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A rkannzda bütün bir yıl 
bıraktık. Bugün yeni bir 

!imara lafıyan bir yı:ı yqamı· 
l ba,hyoruz 
Geride kalan 1937 yılı dünya 
sabma iyi bir sene sayılamaz. 
ırga ile, gürültü ile, istikrar· 

hlcla geçmİlfİr. Defalarla ye
bir Cihan Harbi tehEkeai u

göründü. Sudan tedbirler-
tehlikeler ancak geriye hıra. 
ldı. Salgın dünya dertlerine 

ir esaslı çare bulunmadı. 
rtler arttı ve azdı. iki zıt cep· 
nin İspanyada çarpıtmasından 
dünyanın batka Yerlerinde 
düşmanlık mikrobu ekmiye 
h~masından Japon tecavüz 
rbi doğdu. 
angtn nerede duracak? Nasıl dtL 

cak? Bunu bilen yoktur. Bu haller. 
elbette teessür duyuyoruz. 1937 

ndan cihan barışı hesabıaa. o!ka. 
tç;yiz. 

Fakat itiraf edelim ki. 1!'137 dı::n 
ndi hesabımıu şikayetiıniı yok. 
r. Bu kan.şık dilnyanm ortasında 
tinden hoşnut bir mil!et mcvkilnde 
lunabilmek, bUyilk bir şeyd:r. Brn 
n çıkacak mana da şudur ki. T!iı·k 
leti. yolunu şaştnnış bir lle:nln 
asında: daima ileris;ni görerek. 
ndan ve hedeften aynlm.-·-rak 
riimenin imkinml bulmuştur. Jyi 
yler ekm1ştir. İyi §eyler biı;nuye !1U 

ak olmuştur. 

•1tm hangi lrmmma geni .. e 
mukıyescli bir gözle bakso){ 

bir sevk ve idare eayesmde e!de 
ilmiş nimetlerle karşıJa.şın:ı. 

1937 şent_gi ho.ş1arken. Devlet ~. 
ryoltarm; ait ilk trenin lstP~~uı. 

n Edirneye kalktığını gördUk. Böy 
· Türk .,atanının her köşes·ndekı 

iryolu şebekesi. memJckPtin merı 
tine işletilmek llzere milli idı~e
elindc toplandı. 
kı'ap · aresı kurulduğu za1natı 

mı.Kette ecnebi sermayedarlarrn:l 
3350' kilm,nea-e demiryolu vıırdı 
7 başında Şark hattı da devletir 
e geçtikten sonra yeni yapılar 

~!arla beraber 6559 kilometrelilc 
1j bir şebekenin eahibi l?ulunuyor. 

Dl§anya borç etmeden nonna1 
r erın bir kısmile böyle bir neti 
e varabilmek. bir bUkiımetiu ge 
lJ''eceği en parlak imtihandır. 

manh idaresi 3350 kiJoınetr" 
tı, bel!ibaşlı eervet kaynaklıırnnı 
yabancılara yedirmek suretile 6' 
ede yapmıştır. MilJet:n yannırı" 

olt118dan biltUn bu hatls.rl eı~ 
eJr ve bunun bir misli dereCf'· 

de yen; hat yapmak için 11 ser>" 

B A S M U H A R R f R I: A H M ET 

B. Mardamın 
Ankara 

Temasları 
Suriyede Tamamen 

Tasvip Edllmlı 
Şam, 31 ( A.A.) - Kabine. 

Paria ve Ankara anlapnalan 
hakkında Cemil Mardam'ın 
verdiği izahatı tcuvip etmiıtir. 
HükUmet 3 lkincikanunda ba 
haauta Suriye M ebusan M eo

lisind e beyanatta bulllltO
caktır. 

Suriye Muhalifleri 
Şam, 31 (Ta.n mubabırnden) -

Suriye Başvekili B. Mardam, Surl • 
yenin selameti için muhaliflerin t.. 
d;p edileceğini söylemiştir. Bunun U. 
r.erine muhalifler çok s:nirlenmişler. 
d:r. Muhalifler arasında için için k&J. 
nılan bir ateş vardır. 

YENi YILIN iLK MiLYONERLERi "çıngır lının Be ğı,, na 
toplanan sanat eserleri Yarım Milyonluk lkramiyey! 
nerelerden alınmış? Uç Aile Ayrı Ayrı 
Türk ve lslôm Eserleri Müzesi 

Direktörünün Bir Sözü 

daftn arsasındaki aa"-t eser teri h:ıklcmda diln lcoydutumuz fotoi 
Ba1 Ustli~ ·m btiytilterek tekrar edi yotuz: Dün de büyük Sınanın eseri olan 

aflll bir ıroşeııiinden bir resim aldrrdılı:: Arada bir mukayese yapmız: Görecekıı 
~üıteınp&~ carnde 0 deVTin mimarisinde tesadüf edilen nakışlar var: Demek ki 
~ ki. ıkisln.dcdevrin aitilinı eoııteren tan hl aanat eserleridir: 

ikf•İ de aynı eserlerin n B. Muhit- duğu muhakkaktır. Hatta hilkflme. 
Eski sana_t n l{alamıştaki yeni ar- tin an:tlan muhafaza ıçin yaptığı ta 

tin UstUndagıuretile korunması hak· mim üzerine Kadıköy halkından b<I 

sa!Ina nak 
1 8 

yola dair dün verdiği· z:ları o vakit Kadıköy kaymakamı 
kIJlda tu~ul~ uınumi bir alaka u- bulunan B. Lütfiye müracaat ede. 
~ ınaıurna ~"in manası ve şumulU rek bu taşın yoldan kaldırılmas:nı 
--A•rınıŞtJr. ~ ' Ö il ÜI . • • 

yaı_. daha izahat verelim: mahfuz bır yere g t r mesını ıs~. 

bakkınd~. ?~::z katd·nlan taş, Frer. mişterdir. Kaymakamlrk alaka z1ls· 
gad:ko)·nden Yoğurtçuya inen cad tenn·ştir. Ancak çok ağır olduğu i. 

ter ınektebı 1 esnasında meydana çin kaldınlması mUmkUn olmamış. 
ilk açı r'ı 

denin Af;rr olduğu ic;in kaldın. tır. 
çıknuştır· ke bı Fakat bu defa altı mandalı bir a. 
ıanııy,ıı,rak yol . narına 

8
. • raba getirt.terek belediye memurla. 

Kazanarak Zengin Oldular 
van ,, ~ Ü ı~elik: Kı - · 

Ev endirecekler. Bir L:se T a~ebesi de Zengin O~du 
Saat dokuz buçukta numaralann 

çekılmesi bıtince lstanbul kazan, biz 
kepçe, baş!arına devlet kuşu konan 
talihlilerı arıyoruz. Y anm milyon lı.. 
ralık büyük servete kavuşanlann izi 
üzerinde yüriırken, biz de hıç değilse 
onların arısı kadaı heyecan içinrle. 
yiz Nihpyet geceruu yansı Şışhde 

ervete kavuşan evj bulduk. Kapının 
önilnde, Uç otom::ıbilden fırlıyan g"
zeteci ve fo!oğrafçılar, Amerikan ga.n 
,sterlerı gibi, evi i:tleta abluka etmit~ 
lezı!I. Kapı açıldı. Saadetı mutlak' 
paranın temin ettiğini isbat eden bir 
neşe ve sevinç tezahürü. bu aıle yu . 
vasmı da sıcak havası içinde kucak 
hyordu. Bizi üçüncü kata aldılar. Bü 
tün etrafımızı saran ev halkı. gmer 
vilzlil insanlar. B'lmiyorum, onlar, 
her zaman bu kadar güler yUzlU, tat 
ı dilli mi idiler? 

Büyük ikramiyenin çıktığı ev hal. 
tnı sbe kısaca takdim edeyim: 
Şiş".i. Efe sokalt 40 numarada otu. 

,., bir atle var. Büvlik baba Ahmet 

Ane, Evangelim, Aype .. 
Berkmen. bl1y0k anne Zübeyde.. 1 ı lta&ıu .oerkmen .. işte bftylk '"'ı 

Dört kip seQtnç içinde ıiye, bu dört bahtivar insana c;dr. 
Kızlan Ayşe Demirel.. ve torunla. (Arkuı 9 uneada), 

gelmiştir. 
ırnıştır. Hıç olmazsa ı- ı 

rakr . ait tarihi bir eser ol· (Arka." 9 un<-uda) ..._. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
zans devnne ı 

'ne 1937 sen~ı;'nfn '1) gtın~~ 
nnde bitaraf blrkM nıUşa(i' 

l !er Cemiyeti adına flatnY8 
=-:-veni Kabi~e işe Başlayınca jYeni Tefrike-

illi rnisakımızm açıkt~ kal~:Sfr. 
e iş:ni. sıkı ve ateşli b.ır r~ buh• 
n snnra dilnyaya isftt•r;cadeleY' 
orduk. Fakat asıl nı 

1 
.k ae· 

7 senesi içln1e deva~ et 
1
:;rada• 

• . . ld .ı::... f!'!bi nı •. 
ı tR c o u~u . . izi bi!ere,. 
k knldık. ne ;stedığim 'ze uygur 
··dük ve prensipleri;~intlz.e var 
anla.şma ile ana ga.Y 

Yahudiler Romanyada 
hudut harici ediliyor 

: ve Yeni Eser 
Gazeteniz TAN, siz oh· 

yucular için yeni felriltalar, 
yeni uerler ve yeni yazı se
rileri harırladL Bunlara ya
nnclan itibaren IMıflıyonu. 

ıutlen ikinci sayfadaki ıal-

Büyük ikramiye 
17480 Numarall 

Bilete Çlktı 
Yrlbaşı için tertip edilen milyo~ -

luk tayyal'e piyangosu dUn akşaır 
saat 20 den itibaren çekilıneye baş 
landa, bir bu~uk aaat ıürdU. · Bü 
vük ikramıyeyı teşkil eden yurın: 
milvon lira. (l 7480) numanlı bilE' 
te çıkmrştfr. Bundan sonra 200 on 
lirallk ikramiye 3t><M numar,ya. 151 
bın l:ralık ikramiye 5627 nuı'1a:.'"aya 
ıoo bin liralık ikramıye de 22959 D'U 

maraya isabet etmietir. 

lira mtıklfat alacaklardır. K• 
ı 7480 numaranın (25) numara ~ 
rı ve (25) numara aşağı&na ... .. 
biletler de (1000) er lira , 

_ -Unıt«ebet,leri 
' di"'"" ... 1icl o arı • . r esaslanna u:-

e barış ve ıstıkra 1 ti 0.-tr 
t te i"k'saf e . 

bır sure .. k .. k 1 utmast i 
k 'k. sulhun ° 

Rf:a ha ı d ıran A fıranıst11r 
st ve knr es ZE'l vı 
k ile beraberce cok ~ 

t~!i bir et-ıcr yarattık. Sadaba' 

., 1p'lt kurduk. . 

ı·ı' e1e'ı'rin ticaret nıUvar.enemı 
ı .. · · t'hl"kler• 
dflet {!elirle'ri'lin ve ':" a Jri 

1 • rtmasmdan anhvoru~z ~ 
zın at' ]rinde bu sene de hA . 

emle e ın ... 1 · e 
kişaJ,ır dt>vam etti. Hep ~y a:. 

·to..i> Fakat bu kadıırlıı i-
l gı....,. 9 anca 

(AJ'bSI • 

Bulgar ve Yugoslavya Hudutları 
Yahudi Muhacirlere Karşı Kapatddı 

iafaa vaziyeti a.lacağmı izah etnw 
.ir. Yahudi düşman ığı hakkındıı ::5( 

,.ulan suale cevap veren yeni Başv. 
dl Romenlerin ifrat derecesinde ır.i 

3~aha gösterdik!~ ini eöyliyerek 
'Ylilsamahanm ifratını bertaraf ~d~c· 
füıi ihsas etmiştir. Bir habere gorr 
Romanyadaki yahudiler Romen para 

(Arkası 9 uncuda) 

f ıilatı okuyunca. 

• 
Yılbaıı llSvemb 

Bugünkü nüıhamızla bir
likte 16 sayfalık bir i'&ve- i 
ma vardır. Gazete ile bir· 
tikte bedava verilmektedir. 

J Gazeteyi alırken müvezzi- J i lerden ilaveyi de İst~niz. i 
·····~··············,······· 

Mükalatlar 
BUyük ikramiyeyi kazanmın olan 

17480 numaralı biletin son iki raka 
mı (80) ile biten bütün biletler 1000. 

:ılacaklardır. t, sar • 
200 000 lira kazanmrt ol \ : ııuur. 

'luınaranın 25 aşağı ve 25 yu'rn· . 
•an biletler de (1000) er lira ı dıği 
fat a.laea.kıardır '\her • . "1 

Amortiler \i: 
Son rakamı ( ı) ve (7) 11,. b 

biltUn biletler (50) aer lira yan· e 
':>' bi .,, ı Ot. 
ır let. (5). yirmide b·r biletler 

<2.5> lir amorti alacaklardır. 
(Numara1ann tam llstıeai 

dohmbeu ı.a~~~ .... 
... .. .. ' 



nlarında 
Yeni Eserler 

Caetena TAN 7eni yıla gİr•ken olnıyrıcrılan ifln 7Cni 
telrilıalar, yeni eserler 11e yeni fazı serileri ile 611 a7atla bir Je 
,..;,,.ıi Mhıta romanı haır!amııtır. Bunları yarınki TAN'tla 
laltip etmi~ baflıyacalmnız. Bu yeni ıJriltalar oe )'CIZI •erİ· 
feri luılıJanda GfGiıki aütıınlarda geniı talailat lnılacahıng 

Mezarlıkta Yatan Muallim 

ltt•nbuJ Oniveniteai Edebiyat ve Felsefe Fakülteı:ııden c;lok
tora yaparak çıkan; 
Kitapçılfl'Cla üç telif eteri aab1an; 
Otuz aene muaJ" imJik ve mektep müdürliiiü eden Ye 
6;000 den fazla talebe yetittiren; 
Arap ve Acem felsefe ve edebiyatına vikıf olan; 
Bir Türk hocaaını Karacaahmet mezarlığında, aylar
clanberi mezarlıklar içinde yatarken bulduk. 

8a betbaht muallim, niçin mezarlığa dü,müf, neden yutık o
larak mezar laflarından ve yatak olarak mezarlıiın 
10ğuk ve kara topraklarından bqka bir yer bula
mamıfbr? 
Bu acıklı macerayı muallim ıize kendisi 9:111atacaktır, 
Bu bir roman, bir hayal değil, bir hakikattir, ve yü

rekler acııı bir faciadır. Yarından ifbaren bu Türk 
bocunun batınlarını TAN' da okuyacaluımz. 

Hürriyet ve itilaf Fırkası 

Ut kede Nasll Çalııtı7 
Z.,. §aldrla fimdlye kadar R\1de okuduıaam mırrtyri ft ttnlf Fu-. 

kasın19 ea feci faaliyeti Mütareke devresiıne tesadüf eden 
luamıdar. Bu luaunda fırka erkim araamda geçen hid~ 
ler. aarayla fırka arasındaki müauebetler, fırkanın dUşman 
kuvvetleri Ue birlikte çalqtağını ptettıa veelkalar veealre 
n.rdır. Ba kısım da, ya nadall WbareD bqlıyacaktır. 

Reslmle Zabıta Romanı 
TAN lllrk matbuatmda reaimle roman tefr'ka eden Ui gucledir. 

Konanlara ait resimli tefrikamız bUyUk bir okuyııcu kütlesi 
bulmuttur. Bu tefrikalann bua118iyet' okuyucuların rcaimle. 
rl a.ip kol!ekaiyon yapabilmeleri ve ,U.l bir eRn aahip 
olabllmeleridlr. 

Yarmdan itibaren !'Mbnle bir abrta romanı vermJye 
llqlıyacatm. Bu roman fevbllde meraklıdır Reslmle veri. 
Jeoektlr. Okuyucular her gt1n çdwa resimleri toplayıp bir 
kollebtyon yapabileceklerdir. 

affall olmeh11n Sım 

M prmdan itibaren ıençlere, haY-&tta annaffak olmak 
latiyenlere, miltemadiyen mailGp olup ta bunun ıır
rmı bulamıyanlara rehberlik edecek bir seri netri
pta bqlıyacaktır. Bu ıeri, bir nevi cesaret ve tetvik 
eeromu olacak, ,evkin"zi artıracak, ıize faaliyet ve 
muvaffakıyet &millerini ıöaterecek. hayatta miirfİ· 
diniz olacaktır. 

ÇocuklarCI Karagöz 

t&N ,..ı Jll mlnanbetle çocalr olnlyoealan lela bir efllenee t.ertfp et. 
mittir. Ba qleaee yarfflki pazar gllnil uat blrdea ltlba.. 
ren Olılalc»ıtwadaki EmlaönU llalkevlnde yapdaeaktn'. Sa. 
utld.r •mn. o gUa oocakJanmıa K.araPs oynatacaktır. 
Ayna ooeaklar için muhtelif eğleneeler yapdaeak ve hedL 
yeler verileeektlr. lhı eğlenceye girebilmek için b~ çlkul 
~ aayfamadakl kupona kesip göetermek Wldlr. 

Yarın Siz de ''TAN,, Alınız 

Fenerlerln Eroin ıa1ak1111 Tutuldu 
Eroin kaçakçıhtı yapatı iddiu•le 

Devri lclne yakalanan ve mahkemeye g6ttırmnr. 
S ken bir yolunu bularak Avutan Plç 

•~l .. atmn~!~ .__ ___ AB. diln yatıı•nmıı ve adliJeJe tea. 
~ W11S Um edilmiıtlr. 

fbnlmlt olu l'enerler idaresinin 
.a q lgiDde c1nir ve ı.um muame- murl&r& birv maq nJabetinde tuml 

!'ıtlll JaPl)malr tlwe dtın emir plmlf.- ut verilecektir. Bu para htlk6metln 
tir. Metcat WdMt taNW,. ~ • firkete verecell CfOO bbı Undan &le. 

&1fllw.k bir .,. tanllDdmı wektlr. Şirket, Pan.ten aımtı tali. 
tlllllll .,.._. 8lrbtla Jatlktme. mat a..me tuf1J9 mune'dtdm .. , ................ , .................. 

TAN 
• 

Bükreşteki 

Heyetimiz 
. 

Dönüyor 
Bllkreşte. yent ticaret anlqmur L 

çtn devam eden mllzakereler bugtın. 
lerde bitecektir. Konuşmaların eeu 
batlan üzerinde anlqımya varıldığı 
haber verili~. Yeni mukavelenin 
bu hafta içinde parafe edilmesi ihtL 
mali vardır. 

Aldığımız malilmata g6re. R.Qman-ı 
ya ile yapmakta olduğumua yeni an. 
laşmada iki memleketin daha ge • 
nil ticari münasebetlerde bulunma. 
11D& imkan verecek birçok kolaylık. 
ar bu~unacaktD'. 
Iktısat Veklleti mOeteşan Kurdof 1 

Ju Faiğin riyasetindeki heyetimiz pa ı 
zaıtesi gllnil Köstenceden tehrtmir.e 
harekAt edecektir. 

C.ümriiklere Fen Tahsin 
Görmüı Memur Ahnacak 

Eski Gıresun gümrük müdürü AI• 

Kırtasiyecilik Yok 

Gümrüklerde Fuzuli 
Muameleler Kalkacak 

Şahin Kaya, IstanbuJ gUmrWtleri şef Giimriilrlertle kurulan 7eni bürolartla İf faaliyeti 
U~ne, hu~uk mezunlarmdan Mem. Gtımrilklerde kırtasiyeciliğin kal-ı mikyasta bir tasarruf temin etmek. 
duh gUmıilk icra ve takip memurlu. .._,____ lel . ı..--•tı ..... · tedir 
• n1 rd __ 1 imtihanda Y&&U&llaDI ve muame enn UAIU ....ıU. • guna, geçe e e -..uan rUm . 
kazanan Rauf Gmeç te gUmrilk me. em lçUt girifllen ~alar ller. Kapık..ıle giimriifiinde 
mur namzetllttne tayin edflmiıler • lemif ve tatbikata gec;ilmietir. Muamelelerlıolayla,aca}ı 
dlr. Bu idarelerde, gelen ve giden k1. Edirne asfalt pesinin hudut nok. 

GtlmrUkler bqmlldllrltllll yQbelr lrt1arm kaydi için iki ayn defter tu.. taaı olan Kapıkulede yapılacak güm.. 
fen tahsili giSrmUş olan gençlerden tuluyordu. Şimdi bu iki defter bir - rUk binası için Bulgar gOmrilkçUle. 
muayene memuru yetitt;rilmesl.ne ka \eştirilrniştir. On dört sütunlu olan rile müzakerelere girişilm.ietir. Bul • 
rar vermiştir. Şimdiki halde. müsabı yeni defterde ı bqka, gümrüklerde ;arlarla burada hudut üzerinde yan. 
ka imtihanı De ~ memur namzed' .iosya. zimmet ve kayıt defterlen lu 1ana müşterek bir bina yapdacak . 
alınacaktır. Bu memurl.ar, muayyen tulmıyacaktır. ur. Bu suretle, Avrupadan motörltl 
bir program Ue muayene memuru o. •asrtalarla memleketimize gelecek 0-

lara.k yetiştirileceklerdır. Diğer taraftan gllınrUk ve lim&.'t iş an turistlerin iki gUmrtıkte de illeri 

Yeni Salon Bu Ay 
Merasimle Açıhyor 

Sirkeci yo,cu salonu bu ay içindt 
meras;m!e açılacaktır. Salonun zanf 
ve sanatklrane 'lir tarzda hazırlan . 
ması alAkadarlara §Öyle bir fikir ver 
'Diştir; 

Galata yolcu salonunun tqaatı bir 
seneden fazla .Urec~ktir. Bu müddet 
zarfında deniz yolu ile gelen Avnıpa 
yolcu!annı. şehre buradan sokmak 
muvafık olacaktır. 

!etme idarelerinde müşterek bir•oT. o'avlıkla görülmüş olacaktır. 
d!no kullarulı)"'>rdu. Bu ordinodan GUınriikler lstanbul bqmUdUrit, 
başka, liman işletme ıdareai ambar. Trakyaya yaptığı 9.'>n seyahatinde bu 
l .. rdan ka!dınlacak eşyılar için de ı.şle meşgul olmuştur. 

bir serbest çıkıt kağıdı doldurarak Edirine ve UzunköprDdeki gibnr(lk 
sahiplerne veriyordu. Kırtasiyecilı~ lerln ic; eşyalan yenlleştirilmit, bu iki 
kaldrrmıya c;ahşan heyet. bu iki mo. şehirdeki yolcu salonlarmm yenıdbn 
delle her iki idarenin görmekte oldu. dü7.eltilmesine bqlanmıştır. Bu sa.. 
ğu muameleleri basitleştirmiş ve bu lonlara son sistem bankolar yapıl 
modeller blrJeşthilerek bfr tek ord1

• maktadır. Bundan bqka Edirne ve 
no yapılmıştD'. Yeni ord:nolar bugün UzunköprD gUmrUklerinin tesisat 
den itibaren 1rullanılacakttr. Bu şe. noktasmda diğer ihtiilaçlan da etı
ktl. Uman ifletmeei kadroeunda ufak ratle karşılanacaktır. 

Bu tasavVur üzerinde tetkikler. ---=-=-=============================-=:::2 
,eç1lmittir. Buradaki nhtnn iamir e.. 
dilmiştir. Su derinlikleri bUyUk va. 
purlarm buraya yanaşmaam' mUsa. 
ade ettiği takdirde karar derhal tat. 
bik edilecektir. O zaman. ~JI• beşin . 

el tube de buraya nakJect=Jecektir. 

Serbest Bıraktfdllar 

Daireler, Mektepler Kapala 

Sınıflarda 

Talebe Adedi 
Azaltllacak 

Maarif Veklletl. den yılı bqmda, 
deraanelern fazla kalabalık olmama. 
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Muallim 
Mektebine 
Yeni Bina 

Universite arkasındaki YU~ 
Muallim mektebi bmasmın bugü 
ihtiyacı ka,..ılamadığı tesbıt edil 
ve 170 talebe alabilecek yeni bir b 
inşası kararlaşmıştır. Vefa lısesit 

yanında talebe yurdu olarak ınşa. 
na b~lanmışken, yarım kalmış o 
bina, tamamlanara)t bu işe tahs·s 
dilecektif'. Evkafa ait olan bu yıl 
Maarif Vekaletince sat ıı alınmış( 
Yüksek Muallim ınektebinin yenı .._ 
ıası için 56 bin \;ra sarfcdilecektiı 

Intaat. hazirana kadar bitmiş o 
cak ve yeni ders Yılından itibar 
derslere bu binada devam edileceld 

.Muallim mektebinin ş;mdı ic;inaı 

bulunduğu bina. Universiteye deVI 
dilecektir. Bu takdirde, burası ~ 
versite tahs;llerine devam etmek ı:. 
re Anadotudan gelen fakir talebel1ı: 
için bir yurt halin~ getirilecektir· 1 

IO 

Şehrimizde Bir Ayda 1C2 

Apartıman Yapaldı 4 
Geçen ay oehJiıniz.de yeıudeıı l1i 

ev, 10 apart.mL& 4 dükkiıı. S m) 
telif olmak Uzere yeniden 51 bina :8 
pılmll ve m bina ta.mir edilnuttll 

Nihayet Ele Ge~tilet ~ 
Son zamanlarda Ortakoy ve ~ 

9ikt&1 civarında birçok brrsııı~ 
oluyor. fakat failleri yakala.namıf 
du. Zabıta. Bikı tak;pler neticesi$ 
Vuil ve Ahmet !aminde iki kişi}'i 1 
kalamışlardır. Bunların c;aldıkla.rı 
yalar da meydana çıkanJmıştır. 

Bir Çocuk Yandı 
Kasunpaşada oturan Sua.dın et 

yaemdaki oğlu Fahrl. evde oynar• 
mangalm Ust11ne düşmU3, DlUh .. 

yerlerinden yanmıştır. 

Yataqın lcine Ahnan Kır. 
Tuijla Yangın Çıkard ıe 

Taksimde Vedadın e\linde ot11'1e1 
Ayşe ism;nde bir kadııs. marıraleı 
kızdırdığı tuğlayı UHnnak için ;&\n1 
ğma almıştrr. Fakat. ~gın tul8 Ytt 
gam ve yatak ça.rşafm tututtul'ld'T 
yangın çıkmasm&ı .erep olınu~ 
Ateş, yetifilerek aöndiiillmllot.Ur, ıa 

t 

lıık ve Temizlik YerCJil8"tn 

Yıtbqı mtlnuebetile bUttııı resmi 
daire ve mUeueselerle mekteJ'~er dUr 
saat 13 te kapanmışt:r Dafre ve mo. 
easeee'er pazartesi, mektepler Alı st 
bahı açılacaktır. 

latanbul Udncl notert kltiplerlnden 

RUfellle eski avukatlardan Eminöntın 
de tekercilJk yapan Yani dört ay ka. 
dar evvel kansı Sofi adına sahte b;r 
senet yapuklan lddiaalle tevkif edil. 
mltler ve sorgu hlklmine verilmiş. 
lerdl Ehli vukuf senetteki imzanın 
Sof'ye ait olduğu hakkmda rapor ver 
dill lçla evvelki g11n hem Ruten ve 
hem de Yani serbest bırakılmışlar • 
dır. 

sı için tedbirler almıya çalıetığı bal. 
de oehrimizdeki orta okul ve lisele. 
rin ekserisinde smıf mevcudu 75 -
80 d1r. Kalabalık amdlarda talim, ter 
biye ve tedris bakunlarmdan bir çok 
mahzurlar doğabUeceft için taleM jll 
sayıamı 40 - 50 ye indirmek için ' BiRKAÇ 
yeniden lmklnlar aranacaktır. •91!ill!!iiiiii•ll!!!!!!!!l!l!!!!!!!!!!!!!i!!!!i!l!!ii~~vl 

lfık ve temizlik vergJennın ~ 
kellefler tarafından şulelere getr, 
ıtp verilmesi yolundaki usule rıı~ 
edilmediği görUlmUştUr Bin• ~~ 
rini vermiye gelenlerden lu verti~ 
mutlaka istenilmest ayrca rrıUıtel 
lere de vasiyetin bir kere da» ~ 
rilmeal brarlaştınlmDJtır. ır: 

-
• 

A.,..,._. ............ •> _......, ...,. ............. ,..,. _,..,....... ..... .., ... ,.... .......... .. ........... ,.,w. .......... lal.. 

BugUnkil vaziyette sıkıntıya sebep, M tllld" mtlfettitleri'. otobla :roWt 
bina darlığı, dershane, den malzeme. ta içindeki tetıdldorille diba • 
si ve muallim azlığıdır. Yapılan tel. tıtmiflerdir 

kik!ere göre. talebe miktarım dersa. 
nelerde normal bir hadde lndinnek 
;cap ettiği takdirde, eıehrlmlzdeki 
mekteplerin çoğunda birçok yeni ~
beler açılmasma zaruret vardır. Bu 
da, bUtçe meeelesidir. 

Fakat vekilet. <Snümilzdeld del'I' 
yılı başında, dersanelerdeki talebe sa 
yun vaziyetinin daha c;ok normale 
yaklaştınlmaa. tçin mümldln olan 
tedbirleri alacaktir. 

1938 YILının 
Sevik vatandaşlarına sıhhat ve 

neş'e; büyük TUrk Milletine de şeref 
1i başanJ.arla uğur ve huzur getirme 
sini candan dilerim. 

M. NNRl ÇAPA 
Pirincunu ve Çocuk gıda:an 

Fabrikası 

YURTTA HAVA V AZIYE"PI 
Yardamuda han amaml~• futa ba 

latla ı~tir Eakieeb r. Ka:vseri ve Diyar 
bakırda J'Qmar :ralmıttll' Rllsslr Trakya. 
Be• ,,. C.abl Amdolada tfmaldem ona 
laanette, ICaradelllsde prptea laanetli -
.... diler ,... .. IÜlll bhmtUr 

8ebrlmWeld .... 

• 
Y llbck tedrisat mtdlrl Cevat. 

de Univenitcde mettU1 obmlı 
k"Jderini bitirerek alqam AJık&r8'& 
tür • 

• 
O ahlD ,, tallrnatnatnelertal ... 

ma kadar Jet ttiremi,ell laaaa 
...-eterin• ~den m~ • 

• ı il 

K uue ftrS{anin son tabft ınil 
dün bitmittir: Ycnı U&•n4' def 

rinin mtihiirlcnmcai itine de dwa 
verilmİf tİt 

• 1 ıımlr nparunda :ratcı1r1r '1lp 
aan, karpit llmba1uun sıarl 

utlc:eainde ,orindcn •c elınden nn 

ı nci •J Otla ı S1 
~rabı iSSi 

Dle htanbalda .... ...... .. Buanıt - tok 2.1 .. - .. o.o 
............ llllfif .... bsdr nt ..... ...,. ....... 
....,, .. _.... llec wen imla 9llllliltir M fl9l arfmda metre mara~ .. l4.. ........ ndEto -- lalnldılı. milrdan s lıllOlll'd 
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Japonya Tarafından 
Şartları Bildirildi 

Japcn 

Har~crye 

Nazırı 

ı Filistin den Mısıra 
Asker Gönderildi . ulh 

j 

artlardan Biri: Japan 
Kahire, 31 (TAN) - Renkli gömlek1er giyenleri dağıtmakla 

ite bqhyan yeni Bqvekil Mehmet Mahmut Pata, mavi gömlekli
lerin karagihını zabıta İfgali altına almıtbr. Mavi gömlekliler 
Veft partiıin·n hücum kıtaları aayılmakta idL Yetil gömlekliler 
de dağıblmıtbr• 

! e A 

Malımı.t Paşa Krala yazdığT bir 1 
mek1upt.D. biltü.ı devletlerle. ~Jilbııssıı AMERiKA: 
Mısınn r.:ıüttefiki o!an lngıltere ile ı 

.uvvetleri Çinde Daımı 
Olarak Bulunacak 1 en iyi münasebetler devam ettireceği . 

ni ve fn~1tre - Mısır muahecksinı Vaşı:ıgton, 31 (A.A.) - Dahiliye 
Nazırı lckes b" t k .. · k tamam1le tatbik için elinden O'f•Jen . ır nu u soyııyere • 

ı:ı.· Amerıkan serm · · d "rtt b' · · herşeyi yapacağını söylemtt?tir y~ . ayesınm o e ırını 

• nıubabiri bildiriyor: 
nghay, 31 (A.A.) - "Reuter,, a1anımm J h"•k.t!. . .. apon u u• 

ali.h.yettar bir membadan ö""-enildiğine gore, lh __ ... , •· ... daki .,..... .. arını 
Çindeki Almanya ıefiri vaaıtaaile a,agı ıu 

irmittir: L0_ • .1 .. ı teınin 1cJıı Cbı De 

nn, krala halkrn sadakatini gösteren e~lermde ~ulundur~ "altmış aile"ye 
bi\yUk t>ir nümayiş yaruacak !akat şı~~etle hucum et~ış ~e demişti.r ki: 

1 ıiığer niJmayişlPr yasak ~di1ecektir - Bu altmış aıle ıle 120 mı .yon 
1 - daponyanm ela mmı Çin senetlerine lşııra-o-
'ıonya arasında lktısadi bir ltlW aJdedllıneal, 
J - Çinla komünizm aleyhinde ki pakta iştirak etnı:!darotrnaıa, 
S - ılapon kuvvetlerinin daimi bir şekilde Çlnde b askfıl'İ muıtaka-
4 - Japonya tarafnıdaa göat.erl Jecek yerlerde gayri 

Bugün memleketin h~r tnrafmdl\ Amerikan halkından biri muzaffer 
silkQnet hilküm sürmekta idi. Sade,.t· ol~caya kadar mücadele, bir ölüm 
poJis'e mavi gömlekliJer uasında kU mücadelesi şeklinde devam etmelidir. 
çük bi,. ç~upışma olmuştur. ÇünkU iktısadi dUşkünlUkten istifa 

Bir [n~;tiz kuvveti. icabnıdA ıuıa)"I de ederek sermayeyi elinde bulundu 
şi muhafa,Aya memur km.-vE'tlere ranlar Ruzvelte demokrasiye katiy 
y:ırdun etrrıek için Filistilldeı. Mısıra yen uymıyan bir iş birliği kabul ettir 

ihdası, .a.~ı.nL 
- Harici Mo~Ustancla mlsta kD bir htikftmet ~ 
- Çın taratmdaa harp tazmin ah verDmesf. inkişaf et1Tlektedlr. 

ıgbay, 31 (A.A.) - Tsingtao'da vaziyet silratle hiSS8•ttnneınekte • B. Saito 
?ıareket etmiştir. mek istemektedirler. 

Bunun neticesi olarak tckes ha 'lu. 

kıtalan geri çekilmioı1tlr. Çin po ldir'~ mevcudiyettnl " ~ r!ı• • ı d 
1 d 

- · aD ve ınağazalaTI yal:)-1 1 t 
erue l e J~~D mah ~.Belediye rei~ i~e ngı ere e 

ma ediJDıekte phri ~'31'l~e.:mış 

INGILTERE 

Devlet Bankasında 

bUyük iş adamlanna karışı açtığı mU 
cadelede Ruzvelte yardım etmiye Ja 
vet etmektedir. 

Nazrr, iş adamlan muvaffak tlldu 
ğu takdirde Amerikada Faşist bir re ganıiJA'.>D )WıJl&DdaDl H G . . 

M••th•s lerdir. l"t .. Hter pan1k halinde arp emısı U 1 Şehirdeki .,,.._.. tınektedirler Vazi. • 

Nekadar Alttn Var? jim teessüs edeceğini söylemiş ve 
şöyle demiştir : 

1 kaçmıy& dev~z:: Yabancılardan mü ı t Londra, 31 (A.A.) - Hazine ta. 

Z 
e t yet pek gergtD. ~nUUD te§k;l itı in- n S a a 1 rafından tebliğ ed:ldiğine göre, kam. 

ayı a ~bkaktJep ~:~ektedir· ··-' Londra, 31 <'A.A.) - Bir t.ı.hm•ne biyo muvazenesini tutmıya tahsise. 

uAmerika esirler değil. serbest iş 

ler ve serbest insanlar diyarı olm:ılı 
drr." 

AMF.lttKA NN T ~ VV ARE" .F.Rt zı 
31 

(A..A.) _ Şantu~c; da göre, 1938 de lngilterede yapı!acak dilen altm miktan 30 eylfılde 854 bin 
-o-- Hanke~:_,1 ola.11 Çin ltuvv!~eri olan harp gemileri için 36 buçult mil. onces saf altma baliğ oluyordu. 

anco'nun En Güzide teh&lfilt - nıuııarebel~rd~ .so ... ~a yon lngiliz lirası tahsis edilecektir. Yine ayni tarihte İngiltere bankR 

Vaşin~on. 31 <A.A.) - Bahriyp 
Nezareti, 828 051 dolar k'rymetinde 
58 haff bombardıman tayyaresi ıs
marlam1ştrr. 

rdusu Mag-Uip Oldu çok. fidde~nntAO deınıryo·u Uze~n. 1937 de In~liz tezgahlan 37 harp sının eJlnde de 
76 

milyon 
843 

bin 10 
Ts an ve .....-6 -- ıaıında hakim once!ik safi altm vardı. 

ndra, 31 (TAN) - ispanya ın BeflyeD yakJll ('i gemisi yapmışlardır. Bu~ tezgah. Bu iki altın miktıi.rmm tutan bir 
diye kadar vuku bulan muha de ve ıetndtlerdir. ngtao larda 108 harp gemisi bulunuyor Bu 

erin en kanlısı ve en fiddetlisi mevzileri sap yüsde lfırseni §(l,hri ler miktar parlamentonun 1938 • 39 hüt. onces Y~~i ~terling hesabile 
815 

mil 

Son ilkkanun avı icinde Ame~~ıı" 
bahrlyesınce ısmarlıımtn tayyareleriıı 

adedi 112 yi bulmuştur. -hri halkJJJJD U -a"'-zalar ıtapalı . . k b 1.. d yon lngıl•z Jırasrdır. 
etrafında devam etmektedir . .,,... sut n ... &.. . . • çesının a u un en sonra yaprlacak 

el ispanya cUmhuriyetint ikiye ket.mittir· ÇiD rrıuesseselerımn tanrı • yeni gemilerle çok daha artacakt r 1 EDEN FRANSADA FR.ANSA: 
akla tehdit eden bir çıkmtı idi. dır. Gece oJUJllllUftıll'· Alevler pek • 1 Londr~ .. 31 (A.A.) - ~ndraya di'S 
met bu tehtikeden kurtulmak bine cte.vaıD rQIJllektedU'· r·· k. Af nen Harcıye Nazın Eden bir kac; ------uzaktaD,,, c•.aı .. ) - !:,ad:u Bird ur ıye • g~a gün istirahat etmek llzere "'"ubi ···+ M 
entele ka"'ı bUyilk bir taarruz il .- .1 U Çe Üfeyazİn ~hri zapteımı,, buna muka LoD~ ctaJd tngitız notnsına M h d t A 1 Frinsaya gidecek, oradan da Cenev. 

u . .:ııisesi bakJoll -bı tngillz efknn U a ene n aşmaSI reye hareket ederek milletler ::emi~-e- Paris, 31 (A.A.) - Parlamento i 
ner de ııehrin içindeki arkad~ wr.u ,,.,. ce .... kurtarmak ve ııehrl geri almak verilen J•r- aaılle tatmin etme. On Sene Uzatırdı ti konseyinJn 17 ik*nciklnundaki top kinci okunuşta 1938 blltc;ıesinin proje 
ukabil hareketlerde bulumnu, umunıiyesınf .::bel' ınatbuat tara _ lantısmda hazır buluııacaktır. sini 65 reye karşı 527 reyle kabul et 

miş ol.IJl&kl~ _.-rtanınııtır. Ankara, 31 (A.A.) - 31 ilkklnun RUSY miştir. Projede varidat 54.537 mil 
fmdaD itJ ~ 1937 günü saat birde Hariciye Vekili A: yon ve masarifat 54,957 olarak tesbit 

glln iki taraf arumda on beş 
etrelik bir cephe ilzıerfnde mu 

devam etmektedir. Asilerin 
en iki mil mesafede bu'unduk 

burada bir noktayı aldıklan 
veriıtvor. Aailerin bu"1n ver 

: malumata ı;t'Xre. hUkö.metcilt> 
vvetlerlnden 6000 kişivt öldUr 

rdir Bu da muhRrebenin FJiddeı 
e iki tarafm birlbirlne en ısidd:•t 
vlf"tlerde bulunı't11klarm1 ~f",. 
lrifavet E"1'er. Asiler 1tvrroa bOkft 
erden 600 eıııfr aldtklılnn1 ve se 
yyare dUgllrdüklerini de bildiri 

r. 
mf't lfnvnaklan dR bf tH'TU 

ıırfddetini ıtn'atmRlrta w ııınt ee 
n bazı mMTkileri kavhf>ttiı1!1nt h• 
ermektedir Faht 'hfl'"'met teb 
l?ffre. cft"'lmrl~trflerin Te"'2 
ril"lr1~M hlkfmiwtl.,.l"f sıt"1'1ntf' 
. Hfl1fftmet k",'""~l""' ne ta~ 
in "-'"'""T da kil hnl ıad;vor. 
hPd,.1fi J=f ~,,,.ı. muh11hhinıa ~ 
eteı'ler i•i'Prin fkf tea1TIJSl'lf'1İ 

h'"' 1"""'''""'"' A1"i1en.., "" _,.._. 
vvetferi arasmdR savdan ,o ottO 

bf,. 1"1,-vıot cft-ı.n...ı-+,.r"; 
as, Camillo ve Conru~ald :. 
hat'-an kRnmıımda afTr bJf' 
ıyetıııizllğe u~mışJardll'• 
---4oı...----

rkİye • ls\fe9 
:aret an~11141sı 
imza E ilcll 

ldye ile 

fi 
ftado Tutulan ekse'i.ns Doktor Tevfik RUştU Aras edilmiştir_ 

Bir o ile Afgan:stan bUyilk elçisi Eksellns Yenı· ı·ır Kom·ıserlik LEHiSTAN •• 
Ko9ok Eıya Sultan Ahmet tarafından Türkiye ve 

(A }t...) - Gümrük mu Afganistan devletleri arasında 25 ihdas Edı.ldl Fransa ile Muhaceret 
..ıuıP'1" Sl tJ geçen bir hafta için mayıs 1928 tarihinde aktedilm:ş olan 

hafaıı& tetldlf. ~if dört kaçakçı, bin muhadenet ve teşriki mesai muahede Moskova, 31 CA.A.) - Deniz tş~e.. Anlaşması Yaph 
de, ikJSl 61_!.::0k kaçağı altı kilo al namesinin merbut!arile birl'kte daha ri için pan Unyon:st bir halk komi _ 

... :1 ıu--- Londra, 31 (A.A.) - Evenf.ng 
alU .,..o -nı U)'Uıturucu madde, on sene müddetle temd:di için bir pro serliği ihdasına karar verilmiştir. Bu Standard gazetesi, Lehistan ile Fran 
..... .ne~ e-~~ .. Jflsal' kaçağı, altı bin tokol imza edilmiştir. komisyona Smimof riyaset edecektir. u.r.-iki kile> ıu k sa arasında bf r anlqma Uzerine, 
otu' dokuS adet ça mak taşı, Protokolun metni önOmOzdeki şu Sovyetler B1rliği Müdafaa halk ko • Fransanrn Madagaskar aduma Le • 
-1dS yi1J TOrk lirası. dört si'lh ile bat ayının birinci gllnU her iki mem miser muavini -:>lan Smlrnorun yeri. histan Yahudilerin~n muhaceret etme 
~ ~çı ııay#DI ele geçirmiştir. Lkette ayn; zamanda neşredilecektir ·e Mekhlis tayin edilmiştir. sine müsaade ettiğini ~aktadır. 

~ 

Mehmet Mahmut Pasa 
' 

Kabinesi 
eai llfl9ll' kabinesi reisi Meb y ıae* tfa)ımut Pqa, meşru. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

l ....... ~~~: .. ~~~~ ... ~~~--~~-~~.~~ ....... J 
mevkime geçer geçmez Uk yaptığı Jeyi o.rtadaa kal.dırDUt oluyor. 
iş reo.kJl gömlek giyea te§Jdbituı Mmadaa gelen ea son haberlere 
lıeJ' çeşidini feshetmek oldu. MNI'. göre, zabıta ile bu renk renk göm. 
da, blldiğim17.e göre, mavi gömlek. lek sahipleri arauada bir takım 11. 

liler ile yeıtll gömlekliler vardır. fak t.efek mUsademeler vukobul • 
Maviler. Vefd partis:tle bağlı idi - mut ise esaslı ve mllhlm blr bAdlse 
ler ve bu partinin hücum kıtalan meydana gelmemiştir. 
sayılıyorlardı. Anlaşılan Vefd par. Fakat Mehmet Mahmut Paşa 
tisi, Mısırda çoktanberl söaen as- hangi kuvvetlere dayanarak 1f ba. 
kerliii: ruhunu diriltmek ve mUs • tmda kalacakf 
takbel Mısır ordusunu Jmnnak için Şimdiye kadar verilen malftmat 
bu gençlik teşkilatını vUcude ge. t11i1 anlaşıldıfma göre, yeni Batve. 
tlrnıfş, bu teşkilat siyasi nttmaylf. kil, kentli fllkas111dan başka Şa'ab 
ler yaptığı ve muhallflere bUcum ve ittihat namlan De tanılan, idi. 
ettiği, bir sUrll kavgalara ve gttrUL çUk fırkalarla blrllkte ça)llJ&C&k ve 
twere sebebiyet verdlli için kor • Vefd partisini mafl18p etmeyi I• _ 
kulu bir mahiyet almlştı. · tlhdaf eden umu.mi bir ~ yapa 

Yeşil gömleklUer ise bir .pm fa. caktır. 

M &kat dün Vefd'dea aynlan 
bu mWılm şahsiyetlerin ye. 

Dl vaziyet kal'şısmda Vefd'e dönml. 
yeceklerlnJ gösterecek bir emare 
yoktur. Muhtemel olmıyae bir şe) 
varsa, Vefd'den aynlan şahsiyet. 
lerln yeni hlHdlrnetle ~rild me • 
sal etmeleridir. Belki bu zevat, ye. 
Dl bir fırka teşkil edeı'ter, ve hu 
fırkanın muvaffakıyetl için çalı. 

IO'lar. Fakat bu yenJ fırka da •· 
eak Vefd preaalplerl iizerind'e ku. 
rolacak ve bu prensipler dairesin
de kazanmak lstlyeoektlr. 

Böyle blr fırka teşekkül etse de 
yeni hüldbnetla bu fırkadan me • 
det nrnması beklenmez. Ve bugUııkU 
görlinilşe göre, böyle bir teşeıkkUI 
de Vefd partisini ttelecek umumi se 
~ele ekseriyet kuamDaktaia ab
koyaeaktır. 

1938 Mcdali Felek 
. [~azan: 8. FELEK] 

Bugün dwıyanwı iki k<işesi h:ırp 
yangını ile yanar, Avrupadald mil • 
letler Faşist - Komünist diye blrL 
birlerine düşer, Filistinde l'ahudJ -
Arap davası ıçin kan dökülür, Mısır. 
da yeşil ve mavi gömJek meselesi '""° 
lamento ile tahtın arasını açar. Ame.. 
rika borsasJnda tahvilat sapır sapır 
dökülür, lta.lya, Habeşlstaaı yutar, 
Japon, Çini haklarken 19S8 ydı ma. 
rifetU bir hüner sahibi gibi sahneye 
çıkıyor. 

Biz bunun ecdadmı da bilirdik. OL 
lar da pembe ümitten yapılmış bU. 
rümceklere sanb orara&r bir dU~ 
hediyesi gibi bize sunuldu idi. Ku.. 
tuyu açınca içinden ne çıktığını gör. 
dük. Zaten girerken ışıkları söndUrll. 
şündeo de mi şüphelen mi~ on;unus 
bu nabekarııı? iyi bir hayırlı olsaydı 
ı.,'lipegündüz girerdi. Gf!Ce yarmı s;e. 
lişf.nden de mi anJa.ıwyoruz mahiyetL 
ni! 

Ben her yılın iyi olacaılını mnup 
sonra ümitsizliğe düşmedense. onun 
da geçmişlerinden farklı olmıyacağı.. 
m kabul edip, daha iyi çıkarsa mem. 
non olmayı tercih ederim. Çok wnup 
az bulmadan, az umup çok bulmak 
daha akıllı kan değil midir? 

Bu, böyledir. Yalnız şurayı ~r. 

meden geçemeyiz ki; 1938 geçmll'le.. 
rine oazaran daha parlak bir talihe 
mazhar olmak isfüladın la.rlır. Çllnktl 
memleket içiın önemli bir hizmet slL 
sile\lil teşkil eden hayırlı htr progra. 
mm il:k tatbik yıb olacaktır. 

Mutlu olsun ı 

• Bana gelince: 
Aziz okuyuculamn ! Her M'Jl'lf!, ~ 

çen senekini yeren bir hayasızlıkla 

çıkan, daha doğrusu çıkardan t 9S8 
modeli otomobil, 1938 modeli radyo, 
1938 modeli tayyare gibi şeyleri gö. 
rüp te (Felek) in de 1938 modeli ola. 
cağını beklerseniz ln4cisara uğrar.o. 

oız. Zira 01ıJann modeli ne kadar de. 
ği5irse değişsin, gittiği yol na..Ciıl ayni 
ise bizim de gideceğimiz yol ötedenbe 
ri yürüdüğümüz sıl.mlmiyct yolu, lıD. 

l&lllık yolu ve doğruluk yoludu,r. 
En yeni model en mükenunel ota. 

mobiller blle abakhlc yaparken- (Pa. 

lek) te aykınlık görllrsooiz sakNa o. 
nun 1000 den evveline alt esld bir mıD 
del olduğunu unutmayır 

Ve: 
"Pek renglae aldamna Felek. Nld 

Felektir! 
"Zira (Felek) fa mesleki nlaaa 

dönektir..,. 
Diyen pirin bu beyti benim ltJll 

değil, adaşım olan mahut (Felek) L. 
çkı söylediğini unutm&;\'lp, bu a~ 
yalnız (Felek) la eski Felek oldu49 
hakkındaki sözilııe benim hesab.._ 
inanın! 

Aziz olmyuculamnt Yeni yıl• he. 
pktlze. hepimize ve aziz yurdum .. 
saadet, sıhhat ve bereket ~tlnnMI. 
ol dileyerek - imi kmmrtın1z ol .... 
fehva.4'ınca - Bu yıl içinde rastırya.; 
cajtınız falsulanm için şimdiden 10 • 
tufki.r mUsamahanm fıııtPrlm. 

ALMANYA: 

Alsas • lorenden 

Hiç Bahsedilmemiı 
Bertin, 31 CA.A.) - Alman istih. 

barat bürosu, Flandin'1n BE>rhnde 
yaptığı son görüşmeler esnasında m11 
hataplarmdan bazıla"".,., Almanya.. 
nm. bazı talepleri isaı edilmediği tak 
dirde Msas • Loren mesel~ıni ye~ 
den mevzuubahis edeceğini aövled -., 
!eri h kkmdaki haberleri tekzip et • 
ınektedir. 

FiLiSTiN: 

Kud:is • Şa. Yolu 

Muhafaza Altında n. a, 31 c.A.A-> 7936 ve 'J/1, 2. 
ı"1'8mda 14. 1'-eclflınll olan ti. 

"hlerinde .ır1t _,aJan yerine 
kl·-1•• an •-· ve •~ bugf1n Hariciye ve 
~ Vek'lf Doktor Rüş 

de fivec; elçisi B. Vinter a. 
sene müddetle merl ola. 

ılbeJ'&ller adınt taşıya.o ve 
,,,-~ bir ekalliyet te.5kU eden 
~in Uderidlr. Kendisi daha f'V. 

::;;; .Bafvek1Diğe gelmiş, batlA 
,,... .,.ıık. tıısınn esas kanununu 
tadil ederek ideta diktatörce hiL 
lrlldl aUnniit. ve bu sırada lngilte. 
re ne bir muahede müzakere ede. 
rek muahedeyi elki.n umumlyeve 
arzetmek istediği zaman, yapılan 
umumi seçimde Vefd partisinin e. 
sici bir ekseriyet kazandığmı ~ör. 
mtll ve ister istemez iktidar mev. 
ldlnl terketmlştl. Bu hAdlse de Meh 
met Mahmut Paşanm kuvvetli ı:;ah 
•lyetlnl tebarilz ettlrmlye kfLf'"fr. 
Fakat bu kuvvetli şahsiyet hi~blr 
vakit. umumi ve fUmullU ltlmot ka 
anamamıt ve en nihayet. efkin o.. 
mumlyenln kudreti ka.""9mda fk
tldar mevkiinJ bırakmak ıztırarm. 
da kalmıştır. 

Nahas Pa.,.n.d ln~1tere - Mı. 
l!ID' muahede ve lttifakmı mll1.akP.. 
re ettiği sırada Vefd .lideri ile tet-

1ıst teşkilat sayıhyor ve Nahu Yeni 8-vekRln Vp,ftlf Vf111Tfte1r L 
Paşa hükômetlne karşı muhalif bir çln istifade etm•k lstedlJll bir L. 
vaziyet almış buloouyordu. Son za mil. Veftf partlAlnln Mn zamanlar. 
manlarda Nahas pa.,aya kant• bir da u,ıraıtııt kaYmlardfl'. VnU..I 
nika.st yapan bir Mısırlı ~encln bu Pa.._ Ahmet Mıthlr PMa ~hl eski 
yetll teşkllita mensup olduğu an- Vefd'çllerln partiden aynlm119 oL 

O zaman ayni rol tekrar edUe • 
eek. meclis tekrar f eshedlleoek ve 
amumf seçim yenileşecek mlf 

Yoksa Nahaa ~iktidar"""'"· 
kfine ~leeek mi! Ve geldiği tak • 
dlrde ne olaoakf 

BlltUn bu lhtlmaller. MIMml da. 
hhf ve hld bir oldale glrmektıe oL 
dapnu gösteriyor. 

Kudüs, 31 (A.A.) - MUnakala 
nezaret altında bulundurulmasına rrı 
teallik olan zabıta tedbirleri büt" 
yol şebekelerine teşmil edi'nıi t~ 
Şam yolu hususi bir itinaya tab~ ır. 
t.uıınaktadır. 1 tu 

yeni bir ticaret ve kliring 

t~· .merasimi mahsUSa ile, im 

~!!'. 
it a\ılaf11la bilhassa pamuk ve 
~tınıızı_n inkişafını temin e. 
~ ihtiva etmektedir· 

'rikı mesai eden Mehmet Mahmut 
Paşa. daha sonTa muhalef etıa geç. 
nıJt ve bu defa Nahas ~"- azli 

811ma kadar muhalefette devam et 
ml§tlr. 

Mehmet llslımat PaeanDl iktldar 

Jaşrlmıştı. malan Vefd için bllvtlk zayiattan 
Yeni BaşvekU renkli ~lelr ıcl- sayılmakta ve Vefcf'ln bu ytlzclen 

yen bu teşldlltlan feslletmeldeltlnn umumi seçimde mUhim kayıplara 
kralı ile Vefd arasında en mt1hlm uğramaSI kuvvetle mubt.eaıeı g6 • 
lhtilif noktMI t-1dl eden ..... - rlUm.ektedlr. 

Dost ve kardeş memleket için 
lstemedllfmlz. bir eey vana böyle 
bir dalıDI cidaldir. 

liir geçitte gizlenmiş ol . 
hişçi, bir otobUs Uzerine a~ bır tet 
tir. Bir yolcu ağır sureta eş etnıiş 
mıştır. Askeri mahke te Yaralan 
Jer hakkında idanı k nıeıer tethiş,.i 

araıı ve..: )[ 
4 •Yor. 
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ilencileri Topluyormuş! 

ahte ir Polis 
muru Yakalandı 

Dün Adl"yeye garip bir cürmü meşhut hadisesi intikal etmi,
tir. Suçlusu, Sadri isminde bir gençtir, kendisine memur süsü 
verdiği iddia.sile yakalanmıştır. Yakanın dikkate değer tafsi
la.tı 'öyledir: 

• isminde biri. dün Ankara caddesin • 

1 

Rizeden Istanbula yeni gelen Nuri 

ş 1 re den geçerken yeni gördüğü süslü ca. 
mek8.nlan seyretmiye koyulmuştur. 

r t Edip !~~~ık Cudi adında birisi sokul • 

- Sen burada ne geziyorsun, di. 

1 A 1m1 
C lenciliğin yasak olduğunu biliyor· 
~ sun. Yürü bakalım karakola.. Ceza 

Dün Asliye dördüncü ceza mahke. 
mesi Sotirya adlı bir kızı hapis ve pa 
ra cezasına mahktlın etmiştir. Iddiıı 
eudur~ 

Be~~ğlu tebligatına mensup bir 
mübaşir iki gün evvel kendisine ve. 
rilcn bir celpnameyi Sotiryaya tebliğ 
etmiştir. Genç kız evvelki gün Be. 
yoğlunda mübaşire rastlamış ve va. 
züesini yaptığı için hakaret etmiştir. 

vereceksin. Ben polisim, demiştir. Fa 
kat, iş bu kadarla da kalmamış, oo. 
kak içine çekmiye başlamıştır. 

Rizeli Nuri itiraz etmiş: 
- Bayım, ben dilenci değilim, tü.c. 

carnn. Istanbula ilk defa geldim. Ce. 
bimde param var. Şöyle görülecek 
yerleri geziyorum. Benden ne cezası 
istiyorsun? demiştir. 

Noteriikte 
Yolsuz 

Muarrzeleler 
1 

Lağvedilen lstanbul ikinci 
Noteri hakkındaki tahkika
ta Müddeiumumilikçe de
vam edilmektedir. Şimdiye 
kadar yüzden /azla noter 
tarafından tasdik eclilmif 
ve birçok ta a6ıllan bulua. 
mıyan ıahte senet tanzim e
dildiği tubit edilmiştir T ah 
kikatın yeni sa/hası bu no
terlikte yüksek kıymetli 

mültamel pullann tekrar 
kullanıldığını da meydana 
çıkarmıştır. Damga Pulu 
Kanunu müstamel pullann 
üstüne imza koyan/an da 
mesul tutmaktadır. Bu fe
kilde mü11tamel pullan kul
lanan ve imza eden auçlu
lann sayısı tam 500 ü bul· 
muştqr. Tahkikat derinleş· 

tirildikçe ortaya yeni yeni 
suçlular çıkmaktadır. Mahkeme, hakareti sabit görmüş, 

kendisini mahkUm etmiştir. Yalnız 
ynşmdan dolayı bu cezalar 17 gUn 
hapse ve 30 lira para ~ezasına indiril 
mi~tir. 

Fakat, münakaşa şiddetlenmiş ve 
ka yerinden geçen Alemdar karako. 
lu komiseri Huliisi bu ağız kavgasını 
duyarak yanlarına yaklaşmış, lı?in iç ~~~~~~~~~~~~~~ 

İle Paltosu 
Sekerleri 
' 
aybolmuş 

yUzfinü öğrenmek istemiştir. Cudi, 
vaziyetinin tehlikeye girdiğini sezin. 
ce hemen ağzını değiştirmiştir. 

- Bay komiser, bu adam benim 
paramı çaldı, kendisinden davacıyrm. 

Fakat, komiser Huliısi tahkikatı 

yapınca vaziyeti öğrenmiş ve Cudiyi 
kendisine memur süsü vermekten 
suçlu olarak meşhut suçlar müddeiu. 
mumiliğine vermiştir. 

Asliye dördüncü ceza mahkemesi 
suçlunun muhakemesine başlamıştır. 

Sultanahmet sulh birinci ceza hA.. Esrar Bulundu 
kimi. dün hapisanede yapılan bir hır Şişlide Halaskargazi caddesinde Zi 
sızlığm muhakemesine başlamıştrr. 

yanın kahvesinde oturan Hüsnü, şüp 
Davacı karısını yabancı bir erkekle he üzerine memurlar tarafından a. 
gördüğü için öldüren ve 3,5 sene ha- ra.nmış, oturdµğu sandalyada 10 
pise rnahktlın olan Erzurumlu Ismn-

gram esrar bulunmuştur. Hasan, es. 
ildir. Suçlusu da hrrsızlıktan mah • 

rar kaçakçılığı suçu ile asliye beşinci 
klı.m Şehsilvar Hayrettin isminde bir 

ceza mahkemesi müddeimumiliğine 
gençtir. Davanın mevzuu şöyledir: 

verilmiştir. 
lsmailin hükmü katiyet kesbettik. ============== 

ten sonra geçen gün hapisaneye geL se hakkında §unları söylemiştir: 
miş, bir okka şeker alarak o gece ye "Bu davacı hakikaten zavallı ve 
ni kovuş arkadaşlarına bir çay ziya. biraz da saf bir adam. Orasmı evi 
feti vermiştir. Sonra da Hayrcttinin sandı. ltimat etti. Kendisi biraz da 
yanında gccelemiştir. Sabahleyin tima.rhancde kaldığı için vaziyeti çok 
kalktığı zaman duvardaki paltosunun perişandır. Ben de onun yatak kom. 
yerinde yeller estiğini, Şükrünün çal şusuyum. Fakat, paltosunu Hayret. 
dığmı görerek hapisane idaresine mü tinin çaldığını görmedim. Bir gün 
racaat etmiştir. ldare de yatak kom. Hayrettinle Fazlı kavga ettiler. Faz.. 
şusu Hayrettini suçlu olarak mahke lı Isın.aile "senin paltonu Hayrettin,, 
meye vermiştir. Hayrettin dün malı çaldı,, demiş, bildiğim bu kadar. 
kemede suçunu inkar e+,.miştir. Mah. Hakim, iki şahidin çağınlması için 
kfunlardan dinlenen şahit Yusuf hadi muhakemeyi talik etmiştir. - Nfilan odamdan çıktığı zn.man geoe yarısını bir 

saat geçiyordu. Gözlerim uykusuz, yatağıma uzan 
dım. Düşünüyordum: Gözümün önüne kılıç kuşandı 
ğım gün geldi. Dükkanların aynalı c::ı.meka.nlan önün 
den geçerken kendime bakıyor ve bu uzun boylu, 
san bıyıklı, y.aldızlı ünüonnası içinde, kılıcını sürü 
yerek yürüyen bu yakışıklı zabit ben miyim? diyo 
rdum. Hatta bu zabiti eski küçük Kenanla mukayese 
ettiğim zaman büsbütün şaşırıyordum. 

• 
Köşke geldiğim zaman akşam oluyordu. Beybabam 

Genç Bir Tıbbiyelinin 

Ölümü 

Tıp fakilltesi ikinci sınıf talebe. 
sinden Mudanyalı Ibrahim oğlu Mus. 
tafa Gürsoy ölmüştür. Mustafa Gür. 
soy, bundan iki sene evvel Bursa Er_ 
kek lisesinden iyi derecede mezun ol. 
muştur. Çalışkanlığı ve iyi ahlakı ile 
arkadaşlarına v~ muallimlerine ken. 
disini sevpirmiştir. 

Mustafa Gürsoy, Cerrahpaşa has. 
tanesinde apandisit ameliyatı geçir -
miş, fakat peritonitten kurtulanuya 
rak ölmüştür. Cenazesi, bugün kaldı. 
nlacaktır. Genç tıbbiyelinin ölümü 
arknd~lan arasında teessür uyandır 
mıştrr. 

-
1938 Senesinin En BUyUk filmi 

Tolstoy'un en meşhur eseri - Bethoven'in ila.hl müziği 

' 

~!:!~!:!I~~~t~ı2~p~! ~ 
nı - En fevkalade milzik. Bütün dünyayı hayran eden bir şaheser J:: / 

(FRANSIZCA) sözlü - L1L DAGOVER, PETER PETERSON /fı -
Bugün ır a ~ K Sinemasında ~~ 

Bugün 2 Büyük ve Türkçe fılm bırden 

iPEK l.SEZAR BO 
Sinemasır.ı0a 

Türkçe sözlü, tarihi filın. 

Baş orllerde: 2 - 8 U F A L O 8 1 L Maceralar Kralı 
GARY COOPER - JEANE ARTUR 

Bugün seanslar saat 1 de b~lar gece saat 9 da BUF ALOBIL 

BUGON MELEK Sinemasında YENi SENEYi KUTLAMAK 1ÇIN 
ZEVK - NEŞ'E - ECLENCE PROGRAMI 

1 • MiKiNi ŞEN HAFTASI 
4 Kısmılık Renkli Komedi • 

;2 .... Ş C® ifil V l6!I m l6!I ır<e ©l lk 
S H iR LEY T EM P LE 'in Fransızca Sözlü 

Seanslar: 11 - 1 - 2,15 - 4,15 suvare 9 d 
de hususi tenzilatlı matineler tertip edilmittir. 

En eğlenceli ve en güzel filmi. 
BUGUN ve YARIN SAAT 11 

.,.. ............................................. . 
Bu Hafta ~OM lE: R Sınamasında 

Gülüyorlar ... Şarkı söylüyorlar ... Dans ediyorlar : : : : 

Yeni sene münasebetile şen, zengin ve eğlenceli bir film 

Na••••ı.sll.1. 
I<c:tdIIl. 

Cazip, musikilıi ve nefis farkılı mükemmel bir operet filmi. 
Baş rollerde: 

HENRI GARAT - MEG lEMONKIER - RAIMU 
llaveten: EKLER JURNAL dünya havadisleri. · ................. ~ııı-ı------................. ... 

Bahrılan Vapurun Kaptanı 
Gitmek istiyor 

. Epeyce evvel lmroz adası önlerin
de milliyeti meçhul bir tahtelbahir 
tarafından batırılan Armura vapu -
runun ikinci kaptanı kazadan sonra 
lstanbula getirilmişti. Kaptan, şimdi 
memleketine dönmek için Emniyet 
Müdürlüğüne başvurmuştur. EmnL 
yet müdürlüğü dün bu kaptanm mem 
leketine gitmesine mani olacak bir 
vaziyeti olup olmadığını müddeiumu 
milikten sormuştur. Müddeiumumilik 
te vaziyeti Çanakkale milddeiumu . 
miliğine bild;rmiştir. Gelecek cevaba 
görc,kaptanm vaziyeti anla..~ılacaktır. 

"!~i'UGRUL .:5ADI 
TEK TIYATROSU 

Pazartesi 
(Kadıköy-Süreyya) 

CEZA KANUNU 

Istnnh ' 0 lediyesi Şehir Tiyatrl)SU 

~~~mnıı~ O R A M K 1 S M l 
;ıı ı saat 20,30 da 

~~ ll;~:~lıl ~~ r;:an 
OPl!.H.!!;T KISMI 

Saat 20,30 da. 
B!R KAVUK DEVRILDI 
5 perde komedi. Yazan: 
Celal Müsahipoğlu. Pazar 
günleri 15,30 da Matine. 

TOPLANTILAR 

e DAVETLER • 
Eroin kaçakçılığı yaptığı iddiasile 

Janan ve mahkemeye götürüllirken t 
lunu bularak ııavu3an Piç AU. dün yı 
ınış ve Adliyeye teslim edilı:ııi5tir 

• Bugün: 
• Şehremini Halkevindc bugiinden 

ren parasız ıılınanca dersleri veri.lr;ıl 
lanac:aktır 

• Hafta içinde 
• 6 Kanunusani PCI"fÇP'lbe günfi 

Eminonü Halkcvinde Dr Osman Sert 
tarafından (Hekim ve halk) mevzu 
konferans verilecektir 

• Univcrsitc coğrafya doc:cnti Bcl 
Kanunusani aalı gün Eıtıinönu Hall 
(lstanbul coğrafyası) mevzulu bir 1 

rans verecektir 

• Davetler: 
• Tiyatro ııanatkirlan birliğinden > 

eliği.ne göre, bugünden itibaren meı1 
mizde çalışan artistler, var)'eteciler "' 
zisyenler bu birliğe kaydedilct~I' 
yalnız birliğin heyet varakası ile ~ 
ceklerdir Ecnebi artist ve milzİS)eııl' 
bu şartlarla çalışabileceklerdir 

YENi NEŞRiYAT 

TIP YOLUNDA yn,BASI - ~ 
teııi talebeleri bu isimd bir broeiir 
mişlerdir içinde birçok profesorl( 
doçentlerin yazıları vardır 

dersen daha ziyade memnun olurum. .. 
• - Bu kabil değil ki ... 

- Nasihatlerimi hatırına getirirsen-
- Yine imkansızdır ... 
Başını salladı. Fakat ne demek istediğini anıl 

mad.ım. Sonra yavaş bir sesle : 
- Mektuplar hakkında verdiğin teminatı da uJı 

m.a.! dedi. 
- Merak etme! ..• 

Handanla bahçedeydi. Yanma gidip elini öptüm. O 
da alnımdan öptü. Zav;ıllı adamın gözleri sevinç yaş 
larile pcrdelewnişti. Bana birçok sözler söyledi. Son 
ra köşke girip Nalfı.nm odasına çıktım. Kapısı aralık 
tı. Içcri girdim. Nalan pencerenin önünde kitap oku 
yordu. Beni görünce doğruldu. Herkes gibi o da ba 
na hayran bakıyordu. Iki adım ileriledim. Ayaklan 
mı birlbirine vurarak bir asker selamı vedim. O da 
ayağa kalkmıştı. Yanıma yaklaşarak gülümsedi: 

-88-

Sonra topuklarımı biribirine vurdum, sert bir ~ 
ker selamı verip döndüm ve ileriledim. Gbzleriın 'f 
deleniyor, adımların dolaşıyordu. Yirmi adım kaôi 
gittikten sonra arkama baktım. Nalan orada Yoıdi 
Yalnız Handan, kapının kanadına daynınJŞ duruy 

- Geldiğini kılıç şakırtılarından anlamıştım, dedi. 
Tebrik ederim dostum... Bu §erefli günü gördüğüm 
için bahtiyarım .•• 

Sonra elleri.le omuzlamm tutup parmaklan ucun 
da yükseldi. Alnımdan öpmesi için biraz başımı eğ 
miştim. O sırada nasıl oldu bilmiyorum, en.sesindeki 
saç tomarı firketelerden kurtularak çözüldü ve omuz 
larmdan arkasına doğru dağıldı. Ayni zamanda göz 
lerim, karşıdaki gardrobun endam aynasına gitmişti. 
Orada, akşam gilneşinin kızıl rengine boyanmış öyle 
nefis bir tablo gördüm ki, onu her gözlerimi yumuş 
ta bütün canlılığiyle hayalimde yaşatıyorum. Genç 
bir zabit .... Onun kollarında, altın renginde bir ipek 
:rığınına bilrünmüş güzel bir kadın ... 

Onu böylece göğsilmün Ustilnde birkaç saniye tqt 
tuktan sonra bıraktım. Saadetimden başını dönüyor, 
ıztırabımdan gözlerim kararıyordu. 

Nalln saçlarını topladık-tan sonra kolumdan çeke 

rck beni bir kanapcye oturttu. Kendi de yanıma yer 
leşti; konuşınıya başladık._ 

ii 

Işte bütün bunlan yeniden yaşamıştrm. Odamda. 
g~irdiğim son gece?.. Ertesi akşam kim bilir bura 
dan kaç kilometre uzakta bulunacaktım? Keneli ken 
diıne, ge~n günlerimin kadrini bilmediğimi itiraf et 
tim. Nihayet horozlar ötmiye başladı. Sabah yaklaş 
mıştı. Göz kapaklanmm biraz ağırlaştığını hissettim. 
Gözlerimi sık.sıkı kapadım. Böylece iki saat kadar 
uyu.muşum._ 

Uyandığım zaman dışarıda ayak sesleri, tel!şlı ge 
zintiler vardı. Hemen kalktım. Elbisemi değişip oda 
dan çıktını. Ne hazin bir sabah! .. 

Çay sofrasında yalnız benden bahsedildi. Beyba. 
bam sık sık mektup yazmamı, söylüyor. Bilylik anne 
onu tasdik ediyor, Nalan ile Vesime susmuş düşünU 
yorlardı. En çok gürültü eden Handandı. Kucağıma 
oturmuş, oralarda çok kalmamamı, beni göreceği ge 
leceği için hemen dönmemi tenbih ediyordu. Şu kü 
çUk çocuğa verecek cevap bulamıyor, yalnız, kıvır 

cık sarı saçlarmı okşayordum. 
Nihayet yola çılana saati geldi. BUyUk annenin, 

beybabamm ellerini öptüm. Onlar da. beni kucakladı 
lar. 

Nalanla Vesime alt kata inmişler, beni bekliyorlar 
dı. Vesime ile vedalaştım. Nalfınla bir dakika yalnız 
kalmak istiyoreum. Gözlerine baktım. Derhal anladı: 

- Seni bahçe kapısına kadar götüreyim! diyerek 
yürüdü. Fakat Handan yanımızdan ayrılmak istemi 
yordu. Vesime onu alıkoymak için biraz ısrar ettiy 
se de muvaffak olamadı. Çocuğun elini tuttum. Ba 
vulum öteki elimde, Nalan yanımda bahçe kapısına 
geldik. Handanla bavulu bıraktım. Hiç mukaddeme 
ye filan lüzum görmeden Nalaru kollarnnın arasına 
çektim. Başı göğsümün üstünde hıçkrrıklarla sarsılı 
yordu. Böylece bir dakika geçti. Sonra, hümmalı du 
daklarnnız birleşti ... 

Nalan bana dudaklarını verirken öyle bitkin, öyle 
kendiıfden geçmiş, öyle baygındı ki ... Bir kardeş, bir 
kardeşi böyle öpmezdi herhalde ..• 
Kollarımdan sıyrıldı. Düşmemek için kapmm kena 

rma tutunarak gillümsemiye çalıştL 
Handanın arkası dönüktü amma bizi gözetlediğinin 

farkına vardım. Onu da kollanndan tutup havaya 
kaldırarak yanaklarını birçok defalar öptüm. Sonra 
bavulumu alrp Nala.na elimi uzattım : " 

- Allaha ısmarladık NaW..n! .. Hep seni düşünece 
ğim ... 

Solgun yilzil büsbütün solmuştu: 
- Güle gtile ! dedi. Beni hiç düşünmiyeceğini vade 

Uçüncü kısım 
" (K .•• ) a gelişimin dördüncü gilnU bir fırka 1 

rargahı olan (D.R.) kasabasına hareket ettim. d 
da süvari alayı beşinci tabur, sekizinci bölük zab : 
ğine tayin edilmiştim. Benim gibi kolordulara gö E 

?ilen arkadaşlarımın da yerleri, kıtalardaki zabit . 
yacma g~re tayin ve tesbit edilmişti ... (D.R.) iki ~ 
arasında şirin bir Anadolu kasabasıydı. Ahalis 11 

büyük bir kısmını zabitan teşkil ettiği için burası E 

ta bir asker memleketi olmu..~u. Yerlileri. esınek 
rili, iri cüsseli adamlardı. Kadınlan eksenya şa lı 
la ve baıılarmda abani bir örtü ile geziyorlar, e . 
leri gibi, süt, yumurta, peynir, tereyağ satarak ~ını 
yorlardı. . 

Ben, (Çamaltı) denilen kasabanm en güzel flil 
de bir oda kiraladım. Burası, çamlıcaya benzi dU. 
Yalnız bir fark: Uzaklara bakınca Boğaziçi \'~~ 
mara görünmüyor, onların yerine gayet sık v~e 
ağaçlardan bir koru uzanıp gidiyord.u .. B~rayaJI11 ~ 
ğumdan çabuk ısmmıştnn. Benim gıbı bır bölf' 
lazimi olan arkadaşım Feridun da kiraladığı? J.a 
nm karşısında oturuyordu. Bu evi bir ihtiyar kaı!Jil 
oda oda kiraya veriyordu ve şimdilik biz iki e kaıf 
tan baska ki.racısı yoktu. ( Arkııs, 181') 
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l'AN,m hedefi: Haberde, rıtdrde, 
~er teyde temiz. dUrUst, sa.mim! 

olmak, kariin gazetesi o.Lmıya 1 çalış~tır. 
' -ABONE BEDELi-

• Türkiye Ecnebi 
l400 Kr, ı Sene Z800 Kr, 

im 750 » 6 Ay 1500 • 
400 • 3 Ay 100 • 
150 » 1 Ay SOO • 

•metıerarası poıta lttlhac!ma dahil ol 

~
yan memleketler icta 30, 16, 1, SJ lin 
r : Abone bedeli pellDdir, Adr• detit 
rmek ZS lmnattar, C ... p için mektap 
~ ıo lalnaeJak ,.ı na.- llallDCbr, 

' GONON =lllESELELERJ 

lir Senelik 

'ilanço111uz 
[Yazan: il. Zderiya] 

Geoea .. yılı .......... bllttba mL 
9ae8eler b~ )':apar, IUlllap.. 
al'DU Wklk eder· bir ..... icraatı. 
ı ve ı.aBJedlll *-bite ~. 
Bu ............. 1lba PDll 

ak• sd• bir fUdr ~ ..... 
• glldleoek Jl( tcill daha ,....., c1aba 
~ ..... ~.pro ...... ...._ 
ılae JVU'· 
• de ba ba)mnc1M ~ bir yd 

deki ıaaUyetllnbln bir blliacoau. 
.. 1..-11 bir vulf• ~ 

• 
Bir pr.etenla bll&nçoeq, ftZllMhıi 
apıp yaıımedıjmı göatermlye yan. 
ablllr. 
Gwt.e bir tanftM mlJJete, bir ta.. 

,_.,_da o~ b.rtı iki va. 
~e De muvaaatta'· ÇUnktı gazete 

ticaret 1111l~ ldyade 
bir mue11rırecUr. llaJJıııı ve mlL 

~ mentaatJerlnl korumak, ona hb 
let etmmıe JDUkellettlr. 

ı Tail, ~ bir yıl içinde bu be'nnL 
1' 11 ellnd• geldiği kadar 'VU.lfeslnl 

1)'a ~tır. lltikfimetln ya. 
yuetl etrafmda °"1l11laolamu 

: etmit, memleket meeeıe1er1 tL 
, ... "lllde ayn ayn JDetgql olarak p.. 

balkı, gerek htlk6metı ~ 
~ ~ıştır. Ba mabat.la leoen 

lçlncle dört bet U1ve ~ ve 
ıer Oiveyi ayn bir ""'Dleket IDMe

~ tamı. etmlftlr. 
Tail'• ehemmiyet verdlll mllU w.. 

lfelerden biri de memJeket meaı-.t. 
ta bekçillgtnl yapmek ve gw. 
. jl phsl menfaatlerin bir VIUll • 

olmaktan ~kann&ktır. 
l!loa .,..... ldDde ba Dd nokta a.. 

e mtllılm ...... yap11111t1r. 
tamlıariyet guet.eeDe ,........ ...ana 

otobüs me.eleti ve memleket ...,..tlerlnl phat intifa 'fUltuı ,. 
......... halrkmcla nld •flfl'l1at TaD'l8 
ıa.cm ftdfeılbd Haya p1ıpn_.. 

Tm, ba J'Olcla memleketln _,. 
Mmnetpt ve 1Wırlal olmna IJa. 

,.. edecektir. 

36 da ye 937 de birer yeni. model 9 NizamettİD Nuif balketmiye ça-

b·ı doıtJanmdan bazıları 
lıfbfıml ı en 

Bana sordular: 
_ 1 da kendine bir model ha

- Bu 7u 

sırladm mı 1 • dedim • EJbett•·· . b" • - I kendin için, yenı ır ınsan 
- Her fi ___ ı...an bıkmadın mı? 

niiJDWMIİ 1ıuırlaıu----

- dediler • __ .J• 
Şu ceT&hı yeruun: 

- ffaJll'• • • pldüklerini sorma
Gülclii!•· ~=arımın Yılbatlannda 

dan. Zara büyük bayramların mi
dünJ&fl ..rsand. e --..liklerini anladım. 

_ ı .. ı er ır nacu 
nuınaaaaa 

fnlanJar, her yeni yıl başlar 

Niçin 111 y1 aılP&flyorlar? Bence bu 
keD ~ ~ her yeni yıla girişinde, 

msanJar, dtınyaıı diflerfni kaplıyan sarı yosun 
pil bir ademm gibi rutubetli bir yeri saran 
ıarı ~ ıan yolması gibi, kar altındı 
aehlrli ınan:,un kanatlarında birikmiş kar 
k~ bir esi gfbi, yorulan ve yük taşımak 
ıan ailkDl b" eski fstanbul hammalmın, sr 
tan bık&D ~ trrlatıp atması gibi bir rahat 
tJDdald ıar Fakat kar altında kaldıkça 
Jık duyuyor~t.ıarmda bu k.ar yine birilo 
bU kutUD pis adam bu dikkatsizliğinde dı 
ceırtır· ı:" dllJeri yiııe sararacak, rutubet 
vanı ettl~98 0 yerde yine zehirli mantar 
Jiderib:11 k ve devam edip giden sefalet ve 
lal' ~&Jlllllala. mrtmdan atıp lanetle tek 
ih~~iH seı.nıtri ~ k~di eliyle aldıra. 
~te)P'&l' ~ eliyle ve bu sefer minnet 
dk: ctu1'8"' ,atma vurduracaktır. Ve o 
duyura b1I pil&, bu nıtubeUi duvar, bu ga 
saın&D kUfU• bu bam.mal gelen yılı giden yıl 
rfp kal' buınıanm azabı içine düşecek ve 
daD ıar::ıarken eline aldığı hayal dolu çöm 
,eııi '!ıiJıdliini• eızdığmı, P~landığını gö 
ıeıtD bir bllka yıl beklemiye başlıyacaktır. 
re gfJr8 

ııııya yeni bir >:11~ girerken insanlar D beP birden .aev~ler. Ne ıariptir ki 
jDl&Jll&r kendi yıldonUmlerinde ayni se 

ayııi ıutuıınazlar. Doğum günleri tesit edi 
vbı~ biraz dikkat ediniz, buruşan 
leD eriJldekl neşe, sırrım gözlerinizle kazıyı 
yflll ozıl&n kendi ba.~nnm azabı içinde 
~ıs. Bir yenı yaş bir parça ölmüş 

r. ifade eder. lfte insanlar bwıun için 
oJJll&yeıll. yılı bir yavru, bir çocuk şeklinde 
:.nuı eunekten hoşlanırlar. Zira ihti)'r 
takviDP oocukla§brmak, kendilerini gençleş 
~eniıl 8lft'ID& bir tilrltl ul&§8.D1Iyanlann 

.-Jli8ldir· 
ICJllBU tesadJ benim .kadar cıuılı olarak sezebi 
)IDJer var JDJdır bilmem! Zira ben, dünya 
bir yeni yıla girerken inaanlann müşterek 
_.ıncindeJl JıJssemi alır almaz, kendi yıldö 
ollJDUDıUıı matemine girlveriyonım. 

1901 inci yıl bqladıktan 25 dakika aonra 

cloPUfUID-
])emek ki bende her yeni yılm sevinci an 

oak 25 dakika aUrebiliyor. Yani soyunup bir 
p,p1ıca havuzuna giriyonım. Tam ılıklığını 
tatmJY& ballarken talih yakama sanbyor; 
belli bus gibi IOfuk bir duşun altına eokuve 
ri,or. TabU aklım derh&l bafnn' geliyor. Ril 
yadan. hWyadan, malihWyadan eser kalmı 

TAN 

1938 Modeli . 

Nizameddin ! 
Yazan: Nizameddin Nazif 

yor. Zaten otuz beşini aşt9tan sonra yeni 
bir yaşa girmenin buhranı en az bir ay evve 
linden başlayageldiği için, artık yılbaşı beni 
rüya, hülya ve pıalihülya içinde değil, belki 
sadece kabuslu bir hUmma içinde bulmakta 
dır. Eğer, insafsız olmak isterseniz kendim 
itin hazırlamıya çalıştığım iyi insan nümu 
nelerini bu hümmanın bir sayıklaması sure 
tinde tefsir edebilirsiniz .. Fakat bunda hatA 
edersiniz. Çünkü bu sayıklayışımla dahi bir 
yılbaşı gecesinin çılgınlık kasırgasına tutu 
lanlardan da.ha makul gözUkebileceğimi iddia 
edebilirim. Dünyanın bir başka meçhuller gir 
dabma yuvarlanmak için yeni ve meşum bir 
hız aldığı anda sevinenler! Eğer aklınızı 
başınıza toplayıp 938 modelinizin pllnlannı 
hazırlamamIJ bulunuyorsanız size acınır. 

Zira bu, puslasız dünyanın yeni ve çok 
kanlı bir macerasına körüköriine karışmak 
demektir. 

Niçin bu garip tavn takındım? Birak şu 
ağzı, bırak şu vaazı Nizam! 

Etrafındakilerin bir Hakikatten gaflet ettik 
lerini sana sandıran nedir? Susuşları mı ? 
Belki bu hal, bir feli.ket bombasını andıra 
rak beliren şu 1938 in karşısında senden çok 
daha kuvvetli tecrübelerden ders almış oluş 
larının ifadesidir. Belki kendini akıllı sanan 
sen, sadece zayıf ve korkaksın! Belki onlar 
da, kendilerini tesadüflerin anaforuna •ılu 

orta salabilmenin büyük ve asil cesareti var 
dır. 

MümkUn. Fakat ben çok değiştiğimi farke 
diyorum. Bugünkü içimle bugünkü dışım 
dünkü itiyatlanmı ve dünkü elbiselerimi uy 
durmıya imkan göremiyorum. TesadUflerin 
giyinme zevkine uygun bir terzi olabileceği 
ne ve talihin nihayet aradığını dost şekline 
girebileceğine ise hiç inanamıyorum. 
İnanan tarafımı mı kaybediyorum ? 
B~miyoru.m , fakat mutlaka nasırlanıyo 

ruın. 

Size kısa bir misal söyliyeyim. Ne kadar 
kendime benzemez bir hale girdiğimi anlar 
amız: 

"Dün elime bir iğne battı. öyle bir canım 
acıdı ki, nasırlı derim iğneden intikam alma 
dı değiJ, zira iğne derime kolaylıkla gireme 
di. Hatıl kırıldı. Fakat kırık iğnenin bu na 
sırlı, hattA zırhlı deriyi geçebilen mini mini 
ucu bana öyle bir acı verdi ki bağırsak.lan 
ma bir öğendire sokulmuş sandım. 

Halbuki 921 de, yani on yedi yıl evvel bir 
Bozkır dağlısmın palası kaburgalarıma. ve 
kof uma üst tlste iki kere saplanmıştı. O zıa. 
ma.n bıyıklan yeni terlemi§ bir çocuktum. 
Bu çocuğun terli taze protoplazması, tabit o 
kanlı palaya en ufak bir dayanıklılık göe 
terememişU. Fakat iyi hatırlanın, o pala ca 
nmıı hiç acrtamamıştı. Zira derimi, yağımı ve 
etimi geçtikten sonra pala öyle duygusuz, 
öyle ham ~ canla karşılaşmıştı ki! 

Bir şu mendebur dikÜJ iğnesine bakmız ve 
bir kere de pa adaki vahşetin ve katilliğin 
ihtişamını dil§ilnilnüz. Nuırh derimin naml 
lncelrrıi§, huta.18.§DlIŞ ve kimbllir, belki de 
insanlB§Dlll bir can kılıfladığmı sezebilirsi 
DİZ, 

Evet, neye saklıyaynn. Çok in88nlqtun, 
korkunç bir insan oldum. Bu modem insana 
o toy eski devir delikanhsınm huylarından 
bir hili.t giydirebilir miyim?, 

1938 modelim. 
Tabit artık onu size tarif etmemi is 

teyeceksiniz. Beyhude beklemeyiniz! Bu yıl 
hazırladığım nUmune)'i ortayw. atmıyacağım. 
Zira hldiseler o kadar lmaıwz, "talih o ka 
dar zebun", "deveran o kadar bllükQn" ve 
dostlar o kadar "biperva" k.i 939 a ulqtıjt 
mız gün tasarladığım nilmuneye uyamuaam 

~ki model Nium41tin 

Bugünkü Nizamettin 

Ve 1938 modeli 
yalnız hayal .kınklığı değil, dostlarm zehirli 
istihzalarına da tahammül etmem lazım. 

Bununla beraber saklamak istediğim bil 
yük sırrın birçok taraflarını gu satırlar ken 
diliklerinden gö7.e vurmuyorlar mı? Huyum 
kurusun! Sır saklamıya ahşamıyacağmı vea 
sellm ! Haydi oldu olacak, söyllyeyim de me 
raktan kurtulunuz: 

Bu yıl gürülttlsüz ve korkusuz olmayı, 
ihtiyatlı olmayı tecrübe edeceğim. Yani: 

Susan Adam .. 
Olacağım. Amma saman altından su yO.rl1 

ten değil. 

Gölpaıarında 

Çalıımalar 

Babasını Öldürdü Kütahyada Çocuklara 
Yardım 

Kütahya (TAN) - Vali Sedat E 
rimin başkanı bulunduğu himaye he 
yetleri halkın yardımları ile mektep 
ler a.çdalıdan ben 150 çocuğa her 
gün sıcak yemek temin etmiştir. 

Hı•rıN~ 
~ lı •• c::: E. 

~ K0r 
Yeni Ylla Girerken 

[Yazan: Aka Gündü] 

B 1r1a1 vardır ki seksenlik yata. 
laktll', biraz acı bırakır ama, 

Qdqtine eyi eder. 
Birisi vardır ki yttz aJtmq yaşın. 

dadır. Sağhğlllda da, ölümUode de ne 
müspet, ne menfi bir hava estlreme. 
miştlr. Mezarlık rokası gibi &arplk 
taşlann dibinde yeşermiştir. Geçen 
görürse yer, görmezse kurur gider. 

Birisi vardır ki sağlığında ciğeri 

bet para etme7ken mezara tıkıldığı 

gün ayağmm toprağına betbin liralık 
~i~k konulur. 

Birisi vardır ki elmas nasıl yerin 
clfblndekl kömürün içinden 'eryttztbıe 
çıkanhrsa, o da cevherini hayat deni. 
len zifiri girdap l~den yerin dlblae 
çıkanr. 

Birisi vardırkl • • . 
Say saya bUdtğln kadar. 

Zuma da insan gibidir, geçmlt 
olurld hayali clJıaa değer. 

~'lllt olurkl piyasada düşkündür. 
Geçmiş olar ki. para blle etmez. 

Yıllar da böyledir. Aynaroz teeblbi 
gibi bldblrine tambura telleriyle bağ. 
bdır. Her Wrinci kiaanan geceyansı. 
na bir dakfka kala f4)yle bir &mhrlar: 
Bum ha~ bazısı küfürle, hami 
lf()yle bir dudak bökülüeü He ••• 

Aacaba 19S'1 yıb bunlarm hangi. 
slndendlrf Ona hayırla mı, ktlftlrle 
mi anıp gömecejtiz'l' 

Bir defa, peşin aöyJfJIDellyb ki ha., 
yırla amp uğarlayamayız. 

ÇtValdi • • • DUyayı yaratan allah. 
dünyayı yarattığı gttndenberl, dünya 
yttzilne bu 1937 yılı gibi bayına, 
böyle ogursuz, böyle kepaze, böyle 
lriUahı rJ.ngırakh panayır paly~ 
böyle &lçak bir yıl gelmemqtir, 1931 
yl köfttrle de anıp kapl dışarı edeme. 
ylz, çtinktl .•• takvlmcDerle tarlhcller, 
ha.blsi kuynı~ dan yakalayarak le.. 
şlni bini erce asır öte) e kadar götüre. 
celderdlr. 

1 93' akı yalım bir eeylndea mem 
PUD oW>Wriı: Josalığındaa... F ... 

ğer on lkl ay ap.de boynuna kınml 
olmayıp ta yinıli dört a7 Y8f8Ufdı, 
görilrdHk stiti!mibıiU 

Bereket .,...U. ki u.ı dilleri DO ver. 
meden gitti. ... uaı. beraber lilt dif. 
lerl de lnsanbgı ilrperdcidir. 

19S'7 cah•klL h"°f"ha bile~ 
11111tı. Obur mu obunhL Ylyecektea 
~ ... !ıuta1ddıu'a kalM 
umudı. 

YlyeceldeB ~ geDJror dip 
chıymUf latuabuı:111 kaprlamml tifo. 
8UDD bir kaç hafta içinde yaladı ,U. 
ta. Guetelere iki •tırlık leJ'IDa18 L 
oba 0181111 bir tutam. tifo kalmMll. 

Kara et mideye, damarlara, kan. 
mpre mmarda ama leuetlldlr dedi, 
aflabeyilll 1986 ,-, aelds ay kemin. 
tikten 80Dl'a koca llabetbl blftellld. 
boa flleüıl yedi yuttu. KemDderllll 
de N~ aırtma yükledi, (Be,._ 
adı var esmerin tadı var) diye lapu.. 
yolun buduna Jambonuna uldırdı. 

1938 aba bir kiaununMAlel upa 
azpı yetlflp: 

- Dua da pay bırak! 
Demeaeydl, dlşleruıi Gabraltar 

kayalannda bileyip Plrenelerl bile 
putırma alyetlue yiyecekti. 

Benldl etin lezzetini l)iden 1J17e 
tadan 19S'7, gider a) ak haber aldı ki 
banan da bir sayısı vamuıı ! 

Ne ayağına elloe ~ukmOI bu 
1987! 

Bir hamlede Şankhaya fırlarkea 

yol üstü FD18tlne de uğramasın mf 
lsrallln ineklerini kuzulanm, dallll 

develerini koyun1&1'1111 - tlplşe ol
ranuş aç Şubat kurda lştllıasıyle -
çe..- ediverdi. Parçaladığı san etla 
kanlan bala alow or. 19S'7 -INıil• • 
yr1 ne yıldı ya diplomat! f Yangmlan 
sigara gibi içti, tehirleri kibrit ~ 
lnılludı. 

B omba, yemellne karablberllk; 
talıtelbüılr, cllılae Jdlrdanbk 

etti. 

Gölpazarı, (TAN) - Kaymakam 
Hikmet Akman, bekçilerin bir örnek 
elbise giymelerini temin et:mi§, bun 
lan muntar.am tetkillta soktu~~ 
sonra. bütün köyleri telefonla b rıbi 
rine bağlamak igin bir komisyon 
kurmll§tur. Şimdiden 29 köyde tele 
fon tesisatı yapılmı9ta. Bu arada 
14 musluklu bir çepıe açılm.ıfta. 

Diyarbalar, (TAN) - lnovacık 

köytlnde feci bir h&diae olm111tur. 
Kelle i8ınlndeJd delikanlı, bermutat 

ba~ Eminden para llltemiftlr. 
Emin, oğluna nuihat etmif ve çabf 
mumı söylemiftir. Buna kızan Kel 
le, on dokuz yerinden bıçaklamak 
suretiyle babÜmı öldtlrmUtttlr. 

Kütahyada Stat Yapllıyor Herkes gua karşı Bikarboat. ..... 

Çankın KöylüıUn• Yardım 
Çankırı. (TAN) - Bir ayılanberi 

Ziraat BaJlkaaı, köylWere para ver 
mektedir. Tevzlatın IODU yaklafbfı 
için bankada pek siyada kalaballk 

~ 

Kil~ (TAN) - MUtebaasıa boa dö bilmem ae, Blzmut kullamr. 

Oayecle Yol Faallyetl 'bir ecnebi taratmd&n yapılmJf olaD kea; o, gum kendl&lnl knllaiıdı. 
p1ln daJreldııde f8b.ir atadınm bıp Gider ayak bayUlaadı: Yemedlll 

Unye, (TAN) - Ordu Valıiai Ba ama baflanılmıfbr. bir lmmm et ka!mııftı. Kim haber 
ran, aahil boyunda yapılan ve ,apd vernalfae vermlf, b11111111 Amerlkada 
makta olan yollan tetkik etmek Uze lnegölde Sar Kliibil Açlldı ela buladağana öğrenmiş. Naalda 
re buraya gelmfl, IOnra Samsun lnegöl, (TAN) - Kıaabamm'• Tımkba tarikiyle oraya da gltmlye 
mmtakumdald Ahil yollarma git bazı r.evatm teeebbOalerile bir •aşar lıamtaaırktı11, 91llh taarmma çok elL 
miftir. DöD;Ufte. Glretwıdaki lntaatı klUbtl" a.c;ılmıt ve reia1iğtne Inbi- kör herife bir kalp llektMI verince 
gözden pçirm.it •• l'ataya Sltmtl ll&l'Jazt direkt&1l Owat Ptiriblüt- lllqrujU1111 titretti. Şimdi later ldlftlr 
tir. tir. (Arlmm 10 anmda) 
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~ IW @ rm 
lstanbul Muhtelit Takımı 

Dünkü Maçta Bükreş 
Muhtelitine 3 • 2 Yenildi 

Dun .Niçin .MağlUp Olduk? 
DUnkü soğuk havada, Taksim 

.ıa.dınm çamurlu sahasında yapılan 

Bil kreş - lstan bul maçını m.isa.fir
lerlmiz 3-2 kazandılar. 

Romen takımı bu galibiyeti hn.k 
.ıti mi? 

B zim ta.krm fena mı tertip edil· 
mişti? 

Maçın tafsilntma başlamadan, nk 
hatıra gelen §U iki suale cevap ve
relim: 

Romenler birinci devrede hakika 
ten bozuk ve iştahsız oynıyan Istan 
bul muhteliti karşısında attıklan ikı 
golü hakkile çıkardılar. Bu birinci 
devrede Istanbul takımmm hftcum 
hattile, muavinleri arasında aıkı bir 
irtibat tesis olunamadı. Muav nlerle 
mUdafilerin anla~malan da çok dü
ıüktü. Haflarla anlaşamıyan mUda
f"ıler aralannda topu paylaşamamak, 
kalecinin yapacağı hareketleri seze 
memek gibi aksaklıklar içinde gö • 
rUndUler. 

Hücum hattı topa tama.men hl
ld.m vaz yetinde iken paslannda ka
tiyyen isabetli değildi. Gelişi gUze1 
akınlann semercsizliği tistUne sağ· 
için ekseri top kaptıran manevrala
rı inzimam ed nce, hücum şuursuz • 
luğu bütün manasile gözlerimiztt 
batmağa başladı. Hatıl seyirciler 
bir a.ra Istanbu1 takımının muvaf • 
fa.kıyetsiz manevralannı alk•tlamak 
11UTetile alaya ba§ladılar. 

Romen takımı 

Romanyalılara gelince; top stop
Jannda, çamurlu sa.haya uy.!urabil· 
dikleri kısa baslannda birinci dev -
rede bizden yüksektiler. 

Uzun oynamamalarına rağmen 
:tale önünde netice alacak tekilde 
gergin hareketler yapıyorlardı. Mer 
kez muhacimleri soğukkanb ve isa· 
betli besleyişlerile göze çarptı. HU
cumcular şilt mesafelerinde topu, ka 
leye doğrultmak hususunda çok de
fa çabuk ve katl kararlı davrandı -
la.r. 

B'zim takrmm fena veya iyi ter
tip ed1lip edilmediği meselesini, bu 
yazıda uzun boylu tetkik için bu -
gUnkU yerimiz müsait değildir •• Ma
amaf.Jı klüplerin sıkı maçtan a.rife
ldnde oyuncuların haletiruhiyelerini 
ft çağınlan oyunculardan ekserisi· 
Din mazeretleri yUzUnden geleme • 
diklerini hesaba katmak şartile takı 
mm tertibi hakkında ft1 mlltaleayı 
yllrUtmek pek aykırı dllşnez zan • 
mndayım: 

Yüde (25) laTTf 

En iyı teşkil edilmiş takımlarımı· 
sm halleri ve futbolümüzün istikrar 
eızlığı herkesçe malumdur. Dün 
Taksim sa.hasına çıkan takımın baş 
b şekilde tertibi ile muhakkak ytiz
de yirmi beş bir fark elde edilece
jiııi idd.a etmek te güçtür. Nitekim 
oyunun teknik sevk ve idaresinde mn 
bim bir değişiklik yaptıkla.nna kani 
olamadığım iki oyuncunun tebdili 
ile ikinci devreye çıkan ayni takım 
Romen kalesini sıkıştıracak tazyiki 
otuz dakika devam ettirebilecek bir 
Yarlık gösterdi 

llaftn ta/:,;ilatı 

Hakem Nihat Asımın idaresinde 
iki takım k&r§ılıklı dizil:.nce latan • 
bul muhteliti kadrosunun bu ter
tipte çıkarıldığını gördük: 

Cihat - Faruk, HüsnU - M. Re 
pt, Rıza, Feyzi - Necdet, Süley
man. Rasih, BUlent, Fikret. 

Dk akınlarda İstanbul muhtel·ti 
ekseriya ac;ıklarile oynamak istedi 
Romanyalılar topu merkezden k sa 
paslarla ındırcrek mukabele etmek 
Jatiyorlardı. Istanbul takımının a -
cıklanle rakip nıs f sahaya geçirdi· 
fi toplar içlere ve ortaya geçınt -
d ği vakitler, muhacimlerden bir ıki 
ili şilt çekecek müsait vaziyetlere gi 
remediklerinden akınların hepsı Ro 
men kaletsinin ağzından geri çevrili
JOrdu. Buna mukabil Romenler la • 
tanbul kalesine yakl&fbklan zaman 
lar, -yer değiştirmek ve möda.faa p 

~..,...,..,,., 

Yazan: 
Eşref Şefik 

muhacim çekerek ik!nci golil de yap 
tı. 

Biripci devreyi tstanbul muhteli
ti 2-0 mağlup vaziyette bitirdi. 

!kinci devreye çıkarken, müdafa,.. 
adak: HUsnUnün merkez muavtn 
mevkfıne alrnd :ğını. onun boş bırak 
tığı sol mUdafi yerine Güeşli Re§a· 
dın getirildiğini gördük. 

Devrenin başlangıcında iki tara! 
müsavi bir oyun içlnde çalkanıyor -
du. Birkaç dakika sonra Romanya
lılar üçüncü gollerini de yapWar. 

Oçüncü golleri 

MUdafaamız·n fena vurması yU· 
ztinden top kornere çıktı. Romen 
sağaçığı fevkalade düzgün bir çe • 
kişle topa ldeta kale direkler mizi 
yalıyacak bir istikamet verdi. Sıkı

şık bir haldeki kale önünde iki met 
relik mesafeden vurup Uçüncü golü 
de attrlar. 

Bu golden sonra tsta.nbul muhtel: 
ti canlandı. Her oyuncunun kab:li • 
yeti kadar çal ·şmağa. ahengi temi· 
ne gayret ettiği görülüyordu. Bu 
canlılık oyunun umumi çehresini 
değiştirmekte gecikmedi 

Hakim ve tazy'kli oyunun her beş 
dakikasında Istanbul takımının mü 
him bir fırsat yakalad·ğını. gol teh· 
likeleri yarattrğ-nı içimiz ferahlamış 
olarak seyrediyorduk. 

Maçtan bir enılanlane Verilen bir penaltıyı kaçrnnrş ol-
. 1 mamıza rağmen çocuklar gavretle-

dıklerlne hemen sokulmak gibi sey- rini eksiltmeden bir.ncl golü kaza. • 
~al bir hUcum tarzile bizim müda • nmcaya kadar çalıştılar. 
fılerl zorluyoralrdı. 
Romenlerin ilk oglü 8'1inci golümüz 

Topu ortadan soliçlerlne geçirdi • 
ter. Sol.ç tekrar ortaya verdi. Bu 
zikzak esnasında kalenin önünde ha 
sıl olan bogluğa topun mahrekini 
uyduran misafir hUcumcuları ilk gol 
lerlni omıncu dakikada kazandılr. 

Bu golden sonra da İstanbul takı 
mınm ne oyunu ne de gayreti açı· 
lamadı. Başlangıçtaki tereddütler ve 
aksaklıklar ikinci Romen golüne ıta
dar devam etti. 
tkinci go'leri 

Fikret aldığı pasta. kale ağma 
doğrulduğu bir sırada çarptılar. Faul 
verildi. Fikret kaleye doğrulttu. Hüııı 
nü kafa ne ilk golü ağlara gömdü. 

Hakimiyeti gitlf de arltran Istan
bul muhtel'ti beraberliğe yeti~ceği 
ni gösteren bir oyun çıkarabildi. 
Soldan kazandı~rmız bir korneri iyi 
c;ektiler. Kale hizasında Feyzi yaka 
tadı ve s~kı bir süt attı . Bu şilt P..o. 
men sağ mUdafiinin sağ kalçasma 
çarparak ist'kJımetini değiştiro'ğin

den kaleci aldandı. tkinci gol de gir 
Ylrminci dakikaya doğru topu or- miş oldlu. 

tadan sağaçığa doğru uzattılar. Sağ Bundan sonra oyunun nihayetine 
içle sağaçık yer değiştirerek önle •

1 
kadar ağır basan bir maç yaptığımız 

rine çıkan muavinlerimizi ve bir mil halde eğrisini doğrusuna uydunıp 
dafaa oyuncusumı aştılar. Ortaladı· bir gol daha atamadığımızdan 3--2 
lar. Kale ağzında, sağiç yerindeki mağlup olduk. 

3 Galatasarayllya 
Boykot Cezası 

iki hafta evvel Galatasaray • Gi1 
net maçında yaptıktan gayrinizami 
harekeUer üzer.ne oyundan çıkan. 
lan Galatasaraylı Salim, Eşfak ve 
Suavi hakkındaki hakem raporu, hak 
lannda ceza verilmesi için nuntaka 
bqk&nlığı ta.rafından bölge disip~n 
divanına havale edilmiştl 

Bu it iç;n Uç gündenberi içtimalar 
yapan dissiplin divanı nihayet dün 
kararını vermiş ve karar da mıntaKa 
başkanlığı ta.rafından alakadarlara 
tebliğ edilmiştir. 

Haber aldığımıza göre, o gilnki1 
maçta hakem tarafından oyundan 
çıkanlan Salim bir halta. Eşfak bir 
ay Suavi iki ay boykot cezası almı1-
lardır. 

Aynca mmtaka başkanl•ğı tarafın 
dan lig maçtan b:dayetindenberi ha. 
kemler tarafından oyundan çrkarı. 
lan muhtelif klüplere mensup oyun 
culara da ceza verilmiş ve bu arada 
Kunnpaş&dan Mümtaz bir hafta. 
Davutpaşadan Fethi bir halta oyun 
dan menedilmişlerdir. 

Yine hakem tarafından oyundan 
çıkanlan Beykozdan Sadettin le Ve 
fadan SUleymanın cezalar·nda bir 
kast glSrillemediği için afvedilmiştir. 

GaJatua.raydan cezalanan oyun. 
eulardan Salimin cezası geçen balta 
oynamadığı için hitam bulmU§tur. 

r-

Coj1kot cezaır görerJerden 

E~lak 

Eşfak ite Suavi hakkmda Spor Ku 
rumu Umumt Merkez ne itiraz edile 
ceğinden bu haftaki Fenerbahçe ma 
çında oyn.ıyacaklardır. 

1 il -ı 

S lu yakrn, bize de uzak olmı· 
yan bir köyde Taras Maka

ric; Çernoglaz isminde birisi vardı. 
Taras Makariç çok ihtiyardı: bu 
krş doksan yaşına giriyordu. Ta
ras Makariçin bu ihtlyarlığından 

ötUrü artık ona Kolhoz'da iş yap. 
tırmak istemiyorlardı. Ona: 

- Sen ihtiyarsın Taru Makarlç. 
diyorlardı. artık senin çalışma c;a
ğm geçti. Kolhozumuz sana baka
mıyacak kadar fakir değildir. 

Taras Makariç bu söylenenlere 
kızıyor: 

- Siz bf'ni kandmmya u~sma 
vm. diyordu. ben daha güçlü ltııv
vetliyiım . Çalışmak istiyorum. 

Taras Makariç'in ısrarlanna 

dayanamad1lar.. Onu kolhozun 
mektebine başbekçi tavin ettiler. 
Ve bu karan ona tebli~ ettiler .• 

Taras Makaric; bUyük biı· sevin; 
Je yeni işine baş'adı.. Bir mütidet 
böyle geçti. Bir gUn mPktep idare
si Taras Makariçi çağırdı. Mektep 
mUdürU ona: 

-Taras Makart-c:. dedi. sanı. ye
ni bir iş çıktı. bilmem yapar mısm ! . 
Yakında yeni yıla giriyoruz .. Ta· 
bil yeni yılı kutlamak lazrm Bu
nun için de kolhoz c;ocuklarm"' he
diyeler almak icap edecek. Bi7 bu 
.mesul iş ic;ln şehre lfı.rl~r sE'ni gön 
dernıive karar verdik. Sen buna 
ne dersin? .• 

- Ben bu işe nP "erim .. Tı. bit 
hiçblnıev derim. Madı>mki mfl"sul 
bir iş~ ben yaparım kaçınmam.. 

•• 
U ç gU.n sonra, Taras Makarlç, 

çuval çuval hediyelerle mek
tebe geldi. Etrafmı saran mektep 
çocuklan: 

- Noel Baba nerde? Diye sor
dular .• 

Taras Makariç gUHlmsiyerek ce 
vap verdi: 

- Hava cok soj?uktu. Noel 13a
ba Uşildil. Biraz ısmmak için "lr 
kahveye girdi Fakat V'Elktinde bu 
rada bulunaağını da bana va
detti. 
Akşama doğru. Taras Mnl<ııric;. 

beraberinde getirdiği ı;am aeıtcıru 
en bUvük smrfm ortasrnıı di1<ti. O 
nu adamakılh sUsledi. Noel R:lba
yr da muallimler odasına ver1"'ııtir
di. Taras Makaric'in tonınu Grişa 
Noel Babavr gördi.iğü zam11n hay
retinden ağ7.mr bir kar1ş açtt .. 

Hava iyice kararmca ı;amın ı.lııı

tilndeki mumlan yakmak icap et
ti. Taras Mftkariı; anr.ak o z:ıman 
kibritini evde unuttuıhınu anbdı. 
Kibriti ıretinnf''I( li"'f'Tf" tnnırııtnu 

eve P"Xnderdi. Kendisi de su aL~
ya gitU. 

SudRn d~n(m~ı 7.amıı,., mPk4°ep 
kanrsm1 açrk buldu: "HPdiuplpri 
çalmak için sakm hrM17 e-imıtrıı o1-
_masın ? .. diye düşilndü. Ve Dlr 
komşu muallimin odaarna g rdi. 

Orada. bir köşede. hareketsiz 
bir gölge gördü. Bu. bir adam g<,ı. 
gesiydi. Taru dakariç: "Kork~u. 
ğurn başıma geldi.. diye söylendi. 
Hemen kapının arkasında duran 
kalın eopayı kaptığı gı"bl, ant bir 
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NOEL-BABA 
• yordu •• 

Çeviren: 

B. Tok 

hareketle gölgenin Ur.erine indirdi. 
Gölge sallandı ve yere düştü. Ma
kariç tecrübeli bir adamdı. Saka
lını, saçını değirmıende ağartma

mıştı. Hemen belindeki kuşdğı 

çözdü ve hır~ızı bağladı. 

B u srrada torunu Grlşa da 
geri döndü Kibriti yaktL 

Ortalrk aydınlanınca Grişa feryadı 
bastı: 

- Eyvah dede. sen ne yaptm !. 
Taras Makariç te etrafına ba

kınca. yaptığı telafisi imkansız za 
rarr gördü. Sopa ile devirdiği hır

srz, Noel Babanın Uzcrine düşmtlıJ, 
onu hurdahaş etmişti. Zavalh No. 
el Babanın pamuk gibi sakal ı yet"
lerde. şurada burada u~uşuvur, 

kopuk bacağı yanı başında duru
yordu. 

Taras Makariç te kendini tuta
madı: 

- Felaket Grişa. dedi. felaket!. 
Korku ile bu manzarayı seyret

mekte olan bağlı hırs1z dile geldj: 
- lhtiyar, dedi, benim elimi ko

lumu çözersen ben sana yü,. tane 
Noel Bab~ alacak kadar para ve-

rlriım. 

Bu sözleri duyar duyma? Grlşa.' 
nm göz yaşlarr kurudu. Dede.;iuin 
kolundan çekerek: 

- Sakın dede. dedi. onu çö-ıme. 
Ben evden mektebe gelirken köy 
bekçisini gördüm. Bana buralar· 
da yabancı bir adam görüp görö
medii:imi sordu. 

- Sana, yabancı bir adam ge>. 
rUp görmediğini mi sordu? Yaa .•. 
Peki övle ise .. Fakat biz şimdi şu 
Noel Babayı ne yapacağız? .. Na
.el Babasız cam hi~bir şeye yara
maz! .. Şimdi sen bana bu herifi 
çuva1m içine koymrva yardım et .. 
Sonra da köy bekçisini ve diğer 

misafirleri çağır! •• 

A kşam oldu. Tv.ic~ ortalrk ka
rardı. Ilk gelen misafirler, 

muallimler oldu. Çamrn U"tündeki 
mumlar y11ndı Çam çok gi.iz~I sUs
lenmisti Pın1 pınlrl1 .. Ad.-hı insa
nın göı,ünU alıyordu . Çaımın üstUn 
de. trpkı bnl mah"ul serıclcı inde 
ağaclann Uzerindeki yPmı~ler gi
bi bir yığm ovuneak vard1 Fı;; ·<sat 
a7.Amet1i tavnvla çıımın vıınmda 

duran Noel Baba bütün bunlan 
gölgede bırakıyordu. 

Yavaş yavaş köy çocuklart. _,.k 
tep çoc-ukları da içeri dn'rlıı . Sü~

lü, ışıkh çamr ve Noel Babayı gö
ren her çocuk ağzını bir kar.ş açı
yor: 

- Ah, ne gilzel, diye a~ylenJ-

ilk defa bir Noel Baba gören 
köy çocuktan, ilk hayra.nllı<.· \1' 

lirkeklikleri geçınet? Noel Eııba"l~ 
bıraz c!aha ya'lın11 caokuldu ar Bir. 
ka~ tanesi bir :ı.J!ızdan: 

- Noel Baba, Noel Baba diyt 
21eSlendiler, sen konuşm~Ulı bilir 
misin? •• 

Noel Baba değil yalnız klıc;Okt~ 
rin f'lk'lt büyüklerin de .:lı.:!nu ışaf' 
kınlıklan arasında: 

- Bilirim, zahir, diye ~ 
Vf'rdı: 

Çocuklar llll'1LI' etm!ye b' ,,~ ... 
lar 

- Ş·ı halde bize bir maııaı anı» 
ta clinliyelim.. 

N oel Baba masatma başladı: 
- EvveJ zaman :(.ımlı 

nal- şun.cıkta köyümu1 ..uı ~ 

s=nde 1<:..raman bir saray vardt. ı.Jj 

sarayda.. o zamanlar LütOıı b11 
topral·Ca?'n sahıbi olan ~ im vf 
buyük t-i1 derebeği oturrrıH:>l.2 dJı 
Bizıın ıröyümtizlin köylUleri de dal 
nil 'l~··u~ halde. bUtün b •J ~ava~ 
kövli11en hep bu derebE'ğir r '1P!ll 

bma c;ah,ırlardı. Bu dercbeğinii 
birçok ta çocuktan vardı. Yr 'b~ 
gelince. derebeği, her c;ocuğu içlj 
ayn· bir çam süslerdi. Halbuki köf 
lU çocuk'an. süslU çamm. No6 
Babanın ne olduğunu bile bilme1 
!erdi . 

O tan"hlef'de bu köyde çok fıı klf 
bir köylU yaşıyordu . Bu köylUnüd 
Vastlt isminde küçük bir oğlu ili 
bir c:cık erkek ve kız çocukları dl 
ha vt&T"dı. 

Yine böyle soğuk bir yılbaşı idi. 
Derebeyi, kendi çocuktan ıçin bit 
çok çam'ar süslemiş. birc;Dk ınultl" 

lar yakmrştı .. O sene derebeyınio 

çocuklanna aldığı hediveter. ı:ı.n• 

cak Uc: kızak ara hasivle taşrn~ "'ıil• 
mişti Bu havadis bütün koy için• 
de yayılmıştı .• 

Küçük Va.sik gizlice gidip. hi 
olmazsa uzaktan. çamı gönnıye k 
rar verdi. Babası uykuya ya tın 

ayaklanna çaputlar sararak doğr 
derebeyinin bahçesin-;: gitti De 
beyinin ışrkh pencerel~ri altma s 
kuldu. Pencereden ic;eri bakmak 
olan Vasik derebeyinin gözüne if
ti. Derebey, hizmetçilerine, f 
"küstah serseri .. yi yakalamaıJ
nı emretti.Va.siki yakalad·la.r. f.a, 
adamakıllr bir sopa ziyafeti c;er· 
ler .. Zavallı Vasik zorlukla e~e 
gelebildi. Vücudunun iler tuta; bir 
yeri kalmalnl§tı .. 

1/ tic;Uk. Vasik 8mörtiniin ıt• 
" na kadar bu dayağın n ını 

unutmadı . Bunun intikam ını al• 
mak için uzun seneler bekled Nl• 
havet bu intikam eiinU de rtıt' 
geldi .. Bir gUn köylüler, Çal .. 
derebevlerine karşr baş kal r~
lar .. Onlan a1aşağı ettiler. ıasi~ 
artık ihtiyarlamıştı. Fakat Ji e-

(Arkası 10 ıJ!da) 
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Çocuklar,,. .ANSallar: ........ 

AL i . B)..\ S V E Z i R. . 
B~. va.muş bı·r yokmuş, vaktile u En sonra v . . ~ \ dığ. yer, görmediği in.san.kalmaz. Do 1 tarıp onunla saraya ~~~- m\.? 

t~k ulkelerden birinde bir hakania _Sen d ezınne. . ır, dere tepe, ~ar. Hiç bir şey hu lşte bunu çocuk babasına but.un ac~-
birde onun ve?.irl varmış. Bir gün, beni er, en namuslu sadık ve • kırkıncı gUn\l akşamı lığı ile anlatır. Vezir, yavrı!.~~ Ö· 

vezız. Hakanın odasına girer ba§lar m.ası ~ ço: seven adaınımsın. Bu el lam . unu tutar,. o yakınlardan lUmden kuıj.aranm kendi y\ll.7~Tlden 
feryeda. •. Y P yap buı. Yo~ ben öle Sarayın geçiyormuş. Bakar ölmesine razı ola.ma.z. Ne yaps!S 

. :- Aman Hakana neler olmu§, ye ~=i . ··..n Büyük lıir ·-- ·:2r çocuğu zorla Elması kendinin çaı~t:a; ~;~iy~ 
tişın ! . ~ rn.i go.c.u ya.ş doJ~..s.. ı..r- r. kan muhak'k .. l · • • 

Sar halki\.o - Ben zaten ar· ·~ . - ~aı.ı5uruz Y•. . _ . . .Jl'. Hakan uyurken taşı 
kan. 

1 
a{. ta._ ,!' ,~Ju; ~ayğın Ha y~ ~· ~~ •alır kaJ. müzü senden &lacağu. di~"'.':. oglu ~'; ?Ü:•ş\Ş .. i~ içlııe koyu, Böyl"."" 

ber- .!, -~ .~..,cr ~r.;...u-~ ~ •• ıı_rh ..... ~ ~Yriuna sokar. kocaman lar. JU"tık oc nem kendıru ele vermez. Hem Alıyi 
bu yilzden hb:,;,.>'8~doJcı:~O\~ .,- ofr taş çıkanr. pml pırıl yanan, Gece basınış. Her yan karanlık. kurtarır. Hem de Hakanı uğur say .. 
etmeğe ·çalışırlar. Vezir ba.şı:iı:da ağlar göz ka.maştıran bir taş. ortalarda da kimseler yok. Ali daya dığl malına kavuşturur~ 

durur. Saray ve bütün ülke yasta. Kendi kendine: - lşte der, Hakan namaz. Şu zavallı vezirin çocuğ'.ınu Ali Başvezir J 
ı;;UnkU: Parayı çok, pek çok sevmek senin taşın bende. Onu artık sen hıç boğulmaktan kurtarayım diye ıiüşü 
ten başka bir kusuru olmıyan bu Ha görmiyeceksin. Buradan kaçacağım. nür fakat o koşup yetişinceye kadar 
kanı herkes severmiş. Başka yerde yaşayacağım. ister ôl, çocuk suya atılmış bulunuyor. Ali 

Ne ise çok geçmez. Hakan gözünü uıter inle. Ben senden çok mesut olo yılmaz bir insandır. Elması bula-
a.çar. llk sözU: cağım. Çünkü: Uğur taşını artık ben madığı için nasıl olsa ertes: gün .ze 

- Hani elmasım diye sormak o · den kimseler alamıyacak. bir içip ölecektir de. Karanlık sulara 
lur? K" el 1 bulursa. atılmak tehlikesi ona vız gelir.. iyi 

Etraftakiler sorarlar hangi elmas ım mas •• yüzmek biliyormuş. Çalışır, çabalar. 
hakanım? Vezirden de bir haber çmıaymca Çocuğu boğulmaktan kurtarır. 

B. b" ık Hakan şöyle bir çare arar: Sonra doğru saraya g.der. Vezirin 
ın ır Jf Kim 1 bul tirirse" h ..... - e ma.sı ur ge """9 huzwıma çıkar: 

Hangisi olacak: "Binbir JŞık" hani vezirim olacak. Fakat bulurum diyip - Kırk gün durmadan dolaştrm, 
L'lJ cıı uuyük en parlak taşını. O ol boş dönerse öldürülecek. aradım, "bin bir ışık adındaki elma-
m.azsa ben yaşamam. ÇUnkU: O kime Bu tehlikeli oyuna hiç bir hevesli 81 bulamadım. Yann sabah beni ha
g1ı.lt:11ie bahtı ~. onu kayıp edenin çıkmaz. KıiJn canını vezirlik uğruna kana götürün. Bakalım affeder mi'! 
tLhi ters döner. Elmasım, bin bir ışı ateşe atar değil miya? Bu memleke Der. 
tanı Bulun çabuk elmasımı. O yalnız tin en uzak ~bir köşesinde Ali adında • • • 
bır mucevher değil blr uğur taşıdır., bir delikanlı Varmı§. fak..r mi fakir ... Kırmızı etıketlı flfe 

Etrafa yilzlerle insan yollanır. A Ne işe el at8a boşa çıkıyor. Açliktan 
ranmadık yer kalmaz ''bin bir ışık" ı canı çıkacak nerede ise. canından 
ne gören, ne bulan, ne de duyan bUıu bıkıp UMnmıt va.zallı. Bu haberi du 
nur. ya.r hemen saraya kO§ar. 
Hakanın gerçekten talihi ters dö Hakan: - Oğlum, der, een daha 

ner. Gittikçe daha çok hutalarur. pek gençsin. iyi dilşiln, bu yolda öl 
Savat yerindeki ordusunda bozğun mekte var. Ben elmasxmı kenc:tmden 
bqlar. tUkenin her yanında kıtlık baş çok memleketimin ba.htJ düzelsin öi 
gösterir. Yem yeşil, cennet gib! güzel ve ist;yonmı. Eğer bulursan baş ve 
memleket kuraklıktan yanar açlıktan zir yaparım seni. Bulamazsan ,u 
ölen ölene. kırmızı etiketli şişeyi gördün mil? iş 

Hakan feryat eder durur: . te ondaki zehiri içer ve hemen ölür 
- Bulun benim elmasımı! faydasız. sün. Sana kırk gün izin. 

kim ardından koşsa bir iz bulamaz. Çoouk. razı olur. Kırk gün gezme 

PAPAGANIN MARiFETi 

miş miydi? 
Uzanır, şişeyi alır. Tam vezirle 

Hakanın •gözü önünde başına dikmı
ye hazırlanırken ..• Bir de ne görsfüı. 
Şişen·n içindeki suda pınl pınl bir
şey parlamıyor mıu? Gözlerine in-ı
namaz. Işığa tutar. Yanılmıyor. Bu 
bir elmastrr. F.şsiz büyükUkte, eşsiz 
parlaklıkta bir elmas ..• Zavallı sevin 
cinden çocuk gibi haykırır: 

- Buldum Hakanım, en nihayet 
bin bir ış:ğı, uğur elmasını buldum. 

Şişeyi b'r kaba boşaltırlar. Gerc:ek 
ten pınldıyan şey Hakanın elmast 
imi:>. Onu oraya kim koymuş acaba? 
Niçin koymuşlar? Bunu ne Hakan, 
ne de Ali anlıyamaz amma siz ~lt
nla anhyabilrsiniz. Hani o gece ve
:ıirin çocuğunu boğlıtmaktan kur-

Daha o gün Hakanın bUt1ln hasta· 
lığı geçer. Akşam olmadan yataktan 
kalkar. Çok geçmeden savaş yerin
den iyi haberler gelir. Tabii .. Çünkü: 
Hakanın hastalığı askerlerin negesiui 
kaçırmış, kuvvetlerini kesmişti. O· 
nun iyiliğini duyunca kuvvetleri, ce 
sartıeri artar, düşmanı yenerler. 

Hakan sözünde durur. Aliyi başve
zir yapar. Vezir de buna ses çıkar

maz tabii. Hatt.A sev;nir bile. Çünkü 
yaptığı hırsızlığa çoktan pişman ol· 
muştur: 

Onlar ermif muradına .... 

Miki Postacı 

Hemen bir parça beyaz. parlak kar 
tonun UstUne postacı mikinin beş on 
tane kopyasını şöylece c;ıkannız: ün
ce bir kopya kağıdını bu resmin Us
tilne koyup kopyesini alınız. Sonra 
bu kağıdı kartonun UstUne koyup çiz.. 

diğiniz çizgilerin il.zerinden bir kur

şun kalemle geçiniz. Bu bitince kar· 
tondaki izle.ri ince harita kalemi. ve 

c;inf mürekkeple çiziniz. Siyah yerleri 

doldurunuz. Tarama yerleri ince ince 
çizgileyiniz. 

Mikinin elindeki kartın üstnne 

"mutlu yı'lar., diye yazınız. Her~ 
mi (10 santim eninde, 6 veya 7 san
tim boyunda) uzun bir dört köşe bi
çiminde kesip ~kannız. lşte size en 
~re) -kendi elinizle yaptığmw. icin 
de- en kıymetli beş on tane yllba&I 
kam. Akaama kadar da ha bir yıl 

vaktniz var. Hic; durmavm, hemen 
öğ'retmenlerfnizc. arkadaş1artnı111 bi • 
rer tane yollaVTn. Althırma da adrnTZI 
ya7.mıtV1 unutmayın sakın e mi küçük 
artistler ..• 

1 
TAN • ÇocuJc Eğlence 

Kuponu 1 
1 1 

2 Sonkanun pazar saat 1 de 

Emnönü Halkevi ıalonundaki eğlencemize girebil~ 
için bu kuponu göstermek kafidir. 

~ 

-
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Sok.alı.ta Körebe . ) .. ~a'f"::~c _ ı_:e:i 'fı\ın Caprast .BuJmocas1 
·., ·J""<'~ .,,,,,,. ___ __ - -- -·- · ~u. \~ "ı _;,uı.n i\17.el b<r ':li:'Je-
• ~' ' ~'- \ . -~~- A ,_, • ...(- .r-. _ Çocuk ,.\. . - - ,...ıu1. ~. ' - ~un. 

- ka.f .' ·b-ı5 - Güze\ bir ye~\\ - \lerhamet. 

.Korebe - Buldum, buldum, lia
lük'sun sen. 

-<>--

Beşinci imiş ! 
Haklın - Bu, çiğnediğin adamla

rın altıncısı oluyor. lnk8.r edebilir mi
sin artık?? 

Soför - Affedersiniz Bay hakim. 
Altıncısı değil beşincisi. Birine iki 
kere çarpmıştım. 

-0--

Suç Bunun 

Ne .. @sinde? 

~ 
Oğretmen - Ne 

~ 
bu Nejat, bir ce
min altına altı tür 
tO rakam yazmış
sın. Bunların han· 
gisf doğru? 

- Ne bi'eyim e-fendim. Verdiğiniz 
sayılan altı keretoP-ladım. Altrsm • 
da da başka baş· ka rakam çıktı Bi 
rinden biri doğru dur diye hepsini 
')'azdım. 

--0--

Hesap ,,. __ _,, 
öğretmen - Ba 

a Afrikada yaşı
m altı tane vah
i hayvan ıöylese-

Tren birdenbire durou. :ı. crıt: . ıuJen 

frrlıyan yolcular arasında ihtiyar bir 
kadın kontrolöre sordu: 

- Ne oluyor. oJ?'umt ne oluvonız? 
- Hic;blr şey. Bir ineği c;if!nedik. 
- ineği mi çiğ-n<>dik. Zavallı yol 

dstunde mi duruyordu. 
- Hayır, çiğnemek ic;in arka -

emdan tarlanın ortasına kadar kova
ladık. 

-0--

Övünür ya! 
Baba - Oğlum, bUtUn arkadaş. 

la.rınm karnesi senden iyi. Sen her. 
,eyde mi onlardan ger.'sin? 

Çocuk - Hayır bal ı ığım. Birşey 
de en ilerideyim. Benim yaZ'mı hic; 
biri okuyamaz~ Yalnız beıı okurum. 

nm esme u YlJKARDAN AŞ.AŞIYA.· 
kadar yaklaşma- 1 Hna 2 . no- -R· 1 . sana. - -y· - gru evY emıyen • 

3 - Yanan yer. 

yan~.rbb. ... 
- Ne olur sanki 

1. iye oek miyim ı 

O Beşlik 
Se11:" 01r.ıJn 

~-,, 

'j 
Dilend - Bay, 

bay bana be, ku
ruş verdiniz am
ma kalp. ~

-.... 

I~ Bay- Madem
ki dogru soy1edin. Haydi o beşlik se
nin olsun. 

Hayır, 

Babacığım, 

Tertembrdir! 
~ Baba - Saatim 

Qı ,ıemiyor. G&llba 
temizlenmek isti-

yor. 
Çocuk - u. .. yır,babacığnn terte • 

mizdir, ben onu daha demin ban
yon eoktımı. 

GÖRÜŞ 

ÇOCUK KLOBO 
iSiM: 
Mtı:A fEP •e Noı ......................... 
MEMLrEKET: 
ADRES: 

Kaç Harf Vardır? 
Şu gördilğtl-r

nüz, bir şekil de· 1 
ğil tamam. 14 ta 
ne harftir deı 
sem şaşmu mı 
smız? Dikkatl 
bakınız. Bu han 
leri birer bireı 

bulacaksınız. 

Y ılha~ı Çiçeti 

f t_' 

Yapabilir misiniz? 
On iki kibrit

ten ayni bilyUk • 
lükte altı tane Ur 
köşe yapabili 
misiniz? (Kibrit· 
lerl kmn.a.k, Us
tüste koymak ya 
saktır.) 

'lo 

/\/\ 
\Al 
Arkadaşı 

Nerede? 

.Şu resfmde, bt 
cambaz görüyonı 
nuz.. Dk bakışta 

~ 

~ 
yalnı7.dır. FakJt. l ~ s 
biz bahse gfrerı. - ,. . • b . •. b .. 
ki al d ğil. E.inizie yaptma u çıçegı ugu 

O y DiZ e ·• b bir k 1 rd ı....11 Bir d kad ve u gece ço yer e e a.u.uana· 
ardır e ar aşı bilirsiniz. Meseli: "Paket oyıınu'n 

v 1 . · dikk t daki hediye yerine, oymyacağmıJ 
. yıce a e.. herhangi bir oyunda kazanana milkA-1 

d'.n, arayın baka. f t d". 1 kli lr&;;..+ı .. -1 a ıye, sap arma ren OMll6•" ...... 
hm, cambann ~r. sanlı birer tanecik şekerleme takı) 
kadaş?1~ b~labile. misaf"ırlerinize bu yılba§I hatırası °' 
cek mısınlz · )arak verebilirsiniz. Daha ne bileyim, 

-0--
DOşUndilkc;e lnsanm aklına ne kadaJ 
şey gelir: 

Birkaç lnoe çiçek sapı. Bir tabaka 
kıvırcık, renkli klğıt, bir parça tir4 
alınız. .Kağıdı Mikinln yaptığı gibi 
türlü türlü ufacık yapraklar şeklinde 
kesiniz. Her bir sapa bunlardan bir, 
kaçını iple c;ic:ek gibt bağlayınız. Me-

' seli. gül. karanfil, menekşe. Hangisi~ 
ni yapabilirseni1~ Hattı istersenll 
blitUn bUtiin uydurma bir çiçek. N~ 
kadar kUçük yaparsanız o kadar gUl 
ı:e1 olur. 

ti. 

tsu ımponu doldurup bıır yolla· 
'1TU1 Mukabıhndr gondcrc\:cğımiJ 

:ba lı:artını alır almaz Tan Cocıılı 
.. utht\"""' ,,,,.., --.lnrcnn1·"· 

Bir ay evvel Amerika sahilleri ya
kınlarında deniz Ustilndcn yavaş ya
vaş uçan bir kartal görülmüştür. Bu 
kartal pek bilyilktU. Açık kanadının u 
zunluğu bir metreyi buluyordu. Gö
renler ağır ağır uçuşunu severek fr..•y 
rettiler. Kim bilir nereye gidiyordu? 

1 Scythia posta vapuru ·Boston'dan 
bir gilnlUk uzak bir yere varmıştı. 

YAZISIZ 



Y eyi Yılın ilk Milyorier leri 
TAN 

BAŞMAKALEDEN • 

.(Bap 1 bıdde) _ Bu parayı ne yapacaksınız, Ay yada idi.. Orada çok zengincJt P'a 

nı'•tir. 
şe Hanım?.. kat bolşev:klik çıkınca, buraya gel 

_ Alıp bankaya koyacağım.. Ço- di .. Çok fena hale düştük •. Şimdi, Be 
Talihlilerden en genci Rasim Ber'c cuğumu okuta'cağım.. . . . y<_>ğlunda ~~d.eni eşya satan bir dük 

nıendir. Şişli Terakki l'sesinin seki - _ Küçük oğlunuza vermez m:s:- kinın sahıbi.dır .• 
sinci smıfmda talebe .. Yaşı \5 .• An- ni.z?. Gençtir, biraz gezer, eğlenır.. - Parayı ne yapacaksınız, Ma 
nıet Berkmen mütekait bir ZLt. Y~ı Yahut ta. evlendirirsiniz.. dam?. 
60 kadar .. Büyük anne Zilbeyde 55 _ Oğlumun eline para verir mi Evangiliki gUldtl: 
yaşlarında.. yim hiç? .. yine onun amma .. sır&.- - Iki kızım var .. dedi .• biri 23. 

Yalnız. zavallı Bayan Zllbeyde. beş 1 sı var .. ş meli Bediciğim kim bilir ne öteki 21 yaşında .. 
aydan beri safra kesesei hastalığın • relerde.. bu gece, yılbaşı diye ç:k1l 1

• - Bekar mı? 
dan dolayı yatı.kta yatmaktadır. Ay gitti. Eğleniyor.. Piyango çıkt·gm • - Ne yapacaksmız, hemen tal!p 
,e Demirel ise, Rasimin teyRsidır. 30 dan haberi bile yok.. Numarasını mi oldunuz?. 
yaşlarında, kocası Paya.ata bir lir . bilmiyor. • - Hayır, maalesef iki defa ev~en 
kette çalışıyor. · Radyoya Jınlerken . mek memnu.. kızlannızr evlendıre 

Bayan Ayşe. çok anlatmak lstıyeo cek misiniz. d ye sormak istedim .. 
Genç bir tale6e milyoner bir tavırla, 'lıepim zi ayn ayn silzü- - Eh .. Allah kısmet ederse .. evet. 

Rasim Berkmen zeki, c;alışkan bir yor .. Sonra, sözlerine devam ediyor: Marika Almanyaya gitti. Ora.da ak 
lise talebesi •. Kazandığı servetin is- - Bundan on gUn evveldi .. Biziın rabalanmız var.. Zoiça burada .. 
tikbal:ne ait çizd·ğj programı değiş. apartımanda oturan Madam Evan • Marikanrn daha haberi yok. bile .. Ta 
tırmiyeceğini söylüyor. Diyor ki: giliki var ya.. ona: ''Bir bilet alalım bii çok sevinecek .. Şimdi parayı ban 

_ Karanın doktor olmaktır. Bu dedim.. bana çıkmaz.. talihim yol:- kaya koyaca~:m.. Sonra, ne yapar~ 
k' • tur. Ortaklaşa ve sen'n talihine ıı- ğrmızr düşünürüz.. 

parayı sa .ıyacagnn .. Bir miktarın• taımL,, bileti aldık .. Bu gece. rad· 
anneme vermek isterdim. Fakat ka. Evang"liki. kızlarmm. bundan ~n 

tmi A yomuzu açtık.. Numaralan dinliyo- ra. daha ~abuk ve kolay birer koca 
bul e yor. nnem, bizden ayn bir ruz.. okundu. okundu.. bir türlü bU-
bil t lm1att F k t km d B bulacağından emin bir huzurla, o e a ~ . a a • ona çı a ı. u yUk ikramiye ,..kmıY.ı:·· Elimde •;Un 

rd "'' danm i~inde dolaşryordu .• 
gtınle e c;ok llzOnttım vardı. Ben'nı örOyordum .. bilet te asanm Uzerin-

k d·-· bir k Yeni zenginlere. 1938 ytlmm ha eo sev ıgıın anarya kuşum var. de duruyor.. Boyuna dikkat ediyo-
B. h tt ldU yırb olmasmı temenni ederken: ır a a evvel öldil. Çok ilztl ın rum. Nihayet k,zdım.. c;ıkmıyacak. 
ağladım. Yas içinde ikeıı, bapma ye.. dedim. biletı kaldrrdmı. odan•n orta- - Allah mesut etsin, dedim-
ni bi/ kut kondu. STJla attrm .. CUnkil. numarRlar bit _ Evangiliki ic;ini çekti: 

Fakat, bu kanarya delil. devlet ku mek nzere idi.. Birden 17480 demez - ln~al'ah saadeti de görllrilz. 
IU- mi? aman.. Madamla beraber iki dedi .. 'Zoica, Marika ~vinsin .. 

- Parayı ne yapacaksmn. diye buçuk Ura vermiştik.. timdi yirmı beş Refat Feyzi 
aorduın.. bfn lira altyoruz .•• 

_ Tahsilime devam etmekllğim '- Yansr benim. yans1 onun .• 
1 Bavan Ayşe. ,;in f?l\rmUş. 45 ,aıs 

çhı \Azundır. tabii. Derde doktor o un lannda bir bavandTr. Yirmi beş bin 
ca. açacağım muayenehanemin eer. HradAn bahsP~erken. bUtUn soihtk
nıayesini teşkil edecek. 

_ Çok seviniyor musunuz! 'kanMığını DJuhafaza etmesini bil' • 
1 - Tabii, c;Unkil. bu bileti almak t. yordu. . 
~ ben hisseme dllşen 62.5 kuru,u Kızıma talip mi!:iniz?. 
vermiştim. Şimdi, bu kadar para ea- Davan A ~nin bilet ortağı. B:ı -
bibiyim. yan Evangitiki de ayni Y'tıılarda iki 

kız sahibi. evli bir kadrndtr K0< ~sı 
Hcuta bir ihtiyar Wın mohilvPd .. EvAn~'lM; ıtz bitdiğ; tUrk 
iz, eve gece yansı vardığmm lc;ln. ce ile, heyecanım ifadeye çalışıyor 

bUyUk anne ile, bilytlk baba çoktan du: 
uykuya yatmışlardı. Onlan görOp _ Ko~amta otunnuR yem.-~ yiyor 
ömürlerinin aonbahannda kavuştuk. duk.. ntdvommm da açbk.. Numl\rn 
lan bu servet karşısmda, hislenni tan dinlivonız. Btz!m mımı.ra o·ru • 
öğrenmek mümkün olmadı. nunca. v~mb:d~.,, STçnıihk. Artık 
Ayşe Demirel. en çok heyecanlı o. çok neşel 'ydik .. Kocam evelce Rus-

ikramiyeler nerelerde çıkh? 
500 bin liralık büyük ikramiyenin 

üç parça.SJ tstanbulda. ikisi Ankara 
da. diğerleri Edirne, Malatya ve tz 
mirdedir. 

200 bin liralrk ikramiyenin ise fki 
pRrçast tstanbulda. diğer1eri Burha 
niye, Odemiş, Samsun ve Şa.rköyde 
dir. 

150 bin 1ira1ık1arm da i1dsf şehri 
mizde. diğer bir parçası Ankarada 
çıkmıı:ıtır. -Yüz bin liralık ikramiyE" 
de Ankara. Edirne. Tzmir. Adana vp 
Tzmftte çıkmı~ttr. Henüz bu talihlile 
rin kimler olduıfu helli değildir. 

Eyüpte ba kkaJ Li'ltfinin 13 arb 
dıuıile hPrnher aldr~ 22~59 numanı 
ya da 100 bin lira isabet etmiştir. 

lanı idi. Fotoğrafçılar resim çekmek =-========================= 
Jsterlerken: 

- Aman. durun bakaynn. diyor. 
du •. Kocam da burada yok. Resmim 
gazetelere basılacak. Kızar mı, aca. 
ba?. 

Kocam tlrqsan.. 
Sonra ili.ve ediyordu: 

- Yazın gazeteye de, Payuta oku 
BUD. sevins:n. Fakat. bizim halimiz 
'ftr, çok gUkUr iyidir, ha.. Kocam lyl 
kazanI)'OI'. Fakat, bu servet t.e timdi 
fena mı? 

Bayan Ane Dliilalrele 90rdum: 
- parayı ne yapacak-.! 
- Para ne yapılır? TabU 1'J!9Ce~ 

liz .. OnUmllz sonumuz var •• Fakat 
Yallahi ben bilmem ki ı'mdl-

Bir kere kocaınl• oturup konUfL 
lmt, elbette bir karar vereceğiz. Rad. 

Kazanan 
Yılhqı Tayyare Piyangosu 

dün aktam saat 20 de çekilmiye 
bqlanmıt ve 21 ,30 da bitmittir. 
Kazanan numaralar t11nlardır: 

500.000 lira lrazanan No. 

17480 . 
200.000 lira lramnan No. 

3504 
150.000 liro lıazanan No. 

5627 
100.000 lira h:anan No. 

22959 

Numaralar 
4258 38922 2874115826 29432 33698 

26752 !6872 8803 22764 20176 8016 
32956 26193 20103 27482 19314 19197 

1000 lira kazanan No.lar 
1349 3:>526 36169 16844 15179 25982 
2374 20006 20141 36244 29426 27346 

2322812953 22236 17000 30416 10018 
6608 28597 28114 20015 17694 25830 

32976 32359 23884 198:54 23500 29536 
2405 20892 28657 8776 23502 20512 

37702 21180 22830 1527 29892 38145 
31322 31922 6333 5343 29090 4266 
7380 32098 10927 4033 26.150 36840 

19508 36172 48M 48512273210561 
18265 20884 114~ 8321 25178 31817 
19109 3592 34917 883610705 1426 
21591 24652 3706136963 27802 tS099 
34544 24363 12329 24950 :YOYU açmıt, numaralan dinli)\")l'duk '10.000 lira lra%C111an No. 

Birden 17480 deyince kulaklanmıza 33837 500 lira kazanan No.lar 
inanamadık.. Bir daha tekrar edince 

BU i 12658 29602 19501 25851 3711 9241 
artık ttlphemiz kalmanutb. et ıu 60.000 llra kazanan No. 16191 24941 7493 28185 4131 12553 
tf&~da. cadde tız,erindeki. kate başm 14833 10264 6188 1812 t98."i2 21855 39878 
c1aki ttıtUncüden almlftık. Talih bu.. 27549 28297 22195 31920 30016 288."i2 
:Bu1111ıca. geliyor, lDll&DJ anyor. Od S0.000 lira lrasanan No. 25.">11 2088 30575 36676 235R91R207 
\)UÇUk lirlmız bof& gitmedi. 8361 22757 26024 23674 10870 17953 297()R 
Tanıam yirmi bet bin liraya dlln 20764 9285 205.."'i2 4908102~ 13451 

g,ecedeııberi sahip bulunan bu l\lle • 30.000 lira lrm:anan No. 219R7 t9R06 20966 20RO 5.'S.'i3 305.11 
del! batka. iki talihli daha var .. Bell' 166!l3 6479 31361 5159 22810 4431 
de. bunlar da ~ bin lira d6rt ki 36940 5467 14446 1383610010 809 25121 
11'!8 detn. Ud kifiye dllftlyor. 2D.OOO lira kazancın No. 12211 37151297152~208 24321 75!50 
, 1J bin lirayı alan iki Wıt1 21879 3002217349 26.100195~216982 
! j"ıııe Şioiide. ArpUUyu aokatJJıda 3561 25383 32056 351473380712660 23054 

1938 
Yılına 
Girerken 

(Başı 1 incide) 

rak daha iyiy1 ha.zırlamıya da devam 
ettik. Ilk beş yıl plam günü gUnUnt 
tahakkuk etti. Ziraat, sanayi. ma. 
dencilik, elektrifikasyon gibi sahalar. 
da daha verimli bir istikbalin hazır. 
lıkları, esaslı bir şekilde ilerledi. 

H iç arkası kesilmiyen bu c;a. 
1.ışmalann ortasında Başve. 

killikte bir değişiklik oldu. lsmet 1. 
nönü kabinesinin yerine Celil Bayar 
kab;nesi geçti. 

Başvekil makamındaki 1vı şahsi 

değ;şikliğinin umumi gidig istikame. 
ti ve çalışma usulleri il.zerinde hiçbir 
tesiri olamazdı. 

ÇUnkil Atatilrkiln milU rehber sıfa 
tile Türk milletinin mukadderatına 

verdiği esaslı bir istıkamet vardır ki. 
şahıslann tes=rinden ve her tllrlU i,'e

cPCi his ve tesir!erden üstün kalır vt: 
hakiki ihtiyaçların müspet icaı•lamıtı 
uygun. devamlı ve istikrarlı bir ınki. 
şaf temin eder. 

lsmet lnönUntln bir bılallp htlkO.. 
metinin başvekilliği gibi a.ğır bır yü. 
kil fasılasız surette on iki sene taşı. 
dıktan sonra haklı bir istirahat iste. 
mes;nden tabil bir şey olamıyacağı 
-:tibi Celll Bayar hük-. TY'f'tindım r• 
ı.yni milli programın tahakkuku için 
ayni istikametlerde çalışmıya tfenm. 
1an başka bir şey beklenemezdi. 

Y 1lnız şurası vardır ki. Türk in. 
kılabmın sırasile yaptığı bil. 

ü k hamleler, hep 111 şekilde olmu~ 

tur: 
Ehemmiyet ve tmkln ba~tndan 

hangi hamlenin sırası gelmiş9e bit 
tlln kuvvetler o hamle nzerine top. 
lanmış ve bu sayede daima ta.nı re. 
rim alınmıştır. 

Demiryolu programmm tamamlan 
ması, Hatay işi ve bet yıllık plihı ci
bi mühim hamleler tamam old•ıktan 
sonra toplu bir surette uğraşacağJ. 

mız ig, memleketin umumi hayaunı 

daha rasyonel ve verimli esaslara gö. 
re kurmaktı. !dazinin bir mirası şek. 
linde devam eden birtakım zihniyet. 
ler ve idare usullerinin yerine Der· 
tekniğin icaplanm koymıya sıra gel. 
mtıtL 

A tattırk11n açıht nutku ve hll
killnetin programı. tam nrası 

gelmiı olan bu faydalı hamleni ı tfa. 
delerile doluClur. Ankarada bir çok 
htisaa heyetleri bu ifadeleri tıth•ks 

sahasma geçirecek ameli pJAnlar Oze 
rinde çalı§ıyorlar ve hazırWdu ya. 
pıyorlar. 

1938 yıh içinde bu pllnlarm adım 
adnn hayata BOku!duğunu gere<"~~z. 

Milli rehberim4zin. doğru )Ohı daı. 
ma görmesi ve bulması uyetr'.,de 
nırk milleti mukadderatına tam ml
naslle hlkim bulunuyor. OlUm tehli 
kesini çok yakından görmüş ve en 
bQytlk kasırgalar karşısmda b ıka 
kudretini ve mukavemetini isb&t et. 
mit bir millet sıfatile etaiz bir milll 
biİ'lik kurmqtur. Sınıf farla, ld .... '<'ji 
kavgası tanımıyarak varyetin hatlı. 
ki lcaplarma göre. bu aene de nen 
harekete devam edecek ve bal'Jl sev. 
giat. emniyet ve istikrar umumi haya 
tm berrakhiı ve temizliği bakrmm • 
dan harlct Aleme gittikçe daba canlı 
b~ örnek olacaktır. 

1938 yılmı gi11er ytlz!e "9 ,,:,_..,fn. 
1fkle karflla.mamJz için her eebep var. 
dJr. 

Ahmet Emin YALMAN 
Nuf"et apartmanmda oturan BaJ'l.O z• lramtıan 'N, 4023 21762503211514 8240 23042 
:&.~ ve Ba ... n Evangilikl. IS.000 ıra o. 2028013347 5914 514 22955 6R05 16362 38243 2545 3618 374li3 16895 
~Wan A~ Perf,eY, ytmd bet bin 16439 11784 2614912506 2364316752 39211 23182 8732 29049 33648 22491 2918 

346152851014353 31100 27310 3211~ 38513 2:5096 9070 2328 2000112713 
liraı.f1 lllılbl bir lnl&1l olarak. karp. 10.000 lira kazanan No.lar 3868 6787 37665 21322 30674 24M 622 22611 2914133~12739 SM7" 
JDllSl_!>tlr Dete çıkb. Dk lllSsll: •zL 6692 6162 8399 16559 1436 2361.30014 27115 4485 1S902 32070 26406 31890 24290 3907118lS38 
. -Poinmu ptbDl. declL Evim 1A867. 1oq4 26941 7:.1412418421743 ~26 3658 32103 8141 5600 36338 
~lzt, nasıl da bulup pce yan. 1894'1 21342 21504 25352 3785417MO ııans 325112S213720~ 2336 3122211836 6614 11483 11076 
• Pfinlz? 28275 31655 ~7414 13775 2!'5.~ 17ROO 37871 894~ 27251 363139058119701899417275 

ka tetmf• ne Ane Bamna. :le S.000 lira kazanan No.lar 124~7 234!'i2 21M~ ~7M9 ~MM 2116~ 4136 ~ 38374 24166 1628 28422 
zifemtz bu detfl mı• 13319 29215 39218 6901 239~D 1~?.20 20RM ~!'i1413234411M7 S00424592141412883816707 22449 

dfk,. • siz gueteciler. dodl:. Aml1& 38962 2468 2258 14881 11R1~ ~OR77139M ~~n4R 21~9 27Rfm 20376 6914 21613 33756 15439 34280 
çıkan her ,eyi yazm&JI • 30391 9324 21984 32411 ~Mıl ~~2? 2? 72a~ Tını ~!'i~A 391 10363 SM3 12537 25848 27999 

B 16915 11914 1-63 ~AAAlt ?0l~4 ~~!'if)2 ?•A•!'i 2'7~.41 !4474!4 ~·t\1 36198 24749 l~ 58:5() 24111 7083 
aöytereem onu yazın•:ı.. 1. l!.1 6-rrsv ~ .... ft e .......... ı.t: 1n1R ?$l0.~A 2!WM 1R?M 1!W'\ 25773 17330 3355 ~ 1337133998 
kadar hic para ytlzO gönni 26650 506 39624 ~?ı~1 l1M? 24A7? 2'0AA ı2ııı;10 ~RM 3207 864 35153 1:5897 17768 27M1 
nlar değiliz .. Sevincimiz. he 2000 lira kazanan No.lar M41 ~172~ ~4AAR ~4 4A 1'14R 3"'\"rT 27970 S087 303M 26185 27:501 3.1642 
ız 6yle ayuka çıkacak :ca- 3137 800330481 299~ 6533 21709 MDın 2ınıa 2~227 9!'i.'ÇR ~nııı;~ 2R134 17175 11144 34982. 5761 9929 12628 
•. Kocam avukattı.. _Avukat 21831 '792 73-d 3167 30182 7929 11oı;~ 2DAA4 1M!'i5 5671 • 1~ 2M!'i.~ 29824 23090 22740292501417S 3279J 
rtev •• Şimdi Ud oltum var •. mıe 2528 21908 891119367 21:S72 26751 8110 10231 M1 0099 180063530518999100101208130891\ 
at Mustafa Hlmlt.. biri ~ 34036 14724 10518 11840 11S064 30805 32394 20R58 3AA2t 591 20 r 8889 1:S018 16020 27865 30486 14841 

v.. Bu kiiçilk oğlumdur. 14821 36482 mıs 3363:5 18446 24300 13268 37755 6182 38637 30849 38330 9:5 14106 36368 29843 1437133967 
~~~ ~~~~~~~~~~~~m~~~~~ 

.iııfmda ~. ---;.....t.,,!'. 27316 871211490 2513 20212 1749718485 36776 33056 37488'13482 3"88 3'm50 881~ 392' 

Çıngır ının Bağına Topla
nan Sanat Eser !eri 

(Baş1 J iar.lde) 
rmm nezareti altında kaldınlmış, fa 
kat müzelerden hiçbirinin yolunu tut 
mamıştır. 

DUn resmini neşrettiğimiz ve fo. 
toğrafla valinın arsasında bulundu. 
ğunu tesbit ettiğim z taşlar, başlık. 
ıar ve kaideler, Rüstempaşa camii. 
nin aütun ve başlrklan s; tilinde
dir. Mimar Sinan devrine ait olması 
li.zımgelır. Asarıatikadan olduğu vt: 
tar hi kıymetleri bulunduğu muhaıt. 
kaktır. 

Hükllmet asanatikanm muhafaza 
sına hususi bir ehemm yet vermek. 
tedir. Bunların buausi ellere geçme. 
mesi. toplanılıp muhafaza edılm~:;ı 

için KUltilr Bakanlığı müteaddit t:ı. 
mimler yapmıştır. 

Asarıatika Kanunu mucibince de: 

ten modern olarak yapılacak bir bina 
la da bu gibi sütun ann kullanılma 
ı düşünlmediğı beyan ve keyfiyetin 
ashihi rica olunur." 

• 
TAN - Bu mektup bizim yQBd,k-

lanmızın esasını teyit edıyor ve Ud 
büyük mermer sütununun e!ilt za. 
manlardanberi Kadıköyünde bir eo
kağm kenarında yatmakta olduğuııU 
anlatıyor. Halk Partisı bına u:şa ko 
mısyonunun plan hakkında siiyle • 
dikler. !'\Özler. Partinir Kndıkö:-- mer 
kezınin bu taşlara cıddi biı alaka 
gösterdiği ve yeni binanın bir tara 
fında kullanmayı düşündüğü hakkm 
:iaki yazdıklarımızı tekzip etmiyor. 
DüşUnil'en şekil. Kadtköy tarafmda 
bulunan bu iki sütunla d·ğer buıw 
benzer eserleri yeni bma.:iakı avl• 
nun bir tarafına tophyarnk hem mu 
hafaza etmek hem de btoaıım et~ 
fmda böyle kıymetli ım"'ıt ekrierl 
bulunmasını tem:n etmekti. 

Gerek hususi ve gerek uınumi yer. 
ıerde bulunan asarıatikadan taşhır 
ve saire- yerinden kaldırılamaz, bo1}lJ 
lamaz. tahr p edilemez, deği~tinle. 
mez. satılamaz ve satın alınamaz. 
Aksine hareket edenler para cezasın ===========---
dan maada bir aydan bir seneye ka. yeni Kab.ne 
dar hapsedilirler. 

Eski eserlere karşı ıstanbul Bele. ·şe E aş'ayınca 
diye Reismin gösterdiği mUbali.ts·~ 
bk yalnız bu. tarihi siltunlann kendı (Başı 1 incide) 
arsasına nakled lmesinden ibaret dt- tarını satarak yabancı para alnuya 
ğildir. Tarihi kıymeti olan binalarda 'laş1amışlardtr. 
ki eski 'sanat eserlerınin ortadan kıtık Romen gazetelerinin neşriyat.ma 
maaı senelerden beri devam etmekte. f göre. yeni parli.mento 17 şubatta ti 
dir. Hemen her gazete vakit vakit hedilecek ve yeni intihabat .relecek 
bu meseleye dikkati celbetmiş, fa. 
kat lstanbul Belediyesi hiçbir zama."I ilkbaharda yapılacaktır Şimdilik be 
kulak vermemiştir. Hattl meraklı lediye meclisleri ile departmanlar 
gazeteciler, ortada bili bir kı~~ bu meclisleri yerine vekil komisvool&r 
lunan mermer sütunlanndan ızı kay ikame edilecektir. Münakali.t Nazın 
bolanlann, yapılan neşrıyat ilze- umumiyetle Romen gazeteleri muhar 
rine geri geldiğini araştırdıklan ıa. rirlerine verilmPkte olan demlryolu 
man giden gelecek yerde az zaman nasolannı Yahudi gazetecilerden ge 
evvel gördüklerinin ortadan_ kaybol-

ka ri almıştır. 
duğunu görmüşlerdir. Bu zıyan r. 
lık senelerce pervasızca devam et. Anlaı:nldığma göre. Rrımanvı.dald 
m.ieCr. Yahudiler kontrol A1tmı. almıtcak ve 

memlekette kaç Yahudinin kRJabne 
Me9ih paftl medresuİ ceği tesbit edilccPk bu mikdnrm ~ıt.rl 

kaça ıcıtılmıf? --inde kalan Yahuciner mE"m1Pk0 tt•n 
Tekkeleri ve tUrbeleri kapatan "Tkan1ac11kl11rdır. Yahtırli1PT tıtrıthn 

kanundan aonra lstanbuldaki bütün rfen i~1etilni~; ~övlE"nPTı 1 nn 000 umu 
medreseler de idarei hususiyeyt- mf ev kapatılmış bulunuyor. 
geçmişti Burada hususi idare lağve Yeni Haricive Nıızın Mit'Pft'G ba 
dildikten sonra bUtUn mdreseler bele ı;ln Ceknslova kva HıtrMvf' Nutrl!l8 
dlyeye geçti. .,,r tf'll"Mlf e"ÖndPt"'P'l'"P1.r ththtı ııırln fl!f 

Aksarayda Sadrlzam Murat 'Pa'9 r'kf mesai edE"ee~n1 ve .,... 
nm camii avlusunda Mesih Pata tara rlnk; tanı$11\aV1 sajt'amlamak !cirı idi 
fmdan yapılan tarihi ve mimari kıy ·~le 1tnbıntm 2"E"1f'M-k tnnhıntmaclaD 
meti ytlksek olan Mesih Paşa medre •cr;fsıdP fldprP~ni bıtd'rmfı:ııtfr 
sesi de bu arada belediyeye ~işt.ı Rnm11nvn Rarlt'fw Nnm ~·"ftf 
Belediye yol açmak için bu medretsf" q:rllt?i Hınicfveo knmi~ri Llt·.~nfa 
yt satılığa çıkanmı ve ankumı 600 ria tP.S~k' mP~ıtfdPn m""m"'"" ,,,,.,.. 
liraya birisine ihale etmiştir. Şimdi """' bild•T'f"TI hfr mesaj glSndermı. ft 
nıaden'eri yer yüzünde pek ukalan ~""'• almTırttr. 
renkli menner aUtunlarile . kıymetli Lnndra 31 fTANl - Rnm.anvıııda 
sUtun baflıklarile beraber 600 lira gi kf teh<-~dQ; vUrllnden ft'l.lva ,,.. A.I 
bf az bfT paraya satılan bu medreaE' •rutnVtıd,. hissnlnnıtn M"1!1t'f'1 onemnu 
nin bir gl1n cayır cayır yıkılması niyet iE",-am etmf"ktM!lr ffl~f• P't. 
TUrk ve lsllm eserleri mllzest direk "h11th~in yE"nl vta bflvO.k bir ıııavaffa 
törll Bay Abdlllkadir Erdoğ.anm na !nvf'ti s11vrlmı1rtndtr. 
zan dikkatini celbetmlş ve oraya kıt Bulırari.tan Y aluıJi i.teml)'Of' 
dar giderek yıkma işiyle ali.kadar ol- Snfya. 31 c A.A.) _ iyi matf\mat 
mut ve medresenin llstUndekı kitahE" alan mahf ,.ilerden ~nildı~nf! srörw 
leri almak iatemipe de yıkıcılar ken hilki\~P.t Romanyadan Yahudnerbl 
dislne: ınuhargretıni menetmiştir Zira yeal 

,._ Biz medreseyi tdtabeterile. sil Gnp h!ıkömetinin bam tem~ 
tunlarfle beraber sabn aldık. Bir iğ tE"dbirlen almasına ve hunur ıısertne 
ne bile vermeyiz." demişlerdir. ':le Yahudilerin Romanyayı 3'ketml 

Mtlze mlldUrll bu kitabenin tarlbf sine intizaı edi~mktedir. -

kıymeti olduiunu ve hUkikmete ha E•ki ittilaklar 
ber vereceğini a6yliyerk kitabeyi 
zorla yrlncılardan atmış ve mllzeslne Bllkref, 31 tA.A.l - Bqvek't Ga. 
naklettirmiştlr. Bay Abdill'kadir bu ga. radyoda aöyledıği bir nutukta. 
kitabevf kurtanrken de yrlncılara: Romanyanm mevcut ittifak ve dost. 

_ Siz bunu albyQz ıtraya naaıt a luklanna riayet eyliyeceğinl ve Et.nils 
rmnz! Yalntz buradaki .Utuntar att1 E"kalliyeUerin hukukuna ttnrmet e;. 
bin lira eder. demf19 ve onlardan da · deceğini bildirmiş ve bundan 1011r& • 

- Ne ya'Palnn, Belediye iıattl. biz cümle demiftlr ki: 
de aldık. Cevabım alnufbr. •- HUkt\met birkaç prensipten D. 

• ham almaktadır. Bunlar Romen miL 

Dlhl Kadık8y Halk Partisi fnta ko !etinin mlnevf intibahı tc;tn. hıriBU • 
mtayonundan tu mektubu aldık: yahlık fikri. lrraUık fikri ve devleti. 

-ran gazetainln 31 BlrincfkAnun tetkll eden milletin imttyazlandır. 
tarihli ntııhasmda eski zamanlardan Hllkt\met lbnn gelen teclbırlerl L 
bert bir eokatm 'kenarmda yatmalı yolla alacaktır. Bu yollardan biri. 
"a bulunan lld bOyOk menner sttt1• yeni kanunlar çıkarılmasıdır ti ba 
.,un KadıklSv Halk Partiıf bfnut YR 'lususta. hUkfimet çatışması içın ~ 
"ılırken bundan lstffR"4- f'di'metri df net. teşk'I edemıyecck olan bugU~~ 
ıftn01dUfl1 ve hıttA f'tlnıb yeri bik parllmentonun feshı esnasında dahi 
•ıuaar'ıtndığma dair bir fıkra g6r0 fazla ızahat venlecekttr ikinci YOl L 
.,,o,ttır. se kararnameler yoludur ... 

Bu blnanm pllnJan benOz mftNLh,. Belgrat. 31 (A.A.) - D. N B. mu 
'taya konulmut ve ffth'ak eden m: ha.birinin 6ğrendiğine göre, dahiliye 
ınarlardan hanglafnin ptlm kazanaca nazrn, Romanyadan ~len Yabudf .a.. 
~ ancak bir buçuk ay eonra belli ota kmınm önllne geçmek Uzere Yugnıstav 
catmdan mevcut olmıyaD bir projede hudut muhafaza makarnlarma bazı 

bu Blltunı&rm yeri o~ ve za ahıe lntlar edilmektedir. 
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!!lmll--------------------.·--------...1 ... --------------------~-----. NOEL· BABA 
(Başı 6 lllClda) 

tı ayağı tutuyordu. O da boş dur
an.adı. Herkesle beraber o <\a dere
beylcrinin hesabını görme işine iş 1 
tirak etti .. Vaktiyle kendisine da
yak atan derebeyini çok aradı. Fa 1 

kat bulamadı. Bu derebeyi sınır 
dışına kaçmıştJ .. 

Noel Baba sustu. Ortalıkta tıs 
bile yoktu .. Bu esnada kapıdan bir 
ses: 

- Noel Baba, dedi, neye sus- 1 
tun?. Masalın alt tarafını neye an 1 
!atmıyorsun?.. I 

Noel Baba başını kaldırdı: 
- Masalım burada bitiyor, de-

m. ~ 
- Hayır Noel Baba, sen yanılı

,.orsun ! .. Senin masalın ancak bu 
akşam sonuna erecek. Sen şimdi 
bize şu çuvalda saklı duran şeyi 

göster! .. 
Noel Baba çamm yanından bir 

kaç adım aynldı. O zaman herkes 
çamın arkasında durmakta olan 
kocaman çuvalı gördü. Çuvalın ağ
zı srmsıkı bağlı idi. Köy bekçisi 
birkaç adım ileri attı .. Çuvalın ağ
zını çözdil ve: 

- Haydi bakalım bey zadem, 
dedi, çık dışan. 

N 
oel Baba yine dile geldi: 

- O nerenin "bey zade,, 
si, dedi, o hırsızın biri 

- Hayır Noel Baba!. Zannetti
ğin gibi bu küçük bir hırsız değil- 1 
dir. Bu, senin masalında ismi ge-
sen derebeyinin torunudur. l 

Bu köyün en yaşlısı Taras ~a· 
kariçti. O herkesi bilir ve tanırdı. 1 

Sınıftakilerin hepsi hemen hep bir ı 
ağızdan: 

- Taras MakariÇi buraya çağı- 1 
rm! .. O muhakkak bunu tanır .. Di 
ye bağırdılar. f 

Herkes etrafına bakmmıya ve 

1 Taras Makarlçi aramıya başladı. 

Biltün bu konşulanlan dikkatle 
C!inlemetke olan Noel Baba, çuva
la yaklaşrt. Içindeki adama dikkat 
le baktı. V:e: 

- Bu hakikaten derebeyinln to
runu imiş, dedi. Ve ellerini kaldıra 
rak evve'a bıyıklannı, sonra da 
eakalmı çıkardı. Uzerindeki pa
muktan elbiseyi attı. O zaman her 
kes canlı ve sevimli çehrcsifle 
karşılarında durmakta olan Taras 
Makariç'e bakmıya başladı. 

Bu yılbşı köy çocuklarmı mah
zun etmek fstemiyen Taras Maka
riç, istemiye. ist.emiye Noel Baba 
romnn oynamıştı. 

Yeni yıla girerken 
(Başı 5 incide) 

1erioe almız, ister hayula anma ye
rine: 
G~ 1937 nln cu.nına rahmet 1 Pe. 

ki, onun canına raJır et, ya geleceği 
uasıı karşılıyalmı r 

Yooo ! falcılık, Ufürlik9UJUk yasak! 
~a bir tekerleme \•ardır: (kena.rwıa 
bak bezini al, anasına bak kızını al) 
derler. Biz ~e\irlp şöylP. dıye biliriz: 
Gidenine bak, gelenin1 al? 

Yazanı 
'.ALI RIZA SEYFi 

Medeni ve Münevver Bir Vatandaşın İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları ı ._ ______________________ __ 

YILBAŞI HEDİYESi 

KiTAPTIR. 
Şemseddin Sami'nin Kamusu Fransevisinden sonra bütün 

ihtiyaçları karfılıyan, bütün kelimeleri ve en son ilmi ve tek
nik tabirleri içine alan Fransızca büyük 10.ğat: 

3 Cilt 

Fransızca • Türkçe Resimli 
BÜYÜK DİL KILAVUZU'dur. 

iki cildi Fransızca kelime ve terimleri, üçüncü cildi Türkçe 
kelimelerin Fransızca karşılıklarını, Fransızcaya diğer diller
den geçen İavlan, Fransızcada değişik ,ekiller alan Türkçe 
tarih ve coğrafya adlarını ve Fransızca kıyasi ve gayri kı
yaai fiilleri ihtiva eder. Birinci ve ikinci ciltlerin tanesi 4 er 
üçüncü cilt 4,5 liradır. Her üç cildi 12,5 liradır. 

En son şiir Kitapları 

AkıncıTürl<ü 'eri Bir Selvi 
FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL 

Yayla türküleri, kışla tür
küleri ve destanlar diye üç 
kısma ayrılan vatani ve mil
li netideleri ihtiva eder. 

Fiyab 30 kunıttur. 
• 

YUMAK 
• 

Mehmet Behçet Yazar 
" 

Gö ges·nde 
YUSUF ZIYA ORTAÇ 

Güzide tairimizin en son 
tiirleridir. 

Fiyab 30 kuruftur. 

KUŞ 
Cıvıltıları 

YUSUF ZIYA ORTAÇ 
Değerli tair ve edibimi- En sevimli ve zarif çocuk 

zin en ıon fİİrlerinin mec- netideleridir. 
muuıdır. Fiyab 50 kuruştur. Fiyatı 30 kuruftur. 

En doğru, en muntazam ve rakamları 

göze çarpan duvar takvimleri 

YENİ TAKVİM 'dir 
Bu duvar takvimlerinin büyüğü 25, küçüğü 15 kuruttur. 

Mahmut Ragıp Uluğ'un 

Muhtıralı Takvimi Ragıp 
bitmek üzeredir. Almakta istical ediniz. 

Kıymeti Pey parası 
Lira K. Lira K. 
1093 04 82 00 Şehremininde eski ·Cafer ağa yeni Ereğli mah. Saray 

meydanı cad. Günaydın sokak 20 No. ıu•zemini renkli 
Karasiman döşeli bir taşlık 1ki sofa ve dört oda bir 
mutfak iki hela vesaireyi müştemil maa bahçe bir bab 
hanenin tamamı. (6031) 

157 80 11 85 Yedikule Fatih Sultan Mehmet mahallesinde Gazlı 
çeşmede Cami sokağında eski 11 ve No: taj 19 No:lu 
108 metre arsaııın tamamı. (2594) 

23.'l 00 17 65 Beyazıt mahallesinde Çadırcılar caddesinde 80, 82 
No. lu ve tamamı iki metre murabbaında bulunan 
dükkan. (4021) 

178 42 13 35 Dayehatun mahallesinde Büyiik Yenihan arkası üst 
kat dL'.7a.rISmda eski 8 yeni 5 No. lu odanın tamamı. 
(836) 

54 66 4 10 Fatih Dülgerzade mahallesi Haffafhane sokağında 

eski 76, yeni 42 No. lu ve tamamı 12,48 metre 
murabbaında bulunan arsa (5945) 

Yukanda yazılı emlak satılmak üzere on beş gün müddetle açık artt.rr 
maya çıkanlmıştır. İhalesi 12-1-938 Çarşamba günü saat 15 de yapıla 
caktır. İsteklilerin MahHilat Kalemine gelmeleri. 

Veznedar Aranıyor 
T. C. Ziraat Bankası lstanbul Şubesinden : 
Bazı şube ve ajanslarmuzda çalıştı nlmak üzere veznedar atmacaktır. 

Taliplerin bilfiil veznedarlıkta çalış atak iyice yetişmiş ve her veçhile iti
mada layik 40 yaşından yukarı olma mnları ve bankamıza intisap için ara 
nılan evsafı haiz bulunmaları Jıi.zır.1d ır. Isteklilerln fazla izahat almak il· 
zere şubemiz muhasebesine m~racaa tlan. (8680) 

Yozgat Belediye Reisliğinden: 
Belediyemiz namına bir lağun temizleme cihazı satın alınacağından 

talip olanların Yozgat belediyesine müracaatları ilan olunur. 

O~üncü Mıntaka Etıbba Odası Baıkanlrğından : 
27 Birincikıi.nun 1937 Pazartesi günü toplanacağı ilan edilen Heyeti U 

mumiye içtimaı, nizamnamede tasrih edilen ekseriyet hAsıl olmadığı ci 

1 
betle 15 gün sonraya tehir edilmiştir. 

Bu toplantının 10 lkincikanun 1938 Pazartesi günü saat 18,30 da yapı 
lacağı oda üyelerine ilan olunur. (8739) 

l 
1 
1 

Diyarbakır Nafıa Müdürlüğünden: 
l - Talip çıkmadığından yeniden arttırma ve eksiltmeye konulan 34,230 

lira 92 kuru§ keşif bedelli Diyarbakır Lise Paviyonu inşaatıdır. 
2 - Bu işe ait ewak şunlardır: 
a) Eksiltme şartnamesi 
b) Miı.kavele Projesi 
c) Ek hususi ve Ek fenni şartname 
d) Bayındırlık ve yazı işleri genel ve fennt şartnameleri, 

e) Bu evrak Nafia dairesinde görülebilir. Ve istenebilir. 
3 - Bu iş 17- 1- 1938 Pazartesi günü saat 11 de kapalı r.art usuliyl? 

Diyanbaktr Na.fia MüdUrlüğünde yapılacaktır. 
._____ Kanaat Kitabevi ____ _. 

COLUM~DA ~Dak şDrke'lt:Dlfillln 
Yeni Sene Sürprizi 1 • 

Sahnelerde halkın rağl>etini kazanan 

CÜRMÜ MEŞHUT kanunu var 

söz atdmaz tJ --:!!'-
Bayanlara 

ve . 1KT1 SA r 
PARA KADRi BILMIYEN SORUM SORUM SORONOR. 

namındaki eser aevimli okuyucularımız 

Bayan Süzan ve Beşi ktaşlı Kemal Şenman 
taraflanndan plaklarımıza okunarak aalıta çıkarılmıt olduğunu 

arzeder ve sayın müfterilerimizin yeni senelerini kutlularız. 

4 - Eksiltmiye girebilmek için (2567) lira (32) kuruşluk muvakkat te-
minat vermek ve aşağrdaki vesikaları ibraz etmek l!zmıdır. 

A - Nafia Vek!letlnden alınmış inşaat müteahhitlik vesikası. 
B - 1937· yılma ait ticaret odası vesikası .. 
5 - Taliplerin Pazartesi ihale saatinden bir saat evvel Komisyon reisli 

ğine makbuz mukabili vermeleri. Postadaki geçikmeler kabul emlmez. 
(8732) 

lktısat Vekaleti lç Ticaret Umum Müdürlüğünden : 
Ürben Yangın Sigorta Şirketinin Türkiye Umumi Vekili bu kere müra 

caatla 31-1-1937 tarihinden itibaren Türkiyedeki muamelatını kat ve 
tsı..sfiyeye karar verildiğini ve bilcümle poliçe muhataralan ve hasaratı ve 
hazineye kal'§ı tahakkuk etmiş ve edecek borçlan İstanbul Umuin Sigorta 
Şirketine devredildiğini bildirmiş ve İstanbul Umum Sigorta Şirketi de de 
vir işini aynen kabul etmiştir. Keyfiyet kanuni hükümlere muvafık görül 
müş olmakla Ürben Yangm Sigorta Şirketile alakası olanların 1stanbulda 
Galata Sigorta Hanında İstanbul Umum S•gorta Şirketine ve icabında tk. 
tısat Vekaletine müracaat etmeleri ilAn olunur. 

AK.DEJYIZ KAPLANLARI - No. 62 E 

m k Bayram Harvlç Umanmda lng\llz !erden ald•ğı barutu yerleştire- ... ,..... __ 
Amiral Direyldn arasında bulunan dört ki§lye binlerce halk gözlerile yi 

yeceklermiş gibi bakıyorlar. 
çıkanldılar: 

Kraliçe dedi ki: ~ 

- .. -
l - 1 - 938 

1 

PüRliDLi 
En güzel müshil ilacıdır. 
Lezzeti hoş, içiıni şampan
ya kadar lezizdir. Kabızlık
tan tikayet edenler haftada 
bir defa PORGOLIN alma
lıdırlar. Baraakları temiz
ler, mikropları öldürür, grip 
ve soğuk alma neticesi ha
sıl olan yüksek hanu-eti der
hal düşürür. 

f iyab 40 kurutl"ul'. 

Ceflc!lO ~lF'9Un 
Tıbbi Müstahzarlar 

Laboratuvarı 

.------11!!. 
LESiKALSiN 
GRANtJL€ 

Havi olduğu LESlTlN ve 
FOSFATLAR vücudü bes
ler. Umumi zafiyet, kansız
lık,genç kız ve kadınların 
nevraftEiU ~i sinir..,,uh
ranlarınm önüne geçer. Ha
riçten g eTt sari ha :hk 
mikroplanna karşı koyacak 
vücudün ilk müdafaa ordu
su olan kanın beyaz yuvar
laklarını çoğaltır. Bu suret
le LESITtN GRANULE kul
lananlar, TlFO, ZATOR
REE, YILANCIK ve AK
ClGER VEREM! gibi sari 
hutahklara karşı koyarlar. 
Lezzeti çikolata gibidir. Ko
laylıkla ıu ile yutulabilir. 

Celc11 Ergun 
Tıbbi M üstahzaTlaT 

Laboratııvan 

Reaaanıı: 

MONlF FEHiM 

rek tekrar Santa Katerinanın peşine düştü. La.kin takibinin dördüncü gü
nü büyük kalyon fımaDSlZ bir fırtına ile 1skoçya kayaları llzerlne dllşe 
rck kimse kurtulmaksızm parçalandığından Türk kaptanı tekrar Harvi 
çe döndü. İngilizlerle birleşti. 

O gece Londra sarayında verilen btlylik ziyafette smnalı esvaplarile 

Türk kahramanları, İngiliz sarayı ve deniz adamlan arasında görilntl 

yorlar. Bir aralık Kraliçe Eliza.beth, İngiltereyi kurtaran kahraman 
Türk denizcilerini görmek istem!şti. 

"- İkf milletin tarihinde <51mez bit' dostluli yaratan l!lôn mubarcbe 
nin bir hltırası olalak şu altın zlnci rli madalyonları kabul edinil.;' 

Şimdi Kraliçe Elizabeth'in emriyle tngilterede 'şenlikler yapı:lıyor, ki 
liselerde dualar yiiksliyordu. Kendilerini kurtaran Amiral ve kaptaz:lan 

s8rmek, alkıflamak için ..:etenler alay &"eÇerken amiral Sir Valteı- Ralig ile lki dakika sonra cesur TUrk leventleri Kralice Ellza.beth'.fn huzuruna 

Ve Türk kahramanları ertesi gün Aksungura atlayıp engin denize 

~dılar. 1 
B J T..- ..- = 

~ 
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40 eenelik tecrübe 
ve emniyet 

GRiP, BAŞ ve DIŞ AGRILARI 

NEVRAUI, ARTRITIZM, ROMATiZMA 

ve bütün airtlarını dindirir. 

p 1. 
I~ ,.. d1t hamr memeleriacle, bum memelerinin lier tllrlO 

iltibapJarmda, cerahatleamit liatBJlerde, kana7&11 baaur me
IDelerinin teda.Wnde cladn& IDUftffalayetle tif&JI temin eder. 

Daima Sağlam Kalmak 
)'ea).ere: :Midelerinden mmtarib olanlara, lıazımsızlıktan flki.yet 
ere ve bl6rl a1amrJONa dl yenlere kan ve can wdcl, meehur 

g&bargu çlft1til mer'&J8rmda fenni bir pldlde yetiathilen binlerce 
01UD1arm elt)eriDden ,aptm,11 olan. : 

Hüseyin Avni Akçabo~az 
YOGURDU 

tavsiye otunur. Tenekenin yan tara.fmdaki etikete dikkat ediniz. 
8atlf mahaUi: Tllt1lDgllmrllk No. 10. Telefon: 23li81 
ııerır. yazıhane: Merkez IW No. 75. Tel. 23717 

Tophane, Beyoflu, Qbaııgir, Pangaltı, Maçka, Kurtulut. 
. 8llllt ~y. 8ehremaneti, Beyuıda 

HERG'ON KAKYONET SERvtstMtZ VARDm. 
r ..an evvel te~fon pttf~ni,; takdirde voffurt evintze kadar gelir. 

Bunun için bütün BOYAMA TEMiZLEME 
ve YIKAMA 

Hakikaten ; ne gUzel ve ne beyaz 
dişlere malik bulunuyorsunuz !.. 

' 
,. Jale,, Kolynos diş macunu dişlerinizi 
ne çabuk beyazlatmış ve parlatmıı olduğu 
na hayran oluyorum. Bu tecrübeyi gör 
dükten sonra birçok müstahzarat arasın 

da donuk ~ sa.rarm:ış dişleri 

KOLYNOS 
kıadar beyazlatan ve parlatan bir etine 

~rV"l~B-·~K._,.,N~A~P-P~._,.,..,_i~ .......... 

Deniz mecmuasının yeni eene 
Kyısı renkli f.otoğraflarla C50 
sahife olarak çıkmaktadlr. Bu 
8&yıda bilhaasa V ANGOLU ge. 
mileri ve bir 

Sellellk Den.Is ~ 
fevkalide bir IUJ"ette tertip edll
miltir. Bütün denizi sevenlere 
hararetle tavsiye olunur. Fiatı 
20 kuruştur. 

Tevzi evi: Galata Merkez Rıh 
t11m han Kaptan ve Makiniatler ce 

- miyeU. Telefon 49211 

~ tndi eCüni:s, 
~~ 

daha rasgelmedim. Sanki öz terkibinde ----------
bir gençlik kaynağı var!.. 

Kullanması çok idareli ve herkesin sevdiği ve boş.landığı Ameıilwı 
KOLYNOS diş macunu kullanınız!. 

KOL YNOS tamamen teksif edilmiş olduğu cihetle kuru fırça tızerine bir 
santimetre koymak kifid.fr. Kullamşı çok 18.tif ve ekonomiktir. 

inhisarlar istanbul 
Başmüdürlüğünden: 

ÇamaltI memlahasmda sureti mahsusa.da tesis edilmiş olan bıce 
tuz değirmenlerinde fennt bir surette ihzar olunan ve evvelce kilo 

su "5,25" kuruş hesabile elli kiloluk çuvalı "262,5" kuruşa Ktıları . 
mutfak tuzunun 1-1-938 tarihin den itibaren halk tarafmdan ko

laylıkla tedarikini temin maksadiyle kilosu 3,80 kuruş hesabiyle 
elli kiloluk çuvalı 190 kuruşa indirilmiştir. 

Çuval bedeli, tuz fiatma dahil olduğundan miişterilerden ayrıca 
çuval bedeli almmıyacaktır. (8726) 

Tabip ve Eczacı Allnac.ak: 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden : 
İki tabip ile bir eczacı almacaktır. İsteklilerin şartlan 6lllam&k ii7.ere 

istida ve birer hal tercümesi ile Umum Müdürlüğe mUracaatlan (8731) 

Maliye Vekaletinden: 
Eısld brmız beş kuııışluklarla yUz paralıklar ve nikel kırk pa1'8.lıklar 

1-1-938 tarihinden itibaren bir sene nihayetinde yani 1-1-939 tali 
hinde tamamen tedavülden ka.ldınlacalrtı. 

Keyfiyet 2257 numaralı kanunun sekizinci maddesi mucibince DAn olu 
nur. (8620) 

, 

Uykusuzluk, asabi öksü

riilder, uabt u.yıflık, bat 
ve yarım bq atruı, bat dön

mesi, baygınlık, çarpmb ve 

ainirden ileri gelen bütün 

rahataızbkla.n iyi eder. 

-· 19 3 8 
Matbuat Almanağı çıktı 

Kiltilphanenidn en güzel eseridir, 
1937 yıl.mm tarihi, ea meşhur muhar 

rirlerin makaleleri - Gündelik, haf 
talık, aylık cuete •• mecmualarda 
isimlerini cördiltilnlb biltiin mubar 
rirlerin reaimleri, iatatiatilder - fa7 
dalı bilgiler, 

FIY A Ti 50 KURUSTUR 
Bütün kitap~dan ara:vıım 
Toptan 1&t11 Yer\: Istanbal 

BASIN KURUMU - Taksim 

--------..... 
MOREFTE RAKI 

FABRIKASI 
yeni aenenizi kutlular • . 

Çünkü~ 

tecrübe etmedi. 
Hakilmtm taniye ederiz. 

Boğaz ve ıöiüa nezlelerin
de, ökaüriikte ve umumiyet
le boğaz hutalrklarmda çok 
faydalr bir putildir. Bilhu
aa bu havalarda cebinizde 
bir kutu P ASTIL MIDAT 
bulundurunamz nezleye 
kartı vücuc:lünüzG müdafaa 
Mmit olununaz. 

H-. eczanede fiyatı 25 
kunlf. 

H. Paea deposuna bir sene zarfında vUrut edecek 40,000 Ton Maden ________ ,_ ....... 
Celcil Ergun 

Tıbbi Miidaharlar 
Laboratrzoan 

k6mtırilnUn Vagonlardan yere boşaltJlınatJr ve yerden Maktna ve Vagon

lara yükletilmesi Jei 7-1-938 tarihine müsa<Ut Cuma gftrU saat l:S del=----------. H. Paşa Gar binaaı dahilinde 1 nci l§letme Komlsyonu taratmdaıı kapa.- .. _________ .. 

lı mrf usuliyle ihalesi yapilacaktır. tıııl 
Beher Ton Kömürün tahliyesi için 10 k11rUf ve tahmil için de 13 kuruş 

muhammen bedel komnqtur. 
İsteklilerin 890 lira muvakkat teminat ile kQunun tayin ettiği vesika

lan resmi gazetelerin 7--6-936 tarih ve 3297 No: lu nHahaamda bıti-
1&1' etmif olan talimatname dairesinde almm11 vesika ve tekliflerin ay
ni gUıı saat 14 e kadar Komisyon retslifine verilmelll Ibmıdır. Bu ile 
ait l&rbıameler H. Pqa Depo Şefliğiyle R. Pqada l ncl ifletme KomJa. 
yonu tarafmdaıı pa.ramz olarak verilir. (859) 

•• • • 
M11hammen bedeli 2694 lira 40 kuruş oJuı T kalem muhtelif cins ve 

eb'atta duble sllt beyaz, duble buslu ve teı lSrgWü cam ne Jılarailya biçi
mi cam kiremit 10. 1. 1938 pazartesi gUntt saat 10,30 da Haydarpqada 
gar binası içindeki kamlayon tarafından açi:k eksiltme ne eatm alrnacak
tD'. 

Bu işe girmek lsteyen>erin kanunun tayin ettifl vesaik "" 202 lira 8 
kuruşluk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günU saatine kadar 
komisyona mtlracaatlan llmnchr. 

Bu ile ait eartnameler Haydarp&l&da Ga.r bbıuı içindeki Ktmalma ko-
misyonu tarafından J>&r"8IZ olarak ~. (85158) 

Aka Gündüz 'ün 
TAN gaet..u.Je 
ADSIZ ROMAN 
o.Jile ,..._,ilen 

Milt ve yaıanmıı edebi romancltr. 
• Fiyatı 100 kuru,. 

,.__. _____ iiiiiiii Kanaat Kitabevi_ .. 

KIŞ GEİ.DI, HAVALAR 
SOCUDU • . 

Bu sert ha'V'&lardan vücu
dünüzün EL ve YOZ kıamı 
müteeuir olur. Buna çare 
her a1qam yatarken haJcjkl 
acıbadem yatmc:luı yapd-
IDlf: 

Krem METAMORFDZ'la 
yüzünüze ve ellerinize ma
eaj yapmaktır. Yüzdeki bu
ftlfU)duklar, çiller, ahiJce. 
Jer, kat'inen zail olur. El
lerin çatlamasına mlnl ola
cak ve JWDUtaldıtım temin 
edecek olan krem META
MORFOZ'u nrarla eczane
lerden ve ıtriyat maiaza)a,. 

SKi 
Elbiseleri 

Hazır ve JlllD8l'lama 
Yalam 

\ 

\ \ MAYER 
~ ., Mağ~nda 
~ Beyotlu, l8tlldll 

No. 8'79 

SAÇ BAKiMi 

rmdan iMeyiniz. N 1 Z A M 
Celal Ergun Kepekleri ve uç dökfllmeeini teda-

Sahibt: Ahmet Emin l'A.UIA.N. Umumi Neeriyatı idare Eden: s. SALIM Tıb~,!~ vi eden teıdrl mtlcerreb bir DlQCbr. 

Gazetecllik ve NlllJiyat Tllrk Ltmltet 6lrketl Be•ldJiı yer rAN Matbaası '11111 _________ ... ----------· 

Y VRUNUN gürbüz, tombul. sağlam, neşeli olmasını istersen FOSFOTjN NECATi yedir. Bahcekaoı SALll IECATI 



12 

... ~ı-·• '"' . ~ • t\ ... ~.. 1 , .. : ,,. ,.• ·', 
1 . ,, ' ... , 

...... 
"' 7' ~. 

l. . ·~·r, ol,·!, :"' 

... -t •• - - • 

TAN 1-1-938 
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