


T&NISA&AH 

ERPA~IN 
ONDEKIESRAR 

SEHİR H'ABERLERİ 

Y•s.IJe•T..WTelıa...:57 

En er Paşa Pek Çok 
Heyecanlı idi.. 

Kendi in Getirilen Mektaba Olıu-
du ve Son Dilrtfnce)'e Daldı ... ~ .. , ..... , ... 

... 
lstanbul 
Belediyesinin 
Temizlik itleri 

t.taabuı Beledb'-' fÜrill ıe -
alsliil aoktai aauımdan 7enl tecl 
birl• etrafında tetkikler 7apm._ 
tadlr. 

Wanbalan •• B.JotJımum ana 
catWeı.ı ....,.. aq•anluı iti 
............ 1*aH1•1ntadır. Ve 
.-.ıan ...... oJmaktaıdır ..... 

•• _ ..... ,..,.,., ...... t 

.... _,.111) "'' n n lld .. 

.. enıel ··-·-,....... ... 11m Y-.f ...... 11."9 mleHI: (- ......... 1111-.-..., 
daN'k .. lrtlııfıh h• ol allnk 

bt üt•• lllerlld 1aDl caddeler- ........... l'alrat o ••• • 
4m ...-• INralanm aflprbtl ~erliiim pJmedtllnden nt.anl ~ 

- Nereden? rlyorlar lıh' taraftan da yuı iW "pillik 1fiMe ...... ktedlrler. Sa- fmıl ifa etmek ..._.. ..-,. 
- DaWetmen beyden. propalancla yaparak Enver pqayı l>ahtıan aJııtımı bclar halk tara • mlncaat ettim w ftslfewl ifa ..,_ 
- Da8letmen bejden mi! cör.dea dOelrmeje çabpyorlanlL tmdan )'OIJara ablan flpı.. banla. tim. Ve pçmlm'4e .....,..,.,. 
- EtJt bir mektup ptirmif. Enver pqa hıllmda billıuaa rmı kirletmett.Ur. BalJna ellnde- tama•• eli dolaJl80e tertat. olla-
- Çabuk çıkıyorum. Bekleyi- muhtelif ~ ve brutorlar- ki ~6plerl .-.P atmMPm l>8fbca mrak fetuıhala aW. ettim a 

"a da JU11ar yazıyorlar ve onun ldy&· 88bebi JVllan:la. ldrRmlne ilk me- JwddeD •ı""""lbP taJlp oldml. 
Enver paşa silratle yıkandı. Ha- letini tenkit ediyorlardı. afelmle eöP katalarmua balun.... .. •lll'daPb ........._ d0-11 

mamdan çıktı. Karpmnda. umn BUndan bqb halk arumd& mMICbr. anmnda alanlan ba-.DıP aJ. 
boylu. yakışıklı bir .Uvariyi buldu. Rwdarm kuvvetini göetermet mak· Beledi)'e fimdillk yalms tram- maJrta)'IL) dedlllr ...... 1-im 
Süvari pepnm karlWmda askeri sadlle memleJrettn muhtelif taraf- ft7 daralı mahallerin .. olu r6P ,.._ '*- MJatlr w •lr\llm 
lıir remli eeJtm ifa ettikten sonra larmda f.ethil Biyuethıe de balla- k11Uılanıu fasla•ıpınp bmllan ..._ 1lllftil ptp •• W 
göplndeki mektubu çıkardı. 'O~ DU§)ardı. MeseJI muht.ellf mmtaka- llklafbncaktlJI. Ç6p kutulan lfba :df n ~ lf 1"r .. 
defa öpüp başına koyduktan 110nra Juda bilhwa (l'alkmtterde tevki- 7eDI nlm1111eler llılmrlanamftlr. Y... ,.._ Dalla 20 - h •eM J1r 
BDver pataya mttı. fat yapıyorlar w mhklarda tank- lnnda bbul olanacak olaa k d- ,..ır Jmnetteylm. Del'Clbui Jılme 

Paşamn &ak qçlan darma da· lan ve askeri htaJarı geçiriyorlar muneler üzerinde ihtiyaç nisbetin- anlatayım. 
jlmk idi. Sqlarmı lıile tanyacak ve semada da ytthelen tayyarelerle de siparit olunup yollara konacak. Unkapam lılllll9iltde •198 au-
ftkit bıala.,,..,. için: Jmnetlerfnt g6stermek istiyorlar- tır. mara ile hammallık eden Mehmet 

-JWW:.. Dedi. Bir dakika bekle eh. Bvlerde, dütkialarda.ve •part- • denlini liJle anlatla: 
bakayım.. (0...... ..., ) aaalardald c~Jerba Oserleri 1Çıık (- U•bflllll l•lnll inde çü-

an.r pqa bir elle •Jllr -et&· ... yd adaht teneke ft afre 4e top. ll~wmn. llvtlekete littJm, pl-
rm ............ ..,... bir ellDde f R A D y O ı landığı ve bu ilzerleri açık .kutula- dim. Yapm 22 dir. Beni de asker· 
de blbilC4 cıldmlu mektulK. obJar· ----------- rın bilhassa yazın sineklerin bir ya- Jlttnl yapmadm diye abmyorlar. 
o& l'abt ._. atlr JtbıtlM1eld «Ps- CIJJUlrl'l8- •11111 vası haline geldiğini gören Beledi- BallluJrl evwtee çalıeıyordmı. Ba· 

rttmJoıd1a. 1• evı. dlk4blu ve apartma• ..- 8 lllfas ..-, aslı•lfli:m .. 
..._. Jlll& ~c lleJe••h lr1l ll.IO PNinm ıaa llilzik Jar için moanea hacimlerde içi u.ce,. kadar hla w ailem ac aı 

Patlak ,a Sıd mılıtlıllma atrlaft- (ejlnNlll pMlrler) 1'- ._.,ket ve dışı aalvanize kapaklı çöp loa.p. kalalım. takeledeki klbyalar iste-
_....... .. .._ ~--• ......_.. B• IUt .,..., ....,.., •tıDl'cılo• ha· _.._._,.1 Dl ü 

ili MM np w .:;r .-,,.... •• .,. lan bazırlatm-wıııuır. n n • .m .. lerini alıyorlar, istediklerini al· w lf.ll.... .... 'WA •• _... J'llll _... illa lmanmt maeleri tetkik oluDAD bu ~P kap- D)'VJ'tar.) 

lstanbul kasapları 
Ankaraya Heyet 
Gönderiyorlar 

ı.&aüaı buplllın, ı.tanHlda • 
ti et narhları 7lztlndea sarar ._ 
tiklerinden, h vuiyeti kati tekil· 
.. lıalletmet IPn Anbr&7& sıt -
eete karar vermlflerdir • 

.AnbnJllt Pleeak .. , .... 
aplar eemi7ethda kMibi ammulai 
riyuet edecektir • 

Heyet onda liraat Ye iktlaat 
wUletleri ile temu ederek bir hal 
pn.i tbubnata fAhtnd tw. Ka
•• bqln. dnW :&inat kunı· 
muu mnbahaclald rolbl ve ei 
pipauına mldahaı.ini kendile -
rini mMlüt ...._ mrara drat • 
makta oldatoını 86ylemektedir • 
Jer. Toptan eaalı laaJ'Yaıı tOeearla
n mtmlmhıı q olmw n a.11 cek 
hayvanlar ve arpa ve Mire baılen
mesi yOzDncleıa tıptan arttlrm)f
lardır. 

JlnbaluwJalli tept;ıa .-...rıarh 
lln ............ ,_.lan wnma 
arlan cıanlı bayvın ffyatlamu kur
taracak mahiyette değildir. Ka -
saplar Ankarada mhbet bir netiee 
ekle edeceklerini ümt4 emekte
diri~ 

VJLAYETTE · .. 

Dahiliye ve Adliye 
V ekD erini amı1D1e:11 

İstanbul melbuso dGktor Refilr 
Saydamın l'iya eti altında tefekkll 
eden •ablnede Daı.nı,e Vekileti 
ni derullte eden Faik Öztırak vı-ola ,. .... nllll ..... _.... 1 - .... 'l'alml blly8k Olman ıan kaqandan imli oıunm....-. 8iılrecl MmmelJmedan .. 

y.a.. ...,._ llias ""'"L Belediye nümuneler üzerinde kati Hüsmen de derdini '6yle anJattı: liyete vazife ine başlaması dola • 
O- Mtplldl 1'1ıl11bda U.b- 2- fta K ....... Hicaz marJa- kararını verdikten sonra buırlM- ( Ailem hasta idi. Bir ay f. yııüyle bir tebliğ gondermittir. 

lan lll)l)w, 1 'JllW te ._. atı he •ah &. tırılıacak olan fÖP kaplanndan her siıı alarak memlelrete PtlldU.. Muhterem -vekil l>u tebliğinde ez-
aJ•; %X .... jltaçe clal le 3 - Sadettla Ka,.U- Jılahay. 1 nflfM fçm i»lr taae almak mec- m gllıı geç kaldım. fatlda ile Be- eOnde pnlan l>ildmnektedir: ,.,_ ..... •••t ... - a. 19' IU'b- Ne• s gOnem •u. bari olacaktır. Asprt 10 aene ga- Jedlyeye mtiracaat ettim. Cemi,.. H-Ltanbul mebuu 1&1mdok-
derelfta)ap ......._ wa ~ ' - l'ablre Penan- Kemençe ranU olan 'be kaplar ınömkln ol- te havale ettiler. Cemiyetten ya- tor Refik Saydamm riyasMf altın
dan buakamadı. !ki defa katladı. taksimi. duğu kadar ucuza mal edilmete 118 üsJadır, alamaJJS ...-.. ftl' da teşekkül ed n kabinede Dahili-
eelıiae ~ ._,. U.. 'aJtlen 6 .._ Betik ...._. Olllar 111&1'· çalışılacaktır. diler. Tam 6 ailfuaa ~rum. ye V eJc:aleti vazifesini deruhte ede
g&lleriD( b,.m ve...._. ı.ı.. ıu. SaWı lbee dojarlren_. Hanti&Zırda aralannda 100 ltıına11t bir~· BenJm gmı 1'e1c f e b ,ladım. Azız miUetimi • 
ketle elial • ~ Mktp. :Yek- 8 -- · .... Tllrldl- Dallar dalım· metre olan caddelerdeki terıkos 180 da fula tauvnal ba vaziyet- zin sU.kôn ve ·.ıikrar ve enmıFet i· 
mm tıekıV pranb ve ;ine okuma- dU' bf!qiın. musluklarının mesafelerinin &O met t4tdlt, L6tfen aJ•kactarlunı. nuan çeri inde çal~11ıu temı ıba-
la ....,.... ~ OJQadla., •· OlgJJ&a Jla' d ICaımdq. rw.v• lndfrthnwtne karar verlhnlf- dikatinı celkbetmeıUzi riea ed ret olan va-z·femizin ve bunun sal&-
yet mOaterih tdr ~ lenİI bir Çalanlar: Raeat ._., Fahire ti. Bu karum taıblkine yakında rim. hlyetlerimizi ta in eden cmnhariyet 
:nefes allllak mfı ft a6tem ee- Fer9a, Reftk Penan. ~ilecaktir. Ba tedbir .. hir 101---------..-----~ kammlan 8 doğru anlayış 98 y 
*-e aokta 14.40.lAIO Mtlz&:. (Haftf orkestra- lannm yıkanmamuı için ~ ıu-

Kelrtubu getirell ukeıe dönerek Pi ) 17.30 Program. 17.35 Mthlk nmlu 1'4rilityor. 
- JWl&t.. dedi. Git karargibta (dana aaatı pi) 19.05 Kmuıma (cbf Belediye geçen sene yolları yı-

..... a. lild ••ldldlu Ofml• politika ltadllıelert) 18.20 Tlrk ma. kamak için otomatik 26 tane pryö 
llmı yumun. Hem am M ı••an ligi (ince su faab- a.tnl.k "9 a. ptirmifti. Bunlarm kullanılmasına 
1111 e hh? am f881Jmı) l9.20 Romantik iDi· yaqm mmluklannnı biribfrbıden 

Katil Eminin 
idamı istendi 

- Ne zaman emredeneniz? .aıı: hallmda miahaı. ve koMer- uzak meaafeleri olmasından dola-
- OJle ile bGlb lltlnW et Jhrullalı Şedet, Ce.at yı lmkln sörUJmemf.ıi. Bunlan bu Wtaulamette karmm Ye ~ala 

0

Aktam gel yawrbnden mektubu- Memduh. sene kullanılmasına çalıfdacaıktır. L'k:'..: ~ a&p ~. 
mm cevabmı al. Yll'ID hareket e- l9J55 T-"il- Denis hunti- YUUl Diler taraftan yine ~en sene Ttlr aa .._ ..... an•me •wa 

niyetle tatbiki v milli şefaizin 

işaret buyurduklan an&rfllJz kta 
reyi temin edeeek 1•ılae fale o
laeaiına inancımızı izhar ederel 
bittin arbdatlarmm bendn ıar
dımlanm eairpmiJeeelderini Htar 
muvaff akı.retler dilerim. 

DaldU Vekili 
l*.atOıtrd 

ta Wanılılıı.,..ıw 
ta1ımfiı1erde bufw••mlr mblttllııdll 

Bunun lcln ene1l Jmnli 
mamcfenn 80ll1'a 1ıuiRale pitin ftzi
yeti mllteüfp Çek ldlk11mılClailı tn-
liltere ve l"raDla cibi ftJdi1I tama• 
mlJeti mWldJ8 ve latl1d1W ta 
ebDlt ....... tmdW t ıeal 

ve karla kaı11Ya ..... .AA.11· -9&l'8' 
mey1edllek ...... .. .. 

.... t tıllis ..... talıil '* .... 111"111 
balbd almll olRlm nı·ı tede 
etmek ........... l'lıabt .... da 

~ Ahna3'furahat 
durmıyarak buı taleblerde 1ıatun• 
makta ..... etnl8ktdılw. Bu ... ......_ ___ ,.. ... ~ 
vüyada buJmlan AlmanJarm lfattl· 
ili Jtak)nnda BerllD matı..tw11Jrl 

yudar, ft ,.... Çe~ mat
bnatmm Almanlara bqt füwhlı 
tavır 4Drkab ..,.. 1fr Maldyet 

~· 
Berlin umunıiyeUe Çüı IDlftk .. 

,. üzerinde iktiadl ve ._. bJı 
n6fuz tellia ederek 1:111 clnlllll. Ber-
lln- Boma mlhveriDe ... ... ça-
bpaakta. 1ıu ............. Ela. 

n anm• glr'rıl• MI ı 'ıde 
..n.I Aft'llJ*la ym lıir ll(Jut 
nizam•• Jmnlmw iıltW .....,. 
tedit. Bu faaliyetin mlıllblt 1ılr ne
tic8Je ......, w ....... Amıpa 
ft '1'm kWUI ""'8tleri .-m
daJd faall,Jlıt w p1uttlaı:fs •..O. ..., .,. .-..t ch 1 n \llhde 
Jm9wtft - ~ ...a..m 
eau pyeleı inden .MrfDI ..... «· 
melrtedir. 

J9a1rM ~ A""'91f 'a p 'b 
ÖJll dertıal -ııam 1* t• .. tlti
aat ettenk her Od aMlaıdsr de.U 
memnun edehiJecet lıir _.,. p 
termeğe benlflSlli)'Or tı.a.,.ıta iN 
hmaiı ve ylDe 110D n•ıra ~ 

Alm•nya tan6nıda ..._ '9* ve 
bal& ÇekoelD..,..,.. ...... Al· - ....,..... .. , ........ . 
tama muit '* ..,... ... l 1 

t .. 
.nr. AJnea Oıb.._.z ın 

• ... ,,. ...- m alret !ıe .a-, 

cllrula. kfyede yaptırılan otomattt cadd• Bundan bir mfkldet evvel Sul • 
Baver Pl"1"" Umi oldufu ba = = = =:. elal leri dpftrme dhazlannın ba sene tanahmede Dizdariyede gen~ ka· 

dDltDltl ....... 14111.YeUmt ..... 
bim bir ..__ •n>ı• ..,. 

Ayni zamanda Adliye vekili ~ da p · ı fı tatuı-
Tevfik Fikret Sıla1 da vilayete bir w y. re he -•u • ili'~ 

mektupta ceditlerle ylDe estilerba Be.rotlu taraflannda kullıaııılma - nsı ile ka)'iıı pederini 61d0ren lo-
arı•nlrl bir tlıUWtan •ltaecfili.. 1 - TaUlbul Ali efe- Smldll mıa b .. Janmlfbr. Fakat asfalt 
Jll'da. -..- n.a1ıtm bey De Too Petlnn. 70Jlar için yapılan bu cfhazlar par-
py Summ ,aptılı leler alatlhJor 2 - TamlNri Ali efe t!fnddll 1- .te yollıal"da hllamlmea derhal 00. 
w "9Df n&IJet bJldliillyorcta. tillci ......_ lıftmeda 1ID9t. Almaktadır. Ve ba Jbden Jwl-

Pa..•nm uaı cll"'2M'ftill llU me- 3 - l'ambarl Al efe 8alldl1 A· lamlması lmklmız sOrthnekWir. 
.. cfellldl Eneli BaJB«>Ddllri b jır semai- Kani yadı leldnle. Şebrin temlzliiinln halkın me-
sai ordu bnetleri WL ' - Cevdet Çafla- Tablm. -.ı terbiyemi• bir tesahUı11 oldu-

Oadan llOIU'& bu vuiJ'et]eri bir 
1 - Jaemet ağa. 8mldll IU'ia tonu dtlflDen beledJJe, JaallD .. hri 

• iglllde 1111111 edee!ltne emin im.- ·tnfeaa PGt.i .,...._ temiz tnnata terfk eder oetffde 
luıaÇor4a. Ve lrMdi Jııedu. (8&7· 6 

- Şakir .p Susidil l&rkı Sn bl'OfOrler usbnp ntaanen JVlere 
.,.. lltllılM -.pr1ı1 •wta•a- mllim bir blH ......_ awaktar. 

&lir bu IUNtle blltln Tllfldata- 1 
- AH ete. SmfdD ıarJa Jrer ----

pnk RualardaD ....-clahJlde. bir bakıtmda .... 1 s d b. 
..,.... ..... t ,,,,.,.,.... °'1ou= •-• ..... yaşın a ır 
........ ô...... ... C.lenlar: veen.,.._._ r ~·uğun • ti 

ili •• rm»lt .... •tr 1. .... Kw, Cewdet x-. ~ emaye 
tllllE --· ....... w..... ... AJıı-. ....... ,, ... 
lamıetJll ,...,._ ..., ••ellra hım UIJat) 21. v-... ıt 

lıalıl JGlt b•I • 'ie' • !:"" ~... (NgD Gf' •tıs ,. .......... r.b&..,......... ...: ....... Alla) 
• .,,.._...,_...... 1 -W•• lraln r•ır ................. 

_ .. ,.... .... 1 • .. -ıa ......... ...._ ....... ...,. ............. . .......... ,. ·-....... _ ... ... ........ . _ ................... ...... 

.,... ela ....... , ...... w...-. .... 
Beyeihmda AtaeımlbMlı otlr

raıa Jaab 15 J&flndald Kemal ta • 
minele bir ~ut meztar sobtta 
.................... ıaeat 
,....... c.w ....... '*an. 
ciltmı lt1c&kla IO) memelf almdu 
, .. ı.,...m . 

JleJalJ11 Beledl)'e ··~···· • aiD6 h141Wap c.lllbt ..... tela;. 
Jlkedeıllr. 

,_ •c ''"· .._ __ 
- .. •Dalllr .... ,_ ........ l=========:;ı 

• - •• dı ...... v..t lllr ................ 
8 - J. ---.... tl&lr..,.. 

tı.V.a.. 

il. Baftalak .... ••b• .. 
lllıııllr (dw, o.- it) 21.41.M 
ima 91111 •••lrllll .. ,... .... .... 

-(K .... _,..) 4eJlp 

.....,-1n1s. ~-
,.. 1* &illa Baft Onlamna 
tllırbf ..,,... ~ -
.. ~ ft eobllıla 
lrahmf pmılm,.... .... 
edecektir • 

kanta çıı.tı .. Açfn" in mahakeme
liDe dUn aiiftua andkeınlesincle 
deva.m ohumUftu. 

Dtbıkl mahlllkemedt mlddeia
muml lddianameeiai okamQfhlr • 

Mumaileylı: katil Bndnla bu 
cinayeti taammtlden ftleclfjint be
yan ederek hakkında illam hükmü 
verilmesini ~ • 

Muhakeme; IDUdı&laa ve ka-

POLiSTE ·_ 

Bir eı • iyi vurdulart 
UsaaçUlflda Y ............ 

otıuran Jlustafa otla laeaf; dflQ. 

Tenieamide esldelllk 7llPaa .AD ,ı~ 
la Jlevı.t tar•hdoa lllı•lt .. ko • ...... ,.......... 
•w-· 

tamim •öndermiştir. Tamimde Alr Çlllr p rutıdedade 
Adli.Ye Vekilimiz diyor ki: 

1 
ı rta 

118 
......_ .... 

"-Sa1m doktor 8a7damm tef- selel..Snden ınada bir de g&TP&t
kil .Wti kabinede AcWJe Vekili o. lar attı ııu,.. mı llıll ..... M, 

&arak bqleM8n c.mlaaritet hlk&- - Beltla '4•'ll"_. ._ te
metini aaym valilerini l8Ytri ile se- mu e8p ....... ..._ "lllılir· 
limlanm. Fabthm ~ ~ D 

MHJe Vekili .1111 m•elede Vaeata • l'ıatıJl 
T. F. memnua tcleeek Wr llal mı'lll bul-

Maqlar d. 
Şubat maşlaruun V8' linun~ 

Dl acı...... ....... 27 alndea 
itibaren verilmesi için metisten ~ı
kan kanun dOn vUl,Jete teblll edil.. 
mtplr. Jf e1111rlt.r •• 8e..Clllııır. 
Hn itibareD m&Bf}&nm .ıı-ta ............... 

Y .. OArdar-ml 
TaWI mtldflr muavini Baha 

......... , ........ "2 fa,. ...... .................. . 
fQlaoJa• ... mıdiir. 

mak lda ca-.Ma w --. ...... 
llte bdar Ple•k ...-.ı .... 
lhmett. MtJ mı .......... 



.. IENf SA aAH Sayfa: 3 
28 KANUNUSANi - tnt 

• 

tt•l ~ ı: r;1 :J§l:1 !2 ;I ispanya 
Meselesi Barselonun zapbndan sonra 

F rankistler Pirenelere 
Doğru Hızla İlerliyor I 

(Bqtaraft 1 inci .a,-fada) 
iz'aç edici bir kuvvet den1ektir. 
Bundan dolayıdır ki İspan)•adan Al
manya ile İtalyayı uzaklaştırmak 
bahsinde İngiliz ve Fransız miltte
fikleı-i arasında bir itithat müşa
hede edenlere hak veı·ilrnek iktııa 

ediyor. lngiliz, Alman, Fransız 
başvekillerinin mülakatı 

ve ltalyan 
bekleniyor 

Me:ıeienin Fransız ve İngilizler 
için haiz olduğu hayati ehemmiret 
dü~ünülecek ohu·:ıa, Almanlarla 1-
tnlynalar İspanyayı nüfuz&lrı altı

Londra, 27 (Hususi) - .Akşa· 
ma doğru Barselonun üzerinden 
tayyareler uçmuş ve Frankist filo· 
su saat 1 i de limana girmiştir. 

Fas kıtalan Montjuich .kalesin· 
de bulwıan bin kadar esiri serbef!t 
bırakmışlardır. 

Barselon civarında Navarlılar 

bükUmetçileri ~imale doğru püs- ı 

kürtm.üşlerdir. Fl'aııconun kuvvet· 
ieri Katalo~yanın diğer ınıntakala· 
nnda. llerlemeğe devam ederek dün 
Tarrasa'yı işgal l'e Sabadell'i mu
hasara etmişlerdir. 

Frankistler Pirene mıntakala

rında. da llerlemeğe devam etmek
tedirler. 

FRANKONUN MUSSOLt ·n~ 
TELGBAFI 

Roma, Zl (A.A.~ - Mu.ssolini, 
genenll Franoodan a.'}ağıdaki tel
grafı a.lınıştır: 

(Le3iyonerlerin pek parlak olan 
gayretlerinden dolayı size min11et
tarıın. Bunlar, İspanyol .arkadasla· 
riyle birlikte Barselon zaferinin c:c
lenlderini taşıyacaklardır.) 

FRANKO fNGlLTEREYE 
MÜRACAAT ETTİ. 

Daili mailin Faris nli~hası ya
zıy-or: 

!sp.anyanm btikbali ve ttalyan 
Ye Alm.an gönüllülerinin rnziycti 
• •• hakkında fevkalade e1ıem
mi).etli müzakerelerin ba..':'lamak ü
zere olduğu haber \·erilmektedir. 
Franko, J,ondrada bulunduğu dük 
delbe -rası~siyle İngiltere 11üku
metin~ müracaat ederek, bpauyol 
.ahalisinin üçte ikb-ii taraf mdmı ku
i:>ul edilen bfr rnu\·akkat hükumet 
tesis edebileceği zaman mmleke -
tinden bütün gönüllülerin çekilme_ 
sini temin için bizzat teşebbüslerde 
lbulunacağım bildirmiştir. 

Frank-0nu11 bu hlikumeti Bar-
8elonu kendi.-..ine makar ittihaz c -
dinc-e tesisi edebileceği zaııııedil -
rnektedir. Me\'ZUU l>ahi~ nıüznkP
reler ancak ilk safhadadır. Fakat 
'talyanın ıda buna mukabil pamuk, 
!kendir ve saire gibi İspanyol sana
yiine lazım oları ham maddeleri Ye 
1$panyanm imar ve inki~afı içiıı 
icabeden sermayeyi vermc:-;i liizu
mu telkin edilmektedir. 

4 LER KONFERANSI 
TOP LANACAK MI? 

Londra: 27 (A.A.) - Dail Ma
il gazetesine Romadan bildiriliyor: 

İtimada değer bir kaynaktan \'e. 
rilen malfinult!a göre, Mus::tolini 
Bar«elon sükut eder etmez bil' dört
ler konfer.an.'lııun toı>lunnıasına 

fiddetle azu etmektedir. Bu lr:on
f er.ansda İı:ı.gilteı·e, Fraıı.~a. Alman. 
S'& ve ltalyaıun mümesıdlleri İı:ı -
panyaya müteallik şu üç esas nok
tayı milzakere edeceklerdir: 

ı - lspanyıa.yı yeniden kan dö
tülmeainden esirgemek, 

2 - Frankoya yaı·dım etıni, 
olan Almanya ve İtalyanın muv.a
fakatlyle, İspanyol milletinin ken
di mukadderatına hakim vaziye
tini tesbit etmek, 

S - Dört devlet.in Katal.011y-a 
veya :P.fadrilıt.e heı· türlü .komünist 
veya halk cephesi hükumetinin te.
eMib--üne mini olmalaı·ını temin et
mek. 

ÇEKLER DE FRA.NKOYU 
TANIYACAKLAR 

Prag. 27 (A. A.) - Çekt>.ilo
v.t.k hillcUnıeti, Frankist hilkllme
tiııi bammağa anılde olduğunu ill n 
~tmiştir. Geçen ilkbahaı·da Bur -
a-os'a gıöndeı·ilmi~ ol&n "Heyet", 
Ç6km1ova.kyamn İspanyadaki ae
fareti haline tfrağ edilecektir. 

• lTALYAN TALEBELERiNiN 
FRANSIZ SEFARETİ ÖNÜN

DEKi T EZAHORA Ti 
Ro:ı:na: 27 (A • .A.) - Havas A

jancının muhabiri bildiriyor: 
:Bir ka, 7Uz yU:ks&k tabail ta

tebui ·va mekt•pli saıkaklardan geç 

mig}er ve Fransız sefarethane,iııe ıuı almakta israr ettikleri takdirde 
. klasınıık i. tenıi.~leri'e <le ku\'Yetli vahim bir ihtilafın zuhur etmesi mu 

~~r p~li~ müfrezesi, talebeyi da - hakkak addedilebilir. Almanya ile 
ğ:tmı.,,tıı·. Nümayişçiler bundan İtalya bu meselede bu kadııı· ileri gi
soıu·a· Venedik ıneyclanıııda toplan decekler midir? ispanya bir cıhan 
mrnlar ve: harbi için bir meyzu te.~kil edecek 

'"Korsilrn Kimindir? Bizim., ı midiı'? 
Diye bağırmı:;lardır. Bu, Almanya ile İtnlyanm ken-
:\Iu:-.solini, üç kere bnHrnııda dilerini ne .kadar kuvvetli, harbe ne 

göriinmi.i~ ,.e <:-iddelle ttlkı:;lanmı~-ı kıtdııtr haztrlanmı:5 telakki ettildl'-rini 
tır. . . ı iyiden iyiye hilmeğe ihtiyaç göste-

C eno,·ada i Lfıı.iyc el radı, tesıs ren bir nokutdır. Z;wa hire bakıla
edileıı polb kordonuna rağmen cak olur:;a bu memleketlerin iktı~a
J<'r.ansa kon~oloshane,.;ine ya kla~ - di va1ij etlt>.ı·i çetin bir harbi göze 
mağa te~ebbib erten tale~eyi hor~ , alal.ıileccklerine pek ihtimal vcrdir
tunılarla ~u :ıı~mak ::rnretırle gert mcr.. İktısadi ba~ımdan bu~Un. Al 
pibkürtmli*Irdır. lmanya pek ıl'ıthat bır hayıtl surmı.vor. 
FRANSIZ BAŞVEKtLlNlN MÜ- Derin tetkiklere hacet kalmadan, !'a-

HfM BEY AN ATI deCf' Beri in .;okaklarındaki mı.nuı-
Paris: 27 (A. A.) - Dün mc- raya uzaktan atfedilecek bir nazar 

hıı,,;an meclisiıırle harici siyaset orada guJh halinde bir harp denesi 
hakkında reyler(.} mi.iracaat edil - ~ıkıntısmın mevcut olduğ·uııu an
meden eV\ el aşagıdaki lJeyanatta Jamağa kafidir. Yağ kıt. yumurta 
buluıımtı~ olan 'B. Daladil'ı', bütüıı kıt. Pirine kötü. ::\[eyva döviz kadar 
meclis tarafıııdan alkışlanmıştır. nadi<le bir ~ey. Son zamnııl~u·<lu 

\1:ukuat, ~iiratle yekrliğerini ta- k:ıhve çikolata kıtlığı chı göze ~arpt
.kip ediyor. Fransanw hükfimeli • yor. Kain·e dükkanlarıum önü ı-;ıra~·a 
nin etrnfmrla mi.ittl'hid kalması rlizileı-ek nöhet bekHycn halk ile do
ıazımdır. ,\IiiJetin menfaati. buııu ltı. İtalranuı iktısadi hayatı da buıı
amirdir. • . . 1 dan dalrn lHlrlak değildir. Rtı mem-

Parlamcıılo frna~ınııı kaffeı-;ı, lekeUer bugüntlen bir ha1) c\e\Tinin 
Fraıı~a'nm sulh arzıı-·mıda olduğu- abloka :-:ıkıııtı"ı"" 1• •vlil , .. ; 1 ıi -;.en
nu beyan ve tcyid etmi-;-l<•rdir. Har <li arzulariyle sokuyorlar. Daha dr 
bi takbih için beyııl'lnıilel bir kon- rusu tnkip ettikten :-;ı,r. -.('L icetbile 
feran.-ı akdl•dilmcı-1! teklifinde bulu- böyle zaruret içinde ;ra~ı,rol'lıtr. 
nıuı B. Blum .ile ayni fikirdeyim. l Rir harp patlak verecek olt1 r;o;a hu 
Böyle bir e.~ebbüs, Fransaya şeref haratm daha fcrahlamıyacağı süp
hahşedccekUr. Harp, oİl' delilik hesizdir. Fakat bu hnı·bin kati bir 
ve büyük bir IJudalalahktır. 'Fakat[ zaruret olmadan, sırf Avrupa<la bir 
Fnrns.aıun maııfaatlcrine dokunu-! hegemonya tesi."i gibi miileaıTızaıır 
lan her noklada Fransamn kati bir gaye uğrnnda gözNtlınal>ilmesi
bfr "hayır" ile ınuk:lhlcde buluıı-ı ne imkan nu· mulır'..' İspanyanın 
ınası lazımdır. f'raıı,:nııın ku\·\·c- kl'ndi halinde kalması, milli Vl' miis
il.i, -onun bu .-.uretle hare:. ket etme- tak il bir hükCunet alt ıııda itlarn e
sine müsaittir. ·Bliyiik haı·p c~na- dilme.-;i Almaııynnm ve ttal.nuıııı 
smda kıymeliııi lakdir etmi:;; oldu- hayat haklarına bir darbe indirmez: 
ğunı ltaly.<ı.n ınilletiııe olan mu - onların ne h;tikballerini, ne şimdiki 
habbetinıi unutmadım. Fransa, l "azivetlel'ini tehlikeye dü:;ıürmcz. Bu 
mülki tanıaıniyPtine, ~imali A.fri - mın.icin Fransa ile İngiltere İspan
kad:ıki inı1H11·atoı·luğuııa ve yahut yol d;w;sında müttehit bir cephe 
mfö;temlc.kfd inıpar:.ıtorluğuna. do- te.;;kil ederek ecnebi bir ııüfuzun o
kuııulma:-.ına ve serbest nıünakala. ra;·a sokulmasına kati urettc mu
tıııın müt.'cs.-..ir olnıasınu mu;-;ama- ha.Jefet ettikleri ve kendileri de hu
Jıa edemez. Yarın'ki ''ıtzifemiz, l ;.\Ll:-.İ bir menfaat lcminiııe l<alknıa
ceUn ve ağır ohıcaklıı'. Fraıı~a- dıkları takılirde sulh rnlill' hir hal 
~m. inıpnraforluğuı.rn \'C bilhası-;a çıtre:ıi bulunması ihtiımtli çok kuv
bugi.iıı lüı,·rcttcn başka lıil' -;.ey ta- vetlidir. 
ııınııyan müdafaa~ a her r.amaıı a- Hüseyin Cahid YALÇIN 

made 0 ı <l uğ u idea 1 i ııi k onı nı ak için ======================:-=:--=== 
mütit'hid olması icabeder. 
iT AL YAN ASKERLER iDARi 

MAKSATLA TOPLANMIŞ 
LonJrı1: 27 (A. A.) - italyada 

1901 !'lllıfınrn :1ilah altrna d.avet e
<iilmesi clolayı.-.iyle İngiltere hüku
nıeli taı·afından lıir teşebbfü; ya -
pılmamış f)}masrna rağ'meıı Roma 
makam Jal'l bu davetin ",.;iyasi değil 
idari" sebepleı· dolayı:ıiyle yapılım~ 
olduğuııu Loııdnı hükümetine bil
dil'mislerdlr. 
iSPANYADA ITA LYAN CENE

RALl TALTİF OLUNDU 
Roma: 27 (A. A.) - B. Mu~· 

solini İspanyadaki İtalyan gönül
Hllerimn kıımandanı General Gam
bara 'ya bit· telgrAf çekerek mu -
vııffa.kıyetlerinden dola.yı Tümge
neralliğe terfi edildiğini bildirmi~
tiı'. 

ROMA - BARSELON HA VA 
SEFERLERi BAŞLAOI 
Roma; 27 (A. A.) - Roma -

Ba~elon ara!\ında nnmt.azam ha
va seferleri bugün başlamıştır. 

SARI HASTALIKTAN 
KORKULUYOR 

Santiago, 27 (A.A.) - Son ma.
lftmata göre, zelzeleden ölenlerin a· 

dedi takriben 20 bin ve yaralanan· 
larm adedi ise 40 bindir. Bir kısım 
halk son derece sefil ve pel'işandır. 

Telgraf \·e Telefon muhaberatı ke
sllıni§tir. Hükilmet sari hastalıkla· 

nn yayılmasına mani oJmağa. çalıf· 

maktadır. 

Erzurumda 
Şiddetli 
Bir Zelzele 

Erzurum (Hususi) 25-25. 1. 939 
ge<:esi sut 28.14 sıralarında aş· 
b.ie luLza.~t ru1ntakaımıda vukubu
lan ve bir ~l\niye devam eden zel
zele neticesinde 70 naneden ibaret 
bulunan Kükilnag köyilnde 20 evin 
a!t dıvarlan kı!lmen ~ökrnüt;ı ve 
diler evl&.rln de dıvarları hafifçe 

çatJam~br. insan ve hayvanca za
yiat yoktur. Yardım için, mabıtl-
line ic.abedeu kuvvet gönderilmiş 

olup Hrllr ve ziyım eshit edilmek

tedir. 

Amasyada bir sarsıntı 
oldu 

Ama.s.ya. 27 (Huı-;usi) - Btı sa

bah 6.4.5 de oldukça şiddetli bir 

yer .sarsıntısı oldu. Zayiat y-0ktur. - ·--
Kolonyada bir tayyare 

düştü 
Kolonya, 27 (A. A.- - Aair -

France'in Paris-Berlin lıattmdR ça
lıı,an bir blyyare~i, bu s.a bah Ko -

lonyaya 7 kilometre me, af ede ka
in •bit· mahalde ibir fabrikanın ba

CMA.D& çarpmıştır. Tan•arenin i

çjnclı f>ulıınan 6 ki.fi telef olmut

tur. :Kuamu .MOel>i, ü;ir. 

Başvekilin 
Beyan na • 

1 

Salih Münür Pasa 
ö'dü 

Bir ocak .)ıkıldı. Ynni söııınü.~ 
olan bir evin senelerdenb ri t.üt ~ 
miyeıı ba<:ası devrildi. Çorlular -
dan Salih l\funir (pa a) bu sabah 
sa~~t seki~de terki can etti. Seben 
ıkü ur y ~unda idi. Bu sek!;eıı kü
sur .senenin yirmisinden fazl smı 

Pari.:.te g~irmişti. Çünku Pamte 
ve tuvuna bir sefir idi. Gnçti. güzel
di. Gm~elliklere sarılmıştı. Sultan Ha 
midin enmiyet ettiği bir sefiri oldu

i'u için de sözü mesmu ve makbul 
idi. Elinden gelen iyiliği deri~ et
mi.ren, hatta <> zarnnnm tabirince 
(jonzel) ismini alan firari ~ençle
re muavenet ve hizmet eden ce~ttr 
bir :-;d'ir idi. 

(Bqtarafı 1 mci aayfada) · ı 
birden uzak bir emniyet havası i-
çinde bulundurmak programımızın 
başında gelir. Rejimimizin teşkilatı 
esasiye kanunu ile tesbit ettiği um· 
delerle müesses içtimai nizammı 

korumak en mUhim işiıni.zdir. ldare 
makinesinin muntazam ve bilgili 
bir surette :işlemesini temin edecek 
çareleri dikkatle teemmill edeceğiz. 
V azifelerln ehillerine tevdiine ve 
memurların terfi ve terfihlerinde 
adalet ve liyakatin esas tutulması
na dikkat edeeeğiz. 

Büyük bir itina ve dikkatle tes
bit edilmiş olan ve uzun senelerin 
tecrübelerile memleketin menfaat
larını en iyi bir şekilde koruduğu 

vazıh bir surette anlaşılmış bulu
nan dış politikamız, tuttuğu yolda 
denm edecektir. Cümhuriyet hü
kltınetinin şimdiye kadar yapmış 

olduğu taahhütler tam bir sadakat-. 
le ifa edileceği gibi, teessüs etmiş 
bulunan d0:>1.Juklarda ananaıruzın 

icap ettirdiği vefalı şekilde muha
faza ve tekamül ettirilecektir. 

Mali~mizin U:la prensi pini, 

Cumhuriv~t devrinin ilk olarak mem 
leketi~e temin ve itina ile mu-

1 

hafaza ettiği hakiki ye samimi ma
nası ile denk bütçe esası tcl?kil ede· 
cektir. Taahhütlerimize olan sada
kut lediyelerimizideki intizam ,.;are-
8inde gittikçe artan devlet itibarı
nm takviyesi bu esasın büyük bir 
lıassasiyetle takibi ile mümkün ola
bileceği kanaatındayız. Memleketi
mizin her ı:m1rnda inkisar \'e unıra
nına matuf mesai programımızın. 

bu sahaların her birindeki ihti}-aç
lar·ı süratle tahakkuk ettirecek şe
kilde ve mali bakımdan sıkıntu;ız 

karşılıyabilecek çerçe,·eler içinde 
tanzim etmek azmindeyiz. 

Umumi hizmetlerin ifasuu te
min edecek varidat menbalarmı 

tanzim ederken istihsali ve vatan
daşların tediye kabiliyetlerini taz
yik etmemeğe hassat.an dikkat cde
ccği:z. Vergilerimizde daiınu mi.He
'kamil ve vatandaşlarla de,•let hu
kukunu ayni ~e\·iyede koruyacak 
tarh ve tahsil usullerinde devamlı 

lSlahatı tahakkuk ettirmek maliye· 
n:ıizin en baş)'a gelen iştigal mev
zularından birini teşkil edecektir. 
Her vesile ile çift<:i ve köyfü vatan· 
daşlarımııın vergi yekfrnu tahfif 
ve köylerimizin iktisaden süratle 
kalkmmasmı temin etmek ve hayat 
ucuzluğuna matuf tahfifleri iktfaat 
kaidelerinin salim istikametlerinde 
mütemadiyen tahakkuk ettirmek 
en samimi emellerimiz arasındadır. 

Milli paramızın fili istikrarını 

korumak başlıca umdemizdir. 

Devlet büt(,:esinden verilen ma
aş ve ücretlerle deYlct sermayesil~ 
kurulmu~ müesseselerdeki maaş \'e 
ücretler arasında ahenk tesisi '1,'e 
bu esnada bu müesseselerin ı-::aliM 

bir surette iı?lemeHinin de temini ü
zerinde ehemmiyetle tevakkuf etti
ğimiz bir mevzudur. Bu gayeye 
matuf mesaiyi en kısa bir zamonda 
tahakkuk ettireceğiz. 

Memleketimizin maddi refahı 

ve iktisadi kalkınması ımcak kültür 
seviyemizin bunlarla muvazi olarak 
yürUmesile mümkün olacaktır ka
naatindeyiz. Türk çocuğunun daha 
ilk tahsil yaşında iken mektebe ala
rak zeka. istidat ve faaliyetine uy
gun bir silsile takip ettirmek mem
leketin ilim, sanat ve pratik hayat 
ve teknik faaliyet sahalarmda gö
rülen eleman ihtiyacını onlımn ye
tişkin varhklarile kanµlamak, ma
arif işlerinde tutacağımız esaslı yol· 
dur. Bu yolda emin yüıiiyebilmek 
için, ilk tah~ili öğretmen ,.e eğit
menJerimizle vermeğe çalışmakta 

devam edeceğiz. Me\•cut liseleri, 
keyfiyet<:e olgunlaştırmak ve yük. 
sek tahsil müesseselerini tam h:-
zırlayıcı mektepler haline getirmek 
emelindcyiz. Ankıı.ra, İstanbul üni· 
versiteleri ile diğer yüksele tahsi! 
mekteplerinin inki,c:;afları yakından 

takip edilecektir. Türk çocuğunu 
ahlakı temiz, ruhça ve bedence saa-

t> 

lam milletine, Ya.tanına, cümhuri-
yete ve inkılaba sadık yetiştirmek 
maarifimizin baslıca hedefidiı'. Ta
rih ve dil inkılabımızm milli ruhun 
diğu~una ve kuvvetlenmesine \'er· 1 
diği hızı arttıracağlz. 

Deıniryolu inşaab cümhuıiyet 

devrinin çizdiği büyük program da· 
iı-eJine devam ettirilecektir. Demir 
yollarınuzın iktisadi \'e teknik e· 
sa.star dahilinde inkişafı için başla· 
m.ış olan harekete kuvvetle devanı 
olunacaktır. 

Memleketin en ziyade muhtaç 
olduğu • ve tahakkuku ha.Jinde en 
yüksek ve feyizli neticeler vcreceğ1 
tabü bulunan su işlerine B. M. Mec
lisimizin gösterdiği büyük alaka sıı
yesinde geni.<; bir planla başlanmış 
olduğu malumunuzdur. Bu mesaiye 
devanı olunacaktır. 

Diğer Nafıa ve amme hizmet
leıi üzerindeki çalL':ınıalar da ayni 
hızla yürüyecektir. 

· 1ktisadi sahadaki calışmalar'

ruız, istikanıelini her işimizde oldu. 
ğıı gibi parti progranurıu1 ana. hat· 
lamıdan alacaktır. Devlet~ilik pren
sipine dayanım mevzularda raaliyc
tiıniz ihtitaç.ları, ehemmiyetlerine 
ve bu baptaki imkanl güre sıra
ya koyarak temin etmek ve de,•letin 
iktisadi te~kkiillerinin işlemelerini 
ve bunların üzerindeki kı ntı~llan 
kuruluşlarmduki maksada cevap 
verecek şekilde ve !:?artların müsa
adesi nisbetinde tekamül ctfü ınt·k 1 
yolunu takip ed~eektir. 

Toprak altı servetlerinin istis
marını iktisadi kalkınma ptanımı 

zu1 bilhassa tediye muvazenesi ba
kımında nhaıineye kuvvet \•erici 
ehemmiyetli bir mevzu olarak te
lakki etmekteyiz. 

Alelumum ticari mübadelelerde 
normal yollan takibe taraftar ol
makla bcı·aber ayni zamanda dün
ya iktisadi şurllarnıın icabı olarak 
karsılık!ı menfaatler \'e müsaadelPr 1 

yolu ile tediye bilançosunun müte
''aı:in olma8ına dikkat edeceğiz. 

Diğer taraftan mahsullerimizin 
dış piyasalarda revaç ve itibarını 
arttırmak için mühim ihraç nıalla-
rımız:ın istandardlanması yolundaki 
yolundaki faaliyetler vüs'at Yermek 
karıu·ındayız. 

Normal faaliyellerle menıleketiı1 
iktisadi nizamına faydası olan hu
susi teşebbfüılere kıymet ve kuvvet 
v~receğiz. 

Cümhuriyetin teessüsünden beri 
memlekette yepyeni bir devlet sth. 
hiyeciliği kurmak "e hnlkın haya
tını korumak gay~sile takip edilen 
program d:ıhiliııueki ~alı~ma lara 
devanı olunacaktır. Bu arada bil
hassa tıbbi Ye içtimai yardım mii
e.<;seselerinin ve :-;ıhhi mücadele te
şekküller inin ihtiyaçları da imkan
lar dahilinde inkişafına gayret edi· 
leccktir. 

Anayurda getirilen ırkda:)ları
mızm refah ve saadetleıinin temini 
hükümetin ehemmiyet.le takip ede· 
ccği işlel'dendfr. Mali imkanlar nis
betinde bu gayenin tahakkukuna 
da çalısılaraktır. 

Gümrük mevzularını ve muame
lel~rinj uda.h ve tanzim ve inhisar
larda. mali olduğu kadar ik"ti~adi ve 
sıhhi hedefleri de göz önünde tuta

İşten çekildiği zaman elindeki 
ve anıcundaki jonun nevini ve mu
kadderatını bikiiğim için detim ki: 
henı de nıiiteyakkı?: idi. Para çal
nıllktan para çaldırmak kadurlcor
.kar.dı. Zirn muınsik idi. Ailesi~ -

le do!\tlariyle m ~gul olarak ço -
cukların tahsilleri hususundn, ta
nıclıklal'J um rio:ıl:ı.rını tahammul 
ve i. kip emrinde zaman ve f:r-

sat fevtctmezdi.. Taıihşina ıdi. 
(Pari<ıte birkaç ak,ıdcminin fiza -
sındandır.) "Diplomasi'' isminde
ki e eri cHin olduğu gibi bugiin hat
ta yarın okunaeak bir eserdir. 

Birkaç scnedeubridir iki lire 
Y"' mi e ile (t tkik \e ta.~nifi C\' -

rak) işiylı• eve se\·e meşgul oluşu 
ilim ve irfam tc,·cih \'den ımer k 
't' tk:Ce ....... ıh.i•nu bir tarnftan da UF;-

1·eti mn: .. etini bbat eder. Bu on 
zamanlurda Ax:;;am gxzete:;iniıı 

siıtu ıı l:ırınd:1 oku dugurnuz ~'ı<lzıhırı 
da ne kad,lr faydalı 'e ne :kadnr 
gfizldi. 

EY1:1Llamrn, katde.:;lel'ine ve 
cto~tlanna taziyetlerinli "'tınarken 

merhume mağferet ye rahmet te
menni etmekteyim. 

l~bu ha!!hihalimin muhterem "Ye
ni S~hah" ta <lercini rica ederim. 

Senıih Mümtaz S. 
--~ ....... ---=-==-=-----...: ....... --.-~ 

Çemberlayn 
Kabinesinde 
Değişiklik 

Londı·a: 27 (A. A.) - h'i ha
her alan mahfelinde ~iıylendiğiı1e 
gör~ sl\lı g\lıııi, Avam Kamarasının 
ictimaıııdan ev\"el ('hamherlaiıı. 

kab 'nede bi~-0k değşiiklilder yıap
mak a,~n·vurundadır. Öğrenildiği-

ne göre, fl'Ord Şanröliyeliiie Mang
ham'rn yerine Tbomag lnskip geti
rilecektir. !lort "Gtmç nazır" a 
da kabinede yer verilme i muhte
meldir. Fakat harbi~ e nazırı de
ği:;;lirilmivec ki.iı'. -·-Fransa, Amcrikadan tayyare 

ah yor 
'\'a~ingtorı. 27 (A. A.) - Fı·aıı

:-;ız hava ata~a~i Curfüs tipinde 
l 00 a\'CJ tayynre~i satm alınması 
icin bir nrnkavele imzn etmi. tir. 

Fran~a htikumeti htrafmclan ı .... _ 

marlanım Curti-.:"! tipj t.Ayyareleı·in 
yekünu bu ~urell~ 200 ti bulmu1c
tadır. 

rak rasyonel çaltşm.ağa devam ede-~~~=~~~~!!!!!!!!!!!!'~~~~ 
si.na~ çalışma!anmızı tanzim ve in

ceğiz. Sert içkilere karşı makul ted~ 
kbıf ettirmek gayesilc birleşmiş, 

birlerle fenni ve içtima1 bir surette 
ideali \'e birbirine itimadı tamam 

müC'.adele etmek eme!indeyir.. 
bir kabine olarak huzurunuza çık

Ziraat işleri, ü.zeıinde öneml~ • ı tığımız itikadınd:ıyız. Eğer, bizi ba 
itina ile duracağımız büyük dava 

vastflarınuzla Türk valanınuı ve !anınızdan biridir. Çiftçinin emek 
milletinin yüksek maksatların" hizve vaktini kıymetlcudirmek, iı;tfu. 

sal kudret ve .kabiliyetini arttırmak 
kaıancını ve yaşama seviyesini 
yükseltmek zinc.at programımızın 
esas ve gayeleridir. 

Ormancılık siyasetimiz de halli 
ihtiyaçlarının daima ve basiretle 
göz önünJe tutarak. koruma ve, 
devlet i~lctınPRİ ana prensiplerimiz-, 
dendir. 

. Arkı:tdaslarım, 

Bütün bıı arzcttikleriın hükü
met faaliyetlerinde göze çarpac::ı.k 
ana hatlaı'<hr. Bunların yanında, 
miHet hayatının lüzum aösterdigı-· 

b • 

daha binbir mevzu \'ardır. Onlaı-1 
tafsil ederek sizi yoracak değilim. 
Sözüme ba.~Jarken işaret ettiğim gi
bi biz, C. H. Partisinin programı~~ 
sadık ve onun tahakkukuna. çalışan 
insanlarız. Partimizin bi?.e çizdi<;i 
hadler dahilinde ve rrürk milletini~ 
refah ve saadetine matuf mesaldc 
sizin vereceğiniz ~irektifler da.ire-

met edecek kabiliyette ve kuvvet1c 

görüyorsanı;ı; itimat reylerinizle 
taltif ve takviye ediniz. 

BaşvekH Refik Saydamın sık, 

sık silrckli alkışlar ile lcarsılanuu 

bu nutkunu takiben b4zı hatipler 
söz almışlardır. 

Neticede tayini e~:ımi ile reye 
mi.iracant olunarak l1ükümcte 341 
ve mevcudun ittifakile itimat beyau 
edilmiştir. 

Sürekli alkışlar arasında bu nı.:
ticenin bildirilmesi üzerine kilroilye 
gelen Ba..~vekil şu sözlerle teşekki.ir
de bulunmuştur: 

(Arlcadaşlarım, gerek bendeniz 

ve gerek kabine arkadaşlnı·ım hak· 

kımızda göste diğiniz itimada arzı 

şükran ederiz. Her vazifemiz ve her 

işim.izde bu itimadınızı muhafaza 

etm.eğe ve ona layık olmaia Calı§a~ 

cağız. 



Sayfa: 1 

Bahkc Masalı 
---c:> c:::o----

Otuz· beş gün vardı ki Tufan 
dünyayı insanlarile, hayvanlarile, 
ağaçlariyle. dağJariylı>, "u y J 

boğmuı~tu. Gözün alabildiği kadar 
uzanan hudutsuz, payanı:;ız umman 
üzerinde şüıkin karınlı bir tekne. 
~endini dalgalann keyfine bırakmış 
~alkalanıp duruyordu. Bu gemi haz
reti Nuhun teknesi idi. Nuh peygam
berin elile yaptığı bu tekneye yakın 
akrabalarından başka her cins hay
vandan birer çift alınıştı. 

Nuh peygamberin teknesi büyük 
bir gemi idi. ve bu büyük gemide in 
sanlar ve hayvanlar can sıkıntısın
dan esneyip duruyorJardı. Bu bin
Jerce hayvanın esnemesi büyük bir 
homurtu husule getiriyordu. 

Hele fil gibi su ayğırı gibi, -
gergedan gibi biiyük hayvanlar es
nemek için kocaman ağızlarını aç-
ı 

tıklan zaman gemi şiddetle yalpa 
vurmaya başlıyor, can sıkıntısından 
gerindikleri zaman ise devrilmek 
tehlikeleri geçiriyorlardı. 

Nuh peygamber filin can sıkın
tisile tekneye bir tekme indirmesin
den çok korkuyordu. Çünkü böyle 
bir şey olacak olursa geminin karnı 
delinecek ve sular dolacaktı. 
Nuh pey gam berin oğullarından 

· Sam kendisine yakla.~tı ve: 
- Baba, dedi. Buna bir çare 

bulmalı .. 
Nuh peygamber oğlunun tela

şından kuşkulanarak sordu: 
- Ne oluyoruz? Yeni bir şey mi 

var? 

mümkün olduğunu anlamıştı. O da 
çok ilerisini görebilmek için yüksel
di, yükseldi. Artık o da yükselmek
ten sarhoş olmuş mütemadiye yük
seliyordu. Birndenbire kendini şid
detle bir yere çarparak keı:dine gel. 
di ve o ~aman gökün kubbesine 
çarpmış olduğunu anladı. Kubbeden 
biraz mavi boya sızm1$ ve sırtını 
kanatlarını maviye boyamı.stı. Başı
nı çevirip te sırtının gök rengine 
boyanmış olduğuun görüne~ Balık

cıl sevincinden deliye dönmüş v~ 

çılgınca UGUŞlarına devam etti. 
Alık hayvan böyle delice uçu~ 

dururken güneşin yanına fazla so
kulduğunu fark bile edememişti. r 
Yalnız kavrulmuş tüy kokusunu du 
yunca kendi kendine: 

- Burada bir şey yanıyor am
ma ne? diyesöylendi. Budala güne
şe fayJa sokulduğu için kendi gö
ğüs tüylerinin kavrulmuş olduğunu 
bilmiyordu. Lakin bütün göğüs tüy
lerinin ateş almak üzere olduğunu 
görünce aklı başına geldi ve ateşi 
söndürmek için kendini boşluğa bı
rakarak suya daldı. 

BEŞ GüN SONRA 
Balıkcıl karayı bulmak için beş 

gün daha serseri uçuşlarına devam 
etti. Halbuki ~u beş gün içinde tu. 
fan nihayet bulmuş, sular çekilme
ğe başlamıştı. Hazreti Nuh Balık
cılın bir türlü geri gelmediğini gö
rünce karayı bulmak için güvercini 
de salıvermek mecburiyetinde kal
mıştı. Nihayet güvercin Ararat da· 
ğının tepe.~inden bir zeytin dalı ge
tirerek karanın meydana çıkmış 

YENISABAH 

Çalışmayı Seviniz 

İstemeye istemeye, zorla, korku yilzüıadea çah,mık hiç bir 
zaman hakiki çalışma dejildir, Çalııırkcıı ayrıca bundu zevkte 
duymahsıuız 1 Oyuncaldaranız kadar ldtaplaranızı da candan 
semıeli ve oyuncakla oyaarken ae kadar zevk · ahrsanız kita"' 
bmızı okarken de ondan bu kadar zevk duymahsını:r: ! 
••··•·········· ............................................................... . 

( Bir Az da Şaka ) 
••••·•·•·········••········• ···-·-··••&•••········ ·•··········•·····••·••·•••• Neden olmuş? 
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u rh Vapur 
---=:::>::> <::::-.---

(Buharla müteharrik vapurlar 
üzerinde ilk pratik tecrübeleri ya
pan Marki de Yufray isminde bir 
Fransızdır. Bu zat ilk defasında, 
buhar makinesi vasıtasile hareket 
eden bir nevi küreklerin ittiği bir 
vapur inşa etti. Fakat Nödon da de
mirli bulunan bu vapur bazı kimse
ler tarafından batırıldt. Birçok tec
ri.i~erden sonra Yufray Liyon şeb 
rinde 1780 de 46 metre uzunluğun- · 
da bir gemi inşa ettirdi. 10 bin se· 
yircinnin önünde yapılan tecrube 
muvaffakiyetle neticelendi. Bu gemi 
de suyun içinden açılıp kapana bi
len bir nevi kürek vasıtasiyle itili
yordu. Fakat bu ehemmiyetli keşif-
ten j<;tifade edilemedi. r 

Bundan sonra 1781 de Jon Fiç 
ve Jams Rumsey'in, 1787 de Miller, J 
Taylor ve Smirigton'un tecrübeleri 
de ha zı yeniliklere rağmen müsbet 
bir netice vermedi. Nihayet Ameri
kan tebaasmdan Rober Fulton is
minde birisi buharla işleyen vapuru 
tatbikat sahasına çıkardı. 1S03 de, 
kendisinin yaptığı buharlı mütehar 

rik bir vapur, Sen nehrinde tecrübe 
edildi. Yalnız, Fulton, Fransada ma
li yardım ve teşvik göremediğinden 
Amerikaya döndü. 

1807 de, Fulton'un yaptığı 

(Klerm.m) ismindeki vapur Nev· 
yorkda suya indirildi. 

Zamarum.ızda hala mütamel me· 
kanik tertibatın birçokları bu va· 
purda görülüyordu. Artık bu vapu· 
run tecrübesinin ortaya koyduğu 
ameli hakikat, milsbet bir şekil a

lınca, Avrupada buharlı vapur ta
amum etti. 

- BizBn~yi n~~r~~ğiıniz za_I 
man görürüz de görmediğimiz ıı:a

man görürüz? 

r ' Anne - Ah çocuğum, ellerin 1 F' A YDALJ BJ .. 'GJ.,'ER 1 
neden bu kadar kirlendi? .R .l..J .l..J 

Çocuk - Yüzümü yıkarken ol- •--------·---------------------•' 
du anne! - Karanlığı!. 

Dunya niçin döner 
öğretmen Kayaya sordu: 
- Söyle bakalım Kaya, dünya 

niçin güneşin etrafında döner? 

- Gayet kolay... Eğer dönme
seydi bir tarafı daha fazla kııı:arır
dır. 

İnanmazsan 
- Sana tenbih ettim, yine ga

liba yüzünü yıkamadın? 

- Y ıkadun anne, inanmazsan 
havluya bak, simsiyah oldu. 

Bu kim? 

Devlet bütçesinden 
geçinen hayvanlar 
Devletlerin bütçesine bazı hay

vanlar da kayıtlıdır. Bunlar hiç bir 
zaman gürültü, patırdı etmezler ve 
hiç bir zaman maaşlarını fazlalaş
tınlmasını talep etmezler. 

ran meşhur Konan Doy! bir elini 

ingiltereye getirdiği mumyanın sa

adet veren sırrını öğrenmeğe çalış

mıştı. Bu el, uzun müddet Vestmi· 

nister'in Psijk müzesinde teşhir e
dildi. 

- Ne olacak! Aslan ayaklarının 
karıncalandığını söyliyor. manda
da baş ağrısın<lan şikayet ediyor. 

- Evet, işler kötüleş.iyor. ne 
yapmalı bilmem ki? .. 

olduğunu Nuh peygambere haber======================= 
- Yüz çuval dolusu samanı kal 

dırdığı halde ufak bir çakıl taşını 
kaldıramıyan kimdir? 

Cebelüttarıkta bütçeden bir eşek 
ile maymunlar da müstefit olurlar. 
Britanya hazinesinin tran kedisi 
Ruf us haftada 1 şiling 6 pense, ve 
Record office arşivlerinin kedileri 
de bir şilinge kayıtlıdır. 

Tek göz, Çift göz 
- Tek gözlü bir adam mı çok 

- Bir aydan fazladır böyle çal
kalanıp duruyoruz. Bütün hayvan
ların canları sıkıldı. Mesela bir kuş 
salıversen de sulaıın alçalıp alçal
madığma bir baktırsak. 

- Fena olmaz! .. Haydi hayvan
ları bir araya toplıyalım. 

Hayvanlar bir araya toplandı
lar. Nuh peygamber de keşif vazi
fesile yeniden uçup etrafı tetkik e
decek bu gönüllü fedai istedi. Kuş-
1.x ıurubundan üç hayvan aynla
a-ak ilerlodiler. Bunlardan biriai be
yaz ikincisi siyah, üçünctiaü bo:ıı 

renkli idi. Beyaı.a. güvercin, siyaha 
karga, boz renklisine de balıkçtl di
yorlardı. 

Nuh peygamber bir hayli tered
düt ettikten sonra boz renkli feda· 
iyi tercıh etti ve Balıkçıl kuşuna 

vazifesınin bir kara parçaf>l gbrün· 
ceye kadar uçmak, usanmak bilme· 
den uçmak olduğunu anlattı. Bk 
kere karayı görür1ce hemen gemiye 
döencek ve gördüğü kara parçası
)ll yerinni tarif edecekti. 

Balıkcıl kuşu böyle müahim bir 
vazifeye seçilmiş olduğundan ötürü 
büyük bir sevinç duyarak Nuh pey. 
gambere elinden geleni yapacağını 
vadetti ve hemen :yola tjlkmak is· 
tedi. 

Lakin Balıkcıl bir aydan fazla 
bir müddettir uçmamıştı. Bu yü?.
den ilk uçuş saatlerinde dtiz uçamı
yor, dalgalara kadar iniyor, rast
ladığı balıkları kapıyor, sonra bu
·lutlara kadar yükseliyor ve yakala
dığı balıkhın bulutlar -ıra~mda yi
yordu. E"vclcl r.ıidesinrlen ve sev. 
diği balıkları yakruamaktnt.ı bo;.1>a 
bir şey Jüşümruyen alık Baııkul an. 
cak bir kaç gün geçtikten aonra. 
Nuh peygamberin kendisine verdiği 
vazifeyi hatırladı. Ancak görü:.ıUr
cll• h ic bir kara parçası yoktu. Gök
le, sudan t.ıaşka bir şey göze çarp
mıyordu. N~ıhun teknesine gelince 
ufukta mini mini bir nokta halinde 
görüntiyordu. 

Balıkcıl mini mini başım ayağile 
Jraş1d1. O gökte nekadar yttksellnir
se ilerisini ok adar fazla · görmek 

verdi. 
İşte o vakittenberi Balıkcıllar 

kuş oldukları halde su kenarından 
ayrılmazlar. Gökte fazla yükseldik
leri zaman güneşe yaklaşıp ateş al
maktan korktukları için daima &u 
hizasında. uçarlar. lşte yavrularım. 

fı;a lı rn 
~ rall~ ~ 

2€hı·,.,. 

\ı21ı-ı.1r ... 

t ~ ttttSf:ı 

bu hayvanlara dikkat edecek olur
sanız onların güneşten kavrularak 
soğan kabuğu rengini almış gögüs
lerini ve gök kubbesine çarptıklan 
için mas mavi renge boyanmış sırt 
ve ka.falarmı görürsünüz. 

Clici Anne 

- Deniz! .. 

Yanlış 
- Hangi kelime her zaman yan 

hş yazılır? 

- Yanlış kelimesi!.. 

Domingo da Buenos-Ayres kon· 
solosunun kedisi ayda 6 peso için 
yazılıdır. Muhtelif alaylarda Mas
kot olarak bulunan keçiler, müzika 
faslından geçinirler. Posta idarele· 
rinde, mektup çuvallarını fareleri~ 

sıçanlardan korumak vazifesile mü
kellef kediler de haftada 4 frank 
istihkaka maliktirler. Keza Fransa 
Maliye Nezaretinin, Harbiye Neza
retinin tavan aralarında da kediler 
beslenir. 

811 00 ag 

Sihirli mumya 
Bazı Mısır mumyalarının, asır:. 

lık uykularını bozanlara felaket ge· 
tirdiği sabittir. Fakat hiç olmazsa 
bunlardan bir tanesinin saadet ve 
sevinç getirdiği söylenmektedir. Bu 
mumya, lskenderiye müzesindeki 
sihirli mumyadır. 

Bu mumya, çok eski zamanlara 
ait, ismi meçhul bir Mısırlı prense
eindir. 

Kahireli bir antikacı tarafından 
bulunan bu mumya bir tngilize sa· 
tıldı . .Memleketine dönmeğe mecbu!' 
olan bu İngiliz mumyanın ağır bir 
yük olduğunu görerek sokak orta
sına bırakmak üzere iken polis me
murları buna mani oldular. Bunun 
üzerine lngiliz mumyayı tskenderi· 
ye müzesine hediye etti. 

(Şarlok Holmes) i ortaya çıka-

görür, çift gözlü mü? 

- Tek gözlü!. 

- Niçin? 

- Çünkü tek gözlli adani bizlln 

iki gözümiizU de gördüğü halde biz 

onun yalnız bir gözünü görüriiz. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Boş haneleri ( 1 den 16 ya 
kadar olan adetlerle) öyle bir 
tarzda doldurunuı: ki aşağıya 
sağdan sola ve her satırda, 
hatta köteleme hile cem edi
lince heı satırdaki rakkamla
na mecmuu ( 34) ebıi11. 

E'Zı m 

...................................... 

! ikinci kanun bulma- \ • • • • : cası kuponu : 
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Bugün M E L E K Sinemasında 1 

Amerikan Sinemacılığının Şaheseri 
2 sene çalışarak vücuda ıetirilen bir sinema Mucizesi 

Baırollerde T Y R O N E P O V. E L A L 1 C E F A Y E 
Bugiln ıaat 1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler 
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Kazım-Karabekirin Hatıratı 
GiRDiK? 

ihracı 

Hiatl Oterayı lallmiyad•n hir kuma Bamda dai keaanacla teaenllıh . 
1 

da samimi olarak kabul ediyordu. 
Ktbakere bir ceJsede neticelen· l Mesuliyetini tamamile müdrik oldu-

miyor. Ertesi gtbıldl celesede bizim- yazan : Genera ğunu göıilyordum. Bütün fenalıklar 
kiler çaresiz Sarbiye cephesini ka· b k' onu tecıilbeli Alman g-enordlan ara-
bul ediyorlar. Fakat ~ç 01m~ Kazım Kara e ır sına bırakmaktan ileri geldiği apa-
Çarova mıntakasını yam so~ce.nah çık görülüyordu. tşte Enver paşa '1-

tan Makedonyaya t~ w ısti~r- _ 3·~ _ miral SU§Onu çoğırdı ve kendisinden 
lar. Bulgar heyeti Selinige giden ele yazısile bir rapor aldı. Gerek bu 
istikaınetlere yan.aşmıyor. Bulgari Nitekim Hafız Hakkı bey Sof· rapor ve gerek birkaç gün sonra 
ordusu arasından tam cepheden yada iken Moböj zaptı ve Ma~. me~ geri gelen Hafız Hakkı beyin rapo
Sırplara taarruzda israr ediyorlar. dan muharebesinin ba§laması uzen- rubu ikinci Alman teşebbüsünü de 
Nihayet bizim heyet de teklif olunan ne Almanlar yine Enver Pa§&Yl fi- aldın bırakmaya sebeb oldu. 
Prut cephesini kabul ediyor. kirlerine imale etmiflerdi. Hafız 1 _ Gael>eD, Braslav, ~ 

Ne müsakerelerin zapb tutulu- Hakki be1 Sofyada bulun~ bir Barbaros aırhlılarile Berk ve Dul'&k 
yor ve ne de karar imza altına alı- sırada 9 Eylül 1914 (1) donanma- gambotlanndan; 6 torpido muhribin 
nıyor! Çünkü: 7 Eylfılde Fransızla- mız tamamile amiral Suşonun emri den ınüretkep bulunan Osmanlı filo 
nn hudutdaki Moböj kalesinin Al- ne verildi ve kumanda mevkilerini· sunu anyabilir. Mevauk malfunata 
manlar tarafından zaptı ve 4 ü gene Alınanlar işğal etti. (tngliz amiralı göre Rus filosu 20 Haziran muvaz
ral olmak Uzere 40,000 esir.le 400 Limbo& ve maiyetleri daha evvel do saf bulunan Panteleymon, Y oan Sla
top almalan müjdesi ilk gtinleri nanmadan çıkarılınıolard.) Bu ara· toust Evatafi, Svyatoy, RostiBlav, 
Bulgarlann henüz ihiıidini kesmedi· hk Avusturyalılann Lemberg mağ- Sino~ hattıharp ıemilerile Kaul kru 
ğinden .ayle böyle müzakereleri ya- lübiyeti Uzerine Liman papnJn O- vazönmden, f torpido muhribinden 
~orlar. Fakat ~ Marn desaya asker çıkaMıak teeebblls8· 8 bllyWt torpido, f küçük ~· 
meJdan muharebellini kayWert!k nttn yapıliiıasuıdan korkarak Env~r 5 deai•lh aemiBi ile 1lirbç deDis 
~ittikleri ve Avuatm'J81darm da ,...,. fortraıamde tunh ne& ~ _,,.....,... terelddlp ~u. 
IMnbergi bopltarak bir bayii esir tim: lılnıhıarPdenlMri •~ 6 ~ 
wrip gekilmeleri haberleri Balgar· - EvVell amiral Süpu çalı· ..,_. Jlau,at ftlom ile y41fıı!n 
lanD mtmı deltftlrlyor. teıe Hak· np elinden tahriri bir .enet abmL ...,_ ecHh•Mıkte Olan ~ bl· 
la w Refik .,.,.... bQ uak aur&tlar Bu auret1e meauliyet altma girece- Jlk bir kJatD»n bi.mete aJm""I 
....... bmh kljıt daJli ala· ğini görlnce ~ ki o da bu oJd1liuna kabul---~--· BB
madan ı.tanbula dönüyor. aaıpr. nun imklMJ•lıputan bahpedeeet. ~ için ~ ~ 1'o Ol· 
lar da harbe taraftar göıilneıl Har- tir. O zaman A1manlarm teklifleri- .... ~ m"'*'8be19 ıaa.ctır. 
biye Namı •e müzakere heyetinin ne karii behemhal BuJpr ittifakı· pqıy4l )[erktir kru.Vuaiil. 3 pnl· 
rem Boyaciyefi azlettiler. Bu 111ret· m aart koyliıakla zaman keunalımr bot, 8 muhrip, 5 bllytlk, 5 Jdlçilk tor 
le ortada konUfU)mue bir sözün bile ve meydan muharebeleriiain netice- pito, ' torpil gemi& 
tıftmU kalmamış oldu. 1etbıi görebmriL BUib yalnız bo- tki taraf denis kuvvetleri adet· 

~UDU da qv~-ıı...a- Jd Hafız ~ kapatmakla dilil Kafkasya Qe mukayeee ediline Ollma~ı filo. 
v .,-1 - - ..... -~a bir hayli itilU kuvvetle- hl ı _ ......... bir mu 

Hakkı be• ne a-~- ""'derken ve ,, .. wu sunun ç ~maua ,,...ua W• .__ •• 

" ~.,.,_ e• ri tutmakla da Almanlara ve AVU8- _ .. __,, t istiluıal edemi·~' aa 
ne de geldikten sonra katiyen başlı lan yardımı .-u.ıcnye ı--e-
bqlmıza ve ilkbahara çıkmadan ev· turyahlara mUmldlıı 0 bul etmek lcabeder. Bunun gibi Al· 
vel Jwebe girmek taraftan deiil· yapıyoruz. Bizi vakitsiz harbe BU· muı deniacüeriniD ..,- w ~ 

• 

• 
Meclis Feshedil • 

1 
Yeni Meclis Nisanın 3 ncü Pazartes 
Günü F evkaldde Olarak top/anaca 

(Bat tarafı 1 inci sayfada) 
Başvekili kur ude hatipler ta -

ıkıp etmiştir. 

İlk sozü a~m Refik Şevket İnce 
-Marnsa-, BU~ ilk Atanın ebedi
yete kavuştuğu tarihten beri geçen 
iki buçuk ay ilerisinde meclis hu
zuruna gelen ikinci bir hükfimete 
itimat reyi verilmek uzere bulun
duğunu kaydederek bu vaziyetten 
mana çıkarmak istiyenlere @<arşı 

verilecek cvabın "Türkiye b-a~tan 
aşaiı muayyen bfr idealin, C. H. 
Partisi idealinin, sarsılmaz bir ta
raftarıdır. Ve Türkiye Millet Mec 
li.si onun timsalidir,, olacağını sqy
lemiş ve demu,tir ki: 

- Halk partisinin icrai kuvvet
lerini vekaletten ifa edecek olan 
vekillerimizin simaları dğişebilir, 

fakat hiç bir zaman deii4miyece.k 
olan ana pro&"l'amımızın esasıdır. 
Biz vekillerimizi tatbikedeceklel"i 
yeni programdan dolayı değil, za
ten mevcut -0lan Halk Partisi prog
ramının tatbikatı baıkımından tet
kik ve mukayese etmek \>az)yetin -
deyiz.,, 

Hatip bundan sonra bazı te -
mennilerdc bulunnıus ve bu ar.ada 
topraksız çiftçilere topra.k tevzii 
işi üzeı inde durarak bunun bir an 
evvel neticelendirilmesini i tenıi~
tir. 

Müstakil mebus Hfümü kitap -
çı -İzmir-, okunan hükumet 
programının Lir parti hükumeti 
programı olmayıp biitiln bir millet 
ve memleket tarafından benimse
nen bir progl'am olduğunu işaret 
etmiş, devlet cihazlarının munta
zam bir şekilde işlemesinin temin 
edilmesi ve bu noktada üstün bir 
titizlik gösterilme i temennisinde 
bulunarak, her işin başında bu 
hassasiyeti göstermiş olıa.n başve -
kiJ Refik Saydamın bu husustaki 
karakterini tebarüz ettirmiş ve 
aö;ylenni şöyle bi ırmfftfr: 

"Biz burayı ter-kederJcen mem
leket işlerinin en güzel bir tarzda 
iera edilAceğine mutmain olarak 
gitmek şeref ve huzurunu bize bah
,eden bilyUk Şefe hürmet ve ta • 
zimlerimi sunanm,, 

Halil Mentet -İzmir-, "mil ta -
.kil mebus", şimdiye kadar ~ahit 
ol<Jutamuz bütön çal .. malan, mun 
ta&aın ve nezih İf •örmek ev..tı 
mllm~ tafıyan B~i Say-
nm'a "'ffl ·~M .. lanna itimat re
yi vermek benim ~in bir zmtir. 
yi venne benim i~in bir zevktir . ., 
df)'e size bqlanut. çi~nin kal -
lunmasını temin edeeek ~irl•r 
flzerinde bükQmeUn daha yakıll bir 
al&ka aöetermeef ni istiyerek ou 
lıuausta bazı temennilerde bulun
m~ur. 

Ruten Bar.ka.m -Sam.sun-, hO -
kümet programının en mühim nak

tasının milli mildaf aa kuvvetleri -

mize verilen ehemmiyet oldutunu 
tebarfls eWrmJftfr. 

murıa.caat edilerek htiokumete be- ze ayrı ayrı derin saygı ve samimi 
yanı itimat olunmu,,tur. sevgilerimi sunarak sıhhat ve. se • 

Ta nifi ara ~ticesinin bildiril- Jimet ve muvaffakıyetler temenni 
mesinden sonra da Ha an Saka 

ediyor, ittihaz buyurduğunuz karar.. -Trabzon- ve arkada.şları a.trafın -
dan veriJmiş olan şu taıkrir okun- lar dairesinde. ııisawn üçüncü pa. 
muştur. zartesi ~ünü toplanmak üzere B. 

"Btiyuk Meclis intihabının ye- M. Meclisinin &eşinei devresinin 
nilenrnetıine karar verilmesini dile- son ini.kadına nihay~ veriyorum.,. 
riz.,, • sürekli alkıtlar-. 

Takrir reye konularak ittifak. ===============-__:... 
la tasvip olunm~ ve celse yarım 
saat kadar tatil edilmiştir. 

Yine r"'İs Abdülhalik Rend$lnm 
başkanhğınıla olarak ikinci celse 
açıldığı z:ıman eTıcümenlerde tet
kikatı ikmal edilmiş olan bazı ka
nun 1$yihalarının ehemmiyetlerine 
binaen ruzname.) e alınarak müsta
celiyetle muzakeresi istenilmiş ve 
bu tasvip edilerek bunlardan dam
ga re mi kanununda tadilat yapıl
ması ve bazı bütçelere munzanı 

tahsisat kaıı~lrrıa.sı hakk1ndaki ka
nunlar kabul edilmişlerdir. 

Meclis ruzname. inde bulunan 
ve yeknesak bir deniz balizopi sis
temine mütedair anlaşmaya ilti-, 
hakımıza ait kanun layihasının 

mtiznkere;;ini takibeıı de Hasan 
Sakıa -Trabzon- •tn a!\ağıdaki tak
riri okunmm~tu.r: 

"- BundaR ev\ elki cebede in
tihabın yenile~me,.ine kı-.rar ve:rmi~ 

olan B. M. Meclisinin ruzname -
sinde muza.Kere t\dilecek mühim 
bir madde kalmamı~ olmak itibari
le nisanın liçüncu pazartesi günü 
fevkalade içtimaa baslamak üze
re içtımaa nihayet verilmesini tek
lif ederim.,, 

Takririn reye konularak mec -
lisin müttefikan tasvibine iktiran 
etmesi üzerine de reis Abdülhalik 
Rcnda alkıı;ılarla karııılanan şu söı. 
!eriyle saat tam lô,30 da B. M. 
Meclisinin be inci in•· ı.ıp -Oevresi 
içtimalarına nihayet 'ermiştir: 

- Muhterem arkadqlar, lnti
ıhabın yenileşmesine ve inikada 

nihayet verilmesine dair ittihaz 
buyurduğunuz kararlara bugün 
B. M. Mecliısinin beşinci içtima dev 
resi 80na eriyor. Bu devrenin her 
içtima senesinde reisliie seçmek 
suretiyle hakkımda göatermek 
ldtfunda bulundugu~ büyük iti
mad ve tevecetlhün kıymetii. hatı
rMmı daima pıiwıet ve fükranl• 
muhafaza. edeMiim 

B11 bilytk iU.Ma ve. ı.. ..wt 
sw.t•s&"• ,..-. illlblııenMıl isdn.._. n~ ~ej>t 
~· lltçbir ......... , 
ietitent lneit:IOmeti sez ömtllM 

ir#Jr'd. -~ ffa1a rok 
dit)..: .. ud'etUııi. Ancak 
bu clikkat ve ltinama ratmen her 
•rıd ltir arkad&flmı incitm"8em 
bunun lstemiyerek ve vazife icabı 
olıdutuna itimat buyurarak af ile 
musamaha sa.termenizi - Patat -
fürullah sesleri - ukadAflann bfl· 
yük ltltufklrlıklarından dilerim. 

Çok aziz arkad-.lanm, bu -
gün sizleri uturlıarken her birini-

Futbolcu 
Talebeler 
Maçlarda oyaarlana mtldde
imumiliie teslim olunacaklar 

Geçen )>azar l'Ünü Süleymaniy• 
takımına karşı talebe oyuncu oyna
tan fstanbulspodular; SüleymJLni • 
ye takımı ~ında matl&p olduk
tan sonra İstaAbulsporlular böl • 
&'enin verdiii bu hdı:sız hlkmen 

mağlUbiyetin kararına itirazlenm 
bir istida ıle Beden Terbiyesi Ge
nel DirektörlUtüne bilditıı'tl(flerdi. 

Bu müracaat üzerine diln ge. 
nel merkez İstanbul bölgesi Be
<len Terbiyesi dirktorlüjıune bir ta
mim gondermiştir. Bu tamimde 
herhangi lıir m~ta talebelerden 
oyuncu O) natanların haklanndaı 

kanuni muamele yapılacatı ve 
daha ileri gklenler Cumhuriyet 
müddeiumumiliği vasıtaaiyle Ad· 
liyeye verilecekleri bildirilmekle -
dir. 

Bu suretle geçen hafta Silley • 
maniye takımına karşı ht(iıkmen 

mağlüp olan sarı siyahhlann vaki 
itirazları genel merkez tarafından 
varid görulmemi tir. 

DENİZLERDE 

KCSmilr nakliye fiatlan 

Bu beyanatlan takıben r97e dL Bu hususta Tllrk Erklnıharbiye- rUkliyerek Cilıanharbı bitmeden bl- ,.e:Jerlne nim- Olm-9 1 1'"'s'b 
zi mahv ve perişan ederlerse bir· atn hal taDm -~ da •!!!!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

sinde tam bir akord vardı. Bulgar- , '" ve..__;.!~ --~ 
lar Jee girişmese dahi derhal harbe gey mi kazanırlar. ha uzun mtıddet fev..-.. no-
. isti Almanlardı. BmıJa. Enver paşa bizim irptlanmm ., fena bulunacalı da nazarı mnil-

pmeyf yen biraz (1) Bugün Amerika birleşik hll· leaya almmahdır. Bununla beraber 
rm tesirile Enver pal& ~u- Cöben ile Bnllav'm o-• pmt, 
l8l' gibi oluyordu. Fakat münferit klmetl de ....._ kpalmı pmlle- lerinln kusur ve noku.nmı ehemmi· 
ve mu.terek teairlerimizle onu da re acf.ljDu bllJtlk ............. illa yete değer bir 111rette telafi edecejl 
flkrlmbe pthirdik. efmlttlr. fikir ve kanaatine de itiraz edemem. 

2 - Deniz nakliyatını temill için 
dtlpnan deniz kuvvetleriııiD mahvı 
veya istinat noktaauıda muhasara 
edilmesi iktiza eder. Rus filosunun 
iatl neticeli bir muharebe)'e glrile
ceğlnt .onetmem. Halbuki Rua filo 
amıua Odiu, Oçakof, SivUtapol 
mevkilerinde emin bir aurette ibate 
ve m~ lae OamanlJ filo8U 
lgbı pek gllÇttlr. Buiııdan ~()de.. 
I& clvarmda Rus istilılimWmm 
kapın &ıUnde yapılacak bir karaya 
çıkarma harebtl emamnda Rus tor 
Sddo ve denlsaltı gemileri teker te
ker veya blrUtte Mecle beride &DSI• 

&1ll görlbıeret nü!lye gemilerini a
ramak w lcabmda derhal kaçmak 
ım.ammu pek munltqtyetle tat
lllk w icra ecleblllr ve bo hareket-

.iare Oamanh filom emniyetle mal J hareketine milsait değildir. Odesa 
olamu. Bundan dolayı karaya p
bıma ............. Bue tarpido 

-~-· ... ,... pllınaaı icabeder. 

3 - Deniz haritaları ve risale
lere göre Tuna apile Odella 81'881D• 

daki sahflin bir ihraç hareketine 
bJ1l umumi bir 8Ul'ette mUsait ol· 
madılnıa hWmıetmek icabeder. 

Bu aahll dtlz, koylardan arl va 
ri1qlr ve dalgalara lrarp asil mah· 
fuz deiilsllr· NüJiye gemileri açık
ta demirlemeğe ve her yerde sahil· 
den uzakta durmaya mecburdur. 
Bundan dolayı kıtalarm karaya ga. 
karılmaaı durgun havada lılle gilç 
Vtt usun umana mUtevaıdaf olup 
ufak bir rUrcAr oldutu takdirde ta
mamlle mtlmld1natta olur. Sahll 11e
men dar ve alçak ve denlzde1l bllytlk 
tuzJalarla a)'l'Jlnue tepedldertlen. t 
rüktlp eder. Bunun ıçhı denirıclli~ 
mJnmmdaD Odel& ile Bom•nya hu
madu aruuıdül llÜlll Wr ÇlbnDa 

prkında dahi ahval ayni surette 
müsait değildir. Bununla beraber Ot...bil çarpb 
Odesa havaliaine uker çıkarmak ta- Şoför Mehdinin 188 Hlllarafl 
savvur edildiji takdirde bu ım,hal- otomobiM ettin TarlaiNıfmclu pa 
Un mtlmklln olduğu kadar Roman- çerken Kebmet ela t.nalı ......, 
ya hududuna yaklll olması sevk ve d• lair adama çarpmak allr ,. 
idare ve ihraç ve hareklt bakım retle yaral....,tar. 
noktasından daha muvafıktır. ~·~ 

' - <>sınanıı tnOIJUllun Jumrlı. Kayseri HalkeYi lapa 
ğının dereceli müsaade eder eım. t h ect•Jdi 
Karadenbe çıkmak ve hatif gemlJer e ır 1 
'8 muhtemel ihraç mahallerini ara- Kayaeri, 27 (Bu8all) - Bu &119 
mak " tetkik eylemek niyeÖIMle. 30 unda lha'eel JÇdaeü 
Jiıa. (Balkm> milin _. Pn'rl 

Son 6 olarak IUDU an.etmü edDmflHr. D1aJe llBI ,....... 
isterim ld: lbir karaya çı.karma ha- blt ve illa aı.m..ırm. 
reketl nekadar dratle ve bukm ~==ııı:::::::s:::::c::==::ıc:::;c::::::!EJIDiiB!ll 

tarzında yapılırsa okadar muvaffak 
olmam ihtimali btıytlkttır. Hamlık· 
Jara nekadar vakit taybediline ta
H 'M muvaffaldyet ihtimali okadar 
...ıs. 

Amiral.SUIC>Jl 
(Dwaal 'ftl') 

- Ba•a lllWu rantı Mitin 
4lfi111a:vı ~ Bishn ltlD .. 
faz}& bı. tek bM.t bl)"lk ... 
kazançbr. Hava 

)'ardım lfla, brbaa --· 
4aıa iltif~• edelim. 



Yakut Yüzük 
YAZAN: RIFKI NAKIEaOt}LU 

(Dinkti aa)'Ullladaa dewım) 
Yeni getirttiği bir Neden ta<Je. 

lıllat doldararkm Dlve etti: 

- Sed•t, Sana bir ,ey ıoraca· 
....... iJl dinle. 

- .,.. iJr:i Jnaleiımle wıl din· 
lııQotum. 

- Bu bd•m bula lral'll J&Pb· 
.. feclaklrhklara hülbn& .... 
M lnınmık, hatta iman etmek il· 
mm. J'abt yaJnıs hareketleri onun 
iMi haUni tamamen tekzip edecek 
mahiyette. 

- Ay. Herba badin gilli bu· 
dala mı zannettin. HaJdi an Cai
INıyl 118Viyonım. aa.ı bana llir di
J9Miha yok. Fakat onun aeni sev
~ veya aeveceiine Jna.mrsan 
wllül aCll'Dll ana. 

-Ay neden. 

- &kil aklmı 1lqma topla. Ka-
.. ••ıl&lne. bmııaa Cazibe gibi 
lıir lradmm aevgi8lne inanacak ka
... uf olma. 

- Niçin böyle altyliyoraun Se
dat. Kadın da bir mahlük detil mi· 
6. O da bir blb ve bir gönUI ta
lllllU mı! Onlar da erkekler gibi 
.,. hiıderle mltelmaia değil mi-
4iitiır• 

- Bayır Sedat, hayır. Kadın1n 
Wr M8blü olmadJtmı iddia edecek 
....... llutlak Ye muhakkak bir 

111 ftlD iN urm en buit. bir b
"811 ille blbmde .... 181&tamaz. 
0 an--. 0 her erbli kendi RV• 

lime '* oyuncak, llir alet yapmak 
~ Jaunhuvar bir mahl6t, 8eftr 
lllbıllılfl gman da mutlaka alda
tan bir te)'tandır. OnJaruı bu rtya. 
Mr llıallerine ciddi bir 8evgl ile mu
bhlı etmek h•lrilraten Mlyllr bir 
._..hhlr olur. 

- BiUd her lradm böJ]edir. Fa
bt - C'alte .. Myle cldfUmni· ,....,, .. , 

----- eıl hı. Ba [.CJılıiıılliılı ...... a.: ........ &rtlliie ...... 
mat ..... Dl aelmlılti: 

- Peki Salat .... wıl 8enİ İIWl· 
... , iJm Bllu 41\'fttl Cuillısia •· 
................. ......,. dlttlrll· 
,.., demlftiL ......... _ 

- Yok, öyle mUhlm clejil. Bel
ki bea vehme kapllıyorum. 

- Cekinme söyle, söyle. 
- KendiBine bir JÜ1lt yiililk al· 

mlftım. Her baldo elinde buhınma· 
dlğınm tarlana varmJI olduğumu 

ınl•DUf oJacak ld, ben llOrmaktan 
o esefte bybettilinl &ayledi. Eğer 
bana olan llevgiai aldığım hediyeye 
l&iterdiği aadılrat kadana yandım. 

- Tabii yandın ya, hali mı IÜP
he ediyonuıı. 

- Yok ama, böyle diiftiq•e. 
Belki hakikaten lltemiJenk kay• 
beymif veyahut da biri tanfmdan 
çatınm11 bulunabWr. Bu ufak hadise 
De onım beni 81V1118diğine htllrmet
mak mi icabeder. 

- Oyle ama be birader. Her 1· 
lı:i.mi de aöyliJen ........ Hem aev
diğini ft hem de mnmedijinL Fakat 
ben yahuz eemıediğinl iddia ecliyo-
nun. 

- Sevmemit olsa!!!.. Yok Se
dat, yok. Cazibe bukadar llllkut • 
demez. 

- Sukut edenler de insan değil· 
mi! 

- Fakat onlar Cazibe del« ki. 
- Sana ait olduğunu zannettiiin 

Cazibenin de onlara dahil oldujunu 
söylersem .. 

- Sevgime aadakatmlık eder-
ain. 

- tsbat ederaem. •.• 
- Ba mUmJdln delil. muhak-

kak iri aldanıYoft'UD Sedat, aklanı· 
yor. 

Etimi cebime aoktum. eun.e. 
Din bir hatta aonra bana w:Niji raa 
devuya gelmeainl prantilemelr 

adile &orta pannajmdq cabnb· 
jun JUut yQdttı ?a••a &lbe 
fırlatbm w: 

-fite yldk, ilte °'d•fa ... 
- ft 1r ...... olan ...... 

&lrla bayretfeft 4loaa bhıttı. 

G&lerine İllanUm)'or .... oaları 11• 

iuft11rmafa uinfn*en Bin. ban 
bir ..... bir de ........ lbeıtndeki 
ybdğe bakıyordu ... ... ........ 

Samıua Belediyeainclen: 
Ş.Jarfmlzin llO Ura Gcretli Elektrik mühendis ve itletnıe mQdürlöiU 

~dir. Taliplerin nsikalariyle Belediyemize mflracaatlan. 

Bir iile faciasının hazin muhakemesi 

7 2 Yaşındaki Katil 
!Cinayetini an latıyorl 

Tefrika No. 18 Yazma : BEDIT ESE"1 
ihtiyar Balıkrı; ''Ôldürdüx..ım adam: Karimı 

r •- Ve Nebi, onun bukadar bot, ba-
Elimden Almışh. Şimdi de Masum Kızıma kadai- insafsız, bukadar hissiz olan 

---.ıı a&me 1enl .enginden bat 
ka buraya gelen yok gıbl.. Herkes 
yeni firmalann, UCUI terzihanele
rin pefbade. tyi Jt, köttl ... aldınl 
edla yok. Medlt ilanı•• lmnı..,• 
alarak kendi hesabına diktiği elbi
selerila hepsi danıyor. Tabii malua 
k..ti mala dururllea onları atmu, 
Bu da saten onun phama hu bir 
muameledir. Mağazaam ondan çak 
memnun da bayı. bır şey yapıyoruz 
JODa ba ........ balka lllt bir (iŞ
Çİ) ye yapılmaz. Ekseri huar elbise 
....._it yapa J-1......,.. eaf 
cath ~yleri beğeniyor onun için ba
zı geceler evllde ticarethane hesa
blDa diktiği elhfaeler de vardır . 
Oa1ana da 80D u.-ma dikilenlen 

Göz Koydujunu Anladım. Onu T emizledim'ı tatasma gıpta ederet artaamdan 
baktı. Adamm yuıp uzattığı adre-

tmnir (BU8Ulll)- Karwayakamnı tann. ai deJlm, baJlm aldı. Bulut kaplı· 
boatanlı kö)'Unde 72 yqmda Alinin Diye ricada bulundum. )'Bil gözlerile okuyamadığı bu klğı-
6tedenlai kana& ile aı•kw bulu· Reis bey öyle ~Jler ;uyordu da bakarak omuzlan düetlk, admı· 
D&D Stlleymam kahvede tavla oy- ki llOl'm&ym.. Bu adam, benim 6- lan lfirgerelr kapıya dolra ytlril._ 
urba kama De wnap öldtlrdiiiö· ntımde kanma ikl lira veriyor, ken- Şlpın telglhtar bqını salladı. ( 
nü dtbalrtl ayımnda yum ..... k. :Dı· disine kundura almasm.ı, fUllU bu- Tevekkeli avalh .kadm her uman 

tiyar katilin mevbfen Ağırca& nu almeanu söyltiyordu. Bu vui- okadar bedbaht gbrtınmezdi. Kim· 
~ methud cürilmler yetleıe tab•mmtıı edemiyordum. bilir DUll bir gisll fadan• k1ııflm. 
kammuna p;re dön öğlede IOIUlr& Hata huzurd&D ben kanma gtiya lanydı bunlar .. ) Elinin tel'Bile bur· 
muhakememne baflanmlfhr. Ol'OBpu demitim. Hengl erkek t. mmu kurulayarak : 

Cwinde fakirliğini açıkça göe- nim yaşımda kal'l8ına Ol"OllpU de- - Bu kadm. canlı muamma .. Ko 
term Jll'bk, yamalı elbiaeler bulu· mek ister. Ben evden çıkıp ııdinoe DUIUl mumya ct.lerdi. lmu.te 
nu ihtiyar Alinin omumnda ele bu adam eve geliyordu. Hatti eve merak uyandınnıttı. Ne kibar halle 
almmıyacak derecede lime lime bir giderken ona kaç defa rutıar, otu- ri vardı. Tevekelli i)'i lı6r aile kadi
de paltoya bemiyeıı bir kumaf par- rap ağlardun. Dl - •vallı ,..... Dedi. Allala danıJor. 

çası asalı clunıyordu. - • _. Evvelce kaç defa tamdJlrlanmla dilııılfne b~ 
.Mıahkeme rei8l B. Süreyya Or- · ktndiaine haber ı&ıclermit, lranmJa Ve hayırlı lllr il YBımul aclam. 

Tüm biri benbe w bir siyah 
Dd tuftleti model .,. bir Nısuiı 
,. _, aUlk. - fl'UI ticarethane hun, munun mevldincle balUDaD altkMJIU kelmeeini büdirmittim: lara •a"- ralaatlılda iGia i9a • 

ihtiyara: - GGnah, ayıp. YiDdt. 11-1nı dildi1dldllıılm _.. ay-

- ANA kalk! Diye 1renc11ıMne eöylettirdlm. 10 ._ ": = ::.-* .! 
Dedi w htlriyetini eonlu. Mu- yqmı geçmif bir .._ oldafwnu, le teri ..._.: 

ili modelleri tekrar Bun-
lar da clurUJW •alRdd tmvalet-

DUD IU cevaba verdi: llu vulyetln bml berbad ettlflnl 
- Bana lalyde Ali dayı derler. bildirdim. Keadillfne g&ıderdijim - Babanız L .. dedi. Keclit ha-

72-13 )'alllldayım. Bo8tanlıda yalı bu llaberlere IU cevabı _ __._.:: llllllDl dilrtiti ........ •mte 

... tenllliu ........ ltnıdlir. ve 
bltla lledtt banılnm ii4w mah 
aultldllr. 

ddesincle ·-uuvw bulunan var mı? 
ca oturuyorum. EYliyim. T - Bu& ne .. Ne iatene yapanı. Adam acımak ifade edea bir du-

- Rica ea.... Jlinımın 

p:upm oldu, limdi dlJrdij ........ Ben o bdmdul &Jftlmam. 
Evvelce hiç hapse girmedim, balik- Bayramlarda komeuJann lrur- dü gtll8'1 Ue bqmı ..u.m. 
çıyım. bu1anm a.er ... kaç para lrua- - BeJl9l duru.yor ...,..... fl1er 

~ bitin eai•elerf ......,,.p fa
tunlınllUarlltm 

Adım ~ w• nı gibi 
bir .... pri ....... lııbJ te
kerlek tekerlek acta. 

Reis - SWeymaıu vurdutundan mrdmı. Evde br..an kemneie mala- keaat.. Elldlli li1ııl Ji)emlJor.. pjya. 
llelli buraya getirdiler. Anlat baka· w bir blçailm ftrdı. Onu a1dmı. ll&da rekabet golaJdı. Mapnam 
hm Nuıl olda, nedeD ODU vurdun" hldt.e ıona blaft19 aittim. Kafam ~=---~tlp _.__~: - ., •• 1 .. ılı • 1 • Li'ı

kln fiyatlar! - Bu adam, ~ para • bir L-U- --.- ... e~ --.. 
k bilin. d a..:-=- de .... ı.... P8l'llUl IUUIQa idi. Mleymam !!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Piyatlar ne olursa oı.mı. v-_ mu ı e Ul6l1l1 ev ,-aaattırı· kahvede Mustafa ile tavla oynar. 

yordu. Bu mUnuebele erin kapısı- ke ··rdu Gali- .... _ d 
na kadar plir, çamqarlanm bana n go . . m. . .,. aaronm ora a'I 
teslim eder giderdi. Ben fakir bir geçmesmı bekliyordu. Yanma gı-
tul•mım Fdat pçiııecek && bir pa- tim, bula: . 
ra kaunabüiyordum. Ben öteden- - Haydi cıt tundan.. Ben bir 
beri Wyde balık ağı tamir ederim. Mnedenberi lranm beılliyorum. On
Gtlnde 25, 50 baan da 7S kurq lra· dan aynlma• 
amnm. Bftmde ıece yanlarma ka- Dedi. Biru uaklqtım, Bana 
dar k&- '* aiya altmda, Mm•nm ilaretle bam feyler anlatmak iltedt. 
.... ~ Bir aralık Jauta. Bu ltaret benim için~. ba i
landı• 'Oç ay lauta yattmı. Bum· llNtle Jrmma da ayni IBYI ~. 
illa nllletlıeli aeçirdbn. Ba ~ be- ..... llildbi,.._ 12-11 ,..... llir 
... ........... 1lilltifade ederek kmm ftl'. Gtimlerlnd, bfUU; kan 
.......... girip çdmap .... b4irildl. ..... ... ~ ....... 
dı. Jyİleftiğiın vakit her fe1i öfren· litmitti. Sonra ıae oldu, bilmiyo. 
miftim. Tela-ar çaltpaap ... ladt. rmn. 
jna ftkft kanın ._.. muto i9- - s. bıçak ..... .ı? 
tem ıı~, e1IMe Hemele hıtla«ı. _ ınt, --..... 

- ....., et be kan, Wim, gün- Reis - Neclen ...... ayni 
de 21, IO kurut kaammalrla bunlar maduı ! Dava etmecUn? • 
DUll yapdır! - Dava e4ecektlm. Fakat ka· 

Evime uman :ıramaa çıkıp giren nm haber g&ıtleriyordu. 
bu adamı da koftanı, lranm önüme - Otur .J.. • ....an&,.... rde. 
~· ~~~ Bir 

- O pcielwe ben ele giderim. topan ekmeji ye.. yoksa püdikten 
Dedi. Ona da: ve açbktaD atUraüa. 
- Bunu DllÖSleriDe kwu uma• . 14 yqındaki km Fatma dinlen-
Dedi. Ben aplllp kaldım. ~ di .. Stlleynwun dört, bet seneden-

telrrar: beri evlerine girip çı1rt9ın, anne--
- Bu adam buradan bçaru, de bir allqaı balunclupnu gör-

bu eve geımeae ben de bganm_ medijinJ, baclilertne JUdnn ettljt-
SWerinl eöyledi. Ben, Sttleyma. Di, ~ ~ )'Okta de geldijtni 

am eve plmememnde _.... ettim. aöyledi wdedi ki: 
Kana da çocukJarmı alarak Kartı- s. ....... )'lbmata gider, 

ıalrada llahinaa Mmtireebdıı erine ~ yabus baüırdım. Pakat blr 
-- Sora tekrar .... pldL l'akat .., g&medm,, 8lleyman hastaJan. 
SWeyman nda ıene eve ...,_,.u. dlğı vakit bilim mte kaldı. bir glln 
11ecbur oldum. AllltaJ& mtlraout ._ ,..akta dtlemllltll. unem 
ettim: tutup ...... aa-... .... .....,.._ 

. w ltepnttlnwlt lltiyordu_ 
- lllrmllıllle,lldbrdetde, 

il. Oliwn --- JIU'bldıa .... 
rilte rutladlklian tüdirde lclelllli ................ ,.,...... 

- B811rt1 lla MI '-1 ....__ 
..... ..,.. IWtc*a. .;..._._._ ........ ., .. 

UlllU", bii ... 
...... • .. -lnt ed Be&rr çtlaJdl 
....... tak llalaaettoer ... 

- .... olma iri .. . 
Dd:aa teıtddlld .... llOlll'a. .. 

YUl etti: 
- .,_. K. Olivw, Buon 1ftti 

ile, ... ba1ı1e ormaadıa aeoea ._. 
tk•19 ..,... •••• dejll mi ..... ..... , 

..... ...... OftllP '111121&11, 
m 11;1 - Ti' ıt ... au ..... ••" ......... 

de oturan Alinin acmndan gayri ....... r 
--· aiDi alacağım. Fakat bu akpm ht--

ihtiyaı1 IU sözler döldlld11. men şimdi hepsi hazır olmah. Kağ:a-
- Yazık 188& kızım. UDDl bpanmHı yelrhruatL Fa-
Fatm.a, söztlne devamla, bir a1lıı kat lraçanlacıak tarat ........ 

8We~ tarafmdan kendi UZU1l ... teqlhdar derin llir l'fmt· 

saçlaruwı kesilcQbıi, SWeyman bu ranala ettıerek tekrar: 
JllU yaptıktan 90lll'&: • - Emredeniaia efendim.. IJlmdi 

- Babana eöyleme, başm.ı ke- dedi ve etekleri llbk ~ a.tu. 
aerim senin. decli. Benim için fena Bu elbl8eleriia içinde Mler JOIE
bir maksada var mıydı, yok muy- tu! Tayyörler, kJtbk muatolar, tll· 
du bilmeıaı. Belki fu.t hlıtnwnlf· Yalıetler, çay, ev, llOlrak ellılııeh ı. 
tir. aftlla .,.ın lıfedlt. ....,.. _. 

Düa llGIU'a Alinin kamı Maeiye wlde •Jdaai .... ._. ..... --
~ 46 Jqmda oldufumı, ko- ra hepat hulrdı. Nebll ..,.. ... 111.r 
caamm huta okluğu mrada smey. yetin tutan faturayı ödedi ft p_a
llWUR kendi1ertne balrtıtım. bultln ketleri 1tlr ~ Jlldi)aek 110n 

..-...ı hilmediti"i aöyledi. Ve AU imla • ...,. ..... drdtlıdtl. 
lgilı ide bir vakit (koeam) demiye- 'lWctbtar llnMll ba lmlall oto-
nk daima (koca) diyerek şu ifade- mobilin ar1rumdaa bülyor 
)'i verdi: tınce çok kala daYnDdm. 

- SWeyawıı evimbe davet e Bulradar kibar, (paralı) adama Ja· 
den koca idi. Ben dört çoeufumıa pdmıyacak bir mnamelı yapaa di-
bir odada, SWeyman da Ali ile di- ye Udltlyonlu. 
191' odada yatarlardı. Bir gün Stı Aksi tlbi f,'Oför hancı n -.:e
leynwu kovdu. Sebebi dedikodu- mi idi. Vakit de hayli llrte itti 
rl "· Ben bu ıhtf~ ar adam ac dımm Şitti mn iltuyonundan acmra 1lh 
. . da •• üil eolıaldara girip C}tktdır rut 
ı m on n aynlmıyordum. Kardeş- geklilderi w..ı.- 1rw- __._, ___ N 
lerlm bana iftira edilmesbıe Jamı. ---.. ~v -~ 
lar, e9lerlne çağttddar. Fakat b11 aokası. • n Mhilllal bir Wleae tUt 
ihtiyara acıyordum. Ortada bir şev lamadılar. Vakit slttflcçe .U 
yokken koca, benden şfiphe ediyur- Sokaklarda kimael r lralırıadı 
du. Heriften fenalık anlamadım. ebil ertesi lrÜD tekrar relmek lle-

lfalıahme bundan sonra baa re aramaktan ,,.. ~ti 
.. hftleri dlDlecli ve l&lıltler; Nacı-=::::::=::::==:(;;;;;=,....::=:;l~ 
yenin SWeJIUD)a dQeap kalttıimı r 
MHp l&'d8klerini siS)'lectiJer. Batt& BugOn Türk Hava Kıra- 1 
111eJW l'atnla ile hitihara fN· muna bailfb.Y•eaiımız kurbu 
llnmek ~ ele beyu., ettller. lar, yarın bfsl ~itim tehllkeaha-
lluhabme tült celbi iqia yarma den korupeu kanatlar ola • 
blclı. cahr . 
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·Esnaf Cemiyetleri lmpeks Şirketi · ·· 
Müşterek Tahkikatı ilerliyor 

Bir Yıllık Tiftik 
ihracatımız 

.......................................... 
İ Askerlik işleri ! . : .......................................... 

·yoklamaya davet 
Kadıköy Yerli askerlik şu

besinden: 

TiYATROLAR 

TURAN TIY ATJ::OSUNDA 

BU AKŞAM 

TURAN TiYATROSU 

Ru ak§anı Toplantısı . 
İstanbul esnaf cemiyetleri müş

terek kongrelerini dün Eminönü 
Halkevi salonunda yapmışlardır. 
Kongrede 200 kadar mümessil bu
lunuyordu. 

Kongrenin ilk celsesinde müza
kere heyeti seçilmiş ve bundan son· 
ra müşterek yardım teşkilatını ida 
reye memur heyet reisliği namına. 
yardım heyeti başkanı Bakkallar 
cemiyeti reisi Bay Rüştü (furaç kür 
ı:;üye gelmiştir. 

H•JYETJN TEMENNiLERt 
Rüştü Turaç, evvela heyeti u

mumiyeyi milli şef Atati.irkün ma
nevi huzurunda 3 dakika süküta 
davet ettikten sonra teşkilatı faa
liyetinni anlatmış ve heyetin şu te
mennilerini kongreye bildirmiştir: 

ı - Hru."tane binamızın cemiye
timize mnl edilmesini temin için 
umumi heyetlerimizden karar alın· 

ması, 

2 - Hiç olmazsa 80 yataklı bir 
paviyon inşası, 

3 - Fevkalade "e mühim ihti· 
yaçları önlemek için cemiyetlerimiz 
adına konser ve müsamereler ihzarı 

·1 - Bu işlerde cemiyetlerin 
birlikte çalışmalarını temin i<;in a
ranıızdaıı hiç olmazı:ıa 5 ki~ilk bir 
heyetin ayrılması.) 

SAöLIK KURULUNUN 
DiLEKLERi 

Bundan sonra Kongre reisi sağ
lık kurulu başkanı ve Dokumacılar 
cemiyeti reisi Yahya Yılmaz kür
süye gelmiştir. 

YılmazttiI"k umumi ihtiyaçlar
dan bahsetmiş ve bilhassa hasta· 
hanelerin temliki, hasta nakil vası
taları, pavyon inşası ve nihayet la
buratuvar malzemelerinin tenıiı:ıi 

zaruretlerine temas etmiştir. 
F..SNAF HASTAHANESlNiN 

FAAUYETt 
Daha sonra hesap murakipleıi

nin, lstanbul esnaf cemiyetleri has
tanesi baş hekimliğinin raporları o
kunmuştur. 

(Battarafı 1 inci uyfada) 
.bir mekttıp da şayanı dikkat gö -
rülmektedir. Bu mümessil, Müta
reke devrinde Kadıköy kumandan
lığını yapan Takar'dır. Fabıikae.ın. 
dan aldığı mektupta. kendisi~ mü
ınessillik nuknkuııun baki olduğu, 
fakat i,;lerin yürümesi için impeks 
şirketil:le teşriki me8ai me<:buriye
tinde kalındığı bildirilmil}tir. 

' .lrn.lamadık; Sipari~i ltal~::anlar al
dı!... 

Bu I..imit~cl ~irketin t~ebbüsa
tiyle alakadar oiarak Na.ci, Hayri, 
İbraihirn, Haydar \·e Mahmut isim
leri de zikredilmektedir. Ankara 
Adliyesi bunları dinlemiştir. 

"TAKAR EFENDİ,, MOF.SSE -
SESiNiN FAAL1YET1 

Dün l>il' muharrimiz yukarıda 
ismi geçeıı "Takar,, mLie~esesi 
hakkında şayanı dikkal malümat 
toplamıştır. 

Bu ına!Umata göre Galata-O.a l 
Küçük Balıklı hanının b.irinci ka
tında bir daire i~gal eden ve 1875 
senesindenberi memlelcetimizde ça
Jıı:-an "Takar efen<li" mües:;eöcİ; 
şi~diye kadar hükümete harp ge
mileri yapmağı teklif etmiı;; Deniz 
mUesseselerinıize husut.i gemi bo
yaları vcrmi~lir. Ayrıca; Rusüma
trn aldığı kaçak~ı takip motörJeri
ııi de bu ıni.ies:ıese verdiği gibi son 
olal'ak da Aanadoluhi~arınd.aki 
"Halat fH brika.-;ı,, ını in::-a etmiştir. 

"TAKAR EFENDİ" NlN MUHAR -
RİRIMIZE SÖYLEDiKLERi 
Yukarıda yazılan fabrikadan 

gelen mektup nıe:::ele:sinin doğru 
olup olmadığını öğrenmek üzere 
kendisiyle görüşen arkadaşımıza 

Bay Takar şunları ı-:öylemiştir: 
"- Beıı bu işi sizden; gazete

lerden öğrendim. Benim mümessili 
bulunduğum firma Deniz Banka 
ne benim vasıtamla ve ne de doğru
dan doğruya bir tklifte bulunma -
mı~tır. 

Bizim fabrika; d.aha ziyade 
zırhlı ve harp kamyonları, motör 
işlerinde ileridedir. 

Biz yalnız hükumetin bir müd
det evvel almak istediği zırhhlar ü. 
zerine teklif yapmıştık. Lakin kle
ring zorluğundan do1a)'ı mutabık 

İhtimal muhtelif bran.,ıardan 

oda bizim firmaya milracuat vaki ol
muştur bunu biz bilemyiz. ?ılektup 
meselc~ine gelince bize Deniz Ban'k 
işiyle alakadar; hiç bir mektup 
gelmedi. 

Yalnız kredi anlaşması ve hii
kômetin İngiltereden malzeme al
mağı kararlaştırdığı sırada bnzı 

kimselerin Londraya gittiklerini 
duydum. Bu arada bizim firmaya 

' da milracaatlar Ya ki oldu ve firma_ 
dan: 

"-Siz ne için temasta bulun
muyoraunuz. Siz de çalışın.,. cliye 
bir mektup geldi. 

Benim umumi harp • ..;eneleriıı -
de Kauıköy kumandanı olduğumu) a 
zıyorlar olımydım bu şerefli vazife 
ile iftihar ederdim. Ben 1875 ;;ene-
sinrlenberi Suadiyede Gülşen so -
kak 5 numarada otururum. Cebim-
de İngiliz pasaportu var ama tam 
Türkı.inı. Böyle karı:;:ık işlerden 

ho::ılanmayız. 

Krep'i şahsan taııırım Iakiıı hiç 
alakanı yoktur.!., 

KREP'lN OTURDUGU EV 
Diğer taraftan ani olarak in

giltereye gittiğini dün haber verdi
ğimiz İngiliz mühendis M. Krep 
hakkında tahkikat yapan muharri
rimiz, dün mumaileyhin hareketin
den evvel oturduğu ve Deniz Bank 
eski umum rnüdüri.i Bay Yu.suz Zı
yanm :-ahiplerinden bulunduğu A -
yaspaşadaki "l'°çler" apartmanınıı 
gitmiştir. 

Apartman kap1c1 ı da. M. Kr~p· 
in Londraya gitmiş olduğunu ''e 
daire:sinin kilitli bulunduğunu sö~-
lemi;'tir. 

MUHAKEME 
Diğer taraftan ~ehrimi:r.de Ke

mal film müe~~escsi ~.ahipleı·inin 
ev ve yazıhanelerinden alınarak 
Ankaraya götürülen evrak ehem
miyetle tetkik olunmaktadır. Tek
mil tahkikat111 da pek kısa bir za
maııda ikmal edilere-k nrnsullerin 
muhakeme olacakları anlaşılmak -
tadır. 

Ne Kadar? 
Aııkaradaki tiftik cemiyetinin 

tiftik ihracatını bir elden idare e
deci!ği lı;ta n bul pi;na:>asmda şayia 
ıolduğu ve tiftik ihracı için müsaade 
alan 150 den fazla tacirin tel&~a 

düştüğü dünkii bir gazetede yazıl
mıştı. 

ırnn yaplığınıız ta.hkika ta gö
re irtik cemiyetinin böyle bir ka
rı.ın oJma.dığı gibi bu hmn~ dair 
göril~iilmemi~tir. Bundan başka 

ayni gazete geçen yıl içinde bir şir_ 
ketin tiftik ihracatında birinci de
receyi ihra:r. ettiğini yazmı~tır. 

1938 yılında memleketimizde 
8,239,725 kilo tiftik ihraç edilmiı;.
tir. 

Bunun 1 ,633,026 kılo.-.u Almau
yaya ve . 922,888 kilosu da Rusya
;, cı \'e mütebakisi ltalya, tngilierc 
Japonya, Frfüı~a. Çekoı-lovakya, 

Polonya, Amerika 't> Romanyaya 
ihraç edilmiştir. 

İhraç yapan firmaların yekunu 
23 -olup bunlarm ara-:ında birinci 
derecede ihracat yaptığı bildirilen 
şirkeLln 9:37 ve 9:38 yıJJarm<la bir 
ba iye bile tiftik ihraç etmediği an
laşılrnı~t ır. 

---0'---

lngiltere büyük 
Bir hızla 
Silahlanıyor 
Her hafta filoys yeni bir harp 

gemisi iltihak edece!.< 
Londra, 27 (A. A.) - Röyleı· 

ajansı bildiriyor: 
1nşa halinde olan küçük gemi

lel'den maada bu sene filoya he} 

hafta bir harp gemisi iltihak ede:
cektir. 

Bahriye Nazırı, şimdiki inşa sü
ratinin sulh zamanında ell"sali ol
madığını bi1dirmektedir. 

Bundan başka halen mUhim 
harp gemileri inşa halindedir. mu
tasavver gemiler şunlardır: 

7 saf gemisi, 21 kruvazör, 29 
destroyer, 15 denizaltı ve 5 tayyare 
gemisi. 

tiyat erlerinin senelik yoklamalan· C. Sahir, foıhail DümbUllü Birlikte 

na 6 şubat 939 da başlanacak 15 BiNNAZ ÇELEBi KOMEDİ 3 P. 

mart 939 da bitecektir. 

2 - Yoklama günleri asağıdn 
yazılıdır. 

3 -· 310 (dahil) dan 330 (da

hil) yerli ihtiyat erlerinin tayin edi

len gUnlerde nüfus ciizdanlarile bir

likte fJubeye gelmeleri ve yoklama· 

ya gelmiyen erlerle bunlardan hü

ktimet ve hususi miiesseseler, fab

rika ve şirketlerde müessese amir

leri de askerlik kanununun 93 ün

ci.i maddtfli mudbince cezalandm

Jacaktn·. 
4 - Yoklamalar saat 9 dan L 

ye kadardır. 

Cafer ağa, Rasim paşa. Hasan 
pasa; 1kbaliye, İbrahim ağa, Osma

niye, Mecidiye, Osman ağa, ve Kı

zııtoprak, Ercnköy nalıiyelerinde o· 
turanlardan: 

310-320 doğumlular 6-15 şubata 

321-325 doğumlular 26 §ııbata 

kadar . 

326-330 doğumlular 
kadar. 

15 ımırt<ı 

Muayeneleri yapılacaktır. 

Yabancı Kadıköy a:.>kcrlik şubc- 1 
~nden: • J 

Kadıköy, üskUdar, Beykoz ka-J 
zalan çevresinde oturan taşra şu

belerine mensup yabancı 310 ila 
330 doğumlu ihtiyat eratın mutat 
olan Renelik yoklamalarına 6 şubat 

939 tarihinde aşağıda gösterilen 
günl<•rde başlanacaktır. 

1 - 6-15 şubat gi\nüne kadar 
310-320 doğumJtılar 

2 - 16-26 şubat gi.ini.ine kadnr 
321-3~5 doğumlular 

3 - 26-15 mart 939 güni.ine ka
dar 326-330 doğumlular 

Yeni varyete numaraları 

1 - 2 - -~ Şubat geceleri Hamiyet 

Yüce se ve arkadaşları Cemal 

~.ıhir İ ·nı:ı il Oiimbüllü birlikte 

* 
'l'e 1H'lıa-;-ı Dram kı:-mı 

Bu aktam 20,30 da 

HAYDUTLAR 5 Perde 

* 
lıtklal caddeainde Komedi 

kıı.mında 

G i.iııii ant 14 de 

ÇOCUK TJY ATROSU 

Bu ak~am 20,30 da 

OGLUMUZ 4 Perde 

Türk Umumi Tiyatro 
Anonim Şirketi 

Şit'ketimizin Aksiyonerlerinin 7 
mart 1939 salı günü saat 14 buçuk
ta Bcyoğluıııla Yeşil cam sokağın
daki 15 numaralı 5irketin merke
ıinde yapılacak heyeti umumi~~ 
toplantısındn bulunmaları rica. olu
nur. 

Ticaret kanununun 371 inci maıl 
desine ve esas mukavelenamemize 
göre elinde en az yirmi beş aksiyon 
olanlar ve toplantıda bulunmak is
tiyenlf~r toplantı gününden evvelki . 
hafta içinde aksiyonlarını "irket 
merkezinde bırakmaları lazundır. 

Şehrimiz veya yabancı memleketler 
bankalarına bırakılacak aksiyonla· 
ıın sertifikaları da aksiyonlan ye-· 
rine geçer. 

Görüşülecek madd~ler 
1 - idare meclisi raponı. 

2 - &liirakıp raporu 

3 - l U38 senesi hesapl:ırile bi
linçosumm kabulü le idare medJsi 
azalarının ibrası. Geçen yıl içinde esnaf cemiyet

leri hastahanesinde 4238 hasta mu ....,.,,,,..,_..,......~-------.-......~-- ---~~~:;;.....;.....,o.;o..o~"!'9""'~--...... ....,.~ ......... 
7 saf harp geıniı::;inin dördii b:ı 

sene denize indirilecektir. 

4 - Yoklamaya gclmiyen yn

b:ıncı ihtiyallarla bunl::ırı resmi w 

hususi müesseselerde istihdam e

denlerin askerlik kanununun 93 ün

cü maddesi mucibince cezalandırı-

4 - itlare meclisinin seçilmesi 
:; - i<la re meclisinin 1989 se

nesi Jetonlarınm kararlıışb:nlması 
6 - Mürakıplann &eçilmesi ve 

Ücl't'tlerinin kanı.rlw,tmlması. 

ayene ve tedavi edilmiştir. 
1 eylül l!l38 den itibaren geçen 

4 ay içinde hastahaneye yatınla

rak tedavileri yapılanların sayısı 

32 si kadın, 186 sı erkek olmak ü
zere 218 diı» . 

Bundan sonra bazı hususlar da~ 
ha görüşülmüş ve bila.hara bu me
yanda hastane ve pavyon temini 
isteğinin tahakkuku ile uğrıışacak 

6 kişilik bir heyet ekseriyetin ka
bulile intihap edilmiştir. 

Bunu takiben bir neşriyat mü
nasebetile yapılan bir temenni zap
ta geçirilmi§ ve yeni yardım heyeti 
azalıklanna şu zevat seçilmişlerdir: 

Bakkallar cemiyeti reisi: RUştü 
Turaç, 

Kahveciler Cemiyeti rıeisi: Ce!Al 
Bozkır, 

Hamamcılar cemiyeti reisi: Os
man, 

Arabacılar cemiyeti reisi: Faik 
Marangozlar cemiyeti reisi: A

taettin, 
Ekmekçiler cemiyeti reisi: Şev

ki. 
- • !!il 

Bayram maçlan 
Beden Terbiyesi lstanbul Bölge

si Futbol Ajanlığından: 
1. 2. 939 çarşamba günü yapıla

cak maçlar: 

• Şeref etadı : 

Ortaköy - Galata Gençler A ta • 
lomları .saat 11,15. 

Hakem· Şahap Şişmanoğ'lu. 
Kasımpaşa - Bofaziçf spor A ta

kımları aaat 13. 
Hakem: Halid Galib Ezgü. 
Anadoluhisar • Beylerbeyi A t.a-

bnları aaat us. 
Hakem: Necdet Gezen. 
8. 2. 989 cuma JÜDÜ yapılacak 

maçlar: 

$eref stadı: 
Kaaımpata • Ortaköy A t;akıın

lan eaat 18. 
Hakem: Necdet. 
Anadoluhisar • Dawtpqa. A ta-

kımları saat 15. 
Hakem: Adnan .Akın. 

D. Bank Umum 
Müdürünün 
Beyanatı 

Ribentrop 
Varşovada 

fngil~z E şvekili mühim 
bir nutuk söyHyecek 

(Bas tarafı 1 inci .. yfada) 

ka:;ı vs.1· mıdır'! 
- )Iiiheı!dis Süleymanın oda -

smdan alman evrak Deniz Bankla 
alalcadar değil<iir. Şahsi evrakı ol

sa gerektir. 
tMPEKS ŞIRKETJ MF.SELESI 

Müdür impeıks -"irlceti mesel~i 
etrafında .sorulan suallere de kısa
ea. ·şu cevabı vermiştir. 

- İmpeks meselesi biri maliye 
ve ~iri d~ iktisat vekaleti tarafın
dan tayin edilen iki müfettiş tara
fından tetkik edilmektedir. Adli
ye de bildiğiniz veçhile harekete 

gecmiştir. 
~ - .Müfettişlerin tetkikleri De-

niz Ban.kın diğer işleriyle de ala
kadar mıdır? 

- Hayır müfettt,lerin tetkik 
mevzuu yalnız İmpeks mselesidir. 

İMPEKS ŞiRKETiNE VERiLEN 
MEKTUP 

İmpeks şirketine verilen teminat 
mektubu banka tarafından mı ve
rilmiştir? 

M. Bekle uzun görüşmelerde 
bulundu 

Berlin, 27 (A. A.) - Varşova

dan bildirildiğine göre, B. Von Rib · 

bentrop ile B. Beck, muallak mese
leler hakkında etraflı müzakereler-

de bulunmuşlardır. B. Von Ribben
tropun komintern aleyhdan devlet-

lerin diplomatik mümessillerini ha

bul etmiş olduğu haber verilmekte· 

dir. öğrenildiğine göre, B. Von Rib· 

bentrop, bu m~essillere mensup 
oldukları devletleri alakadar eden 
me8eleler hakkında maJUmat ver
mil'ltir. 

Arnavutluk Kraliçesı anne 
oluyor 

Tirana: 27 (A. A.) - Arı1a -

vutluk Ajansı bildiriyor: 
Parlamentonun fevkalade ola

ra.k aktettiği bir celsede, başve
'kil, kral ailesinin yakında mes'ut 
'bir hadiseye intizar etmekte oldu
ğunu resmen bildirmiş ve bu ha-

ber, meıbuslann şiddetli alkışla
riyle karşılanmıştır. 

- lmpeks şirketine banka·mız
ca bir teminat mektubu verilmiş ol- l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I ı 
muı işi 'öyled'r. Bütün şirketler )arını ikmal ederek vekalete arzet~ ! 
t.eşekkill ederken ser:mayelerinfn mU, faıkat iktisat vekaleti noktaı 
bir kısmını toplayıp ruhsat almıa.k nazarını henilz bildirmmiştir. 
için bir bankaya yatırmu, olmuı ETROSK iŞi 
Jizımdır. Banka da buna muka· - Etrüsk vapurunda yapılan 
bil bir teminat mektubu verir'. Hiç tetkikatın saf&hatı hakkında bu -
bir Jcanunt mahzuru olmıyan bu gün vuifedarlardan iza.hat iıte
mektu.bu lmpeb flrketlne lbanka dim. Bili.har& sizi bu hususta ten-
vermi~r. vir ederim. 

ON BiR VAPURUN SiPARiŞ Almanyaya wnarlanan diğer 

Londra, 27 (A.A.) - B. Cham· 
berlain bugün Birminghama git
miştir. Yarın orada beynelmilel va
ziyet hakkında bir nutuk söyliye
cektir. 

Kudüste şiddetli bir 
arbede 

Kudüs: 27 (A. A.) - Son on 
gün zarfında ı:ttiiler, taarruzlarını 

arttırmışlar ve 5 kişinin ölümüne 
ve 8 kişinin yaralanmasına sebebi-

yet vermişlerdir. 
Aı;ıilerin kumanda heyeti, her 

ttir!O yağmagerlik ye hayduluk 
:ııarcketlerini ve 'halkın parnsmı 

ga-=betmek için l'!!lpılacak biitiin 
te.~ebbüsleri idam cezası ile tecziye 

etmeğc karar vermiştir. 
A~keri tathir harekatı, mave

rayişşeria arazisine kadar teşmil e
ıdilmiş ve galile ile bilhassa .samari
yo'cla birçok mü ·adem~ler olmuş
tur. 

Bükrcşte bir Demir muhafız 
şefi öldürüldü 

Bükreş; 27 (A. A.) - Rador 
Ajansı bil.diriyor: 

Perşenbe akşamı, polis memur
ları, BUkreş varoşunda ~ilpheli bir 
eve girerken tabanca ateşi ile kar
şılanmıştır. Biri ağır olma.le Qze-
ı-e üç polis memuru yaralanm1ştır. 
Ateşe mukabele eden polis memur 
bn miltecavizi öldürmüşlerdir. B:. 
lihal'e, ölen mütecavizin, Codre

anu'nuu ölümünden sonra demir 
muhafız tethişçi şefi olan ve uzun 
zamandanberi polis tarafından a-
ranılmakta bulunan Vasile Cree -
tesco olduğu anJ,a.şılm~r. 

lacağı ilan olunur. 

Gayrimenkul Satış ilanı 
fstanbul Emnjyet Sandığı Direktörlüğünden: 
Bayan Zabelin 20044 h~ap nuınarn-:iyle snııdığımızdan aldığı 

iŞiNDE iSMi GEÇEN vapurlardan şu günlerde gelme.-i , 
INGILIZLER beklnen bir vapur yoktur. -----------

( 400) liraya. birinci derecede ipotekli ulu11 varlesinde borcun ödenme

mesinden dolayı yapılan takip üzeıiıw :J202 numaralı .kanunun 46 rncı 

maddl•sinin matufu 40 mcı maddesine giire ·atılmu~ ı icabeden Gedik -

pa~a<la e.>;ki Divanıali yeni Mimar hayrettin mahallesinin mü::ıellim 

.sokağında es:ki 31 yeni 33 en yeni 3 kapı 218 ada 4 parsel numaralı 

bahçeli kargiı· bir evin tamamı Lir buçuk ay müddetle açık arttn·ma

y:ı konmuştur. Satış tapu sicil kayddma gGre ~~apılmakarlır. Arlhrrn 
aya girmek istiyen (120) lira ıw, akçesi verecektir. Millt bankala

rımız.dan birinin teminat mektubu da knlıul olunur. Birikmiş biıtlin 

vergilerle belediye resimleri ve vakıf icars i vr. taviz bedeli ve della

Jiye rusumu borçluya aittir. Arttımıa şartnamesi 30. l. 939 tarihin • 

den itibaren tetkik etmek istiyenlerc sandık hukuk işleri servi inde 

açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat da 

şartnamede veı takip dosyasında vardtr. Arttırmaya ı,•irmiş olanlar, 

bunları tetkik ederek satılıga çıknnlan gayri menkul hakkında ber şeyi 

öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 16. 3. 939 tarihine m4İ
sadif perşenbe günü CağaJ.oğlunda kUin sandığımızda saat on dörtten 

on altıya kadar yapılacaktır. Muvak.ka.t ihale yapılabilmesi için teklif 

ediJecek bedelin tercihan ahmnaı:ı.1 ienbeden gayri menkul mükellefi
yeti ile sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Abi "takdir

de son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartiylc 3. 4. 939 tarihine 

müsadif pazarteai günü ayni maha 'l:le ve ayni su.tte son arttırması 

yapılacaktır. Bu arttırmada gayri menkul en çok arttıraııın üstünd• 
bırakılaeaJctır. Haklan tapu sicilleriyle sabit olmıyan alikıa.darlar ve 

irtifak haıkkı sahiplerinin ibu ha.klarını ve husuaiyle fai~ ve masarif• 
dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde &vrakı müabt 
•eleriyJe beraber dairemize bildirmeleri lizımdır. Bu suretle haklann.ı 

·bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicilleriyle aabit olmıyanlar Atıf 

bede.linin payl~masından hariç kal rlar. Da.ha fazla malftmat .almak 

istiyenlerin 988/SlS dosya nu'llarasiyle sandığı.mu Hu.lutk 1'leri servi· 
Rine müracaat etmeleri Ji.izumu ilinolunur. 

- İki İngiMzin 11 vıa.purun li- SA TiYE iŞi 
pari~i işinde alakaları nedir? - Satiyenin Fındıklıdaki bina-

- Yapılan tahkikat sırasında sımn satın ıalmması safahatı, benim 
bunu teyıd &decek bir ,eye rutlan- :bildiğime göre iktisat vekaletince 
mam~r. İngiltereye yeni on bir tetkik -0lunmakta.dır. Ben gel
vapunın eiparifl benilz valci değil- diğim zaman vaziyeti bu şekilde 
dtr. Banka bu husustaki hazırhk- buldum. . , ' · 

··························~··· ... ·· ... ···· I \ * 

\ ...... 

Bayram Namazı DiK KAT 

Ezani 
Vas:ıti 

S. D. - - Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayri m&nkulU ipotek ~-

2. 40 mek istiyonlere muhıaminlerimizin .kqymuş olduğu kıymetin nıafını te-cı 

7. 51 cavUz etmemek üzere iştirak bedelinin yansına kadar borç vermeli! 

-~ ..... .;!suretiyle kolaylık göstermektedir. (665) "'-



.-MAKARNA FABRiKATÖRLERiNE-• 
M.kuaa huli lfla W Hft .. klaeler Ye ,.... ....., 

..Una kalıplan " brama .Uiaelerl turm ~. 
MOM Çitt•e, Galata P. K. 1113 t.ı: 41515 - G6l9 

Devlet Demiryollan lıinıan 1 
BeMrtmn muluunmea hdeU aıo kul'Uf olan ı 111 8 bfa met• 
W tnveıwl kQsh sarf Ulliı1l .. /l/tlt pazartesi sana aaat 11 

• 1 ecıiM t f.tletme ......... Ntın alulacaktlr. 
,..,iplala 1Tle llrahk tendut: n eliler kuanı veeik•lHllll -ihtt. 

a ılsılk olu Upall Ul'fbırmı a)'ai ..U•• lt aJtadar n.fJuııona 
.,.ıleri lbnnıılar. .,...._.ler parasız olarak 1'omiıyon4&11 Teri!· 

~14) 

-----------------------------------------------
Gayrimenkul Satış Danı 

l'stanbUI Emniyet Sandığı Müdürliijiinden: 
llahcur ölfl İbrahim Ham namına 21328 hesap No. siyle sağlı 

dıa ~ abnan 900 liraya karşı birinci derecede ipot.&k edilip va
~inde borcun ödenmemesinden dolayı yapılan takip üzerine 8202 No. 
tu kanunun 46 ıncı maddesini• matuw 40 ıneı maddesine göre satıl· 

sı fcM>eden Kacbköyfinde tutlacı ba.,ı hacı Mostaf• efendi mahal
leeinlıı eaki Erenköy yeni Kayışdatı cadde inde eski 4. 4 3. yeni 14. 16 
~pı No.b bahçeli ahfap bir kötk ve tarlanın tamamı bfrbuçuk ay mOddet

le acık arttırmaya konmuştur. Sabf tapu sicil kaydına pre yapılmakta
.ibr. Arttırmaya ainnek istiyeu 240 lira pey akçesi verecektir. Jrfilli 

ltanıkalsrmur.dan birinin eminat mektubu da kabul olunur. Birikm~ 
t4ln verstlerle belediye r~leri ve ffluaf icaresi ve delliliye rusumu 
taviz Meleli '-'1.,.. aittir. Aııttırma .. rtn ... ao. 1. 989 tarilain-

en itibaren tetkik etmek Wiyenler• sandık hukuk Lfleri sel'Vi8inde a
balundorulacaktır. 

'hpa llİıci1 b,-.dı ve sair lözamlu izahat da ,,arlnamede v~ takip 
:uında vardır. Arttırmaya ~iıt -olanlar, bunları tetkik eder&k 

;Wıbta çıkanlan gayri menkul hakkıada her ,eyi öğrenmiş ad ve iti
olunur. Birinci arttırma 18. 3. 939 pe1ı1enbe günü Cağaloğlun

klln Sandıtmuzda aut 1' ten 16 la kadar yapılacaktır . .Muvakkat 
ale yapılabilmeef için teklif edilecek bedelin ter.cihan alınması icabe
n lllıYTf menkul mOkelkdiyeti ile Sandık alacafını tamamen geçmif 

elmalı prttır. Aksi takdirde son arttır~nın taahhüdü baki kalmak 
rtiyle ~. 4. 989 pazartesi gflnfl ıayni mahalde ve ayni saatte son art. 

-*1ıuıeı yapılacaktır. Bu arttırmada rayri menkul en çok arttıranın 

flnide bırakılacaktır. Haldan tapu sicflleriyle sabit olmıJ an alika
klar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu baklannı ve husmıiyle faiz ve 
~ dair iddialannı ilAn tarihinden itibaren 20 gün ~inde evrakı 
fılllmlliıl»ltelenyJe hraMr dairemize bildirmeleri IAzımdır. Bu suretle 

aruu bildirmemJt olanlarla ha.klan tapu sicilleriyle saıbit oımıyan -

•ut bedeliııüı ~l84"'ff'rut•n JutPç kalırlar. Düa t..a. maıa
t almak ieftyenJerfn 9S7 364 d~a numarasiyJ,t Sandıfımız hu -
~ ftlen aervisine milracaatlan limımu illır olun • •• 

DiK KAT 
IJmniyet Sanc:biı; Sandıktan alman gayri menkulü ipotek göster

Wiyeolere- muhamminleri.nizin koymuı, otduiu kıymetin nısfını te-
"- ebnentek bent fttirak bedelinin yansına kadar borç vermek 

.-,ıe-- JWaylık 16Btermektedir. (664) 

lata bul Giimfikleri Baı Mi~ürlüfünden: 
1801 sayılı arttırma kaptmcla yazılı gayri satı aikleti 40 .kilo agır

Wlii'l*ta 1000 lira deferinde kopanlmı, taze çiçek 28. 1. 939 günü saat 
l de Sirkecide Reşadiye caddeainde'ki gümrflk atış salonunda 1549 
yılı kanun gerefince dahile ve harice satılacaktır. Pey akçeleri 

uat 10 buçuğa kadar vezneye yatırmataaı mecburidir. Ti. 23219 

(653) 

lstanbul Belediyesi lıinıan 
Tahmin Bedeli İlk temin&t 

Adet 

Pelerin 23 8,00 &4,80 

Basta aba• 80 8,60 
Etajer 80 9,00 

hastahane-
Portatif karyola 20 11,00 

102,37 
25,00 

-60 8,50 70,IO .. 60 1ı.oo 

Dalnel, adı, cinll, miktarı vı& tahmin bedeli yukanda J'amlı bulu
lfler •JTI attı ~ e'fllDtımeye tonulmuttur. Eksiltme '18. 1. 989 

illlimlHlllllll ltlDI .. ı H,IO ela Daimi Encflmende yapılacaktır. Şartna

levazım mGdtlrlQ11nde 16r11'bilir. istekliler 2390 sayılı kanun
yalllı vesika ve b,fzalarDJda aaatıerilen ilk teminat makbuz veya 

IW8lııtllblyle beraber yukarıda yazlh sinde eaat 14,80' da l>aimt Enctl
mll!Dll94ukinmabdırlar. (&18), 

l8lallbul Lokantacılar Cemiyetinden: " 
~ 181 7J)ma ait muamele ve heaaplannın ve ça.hfma 

~--· mnint heyet bı;l8ında tetllld ile idare heyetinin fbruı ve ta
~llldıımmıtı1 madblnce idare heyeti tummrnllflnın yeniden secDmeaf fgha 

bJı9ı luwmn Cemiyet Jlft:lyet ~le Wrllkte 80 Ddncfk4nun 
'81 plarteil dntl aat 11 da 'l'İlılJede Babılli caddt8IDdeld c.al)W 

RK"•-nde ham bulunmalan Jfea elanur. 

Bütün ağnlann panzehiridir 

BiR TE KAŞB 

IEVROZll 
Bu nuıannid hq ve dit atrılarmı 
aUntle izaleye k&fidlr RomatiDNı 
evcaı, ~. mafsal ve adale izta.. 
raplan NEVllOZIN'le tedavi edilit 

-·-
Nezle, Grip ve Brentite k&111 •• 

mOeuir Hiç NEVROZIN'n. 

NEVROZ/N'i tercih ediniz • 
icabında günde 3 kqe alınabilir. 

lamine dikkat, taklidlwhıdelr sakınınız ve Nevrozin yerin• tiftşka f* 
ım,ka verirlerse licldetle reddediniz .• 

Faruki KOLONYA•• 

ilk ve en egi Türk Kolongasıdı 

Muhterem 

K~=l 
TORK AN11RASltl gdmiftir 

Faul Zaim •Urukat M.fM~ ,.. ..... :.,. 
la•ı ikinci icra ............. ,....._: 
Dairemizin 938 5351 No. tu 

dosyasiyle mahçuz olup bu kere 
paraya çevrilmesine karar verilen 
Galatada Fermencilerde 47 49 No. 

F.m.li anmada ea Pal '" .. 
Meba,.lar --

(Eeki HAYDEN) Y.-i 

BAKER Majazalan 
Ziyaret ediais. SALON. YEMEK 
ve YAT AK ODASI talamlannJD 
zensin tetideri laer yerden eJi 
tutlar ve ucuz fiatı...rla Wunun\11 

•arlar 1 
Dünyanın en -oıam 
Sıhhi laet ikler i olan 

FOIJ TEX 
P r• ••rvllllfter ln l 

daim a tercih edin iz . 

-·-Dr. tHs aAMt,,•• 
GONOKOK A-ŞISI 
ısotuldutu ve lhtllltlanna k 

tesirli ve taze •dır. Dlvaııyo 
tanmamud terbell No. tıs 

lu dUkkinda bir adet T<>rna tezgl- .. ••••••••••lil 
hının birinci açık arttırması 9. 2. 11!••••••••••.: 
939 nerşenbe günü saat 15 t.en 17 • 
ye ar ifa edilecektir. Bu arttır
mada mahçuz eşya muhammen de
ğerinin yüzde 79 ini bulmadığı tak
dirde ikinci açık arttnınası 14. 2. 
939 da salı gilntt ayni saatte yapıla. 
ca.ktır. Alıcı olanlar muayyen g(lıı 
ve saatte mahallinde hazlr bulu • 
nacak memuruna mflraeaa.t ederek 
almaları ilin olunur. 

OMER VASFI AYBAR 
itli Çoctak H..taa..ı BqtaWa. 

()peratlrl 

Hersla 3-6 ya kadar 
atalotlu kwlay sokata keçilre 

Appart. Telefoa r 23756 

lstanbul P. T. T. Müdürlülünden ı 
idare hatbakıcılan ihtiyacı için 400 adet balta 400 adet keser 200 

adet dest.ere 200 adet kürek alımı açık eblltmeye konulmQftar. Ebilt-

me 7 - 2 • 989 salı saat 14 de Bfb'Qk Postahane binaaında toplanacak •· 

hm satım komisyonunda ;vapıı.catbr. Muhammen bedel 1820 lira mu .. 
vakkat teminat 99 liradır. İırteklilerin olbaptald idari ve tennt IJ&rtname.. 
lerini görmek ve muvakkat temlnatıanm yatırmak here ç•htma l'fbı)e.. 

rinde llOdOrlflk idari kalem levazım kllmına eksiltme l'flıı ve aaatlnde 
de Ticaret Odası veaikw ve muvakkat teminat makbuıile birlikte ko-
misyona mOracaatlan. (303) 

BAa No. Yeri: ı .Mukadder 

34 leanbulö, Fındıklıda. llbl- Nevi kıymeti DePOZitoaq 

la Çelebi mahaltesi Dolma· KArsir T. L. 206. 708' T. L. 4-1.340 

.ıı.bçe caddesi eski 186 - ~88 Antrepo 

ıta. 188, 140 yeni 172,184 

~------sOMER BANK------~ 
Birlefik Pamuk ipliği ve Dokuma 

Fabrikalan Müessesesinden· 
Pamuk ipliği Sat111 : 

aylel'i bez falirikası malı 12 Ne. Paketi 41S llİll'n .. 
16 • • 480 • 

ullli buma fabrikuı ,. M » • 580 .. 
e:...-ınnl bez fabrikası ,. 24 • • 511 » 

"1••z ~ b.-Fa1iritrunMla: 
Oıw,.hkli,.,._._ • 
5 .. .. rt • .. . .. 

" " .. » Flatlarla fürlka.la teeHw prtlle 1at11Malrtathr. 

115 
S70 » 

5'5 • 

- » 

iplik • lltelalllderial ,........ , uab faldaalara ............ 
celd.t 1-delleri makahiHwle ihtiyaçları llillletbule 911k •· 
rlfl nreWlecelderi ft 24 aamaraclu iace Ye ... telif ..... t• 
lan yarajUUecek panlak ipliil .a.telalilderlaba ele ilatif-ı
lamu ,m. .,.. prt1ar1a 1üm Ereili füriu••• ..,..... 
eclebllecekl.i ilAa olanar. 

Gayrimenkul Satış binı 
f.tanbul Emniyet Suidıiı Müdürlütündea: 
Bayan Fatma Rubatın 17381 heaap No. aiyle &nclıgımızdau al

dıit ('00) liraya~ birinci dereoede ipcMek edip vıaduiJMle borenu 
venneditlnden hBkmcla yapılan ta.kip GzeriH ft02 e. \u bnmıan 
ff met 18~ malda 44 ied tailılaillne töre -.mm ~·+-~ 
'CakUclal'da Bulsurlu mahallesltıd• kke§ tmnı HkaiJıntla eakJ ' ML 711 .. 
nl 8 No, hı tazlıl. bahçelt .kii'rft 1llr ~fln tam ...__ '6 BIJd
ıdeUe açık arttınnaya koamtlflıar • .., tapW-11icir.,._ s6re. ...,.a
maktaclır. Arttarmaya 8'irnMt letfyen 60 lira pey *~•milli ~ala
rımı&dan birinin teminat mektubu da kabul olumr. Bltltmif 1tltön 
vergilerle Belediye resimleri, va.kıf lcareel, taTfz bedeli ve telliliye ru
sumu !borçluya a;ttir. Arttmna t&rtnamesi 8. 2. 939 tarılıloden itiba
ren tetkl~ etmek istiyenlere sandık hukuk ifleri &enJsinde açık bulun
durulaoa.Jdır. Tapu sicil kaydı ve sair IUzumkı izahat da f&rinıamtiıde 
ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya .ınnif olanlar, banları tetkik 
ederek .satılığa çıkarıl.an gayri menkul !ıak'kında her teri Qrenmiş 

ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 17. S. 939 tarihine müsadif Cuma 
a-finO Cafaloflunda kiin sandıjmıızda saat 14 ten 18 ,_.kadar yapıla
caktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi ~in teklif edilecek bedelin ter
cihan alınması icabeden pyrf menkul mflkellefiyeti ile sandık alaea
iını tamamen geçmiş olması ,arttır. Aksi~ aon arttıramn ta
ahhüdü baki kalmak tartiyle 4. 4.. 989 ~-mlsaclif Sah sini. apı 
mwkle w &pi SA4tte aon mttırsnaaı "'PPllac Bu iila 
gayri menkul en çok arttıranın Wünde bua.Jolacaktır. H~ ~ 
alcilleriyle sahit obnıyan aJikact.rlar ve irtifak Jiakkı sabipleriıain 9 
haltlannı ve lnaauaiyle taiz ve matarife 8* t4etalarım ilAn tarı~tt 
itibaren yirmi gün içinde evr.aJo .disbitelerif le b~ral>er dairQÜU •·ı
dirmeleri lizımdır. Bu suretle haklanoı bildirmemif olanlarla haklan 
tapu sicilleriyle sabit olmıyanlar sı*1ş bedelinin 1>&1laf1D8mndan Mric 
kalırlar. Daha fazla malelmat almak istiyenlerin 37 184 dosya nınna
rasiyle sandıiımız hukuk işleri serv sine mttracaatlan lüzumu ilin olu-

• 

* DiK K AT 

Emniyet Sandıtı; Sandıktan alman l'a)'l'f menkulfl ipotek ..--. 
mek istiyenlere muhammtnlerimizin .koymq oldaiu kıymetin nısfım ıe.. 
cavttz etmemek Uzere ffptirak bedelinin yansına kadar borç vermek 
aaretfyle kolaylık göstermektedir. (868) 

TORK HAVA KURU 
Büyük Piyango 
4 Uncu Kaside: 11-lobıt-939 didı 

BBylk lkraılyı : 50. L 
Bundan başka: 1 ·----
10.000 liralık ikramiyelerle 
( 20.000 ve 10.000 ) lira 
iki adet mükafat vardır. 

Bu tertipten bir bilet alarak iftiıik 
ihmal etmeyiniz. Siz de pİJangonua 
ve bahtiyarları arasına ıinnif olunua"Zf .. 

~~~~~,~~~"~~~~~~=ı~;=~Fn~~~··~'~·t~n~i~;~~=-=·~n=k~
1

n~ı=~~,=e=~='~~~·~~~~~-~y~e~;~~~, =~=n~: 
2. - Pazarlık 6 Şubat 939 paea.rteai .UnU at QJ1 bette lstaıa- CemJletimfzln S. 1. 939 tarnıinde akdi mukarrer ı .. Uk •Wlde iç-

bul tubemlm ~ komsiyonu hııztıunda yapılacak ve ihalesi Ankara- timaında ekseriyet haaıl ohluübimdan mezldlr toplaDlı 9. 2. ,.e' PflltDN 
da idare medlimidıl tasvibine arzeADecektlr. a-Qnllne tallk edllmlftir. Esnafımmn o atin uat 14 den 1'1 ye W.. Bmfn 

Gnl Halkeviııe plmelerl rica oluna 


