazılı bulunan iş kapalı zarfla eksiltmeye k<>
nulmuştur. Eksiltme 13/2/939 Pazartesi günü saat 15 de Daimi Encü
mende yapılacaktır. Keşif evrakı ve şartnamesi levazım Müdürlüğünde 
görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka en az 
beş bin liralık bu işe benzer iş yaptığına dair ek lltmeden sekiz gün ev
vel Vilayetten alacaklan fen ehliyet ve 939 y1hna nit TJcnret odası ve
sikalarile 1166 lira 14 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile be
raber teklü mektuplarını havi zarflarını yukarda yazılı günde saat 14 
de kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu saatten sonra verilecek 
zarflar kabul olunmaz. (657) 

* 
Cihangirde Yeniyuva, Havyar ve Anahtar sokaklnn 
Makadnm üzerine katranlı şose inşası 

Keşif bedeli 

12032,91 

Yukarda keşif bedeli yazılı bulunan iş kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmustur. Eksiltme 13/2/939 Pazartesi günü saat 15 de Daimi Encü· 
mende.,. yapılacaktır. Keşif evrakı ve şartnamesi levazım Müdürlüğünde 
gbrülebilir. lstekliler 2490 sayılı kanund yazılı v:sikada~ ba~a eksilt
meden evvel Yollar Şubcşinden alacakları !en ehliyet vesıkasıle ve 902 
lira 47 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber teklif 
mektuplannı havi kapalı zarflannı yukarda ya~ılı günde saat 14 de ka
dar Daimi Encümene vermelidirler, Bu StıStten şonra verilecek zarflar 
kabul olunm z. (659) 

* Keşif bedeli 5975 Ura 79 kuruş o1an Taksim meydanının tanzimi ka· 
palı ıarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 6/2/939 Pazartesi gllnü 
saat 15 de Daimi Encümende ynpılacaktu-. 

Keşif evrakile şartnamesi levazım Müdürlüğünde görülebilir. Istek
liler 2490 ayılı konunda yazılı vesikadan başka Fen J leri Müdürlü
ğünden bu i için olncnklan Fen ehUyet ve lk ile 448 lira 18 kuruşluk 
ilk teminat makbuz veyn mektubıle beraber teklif mektuplarını havı 
kapalı zarflarını yukarda yazıb günde aat 1f de kadar Daimi Encü· 
mene vermelidir! r. Bu aatt n sonra veril cek ıarflar kabul olunmaz. 

(365) 

A KUMRAL ve SiYAH I" 
enkte sıhhi saç boyalarıdır. 

GiLtZ KANZUK ECZA~ESt 

BEYOGLU - fSTANBUL 1 
lstanbul Bulgar 

"PODKREPA .. Hayır 
Kurumu Başkanhğından : 
Kurumumuzun senelik kongre ve 

yeni heyeti idnre intihabı 5-2-1939 
saat 10 da Fenerde Mürselpaşa cad
desinde No. 87 de yapılacağından nıa 

ların mezkur gün ve s atte hazır bu
lunmaları rica olunur. 

1 _ Tahm n cdi n bedeli 18.000 
lira olan iki ndet pulanya tezgA
hınm kapalı zarfla eksiltmesi 2 
mart 939 tnrihine rastlıyan per -
şcmbe günü sant 14 de vekalet bi
nasında müteşekkil komisyonu -
muzda icra edilecektir. 

2 - Şartnamesini almak isti -
yenlerin her gün komisyona mü -
racnatları. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyen
lcrin 1350 liralık ilk teminat ve 
kanuni belgelerini havi kapalı tek 
lü zarflarını belli günde eksiltme 
saatinden bir saat evveline kadar 
komisyon başkanlığına makbuz 
mukabilinde vermeleri. Postada 
olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(105) (243) 

Maden Kömürü 
İ$I.ımt T. A. Ş. NDEN: 

Alclfıdc Heyeti Umumiye İçti· 
mnı: 

Şirketimizin 1938 sebesine ait 
alelôde heyeti umumiye içtimaı 21 
Mart 1939 tarihine müsadü Salı 
~nü saat 04) te Ankarada Şirkc
tın merkeri olan Türkiye İş Ban
kasında akdedilecektir. 

Ruznamei Müzakerat: 
1 - 10~8 senesine ait Meclisi 1-

dar ve Mlir kip raporlarının kı
raat ve tasvibi, 

2 - 1938 Bllinçosunun ve Kar 
ve Zarar hesabı ve faizi muhassas 
ve hissci menfaat hesaplarının tet
kik ve kabulü ile Meclisi İdarenin 
ve Mürakiplerin ibrası ve tem.et.. 
tülin sureti tevzii, 

3 - Nizamnnmei esasinin 12 in
ci maddesi mucibince müddetleri 
biten tızalnnn yerine yenilerinin 
intihabı. · 

Kasaplar Cemiyetinden : 4 - 1939 senesi Mürakiplerinin 
tayini, 

Cemiyetimizin 938 senesi mesaisi 5 _ 1939 senesi Alelade heyeti 
ve he abntmın tetkiki ve idare heye- umumiycsine kndar muteber ol· 
tinin ibrasile tnllmatname icabından mak Ü7.C'l'P MPC1i!;i f dare azaları

'" hakkı huzurlarile l 939 senesi 
olan yeni idare heyetinin seçilmesi Miirakrp ucrctlcrinin tesbiti 
ve 939 yılı çalışma tarzı hakkında u- Ticaret Kanununa ve esas· mu· 

kavelcnnmemh:e trvf'kon sahibi 
mumt heyet huzurile yapılacak top- rey olan hissrdnrlanmıZtn esalc-
lantı ve müzakerede cemiyete kayıtlı ten veva vektllc-ten ictimrıdn ha:r.ır 

bulun~nl~rı ve bunlardan hami-
bUcümle esnafın muayene cüzdan- llne att hısı;e sahinlPrinin h;.:o;,,.lf>-

lcıril birlikte 7-2·939 salı günü "ant rlnl lô~kal bir haftn evvel Şirket 
Samsun Beledlyeslnden : merkezıne tevdi ne mukabilinde 
Şehrimizin 250 lira ücretli Elektrik mlihendls ve işletme mfidürlüğn lO dan 12 ye kadar Eminönü halke- rey pusulası almalan lüzumu rica 

88) d 1 ve ilan olunur. mtinhaldir. Taliplerin vcsikalarlle belediyemize milracaatlon. (6 vin e bulunmııları l an olunur. Meclisi idrırc 
~~-------------:~~~~--:-------~~--~---~~~~ 

üsütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. sA;!~.,e~!~ATı KAŞE 
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BOURLA BiRADERLER l&TANBUL 
ANKAll'A • IZMI" 

~1eır Bank U11111111I Müdürlüğünden : 
llalat,a ve Trabzon elektrik flrketlerinde çalışmak üzere birer oleJc. 

trlk mlhendlSine lhtiy9ç pteıtlmektedir. Mutlan tecröbe ve llYabt.. 
lerlM ... tMdtr ve tmbit edilecektir. Taliplerin yazı ile veya biaat 
S8mıirbult 'Umumi mOdilrliltODe Penonel subesine müracaatları. 

(2.,f) (578) 

DIV ... ıııalnir l•cllpslnde• : 
l - llhka•BJ• lrıonulan if: Şartname ve muııcaveıe projesi aanı· 

1tncle ~ olMa flthn 14 kilometrede vaki hamrevat suyunun 
pbre ....... ~ ta7inf w mevcut tehir tevzıat .pbekesinin 
..ıahı ~D tanzlınfdlr. 

2 - lılfblöa1a 13 Şubat/939 Pazartesi günü saat onda Diyarbakır 
Belediye daiftllnde münüit encümende yapılacaktır. 

3 - Bedeli ~ .. 2500,. lld Wn bel yüz liradır. 
4....,. Teminata mıWakkate ıft Ura 50 kuruftur. Naktl temfnatın mft. 

nakasa 1aaımcs. evvel maliye vanesine yatınhmt olması veya banka 
ıenı nat mektu.,.._ tbrut 16aı.-.r. 

6 - MtiN-t'81& tftirlik eclebttmek için Ji1bek mühendis ob:nak 
veyahut buna m 11nweD.-if*de ça\lftlllDı mObeJJtn ehll7et vesikasını 
aeledı,.,. .._ etbaıİ1l ~· 

e - ~-~·..._ ~ ··~~·"l~lri 
l)iyarbaku' ~ •-.aıım i1lD ôlUD1ar. (&fı) 

Maraı lelecllye Riyasetinden : 
Marafta f•pdaeak ldro elektrik untralınm proıesını anıren .Nana 

V eklletinded- musadclak tadile ıöre ve apab zarf usuliyle münkasa-
1• çıkarılmıftır. • 

1 - tpn muhammen bedeli lnpat kmnı ('1718) lira <33) kuruf ve 
mllıanild kımıl (33420) lira (20) kuruf olmak üzere (41138 53) liradır. 

2 - Teklifler tnpat ve m!hantki Jusımlan için ayn ayn da kabul 
oıunacaımr. 

8 - lstekıoer bu 1fe alt fenni prtname ve eksiltme prtnameslle 
muaddel proje ve bf1f raporunu aç lira mukabilinde Marq belecllye
ıinden alablllrJer. 

f - J!'.blltme • fUIHrtmm dokuzuncu peTf811lbe g(lnO 1Ut 15 te 
Marafta belecll79 dalnmıde Bncamen huzurunda yapılacaktır • 

5 - Münab1&J8 lkecelderin kanun dalresınde bütün vesikalan
nı ibraz ve kanuni temlut akçelerlni ita etmelen meputtur. 

6 - Muaddel pl'Ojeje lire makine ve malzeme aJuammda hiç bir 
tebeddiil olmıyacağmdan (yalım cebri boru bire indirilmiştir) ve itte 
çok müstacel.bulunduğundan 20 ,on müddetle ılAııı k•bul edllm1ştir 

'7 - Teklif mektuplan tubatın 9 1J9CU IÜJlil 1aat 14 e kadar kabul 
olunur. Fazla izahat isteyenler mOneka• prtnamesinde bulurlar. (338l 

Fena Havalardan ve Gripten 
Kendinizi Korugunıız 

Nezle 
Başağrısı 

Kırıklığa 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike a14metlerlnl girlr görmn derhal 

Almak Lazımdır. 
NEVROZIN sotm alsmlıtmm fena akibetl• dopnnaama 

mini olm•kla beraber bütün ıztıraplan da dindirir. icabında aiha
de 3 kate alınabilir. lmıine dlldrat, taklitlerinden ealmumz" 
NEVROZIN yerine bafka bir marka verirlene tiddetle reddediniz. 

Havalar soğudu dikkat ediniz: 
Hafif bir •nle veya lurgınlık •lııeclinc• •e•e• 

alınız. la suretle haıta· 
lliı önlemlı olarsunn. 
NEOKORIN aizi bq, dit ve 

romatizma ajnlarmdan nezle 
•e snpten en çabuk kurtaran 
emsalaiz yeni bir dencbr • . 

ROMATiZMA, 

LUMBAGO 

ARKA - BEL - DiZ 
KALÇA ASRILARI 

ve S 1 Y A T 1 K 'e IAlfl 

Yalnız 2 CARE YARDIR 
1 •BURSA •e YALOVA 

KAPLICALARI 

2- BiR TOP 

ODEON 
Yeni Çıkan Fevkalide 

Pliklar 
ODEON FASIL HEYETi 

2 7 O 2 71 N 
Hüzzam fuh - Meyledip ~ ahb.,. 

O. : Hicaz fulı - Her saJum eltU 
K-Cç'OK MELAHAT 

2 7 O 2 6 8 No. : Hicaz şarki - Akşam eıbn ltekledm 
SABi GOL 

CBGtl'PLC FADİME VE FADIK 

N Halk şarkısı - İstaabal yohmdll 
2 7 O 2 6 9 O. : Halk şarkısı - Pmar senin ul y.....a 

'OBG'OPLC BANln 
N Halk earkıaı - U1ma •-taleahı Oial 

2 7 0 2 7 0 O. : Halk şarkısı - Demir Orak 
HAMiYET DUYGULU 

N Lk HavUI - Tqabson Yalı Bera 
2 7 O 2 6 7 O. : Karadeniz - Taka Tftrldistt 

~ ................................ , 
( Pazarlık lıcınt ) 

P. T. T. Umumi Midirlüiinden: 
24/1/939 tarihinde eksiltmesi yapılacağı ilAn olunan 75 ton «azovil 

talip çıkmadığından 18 fUbat 939 saat 16 da Ankarada posta telgraf U
mum Md. lüjü binasındaki sabnalma komisyonunda yapılaCak .,..ar
lıkla mubaJB& olunacaktır. Muhammen bedel 9'150 lira muvakkat tmai
nat 731 lira 25 kuruftur. Isteldilerin mesai saati dahilinde her gön mn
klls komisyona ve ı.tanbulda Ayniyat tubesine muracaaU. ~ 
ri aöniıelerl ve puarlık ~ yukarda yazalı sOn ve saatte • geçen ko-
mlsyolida hazır bulunmılın. llAn olunur. (820) 


