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Türkiye 
Bir Fransız 
Müstemlekesi midir? 

Fransa, Almanya ile 
Anlaşmaya Çalışıyor 

Parti 
Grupunda 

Baıvekilin Beyanatı 

t+tifakla Tasvip Olundu 
Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

Türkiye, lıtiklal Harbinden ev

•el bir F ramız yarım müeteml&

keai man.zaruı arzederdi: 

Sinemalarda filmler franaızca 
gösterilir, 
Mağaza ve dükkinlarm lev

halan franaızca yazıla, 
Sokaklarda ve meclialercle 

Bir Pakt imzası Muhtemel 
Dün Yine Şiddetli Bir Nutuk Söyliyen Hitler 

"Almanya, Sulhü Kabul Ettirmiye Kadirdir .. Dedi 

Ankara, 8 (A.A.) - Cümhuriyet 
Halk Partisi B. M. M. grupu umumi 
heyeti bugün (8 - 11 - 938J saat 15 te 
reis vekili Trabzon mebusu Hasan 
Sakanın başkanlığında toplandı. 

Söz alarak kürsüye gelen Başve -

kil Celal Bayar Büyük Mıllet Mecli-

"Münih Anlaşması Zihniyeti 
içinde Herşeyi Yapabiliriz.,, 

Hükümdar Parlamentoda Milli Müdafaa 

Ve Askerliğin Tesisi Lüzumundan Bahsetti 
Londra, 8 (TAN) 

- İngiltere kral 
ve kraliçesi bugü.rı 
parlamentoyu aç. 
mışlardır. Kral a· 
çış nutkunu oku -
muştur. 

Nutukta en dik
kate değer nokta 
lardan biri kralın 
gelecek yaz mev -
siminde Amerika 
Birleşik cümhuri 
yetlerini ziyaret e
deceğini söyleme
si idi. 

Kral bu ziyaret
ten bahsederken i
ki memleket ara -
sındnki dostluğa 

hararetli bir lisan 
ne işaret etmiş _ Kral ve Kralirenin Parlamentoya 
tir. Bugün Ameri giderken alınmıf re.imlerinden 
kada da resmi bir tebliğ neşrolun- manya kralının bu ay içinde Fransa 
muştur. Kral İngiltrenein yabancı reisicümhurunun önümüzdeki se -
devletlerle munasebetlerine §U şe - ne zarfında İngiltereye yapacaklan 

" -Hükumet, iyi anlaşmanın Mü- ziyaretleri memnuniyetle kaydel -

franarzca konUfUlur • 
Mekteplerimizde fraııaaca o

kutWm, 

Londra, 8 (Hususi) - Londrada 
gayriresmi surtete çıkan bir şayıaya 
göre Fransa ile Almanya arasında, 

herhangi ihtilaf yüzünden harbe mü 
racaat etmemek için bir deklaras
yon imza edilecek ve bu deklarasyon, 
Mister Çemberlayn ile Her Hit]er a-

nih anlaşmasının zihniyeti dahilin - mcktedir. 
sinin tatili devresinde cereyan eden de inkişafını teşci için herşeyi yap • Fırkalar, arzu ettikleri takdirde 

dahili ve harici bütün mesai hakkın- mağa hazırdır.,, hükUmet Uzak Şarkta bir itilaf viı -

Ticarethanelerde franaızca kul
lanılır, 

da Hatay ve Dersim işleri de dahil Kral, İtalya ile münasebatın ye- cudc getirmeğe amadedir. 

olduğu halde uzun izahatta bulun- niden teessüs etmiş olmasını ve Ro- (Devamı Sa. 12 Sü. Z de) 

ı~nrvL ..... 

Türkiyede frannzca, Mııırda F ransanın i•tihraçlan 
1
ingilizceden daha çok yayıllDJf- Diğer taraftan İngiltere, Fransa ve 

-"-...ıı ımx ••J>ııcnft Oıal!IXnt. m~A };fr~ HtffYıJWd:?Tn'f:;~ s ld v 
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~e.n ~onra, umumi ~e!et, hükum.et re- oyu ugunu ay onra 
ısının beyanatını ıttüakla tasvıp et-
mjştir. 

tı. Bu bir yarım müstemleke Almanya arasında biT takım anJaş -
lna.nzarası idi • malar için zemin hazırlamak üzere te 

şebbüsler vuku bulduğu rivayet e -
Zaten o devirde Fransa da. Tiirki- diliyor. Pariste çıkan Övr gazetesin-

Ruznamede başkaca görüşülecek zabıtadan 0••gv renen otel 
mevzu olmadığından salı günü ~opla 

nılmak üzere celseye nihayet veril-

Yeyı bir nüfuz mmtakası telakki de Madam Tabui şu malumatı veri
~Yordu. Mektepleriyle, hastanele- yor: 

n:le, misyonerleriyle, muhtelif "İngiltere hükumeti, Çemberlayn 
ınustenıleke müesseseleriyle Türki- ile Lord Halliaksın Parise seyahat
yeyi Yarını müstemleke haline koy- }erini hatırlatmak için Hender<;on -
mıya çalışıyordu. dan Berlinde Hitler ve etrafındakiler 

miştir. 

Bir Ana Günü 
istiyoruz 

* neı.dinde bir anket yapmasını müs- Tan, bugün bir içtimai vazıfe-
Fakat İstikıAı' Harbinden sonra tacel olarak istemiştir. Anketin he- nin yerine getirilmesine önayak 

Tü . vaziyet değişti. Fransanın defi, Almanya ile demokrasiler ara- olmak istiyor. Günlük hayAtın 
İkirkiyede hiçbir iddiaSt kalmadı. sında müzakerat icrasının mümkün medeni insana yükledıği bin bir 

llle.tnleket arasında tam müsavi olup olmıyacağını, tayyareler yüzde- Franaız Ba,vekili iş ve tasa çok defa onun knndi-
devletler vaziyeti hasıl oldu. Fransız sinin tesbiti ve harbin insanileştiril· Daladiye ne ve yakınlanna karşı ye:ıne 
P.ropaganda müesseseleri faaliyetle- mesi için bir hava itilAfı akdi için getirmeye borçlu olduğu vazi-
nni durdurdular ve genye kalımlar müzakerelerde bulunmak kabil olup meselesini müzakere etmek Qzere feleri hatırlayamamasına st-bep 
da rejimin prensiplerine uy:Jııya olmadığını anlamaktır. Milletler Cemiyetine dönmesi mev - olduğu içindir ki; Avrupa vı: A-
mecbur oldular. Bu suretle Almanyanın, hiç olmaz zuubahsolacaktır. Filvaki eski Alman merikada bu işleri hır takvim 

5· _, sa Alman müstemlekelerinin iadesi (Devamı Sa, 12 Sü. 4 te) intizamına sokmak yolunu tut-

1 
ıne. DlQ.Jarda filmler .:.rk-

çe e,ti, 1.u muşlardır. Fransaıiaki iyilik 
haftası, Almanyadaki yeşil haf-Mağa.za ve du-kk'" ı 1 J G bA ç• d ta b' d ak b an arın ev- , ız e topr ayıramı, hı-

halan türkçeletti, • a po nya 1 ar 1 1 ne e ristiyanlarda ölü günıJ yapılma-
Sokak ve nıediılerde fran- sı lazım gelen vazifelerin edası-

sızca terkedildi, Taarruza Hazırlandı nı tanzim için konmuş takvim 
Mekteplerde franarzca h'" _ tarihleridir. 

kim d·ı 1 - L a Tan, hayatımızı, terbiyemizi ı o ma&tan çıkarıldı. 
ve varlığımızın temelıni kendi

Hulba memlekette milli istiklAl Hunanda 400 Bin Kiti Tahıit Edildi Çinmer ne borçlu olduğumuz analarımı-
duygusu yan müstemleke d 1• za karşı senenin muayyen bır' .. c b k "t " evrm n Zaf K d ki B·ıd· • 1 
bu un u 

0 
u eserlerini silmiye ça- Liuıanda er azan ı arını ı ırıy.or ar gününde bir cemile yapmak. o-

ııştı. na karşı şükran hislerimizı iz-
~aka~.b~gün hala bu eski zihni- Nevyork, 8 (Hususi) - Japonya hariciyesi, aakeri harekatın har etmek için bazı garp mem-

yetın otu tezahürlerine tek tük akmda Şanai, Hupen, Hunan ve Kuangei eyaletlerine tetmil ede- leketlerinde olduğu ~bi bı~de 
şahit olmakta devam edıyoruz Y b 1 'h edb 1 · 1 1 de bir (Ana günü) tesisini tek-

H .1. bir k · ceğı'nı' bı'ldirmit .ve. y.a an.er .arm ı tiyat t ir erı ama arını, ve 
a a ço yerlerde Türkçenin lif ediyor. Dilinde "Ana gibı yir 

,,anına Fransızcayı da '!" ha .. .:. çekilmelennı, ııtemıttır, lm ,, 
·' 

1 ave etmek- ..... o az darbımeselini söyliyen 
ten kendimizi alamıyoruz. J a bu suretle garbi Çine Japonlar 13,000 ölü ve 30,000 yaralı Türkün anasına karşı ne derin 

Hala birçok i'lerde Fransız pro- k apo:ay ~til8 siyasetini ıdame etti- vermişlerdir. Bu da Çin ordusunun bri sevgi ve saygı ile bağlı ol-
pagandasına göz yumuyoruz. a~ini göstermiş oluyor. dağılmadığını, bilakis kuvvetledlğini duğunda şüphe etmedi:ıiı:miz ıçin 

ır: 1 · · t · · ' rece6 f d .. t k ed' 6 • 
l\usa mı ıs ersınız. Size birkaç Ja n karargahı tara ın an neşre- gos erme t ır. bu teşebbüsümüzün karllerimi-

tane sayabilirim: dile~ir tebliğde Çinlilerin Japo~ .i- Çin harp gemileri garp nehri üze- zin geniş mikyasta tasvibine 
Yabancılara ve seyyahlara satılan leri yürüyüşüne karşı eelmek ıçın rinde bir taarruza iştirak etmişler ve mazhar olacağını umuyoruz. 

T okatlıyanın Gümüş Takımlarını Çalan Eski Aşçı 
Erzincanda Y akalan~rak Eşyalarla 

Buraya Getirildi ve Adliyeye 
Beraber 

Verildi 
Bir hafta evvel, Tokathyan otelinin müdürüne, Polis ikinci Şo. 

besine mensup bir sivil taharri memuru müracaat ediyor, ve: 

- Bayım... diyor, otelinizde bir ı hırsızlı kvakası olmuştur: Bu iti -
hırsızlık vakası olmuş. Ben, sizden barla taharri memuru haklıdır. 
b~ vaka hakkında malumat iste - Fakat Tokatlıyan otelinde hiç 
mıye geldim' kimsenin bir şeyi çalınmamış, kay-

Otel müdürü, taharri memurunun bolrnamıştır( 
bu iddiasını haklı bir teessür ve de- Otel müdürü de bunu iddia et -
rin bir hayretle tekzip ediyor. mekte haklıdır• ' 

- Bir yanlışlık olacak. Otelimiz - Tuhaflığa bakın ki, size yukarıda 
deki küçük bir hırsızlık vakası bile ki garip konuşmaya sebep olan va
olmamıştır. kayı anlatabilmek için, söze taa Er 
ika istinaden iddiasında ve talabein- zincandan başlamak mecburiyetin -

Taharri memuru, cebindeki vesa- de bulunuyoruz: 
de ısrar ediyor. Bundan birkaç ay vveel, Erzin-
"- Otelinizde bir hırsızlık vaka- can zabıtasının elin Şabaen oğlu fs-

sı geçtiğ muhakkaktır. mail adında şüpheli bir adam ge -
İkit~rafın da iddialarında mü - çiyor. Bir hırsızlık suçundan yaka

temadı!.en •. haklı oldukları anlaşı - yı polise kaptırmış olan bu adamın 
yor: Çunku Tokatlıyan otelinde bir <De\·amı Sa. 12 Sü. 5 te) 

Frankistlerin Yeni Zaferleri 

kartpostallann üzerinde verilen Hunan vilayetinde takriben 4~0.~00 Kantonun elli kilometre garbine çı - Bu tezimizi kuvvetlendirmek 
l·zahat hala Fransızcadır. kı'•ı' tahşı't etmı'• olduklannı bıldir - irin yarından ı'tiba uht lif l•panyada b' b b J 

Y s kanlan Çin kuvvetlerini himaye et- , ren m e ır om ar ıman manzarası 
Birçok ticari müesseselerde hala· kted' meslek ve sanata mensup z~a- Lo d 

8 
(TAN İ 

me ır. mişlerdir. Japonlar zayıf bir muka- çy n ra ) s d ı d Fransızca hakimdir. Hong-Kongdan bildirildiğine göre, tın analarına nelerlru borçlu ol- cümh i ' t k 
1 

- panya a ce en eğini bildiriyorsa da, Frankist 
ta'nlarda hala Fransızcadan ı'stı'fa- bır' "'-~t~anberi Lı'uuın civarında vemetten.sonra 5,7 pusluk beş top bı dukla .. ~ _ ur ye • uvvet eri Segri nehri ler bu haberlerı tekzip ve Ebre neh-

mu tııU r- nnı 05• .,nip sütunlanmıza uzerinde anı bir mukabıl ta . . . de edı'lir. b 1 olmaktadır rakarak çekı'lmı'şlerdı'r -.,.ırec· e~-. arruz rıne vararak bır kasabavı ışgal et -çok.. kanlı .muhee~e er . . n-, 6"" 
Fakat bunların en mühimmi hala I' .... _._ _ _ _ _ _ yap~~ ve. Ebre cephesi üzerindeki tiklerini iddia edıyorlar. FrAııko 

---~~~~~~~~~::::::=:===:=:==:==:==:=:::::::::::::::::::::::::::::::::ıL•~ ... --~--:_'--:_':...:•:...:•=:•:---:....._:,:•~·~.._~-.~·~·=--~_..~"9~t~azyiki~~~haf:::~ill~e~tm~ek~~·~te~Mll!L....a.&a.au.c..ııa..ıLJ.a. ........ .._ __ _... ...... ____ _.....~ ......... (Devamı Sa. ız SU. 3 te) 
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SUAL VE 1 

_..._...CEVAP..-.. 
Kahvenin Men§•İ 

S. - Kahve ilJ.k defa nerede ve 
kimin tarafından kullanılmıştır? 

C. - Kahvenin tar1hi pek belli 
değildir. Eski' Yunanlılar ve Romalı
lar kahve içmezlerdi. Kahvenin va• 
tanı olarak Habcşlstam gösterirler. 
Zannedildiğine göre, fik defa bir 
Habeş papnzı kahvenin tenbih edici 
hassasını, kahve dnnelerini yiyen 
kcç:lerindc görmilş ve sonra kavura
rak kendisi de yemiştir. 

Bugün tçtlğimlz şekilde kahveyi 
ilk defa Arnplar kullanmışlardır. 

-<>--
s. - Dünyanın en eski paııayın 

hnngisidir? 
C. - Kiltllk paıar ve muvakkat 

panayırlnrı bir tarafa buakırsak, 

700 senedcnheri her ıene muntaıa· 

man kurulan bh-Jcik panayu Lelp· 
zig panayırıdır. Biltün deilılkllk
lcre ratmen bu panayır her ıene 

muntazaman kurulmuıtur. 
S. - Naıllcrln kullandıktan uç

lan kırık ha~ ne ifade eder? 
C. - Bu iıaretin menıelni vaıınh 

-olarak bulamamtılardır. 
Eski Girit ve Yunan vazolarında 

.ta bu işuetlere rastlanmıştır. Daha 
slyade Arilerln en eski aembolU ola· 
rak kabul olunmaktadır. Bu itarete 
muhtelif mlUetler muhtelif saman
larda başka baıka mlnalar vermlı
lerdir. 

Fakat daha çok bu işaret talih 
alametidir. Naziler onu Art senıbolU 
olarak benimsemişlerdir. 

--0-

s. - Korsanlık nedir ve ne \'akit 
başlamıştır?. 

C. - D<"nb: şak"Oerine korsan de
nilir. İlk korsanlık eski Romalılar 
devrinde ba~lamıstır. Afrikanın Şi
mal sahilleri korsan yatağı idi. Bu 
korsanlar bir zamantar Jül Sezan 
bile kaçırnuşlnrdır. 

DENİZ VE LİMAN 

"Etrüsk .. için Tazminat 
istenmesi Muhtemel 
Denttbankın EtrüSk v-apuru üze

rindeki tetkikleri ilerlemiştir. Htnüz 
resmi bir mallımat verilmemekle be
raber geminin ilerideki seferlerinde 
5 milden fazla sürat temin edemi
yeceği zanediliyor. Bu mesele üzerin
de gemiyi yapan Almaıı grupu ile 
Denitbarık arasında muhabereye gi
rişilmiştir. Denizbankın, bir tazmi -
nat istemek kararında olduğu soyle
niyor. 

Şirketi Hayriyenln 
Kıı Tarifesi 

Mudanya vapur 
Seferleri değişti 

--o-

Kış Tarifesi Bu Pazar 
Tatblka Baılancak 

Dentzbank, ~nllrnüJ:deki pazar g«ı
nü kalkacak posta ile Mudanya hat
tında kış tarifesini tatbika başlaya
caktır. 

Yeni tarifeye göre Mudanya pos
talan İstanbuldan pazar, salı, çar
şamba cuma ve cumartesi günleri sa· 
at 9 da kalkacaktır Pazar ve Çar -
şamba postaları Armudluya uğra -
yarak Gemliğe ksdar gidecek ve er
tesi günler Gt!mlikten kalkıp gene 
Armudluya uğrayarak saat 15,05 te 
İstanbula dönecektir 

Salı, cuma, cumartesi postalan da 
doğruca Mudımyaya gidip ayni gün 
Mudanyadan dör.erek saat 16.45 te 
lstanbula varacaklardır. 

MÜTEFERRİK 

Halk s,ndığı Bu Ay 

içinde Açılıyor 
Küçük esnafa yapılacak yardırn -

lar içln İstanbulda kurulacak olan 
Halk sandığına ait hazırlıklar biti
rilmek üzeredir Sandık, Ankarada 
kurulmuş olan Halk bankasına ait 
nlıamnameye uygun şekilde faali -
yete geçecektir 

Sandık sermayesine vilayet 7500, 
belediye 2500 lira ile iştirak edecek
lerdir. Bunlardan başka Ankara 
Halk bankası İktısat vekaleti, Zira
at bankası İstanbul Ticaret odası ve 
Parti esnaf teşkilah da sandık ser -
mayesine iştirak etmektedir. Halk 
sandığı 15 güne kadar. Şehinşah Peh
levi caddesinde eski Sanayi ve Maa
din Bankası binasında faaliyete g~ 
çecektir. 

Eyüptekl AJhane 
Hazırlanıyor 

Evkaf idaresinin Eyilpte açma~a 
knrar verdiği aşhane on güne kadar 
hazırlanmış olacaktır Evkaf müdü
rü evvelki gUn Eyübe giderek bura
daki inşaatı göz.ien geçirmiştir. 
Topkapıdaki aşhaneye ait hazır • 

Iıklar da ilerlemıştir Bu aşhaneler
de fakirlere yemek dağıtılacaktır. 

Almanya ve Amerika 

20 Milyon Kilo Tütün 

Alacaklar Şirketi Hayriye ve Denizbank ya
kın sahillerin vapur tarifeleri kanu
nuevvelin birinden itibaren de~iştt- Tütnn piyasasının bu ayın on be
rilecek ve kış tarifelerinin tatbıkine şinde İzmirde açılması beklenmek -

tedir. Bu sene en önemli alıcılar Albaşlanacaktır. Şirketi Hayriye tari-

TAN 

Belediye . Tedbir Alacak 

Odun, kömür fiatları 
Sebepsiz yere yükseldi 
Şehrimizde 325 Bin Çeki Odun, 6 Milyon Kilodan 
Fazla da Kömür Stoku Bulunduğu Anlaşılıyor 

Soğukların başlamasile, fstanbu -
lun eski derdi tazelenmiş, odun ve 
kömür fiatleri artmıştır. Kesilmiş 

kuru meşenin çekisi 400 kuruştur. 

Kesilmiş yaş meşenin çekisi 360 ku
ruştur. Sel odunu ismi verilen gür • 
genler ise 375 kuruşa satılmaktadır. 

Bugünlerde bütün İstanbullular 
kışlık yakacak tedarikine koyulduk
ları için, odun ve kömür iskeleleri 
çok kalabalıktır Dün, Yentkapı, Da
vutpaşa, Fındık}: ve Tekirdağ iske
leleri alıcılarla dolu idi 

Odun fiatlerinin bu kadar yük -
sek olmasında hiç bir sebeb yoktur. 
Belediyenin yaptığı tetkiklerden an· 
!aşılmıştır ki şehrimizde kafi ve 
fazla mıktarda odun vardır. 

Bir kısım depocular el birliği ile 
fiatleri yükseltmektedirler 

Son ormanları koruma kanunu 
mucibince, odun kesilmesi yasak e -
dildiği, az od~n geldl~ Jlyialan doğ. 
ru değildir İ<:tanbul civarındaki bü· 
tün ormanlardan ihtiyaç niırbetinde 
odun kesilmesine müsaade edilmek· 
tedir. Geçen sen~ kesilip bu sene 
şehrimize getirilcm odun mıktarı 

735 bin ceki, yaııi 34 milyon kilo ka· 
dardır. Bu sene kışın fazla olacağı 

yolundaki tahminler üzerine. depo· 
cular, ya:r.ın kesilen 120 bin çeki yaş 
odunu da tstanbula getirtmişler ve 
depo etmişlerdir. 

Şehir içindeki depolarda geçen 
kıştan kalma 70 bin çeki odun daha 
vardır. Bu hesaba göre, İstanbulda 
:;z:1 Lıln ~ c:ı..ı. J """ ' oo .... t . oıı . ... 

dun stoku mevc'Jttur. Bu yekuna, 

Trakya ve Anadolunun Karadeniz 
sahillerinden, Mo.rmara havzasından 
ve Bulgarlsthndan getirilen odunlar 
dahil değildir 

Kömür vattye~ de odununkine 
benziyor. Bu sene Trakyadan ı;tan
bula 3 milyon kilodan faıla odun 
kömürü gelmiştSr. Bulgaristandan 
gelen kömür mıktan da bir buçuk 
milyon kiloyu gecmektedir. Bundan 
başka kayık ve arabalarla, son dört 
ay içinde Şile ve civarından lstanbu
la dört milyon ltilodan fazla kömür 
l?'elmiştir. 

Bugün fstanbulda stok olarak 6 
milyon kilodan fazla kömür bulun
duğu anlaşılmaktadır. Son seneler .. 
de, İstanbulda kömOr sarfiyatı odu
na nisbetle artmıştır. 

Bu stoklardan başka, halen Sa -
karya ağzında .Akçeşehir, Şile ve 
Marmaranın Yalova Kapıdağı civa
nnda külliyetli mıktarda odun ve 
kömür beklemektedir Bunlan İs • 
tanbula getirmek için kafi nakil va
sıtası bulunamadığı söylenmektedir. 
Bu malı, İstanbuldaki bazı mahrukat 
tacirleri, olduklan yerde gayet ucuz 
olarak satın almı~lardır. 

Kömür fiatlerjne gelince, şöyle -
dir: Bulgar kömiırü kilosu beş ku -
ruştan, Trakya kömürü dört otuz 
paradan, Trakya sıra kömürü dôrt 
on paradan satılmaktadır. 

Odun ve kömür fiatlerlnln da-
ha !azla yükselmemesi ve bazı esnaf 
tarafından ihtlk&ra meydan veril 
-~·-,,· "' 

lüğü icabeden te~birlerl alacaktır. 
·------K11tn11nnnııanu 1nmnnmmmm111.,.u111•ıw.,111u•ı"""''""" ·-------

ÜNİVERSİTEDE 

Fakülte Teşkilatı Bu 
Yıl Genişletilemiyor 
Fakültelerde talebe fazlalığı kar

şısında mevcut teşkilatın süratle 
geni~letilmesi imkAnlan araştırıl -
mış, fakat bu sene için hiç bir ilave 
yapılamıyacağı anla§ılmıştır. 

Maarif Vekaleti, bu vaziyetin ge -

lecek yıl düzeltilebileceğini alaka -

darlara blldirml~ir. 
Yalnız blrinclkAnundan itibaren 

biyoloji enstitüsi\nde ders yapan hu

MAARİFTE: 

Muallimler Arasında 

Yeni Değiıikllkler 
Lise ve orta mektep muallimleri a

rasında yapılan tayin ve nakillere 

aid dun Maarif müdürlüğüne bildi

rilen liste fUdur: 
Kandllll kız ltsesl fransızca öğret

menliğine Leyll, Denizli lisesi eski 

muz.ik stajyeri Orhan İsparta orta o
kulu muzlk stajyerliğine, İstanbul 
kıı orta okulu frans1zca öğretmeni 

kuk talbeleri Üniversitede açılan Zeliha Karagilmrük orta okuluna, 

Y.eniden 3 yatı 
Okulu açılacak 
Gelecek Yll için de 
Tahsisat Ayrılıyor . 

Yalova, Çatalca ve Sapancadaki • 
lerden başka bu sene şehrirn12de fiç 
yatı mclttebl daha açılacaktır. 

Gelecek yıl da; Sarıyer ve Eyilp 
kazalan için Ayazağada, Kartal ve 
Üsküdar için de Kartalda müşterek 
birer yatı okulu kurulacaktır. 

Bunlar, için lOr.umlu tahsisat ge
lecek yıl bütçesiııe konulacaktır. 

İstanbul vilaveti dahilinde yeni
den 50 ilk mektep. 10 orta meKtebitı 
aç1lacağı hakkında dün bir aktam 
gazetesinin yazdığı haber doğru de
ğildir. 

Gelecek yıllarda açılacak orta 
mektepler hakkında da henüz veril
miş bir karar yoktur 

9. 11 • 938 
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Vatandaşla Mülakat 

lstan.bulun Bitip 
Tükenmiyen Su Derdi 

C.C. Aykut imzası ilie mek -
tup yazan bir okuyucumuz: 

"Şu, diyor, su derdi öteden • 
beri, Tutanhulun müzmin der -
dldir. Fakat bana öyle geliyor 
ki. ba derdin mümıinliğine. bi· 
:zim gibil, bu derdi tedavi ile nğ-' 
raşanlar da inanmış bulunuyor
lar. 

Bon, Şitlide oturuyorum: her 
ıeee, saat 22 de, Terkoı suyu, 
fıkara nafakası gibi, ihtiyaçla
nınızı doyurmadan kesiliyor. 
Ayupaşada, talimhanede, Ka -
dıköyilnde oturan bazı dostla • 
l]Dl& dert yandım. Onlar da 
benimle bu hususta tamamen 
hemdert bttlunduklanm söyle -
ler. Dilet temtleri bilnılyorum 
atna, dostlanm.ın bu eevaplarm· 
dan da aıılatıhyor ki, bu derd 
.istanbulda uittikçe umumı1eş -
mektedir. 

Yalnız Maarif Vek&lett bütün \ 
memlekette 500 köy mektebi açma• 
ğa karar vermiştir. 

Bay (veya Bayan) C. Aykut'
mı ile kadar haklı olduğunu aö1· 
temele de IO.lll.tn •ar mı? 

Bunlann 46 sı İstanbul vı1.lyeti 
köylerinde yapılmaktadır . 

BELEDİYEDE : 

Et Fiatının Yükselmes1 

ihtimaline Karşı 
Tedbir Alınacak 

Anadoludan şehrimize gelen ka

saplık hayvan miktarında, mevsim 
dolayıslle, bir azalma vardır. Bu hal, 
bir ihtimalle et fiyatlarının yüksel
tilmesini icap ettirecektir. Fak&t, a
lakadarlar, bunun ancak iki buçuk 
ay sonraki piyasaya tesir edeceğini 
söylüyorlar. O vakte kadar da An -
karadaki Ziraat kurumu İstanbulun 
et işini tamamile eline almış olacak
tır. Bu suretle, fiyat yükseltilmesi 
belki de önlenebilecektir. 

llrl De• elrh .. 111• 11 .. ~ .... •-'• 
Mehmet Alipaıa hanmda bulu • 

nan iki barsak deposu, sıhhi şartlara 
riayet etmernel~ri yüzUn6@n kapa -
tılmışlardır. Yoksa, bir gazetenin 
yazdığı gibi belediye, şehrimizdeki 
yedi barsakhane hakkında kapatma 
karan vermiş değildir. Bu kararın 
barsak ihracatını sarstığı haberi de 
yanlıştır. * Asfalta çevrilecek caddelerde 
faaliyetin aksamaması için ne gibi 
tedbirler alınması lflzım geldiği dün 
belediye fen heyeti müdürünün re
isliğinde yapılan toplantıda tesbit 
edilmiştir. * Boğazın her iki tarafını imar 
etmek için belediye imar büro!u e. 
tüdlere başlamıştır. * Bugünd~n itlbanm otomobil
l~re yeni plakaları dağıtılacaktır. Yıl 

Recai Nüzhet ve 
Avni Bayer 
Ortada Yok 
Mahkemenin Hepis 

Kartuı infaz Edilemiyor 
ArkadR§lmız Ahmet Emin Yal -

man eazetemb üç ay tatil edilme -

den evvel bazı kimselere verilen ~ 
tobüs imtiyazlarında isabetsizlik gö
rüldüğünü bir yazı silsilesile tetkik 
ve tenkit ederken dişçi Avni Bayer 

kendisine bin lir9 verdiğini iddia e

den bir protesto göndermiş ve Recai 
Nüzhet Baban da bu uydurma pro

testoyu hazırlamakta kendisine yar
dım etmiştir. 
P'"t\.~roytı :n .. ım.•n .., ~~ 

liye birinci ceza mahkemesinde ,_ 
ni Bayerle Recaı Nüzhet Baban a 
leyhlerine bir hakaret davası açmtJ
tı. Mahkeme bu ıddiayı tetkik etmiş 
ve her ikisinin de suçlarını sabit gör
düğü için Avni BAyere üç ay hapis 
ve 50 lira ağır para cezası, Recai 
Nüzhet Babana da bir ay on beş gün 
ve 25 lira para cezası vermişti. Suç
lular bu karan temyiz etmişlerdi 
Temyiz mahkemesi de verilen kara
n yerinde bulmuş ve tasdik etmiştir. 
Hüküm kesbi kat1yet ettiği için mah
keme infaz edilmek üzere ilci suçlu
nun da dosyaları müddeiumumilik 
llimat şube~ine \.ermiştir. Polis her 
iki suçluyu da adreslerinde bulama
dığı için hUkümler infaı edileme -
mi~tir. 

manya ile Amerikadır. Satılacak fesinde, geçen ilkbaharda Paşabah-
çe, Beykoz, Büyükdere, ıskeleleri l- mıktarlAr ancak piyasa açıldıktan 

yeni dersahneye alınacaklardır. Bu -
na ait hazırlıklara başlanmıştır. 

Haydarpaşa füe!!i riyaziye yardımcı başınıı kadar biltün p1Akalar yenilen 
öğretmenliğine Ali, Nişantaşı orta 

Camilerin Tamiri llernyor 
sonra anlaşılacaktır. Alman fabrl -çin konulan doğru postalar aynen bı-
kalarının her sene satın aldıklan 

rakılmıştır. Tarifede bir yenilik ol -
mıktar bu sene dahi tüccarlarımıza 

rnak üzere Anadolu ve Rumeli yaka tevıl edtleccktlr BiltUn Türk tUtün
lanna Köprüden kaldınlan son pos-

lerinden Almanyaya gönderilecek 
tanın 20.50 den 21.10 a alınması ka-

mıktann on milyon kilodan fazla o:rar laştırılmıştır. 
lacağı tahmin ediliyor. Amerikalıla-

Gemi Zabitleri lc;in rın da on milyon kilo kadar tütün a-
Nizamname lacaklan anlaşılmıştır. 

Ticaret gemileri zabitlerinin ge- Polonyada tnhi.sarlar ldaresile 
m.ilerdeki faaliytlerlni muayyen esil! başlamış olan görüşmelere devam ~ 
lara bağlamak üzere bir nizamname dildiğinden Polonyalıların da ild 
lıazırlanacaktır Ni:lamname İktisat milyon kilo mubayaatta bulunacak· 
Vekttleti deniz mfüıteş~ruğı tarl\fın- lan tahmin edilmektedir. Çek rejisi 
dan yapılacak, bu işle meşgul olacak için bir milyon kilonun satılmasına 
komisyona kaptan ve makinistlerce- dair mevcut anln~manın Çek ahvali 
rniyeti idare heyetinden de bir grup dolayisiyle tatbik\ geci.kmiı olmakla 
t,ttrak edecektir. beraber iki gUndenberl Çeklerin fa· 

Avrupaya Gönderilecek allyete geçtikleri ve eski anlapna .. 
Talebeler nın bir buçuk ay müddetle temdid 

* Üniversite Profesörlerinden Sa
galltzer, dün Üniversite konferans 

salonunda "şeffaf insan,, mevzulu 

blr konferans vermiştir. Konferans 
arasında . projekıuyonla blr çok tab
lolar da gösterilmiştir. 

okulu biçki dikiş stajyerliğine Sa -

biha Bchin Cumhuriyet orta okulu 

fizik yardımcı öğretmenliğine Nezi· 

he, Zeyrek orta okulu yardirektör • 
lüğüne okulun öğretmenlerinden 
Abdülkadir tayin edilmişlerdir. 

miş olacaktır. * Belediye, yol ve bahçeye tah
vll edilmek üzere istimlak edilmesi
ne karar verillp de hAlen Üzerlerin
de faaliyete başlanan gayri menlrul
lere ait bedelleri bu hafta içinde tev
zie başlanacaktır. 

Gil~ilrı. R~siı:-.-ıl~rl 

Evkaf mildilrlu~ bu sene için 
ayırdığı 180 bin Jlr!lık tah!!lsatla A
tikalipaşa, Mihrimah. Sftleymaniye, 
Stıltanselitn ve Yeni camilerinin 
muhtelif kısımlannı tamir ettirmek
tedir Bunlann bir kısmı bitirilmi§
tir. Diğer camilerin tamirl içln 50 
bin lira ayrılrrtıŞtır. 

TAKViM ve HAVA 1 
9 lkincite,rin 1938 
ÇAŞAMBA 

11 inci ay Gün: 30 Kasım: 2 
Arabi: 1~57 Rumt· 1354 

Razaman: 18 tk.inclteşrl.n. 8 
Güneş: 6.40 - Öğle: l l .57 
f ldndl: 14.40 - Akşam: 16.57 
Yatsı: 18.32 - İms!ık: 4.52 

YURTTA HAVA VAZiYETi 

Denlzbankın mühendislik tahsnt 1• tekliflerini tüccarlarımız dahi kabul 
çln A vrupaya göndereceği orta mek- etmiılerdir lzmır piyasasında fiat
tep mezunlarının imtihanları bu sa- lerin geçen sene.len farklı olmıyaca-
bah ııaat 9 da fAbrikalar ve havuz- lı haber veriliyor Yeşllköy meteoroloji istasyonundan al· 

nk H l'"t ki f brik dığımız malOmata göre hava yurdun dojtu 
lardakl yeni atölyede yı.pılaCflk.tır. * Denlz:ba ın a "1' e a a • ve cenubu şarkı b6lgelttı ne Karadt'nlzin 
İmtihanda muvaffak olan talebe bir ıında deniz ticaret mUdurlillU için şark taraflarında kal'alı ve •ağlılı. oruı ve 
sene Haliçte ve İstinyedeki Deniz - yapılan ikinci Hizmet motörU b~~Un cenup Anatiolueunda ~ok bulutlu ve mev-
bank fabrikalarında staj gördükten ıaat onda meruimle denıze lndırıl• zil yağıı;h, diğer kısımlardı bulutlu reo-

kt" mlş, rUzgfırlar umumiyetle r;tmall lstlka-
sonra muhtelif memleketlere gönde- ce lr. metten ortıı kuvvette, Karadenizde kuv • 
rileceklerdir. * Şirketi Hayriyenin fen müdürü vetlke, E~e ve Akdenlıde fırtına şeklinde * Ti.ırk Ticaret Kaptıın ve Maki- Herman Dilg, Almanyada yen! bir esmiştir. Diin İstnnbuldıı hava kapnll gec-
nistleri Cemiyeti, uzun 5eneler De- vazife kabul ederek, istıfasını ver - mi&. rUza~r 4imaldC!Il saniyed11 4---6 metre 

hızla esmlı;tlr. 
ni% Ticaret mektebi müdUrHl~Unde mlş, ve dün akşkatn Almanyaya ha- saat 14 te hava tnzytkJ 763,3 milimetre 
bulunmuş olan Hamit Naclnhı ölilm reket etmiştir. Yerine muavini mil- idi. Suhunet en ,.ok!clt, gdneşte 48.1, göl-

=·:""_... heııd.11 BAmtı l\lla tayin olunmup • l>b ~ ttnt.er.tte konferans ..ıommaa 1'f'Ofel8r Saıallt!er tarafını!an "Settaf 1nstn• ınnzu!a bir konferant "ft!'Ml. Ba gede H,4, ve en dilllik ı,a aantigrat kay. 

ii:}a:;;üiı'iWiiiiıi~~~~~~~~~l!.ımıı.d!m.:r.!!!!!!'~!..}1--ll!U~l!!!!!L.~~~~~~~~--"--~~~~----~~d~~~~·--------~ 
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"Yeni Versay .. 

Yazan: Omer Rıza DOCRUL 

Macar askerlerin.in, Çekoslovakya 
topraklanndan Macarist:ına ayrılan 
kısmı işgal etmelerile Münib kcmfe
raosında Çek meselesine dair verilen 
kararlar da tatbik edilmiş ve Avru· 
,>a haritası mühim bir değişikliğe ağ· 
amış oıuyor. Almanya, Almanlarla; 
Jehistan Lehlilerle; Macaristan da 
ılacarlarla mcsktin topraklan aldı

lar. Macarlar, artık Slovaklarla kapı 
koE.,Julardır. Rutenler Çek hududu 
ıçinde kaldılarsa da onlar da muh· 
tanyet verilecek ve memleketleri 
bundan böyle Rutenya diye değil, 
Karpat Ukraynası diye tanılacak. Fa
kat Rutenyanın cenubu garp köşe· 
sindeki zengin topraklan. ve anane
vi hük6met merkezleri Macarlara 
verilmiştil'. 

Macarların asıl maksaıh Lehliler· 
Je müşterek hudut sahibı olmaJt ve 
onan için bütün Rutenyayı ilhak et· 
mekti. Lehliler de bu maksadın ger· 
~ekleşmesini istiyor, Leh matbuatı 
ela bu havaliyi Macaristan dışın.~a 
kalmış bir şerit toprak sayarak bu .ul
keyi Macaristana vermiye tevsvıye 
§eklini gelip geçici telakki ediyor. 
Almanya Macaristanla Lehistan ara· 

' . t sında müşterek hudut tesisini ıs e-
tnediğinden ve Rmnanya da buna 
mukavemet gösterdiğinden, Çekoslo
vakya ile Kumanya arasında direkt 
muvasala hattı açık kalabilmiştir. 

Fakat bu son tesviye tekilleri de 
bir tarafı hoşnut eden, fak~t diğer 
tarafı aızlandıran mahiyettedır. 

.Eskiden Çekoslovakya toprakla
nnda bir Macar ekalJiyetJ vardı. 
Şimdi de Macarlann yurdunda bil' 
Slovak ekatliyeti bulunmaktadır. Hal 
buki Münihte başhyan ve Viyanada 
tamamlanan anlaşmalann hedefi, hel' 
ırkı tatmindi. Yani vaktile Versay 
muahedesinin yaptığı hatayı tekrar
lamamaktı. 

Hatanm yalnız Macarln tarafında 
değil, diğer trafla.rda tekruılanması, 
yenJ anlaşmalara, "Yeni Versay,. adı 
verilmesine sebep olmakta, hatta bir 
rok tn.riıb Hberallert -. --v ..... _ 

ı;ja mülakatı: • ı 

~ltere Başvekili De hariciye na
filltun yakında Parise vuku bula
cak ziyaretlerinin bilhassa iki hedefi 
gözetlediği anlaşılıyor. 

Btuııarın birincisi, bil' bava anlaş· 
muı ilnk&nlannı al'81llak. ve Alman· 

yanın Dtflstemleke dileklerile meş
gul olarak; bu meseleyi de halletmek

tir. Ba Cibi sillhlar içinde bilhassa 

hava siliıu berinde anlaşma imkan

ı~ aranınaaına sebep, tayyare
WU tecavtız lilahı olmasıdır. Diğer 
silAhlarla Dtftdaf 1 k nnldu· aa yo una o 
ğu halde bu tecavfb: ıilihına karşı 
ayni derecede tesirle mukabele ede· 
eek v~talar •fır ağır tekimill et· 
mektedır. Bunun ti 1 k her 
d 1 t b ne cesi o ara 
eve a teca\'Q • 
ak isti z sılahından korun· 

. . 

Çin Müslümanları 
Heyeti Ankarada 

H t Çin Davasına Karıı eye , 
1 

•• 
Müslüman Memleket er!n!n 
Sempatisini Kazanmak ıçın 

Bütün Dünyayı Dola§ıyor 

Milli Çin hükumeti Genelkurmay 
BQfkanı Omer Bay T efung 

Çin müslümanlan Milli Kurtuluş 
cemiyeti tarafından müslüman mem 

1 ketlerinin Çin davasına k8.1'Şl sem· 
e " d ·1 tisini celbetmek üzere gon erı en 

pa HükU heyet Ankarada bulunuyor. -
met merkezimizde daha bir hafta ka
dar kalacak olan bu heyet azası ev
velki gün Çinin Ankara masl~hat. • 
güzan tarafından Hariciye Vekılimız 
Tevfik Rüştü Aras'a takdim edil • 

mişlerdir. 
Heyetin reisi Celalettln Vanzm -

tahsilini tst.anbul üniversltesin-
şan, Çi ·ım· 
de ikmal ettikten sonra ne gı ış 

münevver bir gençtir. Heyet, Hindis 

tan, Mısır, Yemen. Hicaz. Irak. Su

riye ve Lübnanı gezdikten sonra şeh 
rlmize gelmiştir. Heyet azasının ver

diği izahata göre Çinde bulunan 

geÇmelrtedlr. MüsRlmanla'Miı in faz
la mütekasif bulunduktan yer, Çi

nin şimal ve garp kısımlarıdır. 

Çin müslümanlan. müslümanh -

ğın teaddüdü zevecat tesettür gibi 
muzir an'anelerinden örfü adet y&l'

dımiyle uzak kalmışlardır. Bütün İs
lam aleminde görülen uyanıklık ve 

ileri hareketleri Çin müslümanla -

n arasında da kendisini göstermif • 
tir. Bilhassa modern talim hususuna 
büyük bir ehemmiyet verilmiştir. 

Bu cümleden olarak Çinde mevcut 
kırk bin camide kırk bin ilk mektep 
açılmıştır. Bugün Çinde 57 üinversi 
te bulunmaktadır. Milli Çin bükU -
metinin koyduğu tahsil mecburiyeti 
bu mekteplerin sayısını yakın za -
manda daha fazlalaştıracaktır. 

m Yor \'e bu silah fi.zerinde bir 
anlapnaya "8l'Jnak diliyr. 

i111~~JD fırsattan istifade ede
te ~ s ~eke meselesini hallet
mek ı:'t~yıp lstennyec:eğt benb bel• 
6 değildı.r. Bu :no......_ t -'-

• •UI BVJl..,..u.o f"tme-

Çin müslümanlan, Milli Kurtuluş 
Cemiyetinin taşıdığı isim müslüman
Iarın Çinde ayn bir devlet kuraca
ğı fikrini hatırlatıyorsa da. Milli da-

larında Çankayşek'le birlikte yü • 
v~yen müslümanlann böyle bir ay -
;;;ığı asla düşünmedikl.erini heyet 
Azası temin ve teyit edıyorlar. 

Hatta bugünkı; milli Çin hiikö -

,. ·, -- Bernard Shaw'ın 
Bir Sözü 

' 

Büyük Arap Birliği Fikri 
Araplar Baş Mü/ tünün Hali/ e 

llô.n Edilmesini istiyorlar 

Yazan: B. FELEK 
Maruf bir İngiliz muharriri vat'. 

Nüktedan ve hazır cevap bir adam 
Diinyann en meşhur simalarından· 

dır. Çoğunuz işitmişinizdır: Bernard 
Shaw = (Bemar Şov). 

Bu adam yaşlıdır. Galiba seksen
lik. Dünya ile alay eder. Haşin tabi
atli, sözünü saklamaz bir herif. 

Filistin Arap Davasını Müdafaa lçın Berlinde Bir 
Arap Komitesi Teşkil Edildi 

Nevyork kitapçılanndan birisi bu 
İngiliz muha.rririle görüşebilmt>k i
çin bir ziyafette yanına oturmanın 

yolunu bulmu§. Lakin Bernar Şov, 
bu tesadüften hiç memnun olmamış 
ve bundan dolayı ağzını açıp bir tek 
laf etmemiş. 

Londra 8 (Husustl - Deyli Eks -
presin Kudüs muhabirine göre Fi -
listin araplan memleketlerini bölün
mekten kurtarm!'k ve Yahudi akını
m durdurmak için açtıkları Gerilla 
harbine devam ediyorlarsa da şu 
şartlann temini mukabilinde harp -
ten vaz geçmeğe hazırdırlar: 

1 - Yahudilerin muhacir altınım 
senede bin kişiye indirmek ve on se
ne bu nisbeti muhafaza etmek. 

2 - Her on bin Filistinli mükellef 

namına bir delegeden müteşekkil 

teşril bir meclis kurmak, bu suretle 

Müslüman arablar namına 8, hiristi
yan arablar namına 1 ve yahudiler 

namına 4 delegeden müteşekkil bir 

meclis kurulacaktır. 

Filistin komiseri bu meclise beş 
İngiliz aza tayin edecek ve kendh.i
ne umum! vali unvanı verilecektir. 
Umumf vaU. muhaceret meselesin · 
den başka her meseleye karışmak 
hakkını haiz olacaktır. 

3 - Yahudiler, umum! nüfusun 
ancak üçte birini teşkil edecekler ve 

bu nisbet dainıl surette muhafaza e- bir arap komitesinin teşekkül ettiği
dilecektir. ni bildiriyor.Komitenin hedefi bütün 

4 - Belediyeler, mahalli idareler Avrupada yaşıyan 200,000 Arabm 
vazifelerini görecek, mahalli zabıta- müzahereti ile Filistin davasını mü
dan başka İngiliz jandarması bulu - dafaa etmektir. Bu Arapların 100 bi-
nacaktır. ni Fransadadır. 

5 - Filistin arablanna ziraat ve 

sanayilerini inkişaf ettirmek için 

beş milyonluk bir istikraz temin e-

dilecektir. 

Komite para toplıyanık Filistin 
Arapuanna silah ve mühimmat 
göndermek istiyor. Kom·tenin Mısır
lı reisi beyanatta bulunarak şu söz
leri söylemiştir: "Avrupada yaşıycin 

On sene sonra Filistin, Suriye, Er- her Arap silah taşımakUı.dır. 
dun, belki de Lübnan arasında bjr Avrupada bir serbest kolordu vü
federasyon teşkiU için çalışılacaktır. cude getirerek Filistinin hizmetine 

Bu şartlann k&bulü üzerine siva"1 hazırlamağa ne mani var7 İlk hede
af ilan olunacak ve baş müftinin ha- fimiz, Filistin, Irak, Surıye ve ha -
life ilam için İngilterenin yardımı valisindeki ülkelerden bir Arap itti
istenecektir hadı vücude getirmekti. Fakat bü -

Arablar İngiltere müstemlekeler tün İslam aleminin Filistinle alaka· 
nazın Mister Makdonaldın bu şa1-ı - dar olduğunu görüyor ve Hindistan 
lan kabul edeceğine inanıyorlar. Fa- Müslümanlarile de münasebet tesis 
kat vaziyet henüz inki§af etmemiş - etmiş bulunuyoruz. Demokrat İngi.l
tir. Filistinde hadiseler, boğuşmabr tere, Araplan ne için serbest bırak-
devam etmektedir. mıyor?,, 

Londra. 8 tHu.crust) - Deyll Tel- Bu ay sonunda Berlinde bir Arap 
grafın Berlin muhabiri, Filistin a- günü yapılacak ve Arap davası le -
rap davasını müdafaa için Berlinde hinde nümayişler tertip edilecektir. 

Yemeğin sonuna doğTu Nevyork
lu kitapçı lngilizi söyletmek için 
tahrik maksadile demiş ki: 

- Ne düşündüğünüzü bilmek için 
bir dolar feda ederim. 

Bernar Şov cevap venniş: 
-Değmez. 

- Ne düşünDyOJ'stıDuz? 
- Sizi! 

- Biliyor musunuz? Zihin dem. 
len feY gerçek acayip bir nesnedir. 
Bazan dünyanın en değerli insani .. 
nnı deragDJ ederken birdenbire beı 
para etmez birisi için yonılur. 
Eğer dilşüncelerimi:ıe ve dOşQn. 

düklerimize paha biçmek icap et. 
seydi çoğu zihinlerimizin aylandos 
ağacı kabilinden işe yaramaz. para 
etmez üstelik kötü kötü kokar bir 
takım mahlukat ii:ıerine yorulduğu
nu farkederdik. 

Pazarlıksız 
Satış için 
Yeni kararlar 

\ 
Windsor Dükü 

Ailesi1e Barışıyor \ 
Polon9adan 
A /tın ihracı 
Menedildi 

Lakin ne fayda ki; insanlar kafa
lannı yorarken zihinlerini işgol e
denlerin kıymetini düşünmezler. Bir 
sivrisinek nasıl bir gecemizi fecre 
kadar tedirgin etmeye kafi ise bir 
densiz, bir münasebet5İ2~ kimse de 
kısa veya uzun bit' ömür dilimini a
cılatmaya sebep olacak kadar Wıni-
mizi tırmalar. 

Iktlaat Vek&leti, Ankai-a ·ı~ ve ts
tanbulda tatbik edilmekte olan pazar 
lıksız satış kanununun tatbikinden i
yi neticeler elde edildiğini göz önün
de bulundurarak bu kanunun bü
tün metnlekette tatbiki için tetkik
ler yapmaktadır. Vekalet bu husus
ta belediyeler arasında bir anket aç
mış ve belediyelerden kanunun tat
bikatı hakkındaki mütalealannı sor
muştur. Anketin neticesi alındıktan 
sonra kanunun hangi şehirlerimizde 
tatbik edileceği kararlaştınlac.aktır. 

Rusyada Bayram 
Moskova. 8 (AA.) - Tas ajansı 

bildiriyor: 
Düıı bütün Sovyetler Birliği bü

yük teşrinievvel Sosyalist ihtil8Jinin 
21 inci yıldönümünü sevinçli bir su
rette kutlamıştır. Bütün memleke~ 
te halk tezahüratı ve geçit resimleri 
yapılmıştır. 

Moskovada garnizon kıtaatı muaz
zam bir geçit yepmış ve işçiler par
lak tezahüratta bulunmuşlardır. Sta
lin, Molotof, Kaganoviç, Mikoyan. 
Ejof, Kalinin. çok alkışlanmışlar • 
dır. 

---<>--
Eski l<raı Yakında 

LondraJI Ziyaret 

Edecek 
Londra 8 (A. A.) - Evening Stan

dard gazetesinin muharriri, dille ve 
düşes Gloucester'in Parisi ziyaret -
leri esnasında dilk ve düşes Windsor 
ile görüşeceklerini haber vermekte
dir. 

Bu görüşme, Windsör dükü fle 

kral hanedanı arasında münasebatın 

yeniden teessüsünün bir mukadde -
mesidir. 

Ayni muharrir, dük ve düşes de 
Windsörün fngiltereye yapacakları 
ziyeretin l 939 senesi bidayetinde 
vukubulabileceğini ilave ediyor. 

Bir Alman Vapurunda 

infilak Oldu 

Buna çare? 
İnsanı, dedikleri gibi mahlllknhn 

"aı~VK, o \A;A..} - :RelBlcilmhu- mı p:remıı olarak tanımaktan vaz. 
run bir kararnamesi, §imdiye kadar geçmeli ve onu zararı faydasından 
mer'i olan ve altın ile ecnebi döviz- çok bir hayvan olarak alıp harekA
lerine serbestçe tasarruf edilmesine tından fazla azap veya hicap duy
müteallik bulunan ahkfunı son dere- mamıya çalışmalıdır. 
ce şiddetlendirmektedir. Geçenlerde Almanyanın bilmem 

Ka d - izi k isy hangi tehrinde cambazha • ramame, ov er om o - . . 
neden kaçan bir timsah, halkı hır 

nunun müsaadesi olmadan altın, ec- h H k kut H ·• J'"kl ay or muş. ayvam guc ıı e 
nebi parası, altın eşya, .mücevherat yakalamıı ve tekrar kafese koymu~ 
ve kıymetli taşlar ihracını menet - Jar. 
mektedir. 

Kararname, Polonyalılar ve Po -
lonyada mukim ecnebiler tarafın -
dan ecnebi memleketlerde yatırıl • 
mış olan matlubat, varidat, serma
yeler, esham, gayri menkul kıymet
ler ilh.. üzerine de müsaadesiz mu
amele yapılmasını menetmektedir. 

Kararname, Polonyalılarla Polon
yada mukim ecnebiler ecnebi mem
leketlerde malik olduğu nıatlubat 
ve emvali bir beyanname ile bildir
meleri mecburiyetini de natık bulun

maktadır. Nihayet Varşova borsası
nın fiyatları, ecnebi memleketlerle 

yapılacak muamelelerde mecburi o
larak kullanılacaktır. 

1 

Benim soruma giden bütiln vaka
yie rağmen hAJi hayvanların en ma
sum ve halimi olarak görünüp ken
dimizi de buna inandırmamızdır. 
"Timsah vahşi hayvandır; ya ~hir
liye fenalık ederse!,, diye alıp kafe
se koyuyorlar ve onu seyrettirip pa
ra kazanıyorlar. 

ılil'f için hava anlarnıan bnk3nlan 
da son derece nıfih'-d" B 1 un ır. unun a 
beraber, Londra, Paris \'e Berlin ara· 
nııda ihzari müzakereler ldığı 
ve diplomasi nıahfiU.-:n· byapı 

et. in Genel kurmay başkanı, Ö-
m ın d b" -mer Bay Teşung Si adın a ır mus-
- dır General ômer ayni za • luman · . 

d Çin müslümanlan Mıllt Kur-
man a t "si b 

Saat 10 da müda!Za komiseri Ma
reşal Voroşilo! hükumet ve parti na
mına ,kıtaatı selamlamış ve tebrik 
etmiştir. 

Oakland - Kalifomiya, 8 (A.A.)-
3 sonteşrinde San Fransisco körle -
zinde bulunan Vancouver isminde
ki Alman yük vapurunun makine da
iresinde infilak vukua gelmiştir. 0-
akland baş müddeiumumisi tahki -
kata başlamış ve dün infilakın bir 
kasıt mahsulü olduğu neticesine var 
mıştır. · 

Fransanın Yeni Suriye 
Komiseri 

Paris, 8 (Hususi) - Fransa hü
kumeti, Suriye Fevkalade komiserli 
ğine e~ki Viyana sefiri Gabrail Piyu 
~ tayın etmiştir. Yeni komiser, bü
yük elçi rütbesine terfi etmiştir . 

Bir seyahat kitabında okumuş
tum. Dünyanın en yırtıcı hayvam 
Zelindanın bir iicra adasında hulu
nan beş altı metre boyunda Varan 
adındaki kertenkele aznıanlan imiş. 
Bu hayvanlann kan içiciliğinin ve 
korkunçluğunun derecesini anlayın 
ki; vahşiliği ile manıf olan ve hUtün 
beyaban bayvanlannı ürkiiten ,·aba
ni manda bu hayvanı görünce ~an
yatizına oluyor, kaçamıyormuş. O 
da yaklaşıp kuyruğile mandaya bir 
vurunca yere deviriyor, sonra gırt

lağını kopararak öldürdükten sonn 
parça parça etlerini kocaman lokma
lar halinde yutuyormuş. Bu hayvan 
o kadar obunnuş ki; ciğnemeden 
yuttuğu parça etler boğazından mi
desine inerken tıpkı makine pi!;ton
lannın silindirde işlerken çıkardığı 
ıslıklara benzer sesler çıkıyormuş • 

• ~aa ın u mese. 
leler ilzennde fikir ıniibad 1 1 1 e es yap-
tıklan an aşılıyor. Bu tnDzak 

1 
• 

ere erın 
kolay kolay bir neticeye x.. 

• d"J varaca6 • taJıınin e ı emez. 

• 
Anadoluda Fırtına 
Bolu, 8 (A.A) - Evvelist g eki 

fırtınadan Bolu - Diizce • Mud:.Uu 
tıatlarının bazı direkleri de'trilrni 
bu iki kaza ile vilayet merkezi !;:~ 
sında telgraf ve telefon muhaberesi 
fnkıtaa uğramıştır. Hatlar süraUe ta
ntlr edilmektedir. 

Bolu, 8 CA.A.) - Dün sabah Bo
ludan Mudurnuya çıkan posta otobü. 
sü kardan söktürem.iyerek yan yol
dan dönmüş. posta, hayvanla nak • 
!edilmiştir. 

Saat 12 de Boluya muvasalatı IA
zımgelen Gerede - Bolu postası 4 sa
at geçiktiği halde henüz gebnemiş
tir. Kar devam ediyor. 

1 Cemiyetinin umum reı u • 
tu uş ktadır. Bu cemiyetin başlıca 
tunma d ti • i d ç· . ç·n millt vah e ıç n e ın 
ga!e

1
s! 

1nıarının her bakımdan yük 
mus uma 
selmelerine çalışmaktır. 

t Ankaradan sonra İstanbul 
Heye S 
. le Afrikaya ve oradan o~tra 

yoliy müslümanlann mute • 
adalarına ve diğer Afrika mem-
kasü bulunduğu . 
leketlerine gidecektır. 

----o-~-- .. 
Belgrat+a Tezahurat 

Yapıllyor 

d 8 (A A ) - Bugün öğle-
Belgra • · · ı d-

ık bütün gazete er, un 
den sonra ç an rafında Yugoslav 
memleketin her ta d tertip edi
radikal birliği taraf1!1 a: ait haber
len muazzam tezahur 

ler neşretmektedirle~. vi lehJnde 
Gazeteler, Stoyadino çanlı teza

Petrogradda yapılan beyec 
hürattan bahsetme.ktedirler. 

Geçidi müteakip Voroşilof nutku
nu söylemiştir. Vapurun içine su dolduğu için tah 

kikat müşkülatla ilerlemektedir. 

4LMANYANIN 1914 DEKi 
IHTiRASL.t\Rl 

• 
AFRfKA 

1938 

Bu ufak tariften bu hayvanıo ne 
müthiş şey ve ne yırtıcı bir mahluk 
olduğunu - fÜphqsiz - anlamı sı
nızdır. İşte bu hayvanı insanlar di. 
ri diri tutup hayvanat bahçelerine 
götürüyorlar. 

Biz bizim için ne diltsünüyoruz? 
Orası lazım değil. Dünvanın şu en 
vahşi hayvanı dediğimiz 'Varan) tar 
insan eline düştiikleri ıaman acaba 
biziıJı için ne diişiinilrler? 

lngiltere Buğday Almamıı 
Lond.ra. 8 (A.A.) - Bazı İngiliz 

mümessillerinin 600.000 ton buğday 
satın aldıklarına dair verilen haber 
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"Kart Adam .. 
Hakaret Olur mu? 
Kocasına Böyle Söylediği İçin 

Mahkemeye Düştüler 
Sultanahmet birinci eeza mah -ı-

kemesi, dün "kart,, kelimesinden do- ACIRCEZADA : 
ğan bir hakart davasım tetkik etti. 
Davanın şiikayetçisi ve suçlusu Sadri 
ve Hacer isminde bir kan koca idi -
ler. 

Sadri elli yaşlarında eski bir kay
makamdır. Hacer de kendisinin ya
şıtıdır. Bir aile ihtilatı yüzünden e
peyce zamandanberi ayn yaşamak -
tadırlar. Evvelki gün, kan koca, Di
vanyolunda Türbe civarında karşı -
!aşmışlardır. Hacer kocasına : 

- Seni kart adam, seni. demiş .... 
Kocası da bunu hakaret saydığı 

için mahkemeye müracaat etmiştir. 

Genç Kadınları 
Fuhşa Teşvik 

Dlin Ağırceza mahkemesin -
de, bir fuhşa teşvik ve sahtekarlık 

iddiası tetkik edllecekti. Suçlular, 
nüfus memurlarından Zeki ile Mar
yam, Leyla ve Hosep isminde üç ka
dındı. Maryamdan başka diğer suç
lular mahkemede bulundular. Mar
yam verem olduğu için mahkemede 
bulunamıyacağı hakkında rapor gön
dermişti. 

Maryama tebligat yapılması için 
mahkeme başka güne bırakıldL 

Dün mahkemede Saadet Ah
ismail, Selilmi, İbrahim Moral: Mü -
nevver, Orhan, Mustafa, Gafur Mu
zaffer Soysal, Riza isminde on beş 
~ahit dinlenmiştir. Şahitlerden birisi HIRSIZLIK : 
rJe Ankara nüfus müdürü Celaldi. 

Mahkeme bunun da istinabe su
retile şehadetine müracaat etmeye 
karar verdiği için muhakeme başka 
bir güne bırakıldı. 

YARALAMA: 

Dişlerini Dökmüş 

Evleri Soymuş 
Polis, dün müddeiumumiliğe Fu

at, Antranik, Asaf, Fuat isminde 
dört hırsızlık suçlusu verdi Bu dört 
kafadar muhtelil zamanlarda, muh
telif semtlerde bir çok evler soymuş
lardır. 

Cağaloğlunda Başmusahip soka -
Polis, dün, müddeiumumiliğe İ- ğında 11 numarada oturan Emine i

Bir ilandan 
Çıkan Mana 
Araşlırıhyor 

Rumca Apoye matini gazetesi sa
hibi Vasilyadimir tarafından vapur 
acentelerinden Niko Kostantinidis 
aleyhine açılan hakaret davasına 

dün asliye üçüncü ceza mahkeme -
sinde devam edildi. 

Davanın mevzuu şudur: 
Acente Niko Kostantinidis Apo

yematini gazetesine kendi müesse
sesi hakkında ilanlar göndermiştir. 

Gazete bunlan neşretmediği için 
kendisi bir el ilanı bastırmış ve ila
nın Rumca kısmında gazetenin ken
di ilanını niçin basmadığım izah e
derken, Lisa kelimesini kullanmış -
tır. 

Davacı bu kelimenin hakaret ma
nasını tazammun ettiğini söylüyor -
du. Mahkeme bu ilanı ehlihibreye 
havale etmiş, o da kelimede hakaret 
manası bulunduğu kanaatine var -
mıştır. Dün suçlunun avukatı müda
faasını yaptı. Muhakeme karar için 
başka bir güne b;.rakıld. 

8azı nahiye, köy 
Ve sokak isimleri 
Değiştirildi 

Şehir Meclisi Dün Yeni 

isimleri T esbit Etti 
Şehir meclisi, dünkü toplantısmda 

• ._YARIN AKŞAM İPEK ve SARA y Sinemalarmda _ 
Tamamile memleketimizde ve ait olduğu sahneler MILO adasında çekilen 

A YNAROZ. K ADiSi 
Bat rollerde: BEHZAT - t GALiP - EMiN BELLl - HALlDE - MAHMUT • 

ŞEVKIYE . MUAMMER. 

Hct~ıı:-. .. - Vc:1.~:fi 
Nwnaralı koltuklar her iki sinema gişesinde satılmaktadır. Telefon: 

---------------·----iPEK: 44289 - SARAY: 41656 -
-·Bu Akşam SÜMER Sinemasında-~ 

lraesine batlanaca.k olan mevsimin en mühim ve 
alaka.baht filmi olan 

ASRİ BATAKHANELER 
Şaheserini bütün İstanbul halkı gönneğe kotacaktır. 

Af bert Prejean · Dita Parlo · Line Noro 
tarafından fevkalade hiT tarzda yaratılan bu filmde bütün Pa
risin zevk ve sefahat mahallerini, genç kız ve kadınların ma
ruz kaldıkları tehlikeler .•• gibi içtimai ve yaşanmıt bir dram 
hayatı tasvir edilmektedir. 

- ilaveten: EKLER JURNAL Marsilya Yangın Faciası 

,---------------------,, 
1939 Nevyork Sergisine 1 

NATT A Acenteliği 
Elli yataklı otellerde 

ODALARINIZI 
Muazzam Trans Atlantiklerde 

KAMARALARINIZI 
Şimdiden ayırtı hemen kapatınız 

Müracaat: 

NATTA iTA 
Perapalas 

................ _ 
Radyo 
ANKARA RADYOSU 

• Çar,amba, 9. 11. 1938 
12.30 Mi.lzik (Soleas). 13 Saat ayan 

ve haberler. 13.15 Müz.ik (hak türki.ileri 
ve şarkıları). 13.35 - 14 Müzik (hafit 
parçalar). 

18.30 Macar havalan 19 Konuşma. 

19.lli Saat ayarı ve haberler. 19.25 Mü
zik (Küçük orkestra). Lustlge - Bnıder 

(R. Volstedt) Elegie (Tschalko'\':skl) 
Pablo - Orfeo - (Rossl) Hofball - Tan
ze - (Josef Lanner) Champagne - Ga
lop - (Lurnbye). 20 Temsil Werter (ya
z.an Goethe) Türkçeye çeviren (Ek
rem Reşit) küçük orkestra refakatiyle. 
21 Saat ayan ve haberler. 21.10 Müzik 
(peşrev sa:ı: semaisi ve şarkılar) Benli 
Hüsnü Ala, Tanburl Osman Bey, Ke
manJ Rıza Ef. Della Zade Dede İsmail 
Efendi. 22 M(lzfk (bir senfoni). Takdim 
eden (Cemal Reşit). 22.50 Varyete. 23.30 
Müzik (eğlenceli - Pl) . 23 45 - 24 Son 
haberler ve yarınki program 

SENFONiLER: 

16.30 Parls Mondlyal: Senfoni (r..ım

bcrt, Clerque, Chemet). 18 15 Roma kısa 

dalgası: Senfonik konser (Yeni İspanyol 
besteleri). 

HAFiF KONSERLER: 

aebolulu sandalcı Kadir Kırık ismin

de yaralı bir sandalcı ile bir kırık diş 

le Alemdarda İnt'ili sokağında 27 
numarada Ayşenin evleri de kilitle
ri kırılmak suretile soyulmuştur. 

getirdi. Yaralının ve dişin tabibi ad- Sorgu hakimi dördü hak.kında da 

bazı nahiye, köy, çütlik ve sokak ı-

isimlerinin değiştirilmesine karar ,--.-.-.-.-.~~-;.-;.;;;••••••••••••••ıı:ı••••ı--~ 
vermiştir. Bakı.rköy kazasında ' 

Galatasaray 7.10 Berlin kısa dalgası: Karışık kon
ser (8.15: Devamı). 9.30 Parls Mondl
yal: PHik. 10.15: Keza. 10,45: Keza. 11.35: 
Ke1.a. 11 Berlln kıı::a dalgası: Asker! 
bando. (12: Zafer havalan). 11.40 Ro
ma kısa dalgası: Arap musikisi. 12 Bük
reş: PlAk. 13 Berlin kısa dalgası: 9 Son.. 
teşrin programı. 13 Paris Mondlyal: 

lilere muayene ettirilmesi isteniyor- tevkif karan verdi. 
du. 

Tabibi adil samı Haşim dişi ve MODDEIUMUMILIKTE : 
yaralıyı muayene etti Yaralı kendi-

isimleri değiştirilen muhtelif nahi- ı BU AKŞAM MELEK Sinemasında 
ye, köy ve çift1ikler şunlardır: 

Avas köyü (Ateşalanı), Litros kö- Nefis ve harikulade güzel bir Fransız taheseri 

sini dövenleri tanımıyor ve yalnız : 

- Bir ekmek meselesi yüzünden 

kavga ettik. Benı dövdüler. Otuz iki 

dişimi döktüler, diyordu. Hakikaten 
Kadir Kırığın üst dişlerinin hepsi 
ve alt dişlerinin de bir çoğu kırıl -
mıştı. Polis, raporu ile beraber da -
vacıyı karakola götürdü. Tahkikatı 
bitirdikten sonra suçlularını müd -
rieiumumiliğe vercektir. 

Bir Gün Müşahede 

Altında Kalmış 
Vazife halinde polis Mehmede 

hakaret ettiği iddia edilen eski müs
tantiklerden Mehmet Alinin muha -
kemesine dün asliye birinci ceza 
mahkemesinde dt-vam edildi. Suçlu 
müdafaasını yaparken: 

- Ben vazife halinde bir polise 
hakaret etmiş değilim. Vazife hari
cinde hakaret gördüğüm bir zata 
karşı kendimi sözle müdafaa ettim. 
Fakat, o beni karakola getirdi. Akli 
vaziyetimden şüphe ettiğini ileri 
sürerek benim bir gün adliye tıp iş
leri müşahedehanesinde kalmama 
sebep oldu. Ortada tahkir edilen var
sa benim. Beraetimi isterim, dedi. 
Muhakeme dosyanın tetkiki için baş
ka bir güne bırakıldı. 

IHTIL\S: 

Müdafaaya Kaldı 
130 lira ibtilas ettiği iddiası ile 

tevkif edilen Erenköy belediye tah
sil memuru Seyfettin hakkındaki du
ruşma Ağırceza mahkemesinde biti
rilmiş, müddeiumumi ceza verilme -
sini istemişti 

Dün suçlu müdafaasını yapacak
tı Hazırlanmadığını söyliyerek mah
kemeden mühlet istedi. Mahkeme 
başka bir güne bırakıldı . 

---o-

Türklüğe Hakaret 
Ömer Vehbi ve Yani isminde üç ' . 

Madam Anna 
r<ef le le 
Bıraklldı 
Beyoğlunda !stiklal caddesinde, 

Yolo sokağında 3 numaralı evde otu
ran Madam Atina Aleksandiru ge -
çenlerde randevuculuk yaptığı id -
diasile tevkü edilmiş ve dördüncü 
sorgu hakimliğine verilmişti. Suçlu 
bundan sonra tevkü kararına itiraz 
etmiş ve kefaletle tahliye edilmesini 
istemiş ise de bu talebi reddedilmiş
ti. 

Asliye dördüncü ceza mahkemesi 
dün 500 lira paru kefaletiyle madam 
Atinanın serbest bırakılmasına ka -
rar vermiştir. 

Madam Atina kefalet parasını 

adliye veznesine yatırdığı için derhal 
serbest bırakılmıştır Bundan sonra 
tahkikata gayri mevkuf olarak de
vam edilecektir. 

Fena Hastabk Aşdamış 
Alemdarda Cami sokağında otu

ran gardifren Ahmet, evinin üst ka
tında bir odada oturan Rana isminde 
bir kız çocuğuna geçici bir hastalık 
aşıladığı iddasile müddeiumumiliğe 
verilmiştir. Sultlitıahmet birinci ce
za mehkemesi Ahmedin duruşmasını 
yaptı ve kendisini tevkif etti. 

Fethi Okyar Geldi 
Bir müddcttenberi Ankarada bu -

lunan Londra sefirimiz Fethi Okyar, 
dün sabah Ankaradan şehrimize av
det etmiştir. 

Sıhhiye Vekili Şehrimizde 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve

kili Dr. Hulusi Alataş, dün sabah 
ekspresle Ankaradan şehrimize gel
miş ve Parkotele inmiştir. 

yü (Esenler), Vidos köyü (Güngören), 
Çıfıtburgaz köyü (Bağcılıır), Ayapa 
köy (Kirazlı), Nifos kökvü (Kocasi
nan, Ayayorgi köyü <Kayabaşı) K.ali 
tory1> 'köy:; ( 9,,.,.J;ı,) V -~- ., ... ,.. · ~ 

(Resncli), Papazköyü çifliği (Göneç
li), Pandeniça çifliği (Uğurlu). Ka
panarya çiftliği (Kutlular) isimleri-
le anılacaklardır. 1 

Diğer tarlatan Kadıköyünde Yo -
ğurtçu ve Halitağa sokaklan arasın
da yeni açılan sokağa (Kıvanç) ismi 
verilmesi, Büyükadada Kaptan Nuri 
caddesinin "Mehmetçik,, , Haskalfa 
sokağının da "Türkoğlu,. isimserile i
simlendirilmesi de dün mecliste ka
bul edilmiştir. 

Bundan başka parlayıcı maddeler 
hakkındaki talimatnamenin tetkik 
ve tasdikine dair teklüle. Bostarıc1da 
Vükela caddesile Erenköy caddesi a
rasında pazartesi günleri kurulmak
ta olan pazar yerinin değiştirilmesi 
yolundaki teklifler de mülkiye encü
menine havale edilmiştir. 

Şehir meclisi, bir kaza neticesinde 
sağ gözünü kaybeden azadan Meh -
met Sipahrinin mezuniyet isteğini ka
bul etmiştir. 

Balyada Bir Maden 

Ocağı Çöktü, iki 
Amele Öldü 

Balya, (TAN) - Simli kurşun ma 
deni ocaklarında feci bir kaza ol
muştur. 280 metre derinliğindeki or
ta mağara galerilerinden bi~ gece 
saat 23 te müthiş bir gürültü ile çök 
müş, içinde bulunan beş amele top
rak ve maden yığını altında kalmış
tır. 

Harri Bor Geliyor 
Meşhur Fransız sinema ve tiyat-

arkadaş Türklüğü tahkir ettikleri i-

ro artisti Harri Borun riyesetinde on 
sekiz kişilik bir tiyatro trupu, cuma 
sabahı saat on yirmide Konvansiyo
nelle Romanyadan şehrimize gele -
cektir. 

Derhal imdada koşulmuş, ana yo
lu temizlyeip çöküntü yerine geçe -
bilmek güç olmuştur. Ameleden Bal 
yanın Mancılık köyünden Mustafa 
oğlu 333 doğumlu Naszif ile Balyalı 
Süleyman oğlu 322 doğumlu Al:ımet 
enkaz altında ölmüşlerdir. Müste
cap köyünden Abdullah oğlu 316 
doğumlu Süleyman, Çakallar köyün
den Mehmet Ali oğlu 321 doğumlu 

Mustafa, Balyalı Veysel oğlu 324 do
ğumlu Şerif te ağır yaralı ve hava
sızlıktan baygın bir halde çıkanl-

çin Ağırceza mahkemesine ~rilıniş
lerdi. Dün duruşmalanna devam e
dilecekti. Ömer ve Vehbi geldiler, 
Yani yoktu Polısin gönderdiği tez
kereden Yaninin Fransaya kaçtığı 

Y eni Avukathk Kanunu mışlar ve otomobille Balıkesir has-
Yeni avukatlık kanunu 1 kanunu- tanesine gönderilmişlerdir. 

evvelden itibaren rneriyete gireceği Nafıa Vekaletince kaza hakkında anlaşılıyordu. 
Duruşma yapılamadı, muhakeme için, Baro yeni kanunun icabettirdiği tahkikata memur edilen müht>ndis 
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Aşk Bahçeleri 
D~ rolde: ~OD seııt::uıu C.:il ~u.c.uı::: ı"tıu ..ı:oı 

VIVIANE ROMANCE 
PIERRE RENOIR - LOUIS JOUVET 

Programa ilave olarak Paramunt dünya havadisleri 
DIKKA T : Bu g.ece için bütün localar satılmıştır. 

Hususi koltukların erkenden aldırılması Telefon: 40868 

BULMACA 
BUGUNKV BULMACA 

1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 

1 

3 •---.--:1 

~ 1---+ı•~ı -:----=--
6 1--.:.-I _,lr--+--r 

7 -~· 
8 • 9 ı•ı 
il 

Soldan sağa: 
1 - Beşiktaı tarafında bir yokuş. 2 -

Bir cins ahır, karışık renkli. 3 - Edat, so
nu (T) okunursa bir emir olur, bir aza
mız. 4 - Su, alhn. 5 - N3.kit, Genişlik, 
renk. 6 - Elçilik memurlarından, din har
bi. 7 - Bir hece, ~erya. 8 - Avanak bir 
azamız, sıfat. 9 - Hint hükümdarları. bir 
emir. 10 - Bir nebat. 

Yukandan aşağıya: • 
ı - Fındıklı tarafında bir semt. 2 - İZ-

ınir mıntakaın, blr hayvan, nihayetine blr 

(İ) konursa geni~llk olur. 3 - Bir hece, 

bir temlillk toprağı satan. 4 - Önayak o

lanlar. 6 - Bir nevi ikramiye, JU.ç. 7 -

Yapılabilen. 8 - Bir hece, zaman. bfr he

ce. 9 - Krallçe, işten çıkarılmak. 10 -

ln~aatta lrullanılan bir direk. 
Dünkü bulmacamızın 
Halledilmiş Şekli 

1 2 s 4 6 6 ' 8 9 10 

1BATARY4LAR 
2 AINIAIR.AISIAIBB 
3 RIAIKIAIMILIAIR.IK 
4 U]F.TIAP•-ıMıA 
5 TIAINI l T AIN L A R 
6 iiTR• L Al•I• AILIP 
7 EITIRIAIFIDIA•TIA 
s LIAl•Nlo'• s AIAIT 
1: M.F.IRIE t s·•· 
ıo AIO!A\ Nl A. Rli lzfE 

Bir hırsız 
Arkadaşını 
Öldürdü 
İzmit, (TAN) - Yuvacık köyünde 

bir cinayet işlenilmiştir. Tafsilat şu
dur: 

Üzeyir oğlu Mehmet, arkadaŞl İb
rahim oğlu He.sana, köyün ağılından 

bir koyun çalmalarmı teklif etmiş, 

Hasan razı olmuştur. Fakat tam hır

sızlığa başladıkları zaman vazgeç
miş, buna kızan Mehmet, tabanca ile 
Hasanı öldürmüştür. 

Katil tutlmuştur. * İzmit, (TAN) - Havalar bir

denbire bozmuştur. Fırtına hüküm 
sürmekte ve yağmur yağmaktadır. 

Her tarafa kış manzarası çökmüş

tür . * İzmit, (TAN) - Akyeşil Spor 
Klübü, İdmanyurdu ile birleşmiş, 

"İzınitgücü,, ismini almıştır. Bu su

retle kuvvetli bır takım meydana 

gelmiş oluyor ve geçen senenin 'l'ür
kiye ikincisi olan !zmitın bu sene 

birinciliği alacağı umuluyor. 

Büyük Aktör 

HARRY BAUR 
ve talebeler 

Tahsildeki gençliği memnun et
mek emeliyle HARRY BAUR; umu
miyetle kız ve erkek talebeye mah
sus olarak cumartesi ve pazar ma
tinelerinde 60 yer Parter 2 liradan 
ve 60 yer Balkon 1 liradan tefrik 
ve tahsis etmiştir. Bu yerler, Cuma 
günit sabah saat 10 da Fransız Ti
yatrosu gişesinde hüviyet varakası
nın ibrazı mukabilinde kız ve er-

Konser nakli. 13.10 Bükreş: Plak. 14.15 
Par:ls Mondiyal, plAk musikl!!:i. 14.30 Ro 
ma kısa dalgası: Meşhur İtalyan komik
leri praogramı. 14.30 Bükreş: KOçük 
orkestra.15.05 Paris Mondiyal: Konser 
nnkll. 17 Bükreş: P!Ak. 11 30 Moskova 
sa dalgası: Akşam muSikısi (18.~U. * 
vamı). 18,30 Peşte: Çigan nrkestrag. 19 
Moskokva (1000 m.): Ko~er nakli. 
19.05 Paris Mondiyal: Konser n:ıkli. 

19.15 Roma kısa dalgası: Arab muslJdal. 
19.17 BUkreş: Askertl bando. 19.45 Pa
rla Mondiyal: Plak konseri. 20 Berlln 
ktsa dal~ası: Marşlar. 20.25 Peşte: Rad
yo orkestrası. 20.30 Paris MoMndıyal: 
Pl~k (21: Karışık musiki). 22.30 Pariıı 
Mondiyal: Konser nakli: ~.15 Bükreş: 
Lokantadan komer nakli. 

OPERALAR, OPERETLER: 

10 Berlln kısa dalgam: Wagner'bı Wıd 
kQre" operası. 12.15 Roma kısa dalgası: 
Werther operastnın 1 d perdesi. 1'7.15 
Roma lmıa da1ga!n: Bir perde opera mu
sikisi. 18.30 Moskova (1744 m.) Bir ope
ra piyesinin nakli. 20.45 Roma kısa dal
ga!ll: Sesli trlyo (Abel). 21.10 Peşte: .. 2'J. 
geunerliebe" opereti. 

ODA MUSiKiSi: 

13.15 Roma kısa dAlgası: Kmtet kon
seri (Rizzoll). 

RESiTALE~ 

11.45 Bertin lruıa dalgam: Org resttall. 

18.30 Berlln kısa dalgası: Org musUdsl. 

20.37 Roma kısa dalgası: Meşhur koro

lar. 20.45 BOkreş: Koro musikisi. 

DANS MUSiKiSi: 

22.15 BOkreş: Kabare musfldsf. (PJAJC... 

la). 23 Moskova (1000 m.). 

SIVASTA: 

Muallimler Arasında 

Değişiklikler Oldu 
S1vas ( TAN) - Lisemizin direk

törü Ömer Beygo Samsun lisesi di
rektörlüğüne tayin edilmiş, yerine 
baş yar direktör Faik geçirilmiştir. 

Erkek muallim okulu direktörü 
Numan Eken Afyon lisesi direktör -
lüğiine, lise edebiyat muallimi Ke -
nan Akyüz Yozgat lisesine, musiki 
muallimi Muzaffer Ankara musiki 
muallim mektebi şan muallimliğine, 
resim muallimi Eşref orta okul re
sim muallimliğine. Mersin orta okul 
direktörü Rasim Erkek muallim o
kulu direktörlüğüne, Erkek mual -
liın okulu resim muallimi Ekrem Ak
man da İstanbul Yenikapı orta oku· 
luna tayin edilmışlerdir. 

İstanbul Beyoğlu Akşam Kız Sa· 
nat okulu muallimlerinden Kadriye, 
bu yıl açılan Sıvas Akşam Kız Sa • 
nat okulu direktörlüğüne tayin o • 
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TAN'ın hedefi: Hııber · 

de, fikirde, her~e,,de 
t em iz, dOrüst, aamlmi 
olmak , karlln gazetesi 

olmıya çalıımaktır. 

ABONE BEDELİ 
Türkiye Ecnf'bi 

140 0 Kr. 1 Sene 2800 Kr. 
750 ., 6 Ay 1500 ,, 
400 ,, 3 Ay 800 " 
150 ,, 1 Ay 300 ., 

'1Uletlcrarası posta ittihadına dahil 
ımıyan memleketler için atıone 

edeli milddct sıraslyle 30. 16. 9 
3,5 liradır. Abone bedeli pesindir 
Adres değiştirmek 25 kunıstur. 
Cevap için mektuplar 1 O kuruş
luk nul llAvMI U'i?·ımdır 

f 
.................................. 1 
GONON MESELELERi ; • ......................... ----
k y larımıza 

eşe kür 
Yazan: M. Zekeriya SERTEL 
"TAN üç ay müddetle kapan-
.. " • J bu dıgı zaman bir <'Ok kımse er 

müddet za:fında .okuyucunun Tan'ı 
b. azeteye unutacağını, ve başka ır g 

nlışncağıru iddia etmişlerdi. 
l"ilhak:llm bir gazetenin hayatında 

Oç ay uzun bir müddettir. Ve gaz: 
. .b. , . _ı.:....: olunan bır tc, sıgara gı ı, ıry~· • ak-

şeyd::r. İnsan üç ay, içınde tirY . 
liğini kaybedebilir, alıştığı gazeteyı 
unutabilir. 

Fakat dün TAN'm her taraft~ ~
.. ·· ce bu ıddıa detn kapışıldığnı gonın . 

da bulunanların aldandıklan !'abıt 
Tan'• tirya-oldu. Okuyucularınızın .. 

kilikten daha büyük bir sempati ıle 
bağlandıklnn anlıı~ıldı. Okuyuc_u: 
lannızın bu se,·gi ve alakalan bızı 
fcvkaliıde miitehnssis etti. 

Tan okuyucularından gördüğü 
bu bü~ük alfıka ve sevgiye layık ol
mağa çalışacaktır. 

* Almanyaya ısmarlanan 

Vapurlar 

kuvvetlend inncğe karar verdi. Eski· 
ıniş, memleketin deniz nakliye iş

lerini görmekten iic'rz vapurların ye
rine, yenilerini dnha serilerini. da· 
hn miikeınıncllerini yaptırmağa ve 
iki yılda ticaret filomuza 120 bin 
ton ililvcsine karar \'erdi. 

nu sırada önüne bir fırsat çıktı. 
Almanya ille evvelki senelerde yapı
lan ticari miinuscbetlerin neticesi 
olınnk üzere Almanyada mühim 
llliktnrdn alacağımız birikmişti. Bu 
nlncağımızı tahsile de yardım eder 
iiınidiyle Almanynya mühim milc-
tnrda CCıni • • d'Jd' sıparış e ı ı. . 

Bu cenıHer şimdi birer birer hma
nınuza gelnıckt~dir. İlk gelen Trak 
vapuru ·· ı li"" zarafetiyle, konforile, guze -
~·~·le hcrfırnizin tnkdirüni celbetti. 

Tıcnret f'l d _ 1 0nıuzun böyle mo ern va 
purlnrla . b ) a~ . :r.engınleşmeğe aş am 
hepını·zı 

ı sevindirdi. Fakat ~ok geç-
nıcden b.. . . . .. · kı-
111. • .. sevıncımız teessure ın 
up cttı. Çünk·· bu • . u a7 zaman sonra 
genıılenn . 
k l ' t . Yapılarında malzemenın 

a ı csınc y . 
tin k A . ' npınıının mükemmelıye-

le tfı derecede itina edilmediği 
nn kaşı dı. Bu ciiınleden olarak Et· 
"1S Vnp 
f . d urunun sürahnin ikinci se-
<:·ın e on be milden dokuz buçuk 
mıle dfi tiiğU görUJd" u. 

Bu hiıdis(' d • 
efddi bi . cnızcılerimiz arasında 

Al 
r cndışe uyandırdı. 

mnnya d · 
' cmır ve çelik gibi ham 

maddeye muhtaç h' . 
Knv\'ctli bir .. :'l' memlekettır. 

· . nıotorıze ordu ve kuv-
vctlı bır donanma .. ' Vucud · d·;ı:.· bu sırada r d e getır ltoı 

e ın c nedretle bulunan 
malzemeyi harice YP t • 
sarf ve :stihliık et ~ ı~ ' 'apurlnra 
Bu cb 1 d .. nı~.,ı hıraz güçtür. 

ep e e Turkıye için ·a tı ~ 
vapurlnnn inşası csn d l .P gı 

, asın a cskı va-
pur .arın enkazından . t'f d 
çalışması tabiidir. ıs ı a c etmcğe 

F'nknf bi:i.iltı için mc 1 h • 
h . . . e e ayatı e-
emmı~:ctı lıaızdir Çu"' k"' b' . . . · n u ız tıca. 

ret fılomuz ıç'ın her . k. . 
\ a ıt yenı va-

pur yapt'.ramayu Yaptırdığımız va-
pur1ann ıse en nıiikem 1 f 

• me evsa ı ha-
l% olmasını ıstcnıek hakk d 

ımız ır. 

Sulh perisinin hapsedildiği kafes 

il Nurinin 
sil Hitıra 

Dağda bağda tünediğim için geç haber aldım: Celal Nuri, 
çok kaçındığı ölüme yakal.anmıfl 

Hem beynimden vuruldum, hem benliğimden. 
Kasırgalar dolu yıllan sırtlıvan omuzlarım ıarnldı ve Yİİ

reğim burkuldu. 
Benim göz pınarlarım birer kör 

kuyudur, bu sefer birdenbire do
lup taştı.~u dakikada Celal Nu
pek az dosta yak~ım. Celal o dost
ların en ön snfındaydı. 

Celal Nurinin ilmi neydi? Bil
medim. Edebiyatı neydi? Anla-

• 
Yazan: 

Aka Gündüz 
Celal Nuri, birçokları 
hakkında, bana yaptığı 
lnsanhğı sic3rememiş· 
+ir alnız...h, nim vası· 
taı'nıa ve ')fZUaen gızıı-
ye yaptığı insanlıkları 
saymakla tüketemem. 

madım. Yolu neydi? Bakmadım. Bır gun Anadoluya geçtım. Sc-
Gözlüğü neydi? Takmadım. Ben yahatim on beş gün sürdü. o gün-
onu insanlık ve ruh asaleti cephe- lerde Ali Kemı&l aleyhine bir yazı 
sinde bir manevi kahraman ola- yazıp gönderdim Ve matbaaya 
rak tanıdım. Celfıl Nuri ile kara döndüm. Hanın kapısından vazi-
gün dostluğu ~tmeseydim. onun feme başlamak için girerken ga-
ne olduğunu tanımak bahtsızlığı- zetcnln hademesi beni göğüsledi: 
na uğrayacaktım. Aka Gündüz - Nereye gidiyorsunuz? Kimi 

lngiliz lcarikafürü 

• 
ki 

B tr (İleri) gnzctcsi kalmıştı. 
Orada da k imseyi tanımı

yordum. Tanımış olsam bile nafi
le. Çünkü Karngözde Celfil Nu
r i ile çok, tatlı acı şakalar etmiş
tim ve karakterini bilmiyordum. 

Merhum Celal Nuri 
Celal Nuri hayatında bir kaç kadar derinlerinde hissederdi ki, arıyorsunuz? 

şeyini titizlikle saklar, göstermez- utancından saklardı Bu gafil adamcağızla şakalaşa- Beş dakika sonra geldi: 
di: Parasını. hususi hayatını , ken- Bunu galiba yanlış söylüyo- cak kadar ahbap olmdığun için - Seni Celili Nuri çağırıyor. 
di ' iç düşüncelerini, ve, insanlığı- rum. İnsanlığını saklardı dekli, şaşırdım. Alıklaştığımı gören ve Beraberce gittik. Ben anlatıl-
nı... hayır, saklayarak, gizli gizli gös _ beni yıllardanberi tanıyıp elpençe maz bir üzüntü ve şüphe iç!ndey-
Züğürt kıskançlığının vicdanlar terlrdl. divan duran hademe kısaca ve ka- dim. Acaba ne olacak? CelAl Nu-

sarsnn isnatlarına uğramamak t- baca izah etti· ri beni kırk yıllık tanışır gibi kar-Ben onu 1918 buçuğa kadar 
çin parasını gizlemekte haklıydı. görmemiştim, tanımamıştım, ko- - Sizin burada işiniz kalmadı! şıladı ve pek lfıübali konuştu. 
Ve benim para ile hiç bir ilgim, nuşmamıştım. hakkında edindi- Hem yukarıda kimse yokl Odalar Biraz kendime gcldiğimJ sezin-

kilitli! alış verişim olmadığı için onun ğim fikirler ancak şaka ve mizah ce idare müdüriı Bali efendiyii ça-
bu Saklayışındaki hayati haklılı;;.,- · ı Benim yerimde kim olsa ser- ğrdı . Ona cu emri verdi: s• çerçevcsın aşmamıştı. "' 
nı yerden göğe bulurdum. Dost- Fakat bir gündü .. Bir kara gü- semlerdi. Ben onlann yekunu ka- - Gazetemizın her sayfası, her 
luğumuzun kökünü bu teşkil et- nümdü ki, ben onu insanlığın ma- dar serscmle.mı~tim. Kapıdan u- sütunu Aka Gündüze açıktır. İste-
mişti. nevi bir abldesl halinde karşım- zaklaşırken yazı arkadaşım (Çile- diği yere diledıği gibi yazacak. 

Hususi hayatlarla ağız dolusu da dimdik gördüm. Ve sonra şahit li) ile karşılaıtım. Koluma girdi, Fakat hergün yazacak. Kendisine 
uğraşmaların kndi hayatlarından oldum ki, bu ab'denin önünde ba- benden çok müteessir olduğunu şimdi avans verniz. 
başkalarının şüı.ıhe etmeleri, ne şını eğen yalnız ben değilim, daha sezdim. B enim yüzum suyu hürmeti-
kadar haklı ise Celal Nurinin bu bir çok insanlar vardır. - Müteessir olma, dedi. Kara- ne o gün bizim Ercüment 
temiz titizliğı de o kadar haklıydı. Ben Umumi Harbin ilk günle- gözün hakiki ~ahibi olan Kosti Ekrem Talô dı. bilmem kaçıncı 
Ve benim başkalarnın içyüzlerile rinden. mütarekenin ilk günlerine efendi seni de beni de kovdu. Ha- defa avans nldı 
hı·ç bir kinim, derdim olmadığı i- kadar hayale gelmez ıztıraplarla demenin suçu yok, öyle emir al-

d Aşağıya indim bana bir port-
çin onun bu kabuğuna kapanma- dolu bir hay&t süriikledim, dört · föy dolusu para verdiler. Malta-
slndaki ruhi haklılığını Okyanus- sen iki ay on ik· gün. - Şimdi ne yapacağım? 

B ·· ~ d ya gidinceye kadar bu, böyle de-tan Okyanusa bulurdum. Dostlu- • u soz aszım an o kadar t itrek, 
.. d . . bu kurmuştu J stanbuldakl evime döndü- o kadar iniltili ı•ıktı ki, Çileli im- vam etti. 

ğumuzun gov esını . , 
ğüm uı.man memlekette zasını koyan Baha bey kolumu sı- Maltaya gelince, orada geçen l-

B ir insanın kendi iç düşünce- sarsılmadık hiç bir şey kalmamış- kıp göğsüne bastırd: ki sene içinde de Celal Nuriden 
leri ne olursa olsun kendisi tı. - Onu beraber düşünürüz kar- ayni insanlığı gördüm. Onları şu 

. bir takım mukaddeselerdir. Ne hakla çamur yedirmekle ka- deşim. kederli zamanımda anlatamıyaca-
içın 1 k ğı Her ınsanda bunlar vardır. Bun- zanılmış milyon arım, ne de un- Düşünecek bir şeyim kalmadı m, şakaklarım sancıyor ve ölü-
lardan mahrum olan tahtadan ya- daktan yeni çıkmış çocuğumu do- ki, cebimde yedi kuruş vardı. ve müne inanasım gelmemekten bey-

ıkl n tava karalarından kurtul- yurncak bir tek dilimim vardı. t-• satacak bir şeyim yoktu. Çileli ba- nim uğulduyor 
rat arı i d "" .. l · pibilltıh sivrikütiih bir durumda bl d B mk için sakladığı Ç uşkunce er~- na ce n eki pek az paranın ço- unu belki münferit vaka te-
de de haklydı Onlara arşı gos- idim. ğunu ayırıp verdi. İki üç gün ya- liıkkı edecek dostlar bulunur. Öy-

. . h - nnet ve riayet te dost- (Karagöz) gazetesinin sör.de sa- şayabllirdim. Daha dün vatanper- leleri müsterih rtmek için hemen terd ığım u · " 1 b b 
dallannı yeşertmışti. hibi, iyi yureklı A i Fuat ey a- ver, hamiyetgüster, faziletaver ve söyliyeylm ki Celal Nuri, Malta-luğumuzun d yi ki if i dl K bilm 

• Nuri bir şeyde haksız ı: na ne es vaz em ver : a- em ne ebesinin örekesi geçi- da olsun Maltadan sonra olsun, 
Celal . ı'bi sakla- - .. ··dür b c:wıuh rrirli l k bi lnsanlğını bır ağır suç g ragozun mu ve ar-- a - nen mes e patronlarına baş vur- r çoklan hakkında da bu insan-

ğinL dum; başıma lAf yumruklarını lığını esirgemememiştlr. 
yışında. k in.Sanlık insana çok Ustad Mahmut Sadık, ben, Bur- vurdular. (Not· bu acı hakikatleri Yalnız benim vasıtamla ve giz. 
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M~Ptili' 
Yirminci Asrın 
Hükümdarı 'l. ıı.!38 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Demokrasi, mutlakıyet idarele
rini yıkıp iktidnr mevkiine geldiği 

giin halk kütlelerine dedi ki: "Şim
diye kadar {ertlerin, milletlerin mu
kadderatı, kralın keyif ve iradesine 
tôbidi Simdiden sonra, kralın mu
kadde~a·tı senin irndene tnbidir. İk
tidar mc\'kiindc konuşan ben de
mokra i, halk derneğim. Cemiyetin 
hal•atını, siya etini senin reyin, se
nin arzunla ben idare ederim.,. 

llolk hakimiyeti, milletlerin si
yasi ve içtimai mukadderatına hu· 
kim b '.tt" mevkie geçtiği günden iti
baren halkın fikirlerini, sempatisini 
kazanmak için propaganda denen 
cytnnın lifürüğil bütün ku,•vetile 

fanHyete geçti. F:ırknlar, intihnplnr
da ekseriyetin reyini kazanmak için, 
bir sihirbaz mıknatisi ~i, onu kul
landılar. Gazetel~r güttükleri siynsi 
da\'alann etrafınn halkı toplamak 
için, hılkikntin yliziine biı:r peçe ört
tüler, muayyen menfaatleri müda
faa eden kalemlerini bir kılıç kes
kinliğiyle oynattılar. İstila emelleri 
besliyen devletler, girecekleri ülke
ye askerlerinden evvel, propaganda 
ajanlannı gönderdiler, nlifuzlu a
dnmlan satın aldılar. 

Balk bu muhtelif propaganda'J'n. 
nn tesiri altında. kokusu daha kes
Jcirı olanın sikriyle baygın, rey lrn
tularmın başında reyim izhar etti, 
bnznn hiç onun rey:ini dahi sorm.adı
lnr. Propagandanın fikirler, kalpler 
fetheden, hükfunctler de,iren, haki
kati hırsın ayaklan alhna seren mu
cizevi kuvveti nnlaşıldlktan sonra, 
onu ,,ckôlct andalycsine bile oturt
tular. Şimdi ban memleketlerde hal
kın hôkimiyeti mevldnde haşmetli 

propaganda hazretleri oturuyor. 

* Bugtin AVTUp:mm siya~ zı"kzak-

lnnnda propag ndanın oynadığı ro
lü, ülkeler f ethedcn İskender, He. 
lagfı, Cengiz denen cihanglirler oy
nam m tJr. 

Eliniıze aldığını,. kitapta, gazet~ 

de, mecmuada onu, hatibin sözlerin
de onu, yuttuğunuz havanın içinde 
onu bulabilirsiniz. 

Hele propaganda siyasi emeller 
bcsJiıyen hariç memleketlerin mas
keli ajnnlnn tarufından satılık ve sa
tılmış bir meta cibi girdiği zaman, 
halkın irade ve şuuru en kötü yıla
nın zehiriylc zehirlenmiş olur. 

Propaga.ııdn, ynpıbn isleri, haki
katleri serdiği, hakikatleri haykır
dığı zaman halkın es!1; gizli emel
lerin, menfaatlerin münadiliğini yap 
tığı zaman halkın düşmanıdır. Hal
kın sesini, hakikatin ses.iıd dtJY1U"
mak için, propagnndnnın maskesini 
düşilrmek li'izun. Halk hakikatleri 
olduğu gibi çırçıplak rördilğü za
man iradesini kullanabilir. 

Propaganda halkı bir zaman ~n 
aldatabilir. Fakat halk aldandığını 
nnlamıyagörsün. Propagandanın yft
zUndcn ma kesini. başından tacını, 

altından tahtını çekip diişfirmesinl 
çok iyi bilir. Halk arasında bir çok 
müşahedeleri olan Amerikan Cum
hurrei lcrinden Abrahıu:ı Lincolıı 
diyor ki: 

"BiJtUn hir halkı bozan aldatabi
Jirsinb:. Halkın bir kısmını her a
man aldntabilirsiniz. fakat bilttin 
bir halkı her zaman aldatamazsı
nız.,, 

Bu da bir fikir 

insan kuvvetten ziyade m• 
dihle nıahvcdilebili:r. 

* Dedikodunun çok rağbette o-
luşunun sebebi, yer yüzünde ko
nuşanlann dü~iincnlcrdcn çok 
olmasıdır. 

* Fırsat, ancak çok meşgul ol
duğumuz zaman kapımızı çalar. 

1 * ı Para için evlenen kız, parasız I , 
Gerçi açı iri . fnk,at ne zarar? han Cahit bir hanın ild odasında yazmnkta olduğum "Bu toprax..~ llden gizliye gösterdiııw fn•anlı,.,., Deli olınnnın şu fayd defa zarar get r, 6' 6' ., 
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, 

ası var- 1 k zarara can tertemiz, kendı halimizde, ve çocuklan,, adındaki eserimde an- saymakla tüketemem. Ne ya ... k * f dır ki, deli kendisinin delı' oldu- İnsanlıktan ge ece lı rd k latıyorum.) c.• 
memleket hesabına ça şıyo u · ki, şimdi bana ağıt yakması düş- Zarar kasdı ile dofnıyu s5y-ğunu bilmez, harirtekiler de de- kurban. t -rün Atatürk Sivasta idi ve biz ona Çileli dedi ki: 

boşıınmağa lAyiktır. 

, Başkalanna çok kayı sız go - tü. lemc.k, yala söylemekten fena· 
li diye onun ynptıklanna ehem- dügyü sanılan Celal Nuri ~s~nlığa Karagöz, havadis gönderiyor, • - Sen karı~a. Ben kendill- Hınzır ecel! Sen ne vakit intl- dır. l~ 
miyct venne~ :=_ __ J_~~~~ı::_....:~~.lil-~r~e~~~m:!,_~O~_Em~tr~al~ı~y~o~rd~uk.~:.........~~~------~------jğim~·~d~en!!.Jb~tr~~~im------------~--lıı...--~:.....::.:.::.:_::::._::::....:.:::~::....:;:.!,.!:,!:..JLliıi.:iiiiiiiiii&;;;;;;;::.:l., ______________ !!...._.. 
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Müşahedeler 
Birinci P.andaki kulüplerin muvaf

fakıyetsiz iklerine şaşmamalı 
Yazan: M. Kemal 

Birkaç sene var ki, birinci plan
daki klüplerimizin ikinci hatta üçün 
cü plAndaki klüpler karşısında defa~ 
atle mağlubiyete uğradıkları, bera
bere kaldıkları çok oluyor. 

Halbuki yedi sekiz sene evveli
ne kadar bu gibi hadiseler binde bir 
hatta hiç vaki olmazdı. Maçlardan 
evvel münakaşaları mucip olan, tah
minlere yol açan yalnız iki ezeli ra
kip Galatasaray - Fenerbahçe kar
plaşmalan idi. İkinci derecede si
yah beyazlılar araya girerdi. 

Hiç şüphe yok ki, o zaman fut -
bol kalitesi bugünden pek çok yük
sekti Her sene birkaç futbol yıldızı 
parlardı. 

Bugün birçok kimseler bu gibi ne

ticeleri gayri tabii buluyorlar ve sür 
priz olarak kabul ediyorlar. 

Bu böyle midir? Biz bu neticele
rin gayri tabii olduğunu değil tabii 
buluyoruz. Şunu açıkça kaydedelim 
ki birinci plandaki klüplerimizde 
futbol kalitesi günden güne düş -
mektedir. 

Bunda da birçok sebepler ara -
ınak lazundır. Ve bunu şöyle tahlil 

edebiliriz: 

1 - Gençlere karşı alakasızlık 

"Ve binnetice eleman yetiştirilmemesi, 

2 - Futbolcuların klüpçülük his
siyle değil bu işi mecburi bir hiz -
met olarak kabul ve hareket etme
leri 

Mesel& ele Fenerbahçe takımını 
alalım: San Lacivertliler arasında 

son senlerde genç takımlardan yetiş-

miş ve bize istikbal vadeden bir tek 
oyuncu yoktur. 

Halbuki bugünkü futbol yıldız - 1 
larını meydana çıkaran eski Fener- ı 
bahçe üçüncü takımı ile bugünü mu
kayese edecek olursak vaziyet ken- ı 

diliği.nden meydana çıkmış olur. 
1 

Beşiktaş takımı da ayni vaziyet- J 

tedir. Galatasaraylılar arasında da . 
bize ümitler veren bir oyuncu göre- j 
miyoruz. Genç takımlara ehemmi - ı 

yet vermedikçe yükselmek imkanı ı 
da yoktur. f 

Oyuncu yetişmemesi. takımların 1 
I • 

futbolu kanıksamış kimselerden te- i 
rekküp etmesi. futbol kalitesinin düş; 
mesine sebep olmaktadır ı 

İkinci sebebi bu suretle birinci 
sebeple birleştirmiş oluyoruz ki, has- ! 

1 
talık yine gençlere ehemmiyet ver-

1 memetedir. 

1 
"Takımların futbolu kanıksamış 

kimselerden terekküp etmesi,, de -
dik, maatteessüf birinci plandaki 
klüplerimizde yer alan o en aşağı "ln 
senelik maziye malik oyuncular ar
tık bu işi bir zevk olarak. klüpçü -
lük hislerile değil, bir vazife ve şu
nu da açıkça söyliyelim ki bir an -
garya diye telakki ederek yapıyor
lar. İş böyle olunca o takımdan ran
dıman alınması kabil olamıyor. 

·Acaba ikinci plandaki klüpler mi 
yükseliyor? 

qize kalırsa bu gibi neticeler ikin ; 
ci plandaki klüplerin yükselmesin l 
den değil birinci plandaki klüplerin : 
onların seviyesine düşmesinden ileri 1 
gelmektedir. Bu neticeleri bir sür - : 
priz olarak değil tabii birer netice ı 
olarak kabul etmek bir zarurettir. 

----------1111111111R1nıulllll11Mlnrmııııımı_ı_ ....... _____ _ 
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Mete iksiz Kala Pr~nsf 
1 

Dünyanın En Zengin Sporcusu ! 
Bugün, İf liıs Halinde Dolaşıyor! 

Prem Starhenberg Avusturyada ka yak sporu yaptığı günlerde 
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Beyaz Rakip 
Bulamadılar 

Bu Sefer iki Siyali, 
Cih~n ŞampiyonluCju 

isin Çarpııac:ak 

El T ezgihlarının 
Faaliyeti Artıyor 

Bazı Küçük Sanat Müesseseleri 
Fabrikalarla Rekabete Başladılar 

El ve dokuma tezgahlan kon • firler, Acem sakah denilen düz ku
gresi münasebetıyle İstanbulda bu maşlar, pamuklu kadın mantoluk 
işle meşgul olanların mıktarına dair landır. 

Ticaret Ddasında yapılan bir tat • Bu işleri yapanlarla yapılan gö -
kikte, bunların 7137 kişi olduğu an- rüşmeler. Ticaret odasının projesine 

1 laşılmıştır Bunlar arasında 3860 do- göre, tam bir anlaşma ile netic~len -
kumacı, 1050 yazmacı, 1190 triko - miştir. Eskiden bunların boyların -
tajcı, 140 işlemeci 542 corapc;ı 200 dan kısıyorlar ve kaliteleri bozuyor
ajurcu, 100 pliseci, 55 boyacı vardır. tardı. Bundan böyle bu gibi malla -

Paris ağırsıklet diinya şampiyonu 
Coe Lewis 

, Ağırsıklet dünya şampiyonu siya
hi Coe Levise layık bir beyaz ra
kip bulunamadığ;ndan cihan şampi
yonluğu maçının iki zenci arasında 
yapılmasına karar verilmiştir. 

Aaırsıklet dünya şampiyonu siyah 
zenci Henry Levivis 

Beyazlar içinde cihan şampıyon-
1 uğuna namzetler dahı gösterileme 
mesi yüzünden şöhreti bir kat da
ha artan yarı ağırsıklet dünya şam
piyonu Henry Levis müthiş yumruk 
lu Coe ile döğüşmiye razı olmuş -
tur. 

Bu tezgahlarda vatak yüzleri rın iyi kaliteli VE' noksansız, eksik -
yorgan yüz ve çarşafları. çocuk gô- c;iz olmalan kabul edilmiştir. 
~slükleri: sedir örtüleri yapılmak- Alakadarlar Ticaret odasına birer 
tadır Bir takım pamuk dokumalcı tı:ıahhütname vermişlerdir. 
rı da vardır. Odaca alakadarlara lazım gelen 

Bunlar metre ile satılıyor. Parçl'l tavsiyelerde bulunulmuştur. 
halinde satılan dokumalar havlu. Bu tezgahların büyük fabrikalar
neşkir. pestemal. masa örtüleri. aoa- ll'l rekabete basladıklan görülmüş. 
ni kundak1ık1ar şal. omuz atkısı ve alakadarlara bazı tavsiyelerde bu
pijamalıklar. pamuk culakiler. zi - lnnulmu!':tur. 
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Şarapçılık 

Öğrenecekler 
İnhisarlar idaresinin tesis ettiği 

şarap laboratuvan bugünlerde açı-

lacak ve şarap amilleri laboratuva

nn tecrübelerini görmeğe ve izahat 
almağa davet edileceklerdir. İdare. 
her sene olduğu gibi bu sene de Av
rupaya ~rap mütehassısı yetiştir -
mek için talebe ~önderecektir 

Polonya Mal Alacak 
Polonyadan gelen malumata göre 

Türkiye - Polonya arasında başla

mış olan yeni ticaret anlaşması mü
zakereleri iyi bir safhada devam et
mektedir. Kısa bir zaman içinde ik
mal edileceği anlaşılmaktadır Po -
lonyanın yeni anlaşma ile yurdu -
""''7n::ın f::ı7Jı:. ...,,,1 "'"-"- •- -·· •-
niyor. 

Nevyork Sergisi 
• 

Hazırlıkları 
Nevyork sergisine gönderilmek 

üzere muhtelif eJ işleri sanatlerine 

ait nümuneler tesbit edilmektedir 

Bunlardan başka kehribar prinç. ku

maş, tahta kağıt v~ karton. deri ve 

kıymetli madenler üzerine yapılmış 

veya fildişi toprak ve taştan. mer -

merden imal olunmuş güzel sanat e
serlerile suni çiçek ve taş bebekler
den nümuneler -ıyrılmas için faali
yete geçilmiştir. 

Hayvanlar Sayllıyor 
Vilayet veteriner idaresi mülha -

kata bir tamim ile cetveller gönder
miştir. Bu tamimde mıntıka dahilin
de ne mıktar tek tırnaklı hayvan bu-
11 . ... _ ~-- .=.,. ___ __ _ 

miştir. 
. , ., , . .. 
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Manisa Stadyomunun 
İnşası Tamamlandı 

Bütün Ana Yollara Parke Döşeniyor, 

Atatürk Bulvarının Asfaltı Bitirilmek Üzere 

r 
BORSA 

8 - 11 - 938 

ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Parls 
Milano 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlln 
Brüksel 
Atina 
Sofya 
Prag 
Madrit 
Varşova 

Btidapeşte 

Bük kreş 
Belgrat 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

5 98 
125 i 325 

3 .:l47!\ 
fi fi02!\ 

28 48 
68.255 
50 2725 

21 235 
}.(1925 

l.;;325 

4. 332~ 

!\.98 
231>275 
24.7R75 

0.912!\ 
2.8025 

34 9125 
30 so 
23.72 

ESHAM ve TAHVILA"f 

İ1ı:ramlyeli ErganJ 
Sıvas - Erzurum battı J 

19.20 
20.11' 

40 Bin ı Liralık 
Tahsisat 
Ayrılacak 

Esnaf cemiyetleri 938 yılı tçm 
müşterek yardm maksadile 29 bin 
lira ayırmıştır Bu tahsisat esnafa 
vardım için sarfedilmektedir Cemi
vetler birliği 939 senesi için de 40 
bin liralık bir tahsisat ayırmakta -
d1r. Bu maksatla bu ay içinde bütün 
ı:>snaf cemiyetleri reisleri merkez bi
nasında cemiyetler murakabe di • 
rektörünün reisliğinde bir toplantı 

yapacaklardır 

Ticaret odası esnaf cemiyetleri 
müdürlüğü cemiyetlere 939 senesi 
hesap hülasalanm hazırlamak üzere 
cetvellerini göndermiştir Cemiyet -
ler bu hafta içinde bu hesaplan ya
parak odaya göndereceklerdir. 

aHıc:ıı-ımı~u 

Rağbet Çok 
Son günlerde Rumanyada halıla

rımıza rağbet artmış olduğundan ha
lıcılar Rumanya ıle iyi işler yapıla
bileceğini ümit ediyorlar Bu sene 
Alrnanyanın Türk halılarından her 
seneden fazla mıktarda mal çekeceği 
anlaşılmıştır. Alrr.anya hesabına ha· 
lıcılarla temaslar yapılmaktadır Bir 
kaç firma şehrimizden Almanya için 
mühim mıktarda halı satmıştır. Bu 
satışlarda fiatler normal olduğundan 
bu fiatlere göre Almanların iyi ve 
orta kaliteli mallardan fazlaca talep 
ettikleri haber \Teriliyor. 

Almanya Tiftik Ahyor 
Bu maç kanunusaninin 27 inci 

gecesi Nevyorkta yapılacaktır. Mü -
sabakanın kontratı imzalanmıştır. 

Bu münasebetle Amerikan gazeteleri 
ağırsıklet cihan şampiyonluğunun ilk 
defa olarak iki zenci arasında pay -
laşılacağını yazıyorlar. 

Dün, piyasamıza getirilmiş olan 
tiftiklerden 135-137 kuruş arasında 
137 balye Almanya hesabına satın 

alınmıştır. Çanakkale güz yünlerin-
Manisada 19 Mayıs .tadyomundan bir görünüf den kilosu 72 kuruştan 22 balye. Es-

Bir deniz ve atletizm kliibü mü im. Mu ı'çın· e dagı-lan sag·lı sollu büyük' ana kişehir malı kilosu 50.5 kuruştan Manisa (TAN) - Şehr ız, - ak 
t · yollara parke do' şenilmiştir. Hükı'.i - 320 balye ve Arıadolu parça yap -açılıyor? radiye- Menemen üzerinden zmıre b ı 
tl. · · met konag-ını istasyona bag-layan bü- lanndan kilosu 40 kuruştan 25 a -Haber aldığımıza göre denizci ve ikinci bir yol ile bağlanmıştır. ımızı d dahi 

Ad 1 d Yük. Atatur·· k bulvarının asfalt kaplan ye satılmıştır Keçi kılların an atletlerden mürekkep bir grup ken- Yund dağlan üzerinden a ar e- Al 
· ması bı·tmek üzeredir Bulvar civa - dokuz balye kilosu 50.5 kuruştan -di şubelerini daha canlı bir vaziyete nizine bağlayan Reşadiye şosesı a- 1m 

0 
· · 

rındaki iki tali cadde de büyük ve manya için satış o uştur. erı pı-sokmak gayesile yalnız atletizm ve çılmıştır ük" b. d - · iklik l 
deniz sportarile meşglıı olmak üzere Evkaf evleri şarap fabrikası, ü- ~üzel binalarla ı;iıslenmiş bulunmak- yasalarında büy ır egış 0 -

bir klüp açmıya karar vermişler ve zilin deposu inşaatı bir hayli ilerle- tadır. Yakında burada boş hiç bir mamıştır. 
faaliyete geçmişlerdir. Denizcilerin miştir. saha kalmıyacakt~r. Bulvann sa~ ~-
başında Beykoz merkez kaptanı Falı- Yeni tenis sahası ile muazzam 19 rafı baştan başa güzel bahçe er e 
ri bulunmaktadır. Mayıs stadyomunun, Halk bahçesi- bezenmiştir. 

---<>-- nin ve Kitap sarayının inşaatı ta • 
Trikolor Ankaraya ,PdjyoT mamlanmıştır. 

Roman yanın Triko lor takımı ts- Vasati bir hesapla 250 bin liraya 
tanbulda ekalliyet klüpleri ve Gala- mal olan stadyom. Türkiyenin An · 
tasarayla müsabakalar yapmış ve karadakinden sonra gelen en güzel 

Yeni Eğitmenler 

Şeker Pancarı Yol< 
Sivas (TAN) - Bu yıl şeker pan

carı çok yetiştirilmiştir Turhal şe • 
ker fabrikasına hergün binlerce ki
lo pancar yollanıyor 

Bundan beş altı sene evvel sabık 
A.vusturyanın en büyük sporcu si -
yasi adamı olarak Prens Starhen -
berg'i gösterirlerdi. 

den terbiyesi muallimliği yaparak 
hayatını kazanmak istiyormuş. 

pek te iyi neticeler alamamıştır. Bu ve modern stadyomudur. · 

Manisa (TAN; - Altı aydanberi 
Horos köyünde hali faaliyette bulu
nan eğitmenler kursu ilk devresini 
bitirmek ve ilk mezunlarını vermek 

defa Ankaradan vaki olan davet üze- • İstasyondan itibaren şehrimizin üzeredir. 

* Sivas (TAN) - Seyhan mek
tupçusu Agah Okhan. Sivas mektup
çusu olmuştur. 

Mersinde iki Kişi 
Yaralandı 

Büyük serveti ve muhtelif şato
larile Avusturyanın en eskı familya
lanndan birine mensup olan bu spor 
cu Prens son vaziyet üzerine Pari 
se iltica etmiştir. 

~rens Starhemberg Avusturya 
mevcut iken Mora Gregor isminde 
çok güzel bir artistle evlenmek için 
siyasi hayattan "ekilerek kendini 
tamamen spora hasre1;mişti. 

Şimdi1 
Pariste rr ~eci vaziy.ttin-

Nuri Beşiktaştan ayrıldı 

Beşiktaş birinci takım müdafii 
Nuri bundan evvel Ankaraya gitmiş 
ve Demirsporda oynamıya başla -

mıştı. Askerliğni yapmak üzere İs
tanbula ·gelince yine eski takımında 

oynamıya başlamıştı. Askerliğini ik
mal eden Nuri tekrar Ankaraya dön 
müş, ve Demirspora girmiştir. Be
şiktaş müdafaası bu suretle kıymetli 
bir uzvunu kaybetmiş bulunmakta-

rine iki maç yapmak üzere An.kara
ya gidecektir. 

Talebe Adedi Artıyor 
Sıvas (TAN) - Bu sene bütün 

mekteplerde talebe artmış, bu se • 
beple mekteplerde yeni şubeler a
"ılmıştır Lisenin talebesi 800 e. or
ta okulun da 85l ye çıkmıştır. İlk 
okullarda 4 bin talebe okumaktadır. * Sivas (TAN) - Pasinler kay
makamı Münip Su şehri kaymakam
lığına tayin edilmiş ve vazifesine 

• • • ,.. ~i· • 1 • 
. 
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ile SABAH. öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra muntazaman dişlerinizi fırçalaymız. 

. . . . . ~i . ' ..... •. . • 
- -- ·----

Mersin (TAN • - Nevşehirli a · 
mele Mehmet Nuri. sevgilisi Hatice
nin Ahmet oğlu Halil ile birlikte 
gezdiklerini görmüş ve ikisini de bı 
çakla ağır surette· yaralayıp kaçmış· 
tır. 

Kız Sanat Enstitüsü 
Sivas CT AN) - Bu sene ŞPhrimiz

de açılan Akşam Kız Sanat okulu -
nun önümüzdeki yıl Kız Sanat Ens
titüsü haline getirilmesi düsünül 
mektedir. 
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8-R~:~=r=.=G=ü=z=e=~=========r==~=~~=======~):====~Dolaştılar 
dığımı~a=~~:d!:~!:~i~= d~~: a s 1 
şılabilecek kadar geniş bir salona 
girdiğimiz zaman, tesadüfün :na
yetl bl%e, aradıklanınıun çoğunu 
bir arada buldurdu. 

Dahiliye Vekaleti hesabına A
nadoluyu dolaşıp dönmilş olan 
ress>.>'11ların beş tanesi, biribirleri
ne bu seyahatin intibal!rını, hlki
yclcrlni anlatmakla meşguldüler. 

Bu fübnrla ben, onlan birer bi
rer nrnmnk külfetinden değil, su• 
al sormak znhmctinden blle - ta
mamen dcAllse bile - kısmen kur· 
tulmu tum. 
Tnnıdıklanmı sellmladıktan, ta

nunadıklnnmla da, Bedri Rahmi
nin dclfılctile 11milşerref olduktllntt 
sonra, rahat koltuklardan birine 
gömüldüm: Arasıra sual sorarak, 
anlntılnnlnn dlnlemlye, dlnledlk
lerfm.1 ayıklamıya, ayıkladıklarını! 
da not etmeye koyuldum. 

Şimdi size anlatacakların da, Dç 
saatten uzun süren bu kulak mf
sa!l;rll~lnin, defterime biriktirdi
ği çok şayanı dikkat notların mu
hassalasıdır. 

* A nadoluyu dolaşan ressamla-
runııın en talihsizi Saım 

Öze~lıniş. Arkadaşlarının ~öyle
diklerine göre, Salın Özenelın ta
lihsizliği oldukça eskidir. Bu genç, 
ressamımız bundan on küsur se
ne evvel ~uhitinde çok büyük bir 
alaka v~ ümit uyandırmış. Eser
lerile oldukça geniş bir şöhret te 

' .. le-
kazanınış. Fnkat o sırada, goz 
rinin hafif miyopluğu yüzünden 
arkadaşlarile birlikte Avrupaya 
gönderilmek fırsatından mahru~ 
bırakılmış. Bu mahrumıyet, mag
dur ressamımızı küstürmüş. Ve 
Salın özene!; tasını tarağını !01: 
ladığı gibi, kendisine imcişaf umı
di vaadetnıiyen muhitınden kaç
mış, Anadolunun yolunu tutmuş. 
O günden sonra da bir daha fs
tanbula dönmemiş. VefakAr a'"ka
daşlannın şahsi davetlerine kulak 
asmamış. kim bilir? belki de; ha
yatının en büyük inkişaf fırsatını 
kaçırmasına, haksız yere sebep o
lan hasta göılerlni, dost y'Jzü 
görmemek cezasına mıtlıkt1m et-

• 1 
mış. - .. ••u.a51. ;ıı:,;t.u . .a.-

1 den sonra geÇen yıllar, o-
nun bu kllskünlüğünti azaltaca
ğına her gün bl.ı-az daha arttırmış: 
Arkadaşlarının taleplerıne rağ

lrhcn, bu on küsur yıl içinde .a~ıl
?l'\ış olan sergilerden hiç biI'1sıne 
ibir tek eserini göndermemiş. Yi
ne arkadaşları söylüyorlar: Cüm
huriyetten sonra, Anadoluda ilk 
resim sergisini açmak şerefin! de, 
Salın Özenel ka~anmış. Onun, 
1927 senesinde Erzunımda açtığı 
tablo sergisi ~ul.mad1.k bir rnğ-
Fd:z: -

GAZETELER 

Giden Ressamlarımız, 
Karşılaştılar, Fakat 
Ümitlerle Döndüler 

Anadoluya 
Sahnelerle 

Büyük 

Komik 
Çok 

Eğer Münevverlerimiz de Resme Karıı Köylülerimiz Kadar 
Alaka Gösterselerdi, lstanbul Vilayeti Galeri Mahrumiyetinin 

Hicabından Çoktan Kurtulmuş Olurdu 

t -...... 0• Saim, bu sergiden be go .... .,,. 
bahsederken: .. 

_ Halk, diyor, o scrg1yı, tıı: 

kı bir antika müzesinde dolaşır gı
bi geıdl. Çünkü o tarihte, Erıu
rumda bir "tablo,, nun eşl görnIM 

I• bir antikadan farkı yoktu. rnem 'S 1 . t 
Köylüler tabloları, hayret e, na • 
ta bira! da korkuyla tıeyrettller. 
Blr çoklan tablolara bakarken; 
birtbirlerlne: 

.. _ Kulun yarattığı insana bak!. 
,._ Kulun yarattığı çiçek!..., 
Diyorlar, ve sonra: Allahla boy 

61çüşen bir insanla yanyana gel
menin günahından korunmak için: 

_ Tövbe estağfirullah! ı basıp 

il.Ave ediyorlarmış: 
-Kulun yaratacağı insan da, 

çiçek te bu kadar olur. Ne l'tnı 

var, ne de kokusu!,, 

F akat buna rağmen. bu sergi, 
münevverlerin rağbetini de 

kazanmış. Hatta. sade seyirci de-
ğil, bir hayli müşteri de bulmuş. 
O kadar kt, Saim Öz:enel: 

"- Bende, diyor, o sergiden 
yalnız bir tablo kaldı. Onu da tt!"° 
hJre tmıvf!ff ak olamadığım :çin 
safomadım! EvvelA. sergiye koy
muştum. Fakat sonra çıkarrnalr 

mecburlyetlnde kaldım. 
_.. monra~~l}.1 U.U l\.V~ cıı;a~J. ~Cr.-

gtyı kadınlann da gczeeekle!'Jnl, 
hatta kendi ailesinin rfe getec"~i
ni söyledi ve beni tehdit edereık . o 
tabloyu ortadan kaldırmaya rnec
bur etti. 

Merakla sordum: 
- Ne tablosuydu o? 
Saim Özenel gülümseycrclt ce

vap verdi: 
- Çıplak bir kadın! .. 
Fakat, dudaklarına ilişen bu zo

raki ve çekici tebessüme rağm.en, 
yıllardan sonra fstanbula, eski 

AR.ASINDA 

F eyhamanın Ga~ Antepte yaptıfı 
bir pey•ai 

~IT'6~'6~.,,....., "'""'""'"'"~ 

~ YAZAN: Naci Sadullah ~ 
~,, ,.., , #\iVii' ""'~"""'' 

muhitine, eski arkadaşlarına, ve ra da ben sıtmaya yakatandım~ 
~aım Ôzene1, yaptığı itsnYa;e-=ya""'-.:,..--=-be-==';, ._üzerirr:~·a1d;ğı~-~ılfe;i: e-
hatinden pek mm-ınun görürımü- llmden geldiği kadar başarmak 
yor: Çünkü ezeli talihsizliği, bu mecburiyetindeyim. Bu mecbnrl-
ıeyahatte de onun yaknsını bır<ık- yeti hissettiğim için, yağmur al-
mamış. Saim: tında, ve sıtma atcşile titriye tit· 

- Ben, diyor, bu seyahate, Da- riye çalıştım. 
hlUye VekAletı tarafından davet G önnedlğfn1, alışmadığım man 
~ilditn. Benim çağırılmamı da, zararların, gö~lerlme verdi~ 
arkadaşlanm rica etml~ıter. Fakat heyecan, bana takat a~ılıyordu. Fa 
davete g~ muhatap olduğum için, kat başıma gelenler bu kadarla da 
seyahate geç başladım. Bu yfizden, kalmadı ki!... 
on gün kaybettlın. l31r kaç gilniım EvvclA, bir k<'iye gideyim de-
yollarda geçti, bir kaç giln y1ığ- dhn: Mani oldular. Ve: "Sakın, 
rnur yağdı. Bütün bunlardan son- dediler, böyle bir gaflet gösterme. 

Çünkü köyliller, elinde kutuların· 
la, seni tahsildar zannederler. Sen
den bucak bucak kaçarlar. Bu yüz. 
den evine misafir olacak köylil
yü de bulamayıverlrsen, yersiz, 
yiyeceksiz kaldığının resmidir' 

Şakacıktan verilen bu nasihat 
beni UrkUtmeyc bol bol yetti. Fa· 
kat şehirde de rahat edemedim ki! 
Yolda gezerken, kutularımı gören 
çocuklar: 
"- Makaracı annem çağınyor! 

diye peşime düşüyorlar, ve kadın
lar: 
"- Kutuda neler var? Aç ta ba

kalım! Eğer iyi pudralar varsa, 
seki.% on kutu lAzım! diye soruyor
lardı. 

HattA blr kaç ki~i de, yine e
limdeki kutulara bakıp beni sey
yar fotoğrafçı sandı: 
"- Gel, lld poz resmlmlzi çek! 

diye ynkama sarıldı. 
Rahat edemlycceğimi anlayınca 

bir kahveye girdim. Sehpamı ko

yup çalışmaya başladım · Niyetim, 
içine bütün bir nsnn Kılıklarını, 

hususiyetlerini sığdıran ·enteresan 
bir sokağın kahveden ~örünüşünü 
yapmaktı. Fakat ne mümkün? Bir 
saat sonra, kahveci yakama ya
pıştı: 

- Ahali $eni ~c.rtıne • ... 
-ı.opmnıyor. ..Kı:Uahailk · ---ıtali~min 
kapısını tıkıyor. Ekme~ime nıani 
oluyorswı! diye beni kapı dıfan 
etti! 

T akınılanmı toplayıp bir hay-
li dolaştıktan sonra mahal

ıt bir gazinonun tablosunu yap
maya karar verdinı. Ahali yine ba
şıma birlktJ. Ve bu sefer de polis 
yakama yapışıp beni: 
"- Asayi~i ihlal, ve halkın is

tirahat ve huzurunu bir takım a
lat ve edevat ile sclb,, suçuyla Jra
rakola götürdü. Çünkü vazüomi, 

,_ , ,,,,,. , ---- ,,,,,....,,,,,. ---, -- __.._..._, --_.__ -- ,. ,,,....,. , IFOIKIRAILAR ŞUNDAN 
~tinanr.n tahliyui 

"'ErcOıneııt Ekreın Talu gaıetclel'-
de "Ati.nanın ... L 11 1' ""'klınde 

l h ı.uıı yes " ~ 
&er ev alar gördükk.-e, kendi ktmdl· 
ııe: '); 

.. _ Allah Allah .. Yuntln18tanda »
yan çıknuş da haberimiz yok! der-
mt~! " 

Fak~t ıü.nntı blrlnde, ~azetelerfn, 
Yunarustanın payıtahtından değil, 
me bur blr kadın tellfılmdan bahset· 
tiki rini öğrenin~. gazetelerin bu a· 
dl mevzula bu der....... 

1 
lm 

- ... .., me§gu o a-
Iarına kızıp, küplere binnııvt 

Fakat, bu hiddet ar d h 
d . 1 . a11n a, o a· 

va ıs en yazan lnuhbirleri bile bas-
tırdığının ve madam Atin k k 

" . aya os o· 
ca s.utununu tahsıa ettiğlnı.n farkında 
değıl. Hem bu yazısına koyd ğ 

. . u u ser-
levha da ne bılıyor m\Uwıu ., z. 

"Madam .Atinanın tahliyeGit •. 

Ed~biyat münahf41a1 

Şu aatırlan Cuınhuriy~ gazete _ 
rinde okudum: 

"Öfke baldan tatlıdır. Ya elimi 
kaldırıp da bir &ille, bir tokat b · 
yumruk, bir tekme atsaydım? 

1 

On: 
tepelemek için, pehlivan olrnaya 
sporcu olmayn d!i lüzum yok. Faka~ 
gel de şu şansızlığa şaşma. He.ya .. 
tınıda hiç knvg• etmemidm. Kırk yıl
da bir karşıma hiç denilın olmayan 
bir şahıs çıkıyor Fakat ona da el 
!kaldıramıyorum : Çünkü hastadır.,. 

Edip İsmail Habibin ağzından 
,·eya knlcminden çıkan bu sözleri ih-

tiva eden yazının Hrlevhaaı da ne 
olsa beğenlrslnlı? 

1'Edtıbiyat milnaka~Hıl" 

Yelpa%ece bilmiyorus/ 

DUnkü "Ak§am,, gaıeteslnde fôy~ 
le bir serlevha okudum: 

"Yelpaıe yenfden meydana çık

tı! Bllhaua suarelerde çok 16rünü-

yorl,, 
tnıan, yelpa:r;enin ne olduğunu 

bilmese, bu serlevhayı okuyunca, 
"Yelpaze,, adında çok mefhur bir 
alüftenin, uzun müddet piyasadan çe 
kildikten eonra ,tekrar ortaya çıktı-

ıuuarelere devama batladı
jını, ve 
ııhnı 1anacak. 
6

' hlevhanın altındaki yazıyı Buse 
"ıden geçirdim. Yazının merakla &0 • 

. . ediden yetmışe kadar 
muharrırı, y " 1 . 

. . maIUm olan ye paze,, yı 
hepımıze b fka hiç kiınaenin bil-
ke~~.inbdiren m:ıa f arıederek, fU aca-
medı8ı . . 

. . tı da venyor. 
yıp ııaha iptidai kavimler -

.. - Yelpaze, . 
k için kullanılan bır 

de (!) serinlem~ Bu alet znİ!deni ka· 
aletten ibaretti. k va1ıtası haline 

d üzelleşme 
vimler e g d kalmamış dile gel 

. • b nunla a 
gınnış, u . dili. anlayana 
miştir. Yelpazenın 

çok beliidir!,, lektaflM• bel.ki çok 
Muhterem mes zur görsün~ Ben 

haklıdır. Fakat ma çıkarama -
bu laflarından bir mana 

dını: . , " 1 aze dilile yaz· 
Bu makalesını ye P 1 e! "vel· 

b ınaa es " mış olacak! ve en 
pazece,, bilmiyorum! 

Sigaradan iktıaat 

İkl arkadaf yıllarca sonra yolda 
rutlaıtılar. Merhabadan sonra bi-

risi ıöylenmiye ba~ladı "yine mi ıi
gara? Sıhhatine acımyorsan para
na da mı acımıyorsun?" Ve karşı
da muazzam bir milesseseyi göste
rerek: 

- Bak, dedi, sigaraya verdiğin 
parayı tasarruf etsen böyle bir ko
ca mağazan olabilirdi? 

- Sen sigara içer ınislni 
- Estağfurullah! 

- Bir diikkAnın fillln bari var 
mı? 

- Maalesef hayır! 

- Budala; o gösterdiğin muaz-
HD\ mileaaese benim! 

Maliyecl laewıbı 

Banker ~liirnOnün yaklaştığını 
hfYetmi§, yakın bir d~tunu ça
ğırtnuşh. Arkadaşı k~.arak ge!di. 
Banker: 

- Ölüyorum dostum. dedi, se
nlnle konuşacaklarım var. 

- Deli misin be, ıen daha 50 
ıindesin ve 100 aene yqıyacak • 
damaın. 

- Asıl deli sensin. Ölüm beni 
şimdi yüzde elli ucu2una bulrluk
tan sonra 50 sene daha niye bck
lesiıa 7 

Zırhlı al.acak parcuı yokmufl 

Delikanlı askere gitmişti. Bir 
müddet sonra mektubu geldi. 

1
'- Babncığım, diyordu, süv;ıti

ye geçtim, fakat bunwı için iyi bir 
at almak lazım,,. 

Adam inandı, lazım '!elen para
yı gönderdi ve §Öyle bir mektup 
yazdı: 

"Sevgili oğlum, lstedifin parayı 
Yolladım. Allah muvaffak etsin. 
Yalnız rica ederim, dikkat et t~ a
man bahriyeye geçeyim deme; 
zırhlı alacak kadar paranı yok". 

'.Ayı olmadığını isbat et 

Bir Leh klıSabasında, gfrkten bir 
ayı kaçmıştı. Sokaklarda panik 
vardı. Birisi, pek telaşlı gördüğü 
arkadaşını teskin etmek istedi: 

- Bu kadar korku neye? dedi. 
Ayının gelmekte olduRunu görilı-
sen bir eve veya mağazaya girive-
rirsin. 

- Korkum ondan değil. Ayıyı 
c11dürmek üzere jandarmalar teki· 
be çıktılar. 

- Peki, bundan eanft ne? A:rı 
.en değilsin ya 7 

- Ayı ben delilim amma Jan
darmalanmııın niıancılıtı ma
lum. Bir kur§Un atarlar, seni öldü
rürler. Artık ondan sonra, işin yok 
aa, karakol karakol dola§ ta ayı 
olmadığını bpat et! 

20 Kadm Dolendıran 

Donjuen 
Sofyadn, genç k~ ve kadınları ev

lenmek vadiyle kandıran yeni bir 
Donj uan daha yakalanmııtır 30 
yaşlarında olan bu dolandırıcının is
ml Dlmitrl G. Yanev'dir. İ>lmitti, 
daha ılyadc fakir ve saf kadınları 
kandınyormU§. Tanıştı~ gen~ kıı 
ve kadınların evlerine gidiyor, atle
lerlne kızları ile evlenme teklifinde 
bulunuyonnuş. Faknt, nişanlandık
tan sonra, düği.in masrafı diye kız
lardan boyuna para çekiyormuş Bu 
suretle Yanev, Sofyada, 20 den faz
la genç kız vo kadın doltmdırmıotır. 

Bir kaç gün evvel de, Dimitri Ya
nev, yailıca bir kızı yine evlenmek 
vadiyle kandırarak, biriktirdiği 
60,000 levasını dolandınnıftır. Fa
kat, genç Donjuan 60,000 levatıın 
hepsini harcayıp bitirmeden :ııolis 
tarafından yakalanmış ve adhyeye 
teslim edilmiştir. Bulgar delikanlı 
bundan evvel de üç kızı -evlenme va
diyle kandırmış ve bunlann blrik
tirdiklerl onar bin levayı dola:ıdır
mıştır. 

Gülemerov'dan sonra, bu, genç, 
Sofyada yakalanan ikinci "ebedi ni
şanlıdır." 

JaponyaJa tultal bir adet 
Japonyada bir adam, askertlğe 

çağrıldı ını, bütün ailesi, bütün 
cadde halkı, hatta bütün mahalle 

... 
hüviyetimi izah ve isbat eden ve
saik, o anda üzerimde değildi. O
telde unuttuğum o vesaiki göste
?'cttıeNim, polbi şüphelendinniş

tL Onun elinden kurtu!uncaya ka
dar bir hayli ter döktüm. 

Bu aksi tesadüfleri hayalen ye-
nlden yaşamak, biçare Salın Ö
zenelin sinirlerini o kadar boz
mu§tU ki, köylilnün bu cevabım 
gülerek anlatırken bile ağlıyacak 

gibi idi. Fakat biraz sonra, a:-ka
daşlarının anlattıkları seyahat ma 
ceralannı da dinlemek, biçareyi 
hayli teselli etti: ÇilnkU diğer res
samlanmızın maeeralan da, ayni 
derecede acayip ve aksı tesarfilf
lerle doluydu: MeselA, t\stat Fey
haınan sivrisinekleri o kadar bol 

1 • 

bir yerde çalışmak rnecburiyetın-
de kalmış ki: 

- Ben, diyor, çalışırken, zevcem 
de b ni filltlemekle meşgul oldu! 

M cseln ressam Bay Alinin bir 
dağ ba~ında resim yapması

na, bir jandarmamız milsaade et
memiş. Onn, orada ne aradığını 

sormuş: "Çalışıyorum!,, cevabını 

almctı.: 
u_ Git! demiş, evinde çalış! Al

lahın dağında işin ne?,, 
Hamit Necdet te hayailannda 

hiç resim görmemiş seyircilcrlıı 

meraklarından müşteki: 

"-Etrafıma toplanıyorlar ... eli
yor. Ve birlbirlcrile konuşuyor

lar: 
"- Bak... yelkenliyi yapıyor! 
Bu sözü duymak, içime §Üphe 

veriyor ve: 
- Acaba, diyorum, yapmak i9-

tediğim minare yelkenliye mi ben
zedi? 

Bu telkinin verdiği şüpheyle, 
eserimi lüzumsuz bir rötuşle bo
zuyorum. Ve onlar konu§Illaya de
vam ediyorlar: 

"- Bak bak, kuleyi yapıyor! 
Ve ben: 
"- Acaba ağacı kuleye mi ben

zcttbn? diye, tnbloyu tekrar bo
zuyorum.! 

Neticede, bu telklnlt>rin tMlri 
altınöa kaldıkça çalışamıyacağımı 

anladın: Ert i giln gittığim yer
de, schp mı, çb:diğim geniş bir 
h lknnın için kurdum. Ve topla .. 
nan meraklılara: 

- Baylar ... dedim, bu ~~ 
f~rf girmek, t hlilceli ve yuat
tır!,, 

Onlar, !çeri glnnedlltt. Faltat 
s~ıılerf, konurrnalan, beni yine ,... 
hatsız ediyordu. O'çOncQ giln. b1I 
tehlikeyi tamamen bertaraf eden 
bir çcare buldum: Ve kulaklarıma 
pamuk tıkayarak çalı~tım• 

Cemal Tollu gülüyor: 
- Tuhaf değil mi? 4'1iyor, berı 

.de ayni çareye baş vu."dum. Fa
kat buna rağtncn, bir çoklannm 
ikide birde gözlorime engel lt .. 

(Sonu 15 inci «ayfad4} 

halkı, onu uğurlamak için mera -
sim yapar. Askerliğe çağrılan kim
senin knpısı önüne, beyaz bir ör
tü ile örlülınUı beyaz bir masa 
konur ve ana baba, akrah'l ve doıt
lar tarafından ıöndcrilen hedi,._ 
ler ou masırun üzerine yerlefUıi
lir. 

Bir askere "Allaha ısmarladık, 
;yakında tekrar gorü§ilrüı, intal -
lah ııhhat ve afiyetle dönersiniz,, 
gibi ıözler söylemek yasaktır. Çün
kü askerin ölmek üzere gittiği sa
nılır ve askerin bu fedakarlığı ga
yet tabii bir hareket telllil etm~ 
si istc:nlr. 

Evin önündeki maMnın ürerin
de biriken hediyeler askerin aile -
ıine aittir. Btıtı.lan vennekten 
maksat, askere, ailesine sıkıntı 
çektirllrniy~~ğini hlssettirmektır. 

Bir •aalte neler oluyor? 
İngilizler tuhaf bir istatistik ha

zırlam~tar. Bu istatistiğe göre, 
yer yüzünde bir saat içinde 4,600 
kişi füüyor, 6,400 çocuk doğuyor
mu§. 

Kürciarzın sakinleri yalnız bir 
"'fiaat içinde 25 milyon kilo patates, 
20 milyon kllo sebze, 3,5 milyon 
kilo et, 3 milyon kllo yuınurta, 3 
milyon k!lo balık ve 30 milyon ki
lo şeker istihlak ediyorlarmıı 

Gene ayni istatistiğe göre, bir 
saat içinde bütün dUnyada ha
klınler vasati olarak 198 suçluyu 
mahkQm ediyorla • 1f. 
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Gizli Petrol Harbi Kömür Bayramı Dün 
Zonguldakta Kutlandı 

Kömürü İlk Bulan Uzun 
Mehmedin Hatırası Anıldı 

Mütehassıs Müşahitlere Göre Müstakbel Bir 
Cihan Savaşının Asıl Sebebi Petrol Olacaktır 

----().-

Amerikanın Petrol 
Membaları 15 Sene 

Sonra Belki Tükenecek 
--0--

Japonya Cava, 

Boruco Adalarına 

Göz Dikmiş 
C ıvanın merkezi Bataviadan 

gelen haberlere göre Fele
menk hükumeti, herhangibir yaban 
cı hükılmetin Borneo vesair Fele
lemenk müstem.Iekelerindeki zengin 
petrol kuyularını ele geçirmesine 
karşı gelmek için hazırlıklar yap
~ve son günlerde bu hazırlıkları 
tamamlamıştır. Felemenk bükü -
met!, Amerika Birleşik cümhuri
yetlerinin Japonyaya karşı bita
raf kanununu tatbik etmesi yü • 
zünden Japonyanın petrol ihtiya -
cını tatmin için Felemenk petrol 
sahalarına tecavüz etmesinden 
korkmuş; bunun için, böyle bir te
cavüz vukuundn bütün petrol ku
yularını ve petrol borularını ber
hava etmek için tedbir almıştır. 
Felemengin bu topraklan, İngiliz
lerin kuvvetli Singapor deniz üs
sünün gölge.sinde yaşadığı için, Fe
lemengi İngiliz himayesi altında 
saymak, yanlış olmaz. Salahiyetli 
makamlara göre, Felemenk hüku
meti, kat'i bir tehlike karşısında 
kaldığı anda, bir tek düğmeye do
kunmakla, bütün petrol kuyuları
m imha eder ve başka bir kimse
nin bu kuyulardan hiç olmazsa al
tı ay istüade etmesine imkan kal
maz. Kuyuları yeniden işletmekse, 
milyonlarca altın sarfına bağlıdır. 

Zaten son günlerde dünya mat
buatını en çok meşgul eden mese
lelerden biri petroldür. Bu mesele 
müdafaa işine sımsıkı bağlıdır. Bu 
yüzden her devlet, yeni petrol kay
naklan peşinde koşuyor ve bunun 
neticesi olarak petrol dolayısile 
devletler arasında gizli bir harp 
devam ediyor. 

Kanada petrolleri mütehassıs • 
lanndan Donald Ros'un anlatışı
na göre, ikinci bir büyük harp vu
kuu takdirinde İngiltere, Kanada
nm temin edeceği petrollere güve
nebilir. İngilterenin bugünkü pet
rol kaynaklan tecavüze açık bir 
haldedir. Nasıl Meksika, petrolle
rini, günün birinde müsadere et -
tiyse, ayni had.ise, cenubi Ameri
kanın her tarafında her lahza vu
k:ubulabilir. 

Kanadada ise 1936 da Turner 
vadisindeki. petrol sahası yeniden 
keşfolunmuştur, o zamandan J?aş • 
lıyarak buradan büyük göllere ka-

Yazan: WILLIAM TYNDALL 

Amerikada petrol kuyulan 

dar uzanacak, ve icabında deniz 
kıyısına kadar ilerletilecek bir pet 
rol hattından bahsolunmaktadır. 

• . . 
Tornto üniversitesi m.~h~niki 

. mühendislik profesoru All -
cut petrolün değerinden bahseder
ken diyor ki: "Petrolsuz harp ila
nına imkan yoktur. Petrol, beliti 
de herşeyden fazla lüzumludur. 
Yeni bir harp koptuğu takdirde, 
daha fazla petrol tenekeleri yetiş
tirecek olan taraf harbi kazanacak
tır. Bunu tebarüz etirmek için bü
yük harpten sonra petrol sarfiya
tının ne derece çoğaldığına dikkat 
etmek yetişir.,, 

Bu yüı-;den petrol kaynaklarının 
verimi azaldıkça henüz verimini 
kaybetmiyen kaynaklara karşı bes 
lenen ihtiraslar kabarmaktadır. On 
dokuzuncu asrın başlangıcına, ne
cat devri denilmişti. Bugün çelik 
devrinde yaşadığımızı söylüyoruz. 
Çelik ise petrole muhtaçtır. 

Amerika Birleşik hükumeti de 
petrol yüzünden telaş içindedir. 
Halbuki Amerika geçen yıl dünya 
petrolilnün yüzde 62 sini istihsal 
etmişti. Fakat Nevyork petrol mü 
essesesine göre "Önümüzdeki on 
beş yıl zarfında yeni mahrukat kay 
naldan keşfolunmadığı takdirde 
Amerika kaynakları, tamaile tü -
kenecektir.,, 

Japonyanın bugünkü vazietyi
ni tetkik ettiğimiz zaman onun yal 
ruz harp gemilerinin petrol ihtiya
cında olmadığını görürüz. Trak -
törler, tayyareler ve tanklar hep 
petrol istihlak ediyor. Yalnız ge -
çen sene Japonya Amerikadan 
10,000,000 fıçı petrol satın almıştı. 

Amerikanın askerlik mütehas -
sıslarına göre Japonya bu sırada 
donanmasının muhtaç olduğu pet
rolu Felemenge ait olan Borneo
dan satın almaktadır. Fakat Ja -
ponya bu petrol kaynaklarına sa -
hip olabilmek için Borneo'yu zap
tetmek fikrindedir. Bahusus Bor-

neo hem petrol, hem kavuçuk, 
hem de diğer ır.adenleri bakımın
dan zengindir. 

Bu mütehas51slara nazaran Ja
ponya Borneo'yu zaptettikten son
ra Sumatra'ya, Cavaya ve diğer 

Felemenk adalarına göz dikecek -
tir. Çünkü büütn bu adalarda zen- . 
gin petrol kaynakları vardır. 

Hanighen "Gizli harp,, adlı e
serindepetrol mücadelesinin bütün 
safhalarını ifşa etmekte ve İngil
terenin gizli ajanlar kullanarak 1-
randaki petrolleri nasıl zaptetti -
ğini, Amerikanın büyük bir petrol 
kumpanyasının tesirile Rusyayı ta
nıdığını anlatmaktadır. 

"Hanighen,. e göre "Petrol mü
cadetesi, bir ticaret mücadelesi de
mektir. Milletler arasında vuku
bulan bi rharptir. Gelecek bir dün 
ya harbinin asıl sebebi, belki de 
petrol olacaktır ,, . .. 
G enişlemeK isliyen her melTh" 

lekct, petrol sahibi olmak 
mecburiyetindedir. Toronts üni •. 
versitesinde beynelmilel hukuk 
profesörü Norman Makenzie di
yor ki: 

"Belki de Almanya, bundan son 
ra petrol sahibi memleketlere dö
necektir. Fakat, Macaristan, Le
histan ve Çekoslovakyada petrol 
yoktur.,, 

Almanya, İngiltre, Japonya ve 
İtalya, petrol bulmak için aşağı 
yukarı hep harice güveniyorlar. 
Bunların her biri de bu yüzden za 
aflarını hissetmektedirler. Vaziye
tin İngiltre tarafından ne derece 
ehemmiyetle nazarı dikkale alın -
dığını göstermek için büyük İngi
liz .sanayicisi Bristow'un mühim 
bir toplantıda söylediği şu sözleri 
nakletmek kafidir: 

"Petrol hatları, imparatorlu -
ğun hakiki şah damarlarıdır. İn
giltere hükô.meti, yeraltı petrol de
polar ıiçin 20 milyon sterlin sar -
fetmiştir. Bu depolardan deniz sa-

Y EZ i D 
REFiK HALiD 

- Güzel bir kadın hakkında mı soracaksınız? 
Yüzüme baktı ve gülümsedL 
- Ferasetinize diyecek yok. 
- Feraset değil; o da ha.kkımzda benden ma-

ltlmat istemişti. Yeni Türkiyenin nüfuzlu bir mebu
su olduğunuzu ve Gazi ile silah arkadaşlığı ettiğini
zi söyledim. Çok alaka gösterdi. 

- O halde beni de aydınlatınız, ama öyle mü
baliığalı şekilde olmasın._ Şimdi mebus değilim, po
litikayı da bıraktım. 

Komiser klasörden çektiği bir fişe baktıktan 

sonra dedi ki: 

- Matmazel Zeli della Yezdi, Arjantin'in Men
doza şehrinde 1910 senesinde doğmuş, arazi sahibi. 
Kendisini vapura kadar Arjantinin Marsilya konso
losu getirdl Çok, pek çok zengin olduğunu söylüyor
lar. Beyruta, oradan da çöldeki harabeleri gezerek 
Bağdada gideceğini işittim; mükemmel Fransızca 
bilir. 

İçimden "hatta Kürtçe bile ... " dedim. 
n.-lr· mPnıi Fsı.k t bir nokta daha: 

nınra~; ..... 

TEFRiKA No. 2 

evvelce de Şark'a seyahat etmiş midir? 
- Hayır, demin bana Amerikadan lDt defa ay

nldığını, Suriye hakkında sağlam bilgisi olan müna
sip bir yolcu tanıyorsam kendisine ... 

- ... Beni takdim edemez misiniz? 

- Memnuniyetle .. hem de sanıyorum ki bunu 
yapmakla milyoner scnoritanın da arzusunu yerine 
getirmiş olacağım. 

Bu son iltifatı sırf bir Fransız nezaketi olarak 
kabul etilin. Arjantinin bir şehrinde doğup daha 
Asyaya ayak basmamış bir taze kadının Kürtçe ko
nuşması, zih.minde, gittikçe, bilmece şekline giri
yordu. Arapça bilseydi bunda bir muammalık kal
mazdı. Lübnan ve Suriyeden binlerce muhacir Ce
nup Amerikasına, bilhassa Arjantine yerleşmişler, 
zengin olmuşlardı;. Arapça gazeteler, kitaplar çıka
nyorlardı. Bir hevesle bu dili öğrenebilirdi. Fakat 
Kürtçeyi? 

Gurup, denizin gündüzkü sevmediğim cıva 

renkli ve cıva gibi kansız olmasına rağmen kayıcı, 

oynayıcı, göz yorucu telfısına nihavct vermisti. Su-

hiline doğru boru şebekeleri uzan
maktadır. İngiltere bugünkü şart
lar içinde harp sırasında her sene 
kullanacağı 10 milyon ton petrol
ithal edememektedir.,, 

İngiltere, Amerika Birleşik: 
cümhuriyetlerinden, Venzuelladan 
Felemenk Hint adalarından, Bor
neo'dan, İran, Rusya Romanya ve 
Iraktan petrol almaktadır. Fakat 
harp takdirinde bunların hangisin 
den petrol alabilir. 

Miralay Bristow diyor ki:: 
"Akdeniz, hava bakımından bir 

gl vaziyetine dü~tü. Bir takım şart 
lar yüzünden Rusya, Romanya ve
ya Iraktan, Akdeniz yoliyle petrol 
almıya imkan kalmaz.,, İran ve 
Borneo'dan gelecek petrol, Akde -

niz yolu kapandığı takdirde Ümit

burnu yoliyle gelecek; birçok se

bepler; zecri tedbirler, kontenjan

lar, harp gemileri garp tarafından 

petrol gelmesine mani olacaktır.,, 

İngiltere hükumeti vaziyeti tak 

dir ederek geçen senenin nisanın

da Lord ltalmouth'un riyaseti al

tında kömürden petrol istihsal me 

selesile meşgul olacak bir heyet 

vücudc getirmiştir. 

Heyetin geçenlerde neşrolunan 

raporu terkibi petrol yapmayı ka
bul etmiyerek, petrol depo etmeyi 
tavsiye etmiştir. 

Geçenlerde İngiltere Amerika 

ve Felemenk hükümetleri, Meksi

ka cümhurreisinin bir emrile, Mek 
sikada kendilerine ait petrol ku -
yularının kapandığını görmüş ve 
bir taraftan Meksika işçileri, di -
ğer taraftan İngiltere, Amerika ve 
Felemenge mensup 17 kumpanya 
karşı karşıya gelmişlerdi. Vuku -
bulan müzakereler bir netice ver
mei ve nihayet günün birinde .. ·--·. _ ..... 
milyonluk sanayiin hükümet tara
fından müsadere edildiğini ilan et
m.şti. 

Petrol işlerile alakadar esraren 
giz bir sima olan Riket bu senenin 
18 ilkteşrinide teslim olunmak ü
zere Meksikaya 15 milyon fıçı pet
rol sipariş etmişti. Bu petroller 
kim hesabına ısmarlandı? Bunu 
bilen yok. Fakat İngilterenin bu 
işle alakadar olduğu anlaşılıyor. 

Avrupada büütn ihtiyaçlan te
min edecek biricik devlet Rusya
dır. Amerika da aşağı yukarı ayni 
vaziyettedir. Diğer memleketlere 
gelince petrol harbi devam ediyor. 

~KIŞEHlRDE : 
Evkaf Hamamı Açıldı 

Eskişehir, (TAN) - İnşası sene

lerdenberi devam eden evkaf hama 

mı bitirilmiş, belediye reisi Kamil 

Kaplanlı ile Vali Yahya Sezainin nu

tuklariyle açılmıştır. 

. . 
Zonguldakta Uz.un Mehmet bahçesindeki sembol 

Zonguldak, 8 (TAN Muhabirin -
den) - Uzun Mehmedin Zonguldak 
kömür madenini keşfedişinin 109 
uncu yıldönümü bugün burada kö
mür bayramı olarak kutlandı. 

Geçen yıllarda olduğu gibi Hal -
kevi yine bir program yapmıştı. 

Şehir gündüz baştan başa bayrak
larla donatıldı. Gece elektrikle ten
vir edildi. Uzun Mehmet bahçesin -
de belediye tarafından ilk Türk kö
mürünün keşfini canlandıran bir 
sembol vücude getirilmişti. 

Saat 11 ,5 ta vilayet, Parti, bele
diy'e erkanı, memurlar, mektepler, 
Halkevi azası, cemiyetler, maden 
kurumlan, maden ocaklarından ge -
len işçiler ve halk Cumhuriyet mey
danında toplandılar. 

Önde şehir muzikası olduğu hal
de Uzun Mehmet bahçesine gidildi. 

Merasim şehir muzikasının çaldı
ğı İstiklal marşile başladı. Bundan 
sonra, genç bir mühendis bir nutuk 
söyliyerek, Türkiyedeki kömür ma
denlerinin tarihçesini ve Uzun Meh
medin mühim k~şfini anlattı. 

Müteakiben kömür keşfinin ha
tırasına saygı gösterilerek bir dakika 

~R~ttülni~te ınu:m.iem ıtı:rş~ rı.br 
namına çelenkl~r konarak nihayet 
verildi. 

Kömür bayramı münasebetile ak
şam saat 17 de maden çavuş tatbi -
kat okulu tarafından maden cemi -
yeti salonunda bir çay ziyafeti veril
di. 

Bugün mekteplerde, talebeye ilk 
Türk maden kömürünün keşfini ve 
Uzun Mehmet hakkında konferans -
lar verilmiş kömürün ehemmiyeti i

zah edilmiştir 
Uzun Mehmet ve kömür bayramı 

Ereğlide de merasimle kutlanmış -
tır. Bir heyet Uzun Mehmedin Kes
taneci köyündeki evini ziyaret et -
miş, çelenkler bırakmıştır. 

Zonguldak havzasında maden kö
mürü ilk defa 18'.?9 yılı-son baharın
da Uzun Mehmet adlı bir Türk genci 
tarafından bulunmuştur. Uzun Meh· 
met bahriyede askerlik yapıyordu. 
Terhis edildikten sonra, kendisine 
gösterilen maden kömürü nümun~ -
sini almış ve yorulmayan bir arama 
aşkı ile Ereğli sırtlarında bu nümu-

nenin benzerini aramağa koyul.mu 
tur. Bir gün, Koseağzı değirmen· 
zahiresini götürmeğe giden Uzw 
Mehmet, dere kenarında gezerken 
bir gün evvelki yağmurlann sürınıl 
leyip getirdiği moloz yığınlan ara 
sında, nümunesi kendisinde olan m 
den kömürüne benzer bazı taşla 
bulmuştur. Uzun Mehmet, bu taşlar 
Köseağzı değirmeninin ocağında y 
karak ilk Türk kömürünü buldu 
nu anlamıştır. 

Ertesi gün, ayni yerde araştır , 
malara devam eden Uzun Mehmet 
bu maden kömürü parçalannın kop, 
tuğu maden damarlarını bulmuştur 

SOMADA: 

Ballkesirdeki Talebe 

Yurdu Büyütüldü 

lerini kolaylıkla yapabilmeleri iç 

geçen sene Balıkesirde açılan yu 

bu sene büyütülmüş, talebe ad 

22 ~ıli~uli· .rıtrpıwr -- --- --
olan yurdun direktörlüğüne mual · 
Rifat Küçümen getirilmiştir. Yur 
dun merbut olduğu (Çocuk okutm 
kurumu) na çocuklarını kaydettir 
mek üzere müracaat eden veliler pe 
çoktur. Yurdun her sene biraz dah 
genişletilmesi tekarrür etmiştir. 

Tütünve Zeytin Bol 
Soma (TAN) - Ege bölgesin 

en nefis tütünlerini yetiştiren Som 
da geçen seneki mahsul 5500 b 
kiilo olduğu halc'e bu seneki tütü 
mahsulü 800 . 900 bin kilo tahm 
olunmaktadır. 

Havaların müsait gitmesi saye 
sinde tütünler pek nefis olmuştu 
İzmirdcn mütemtıdiyen tütün eks 
perleri gelip gitmektedir. Tütünle 
rimizin en yüksek fiatle satılacağı 
muhakkak nazarile bakılmaktadır. 

Bu sene zeytin de pek boldu 
Soma zytinlerinin yüzde 95 ind 
yağ çıkarıldığı için zeytin yağ fla 
terinin daha ucuz.luyacağı anla:th 
yor. 

lar durulmuş, renkler şuruplaşmıştı. Vapurun bir
denbire yanan elektrikleri bu şuruba altın kaşıklar 
gibi uzanıverdi. Tatlı, rahat ettirici bir saat .. 

Komiserle, yukarda dolaşıyorduk , karşıdan Ze
li, yine bir beyaz elbiseyle göründü. 

- Matmazel, dedim, görüyorum ki bu yerler 
hakkında siz beni aydınlatacaksınız! 

Üçümüz birden gülüştük. Dişleri ufak, sivri, 
keskin ve o kadar cilalı beyazdı ki Üzerlerinde se
deflerdeki gibi penbemsi, mavimtrak bir takım nem
li, buğulu ışıklar koşuşuyordu. - Müsaade ederseniz size Mösyö ... Mösyö ... 

Komiser bir türlü adımı hatırlıyamıyordu . Ben, 
hemen, kendi ismimi kendim söylemek suretiyle a
damcağızın imdadına yetişecektim, İspanyol kızı da
ha çabuk davrandı: 

- Mösyö Hikmet Ali, değil mi? dedi. 
Hayretle eğildim ve uzattığı eli kuvvetle sık

tım. Sonra göz göze geldik. Yakut ve zümrüt ikişer 
çift halkanın genişliyerek beni kavradıklannı duy
dum; kainatırn, bir an, yakutun yakıcı ve zümri.ıtün 
serinletici iki zıd cereyanıyla şimşeklendi. Bakışı

nın uzandığını anlayınca bu gözler yuınuldular ve 
kara kirpiklerin gölgelerine sığındılar. İsmimi bil
mesini tabii telakki etmiş görünerek bu bahse do
kurunadım: 

- Size, ilk defa ziyaret edeceğiniz Suriye için 
fazla malumat veremiyeceğimden korkuyorum, diye 
başladım, şimdi orada idare şekilleri tamamen de
ğişmiş, birçok yenilikler ve aynlı.klar olmuştur ... 

- Biliyorum. Lübnan, Suriye zararına büyü
tülmüştür; Aleviler ve Dürzüler için ayn birer hü
kumet kurulmuştur. Fakat bu hükılmet cüceleri 
Beyruttaki Yuca Komiserin ve delegelerinin kayıt
sız şartsız nüfuzu altında birer müstemleke mahiye
tindedir. (1) 

Komiser, iş bahanesiyle ayrılıp gidince ilk sö
züm şu oldu: 

- Zannederim, Suriyenin yalnız teşkilatını de
ğil, belki, orada konuşulan dillerden bazılarını da 
biliyorsunuz. 

Arjantinli kızın tatlı esmer yüzüne -sanki kar
şısında alevli bir ocak vardı- kızıl bir şule vurdu, 
söndü. Kaşlarının çatıldığını gördüm. Bu kaşlar, kir
pikleri gibi siyahtı ve belli ki alınmış, inceltilmiş 
değildi. Tabii oluşları yüzüne bir irade, mertlik, ve· 
riyordu. 

- Bir şey içelim mi? diye sordu, muvafakatime 
ve arkasından geleceğime emin, ileriye doğru yürü

""' yüverdi. 
Kuzu gibi takip edişimde istikbalimin bir rem

zini sezdim. 
Akşam yemeğinden sonra .. 
Yaklaştığımız Afrika sıcağını taşıdığı için fazla 

deniz kokan gece rüzgan beyaz, uzun tuvaletinin 
eteklerine çarptıkça yanımda bir Boğaziçi kay:ka
nesinin kuytu, serin, uslu hışıltısını dinler gibi olu-
yorum. (Devamı var) 

(1) - 1933 senesindeki vaziyet. 
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Dünya Foto Röpor+aiları 
Çin Dramının Son Safhası 
Japonlar Zaptettikleri Yerlere! 

H akim Değillerdir ve Çin 1 

Mukavemeti Deviı.m Edig'!r 

~ 

Yeni Muharebeler Dağhk 
Sahalarda Cereyan Edecek 

Bunun İçin Japonyanın MuazAzam 
Fedakarlıklara Katlanması Lazım 

Çin ordulan, müdafaa ettikleri 
§ehirlerden çekilmek hususunda 
çok büyük bir hüner göstermişler
dir. Bu yüzden Hankovu kolaylık
la. tahliye etmişler, Kantondan 
tam vaktinde çekilmişlerdir. Çanw -
Kay - Şek harp sahnesi garbe dog
ru ilerledikçe Çinlilerin kazanma 
ihtimallerinin daha fazla kuvvet 
bulacağını söylemiştir. Belki de Ja
ponlar, Napolyonun Moskovaya 
yürümekle işlediği hatayı tekrar 
ediyorlar. 

ılacak Çin uçsuz bucaksız say 
1 d .. 

derecede geniştir. Japonlarla o-
vüştükten sonra ricat eden km~
vetler hala kuvvetli ve iyi teçhı
zatlıdır. Merkezi hükiımet 5oo mil 
ötedeki Cungking'e ricat etmiş:ir. 
Çin münevverleri, modem v~. 1 ~.e-
n. ç· .. . ..;telerinin butun 

ın unıver.,.. . 
gençliği Çengtu'nun batısında ~ı
le bir sığınak bulabilınektedır. 
Sonra Çinin harbe devam etme
mesi için hiç bir sebep yoktu:. 
Yalnız Çinlilerin milli vahdefüm
ni korumaları ve büyük liderleri 
Çan - Kay - Şck'in etrafında sebat 
etmeleri gerektir. 

Çin ordularını beslemek işi bir 
hayli güçleşmiştir. Çünkü Kanto-
•U.1in ....:zn-- ı ·- s:r ,.. 

len erzak yolu kesilmiştir. Fakat 
T ürkistandan geçen eski ipelt ti
careti yolu Asyanın göbeğinden 
gönderilen mühimmatı taşımakta
dır. Fransız Çininden geçen de
nıiryolu da, henüz kapanmamış 

bulunuyor. Belki de Fransanın 
tatmin siyaseti, bu yolu kapama
yı nıünasip görür. Birçok millet
ler, Amerikalılar, Almanlar ve İ
talyanlar Çinlilere silah satıyorlar. 
Bolşevikliğe karşı :ırurulan ceph~, 
kazanç i lArlne müdahale etmı
yor. vuınız İngilizler Çine sila~ 
,,,.unıyorlar. Çünkü ona kend~lerı 
nıuhtaçtırlar. Diğer taraftan. u-
zun · ı ' Yıpratıcı ve daima genış e-
mekte olan harbin Japonyada yap 
tığı gerginlik, gittikçe artmakta
dır. Japonyada a"ker·ı mutlakLvet 
hükü .. ' .~ . . "? SUrtnekte ve kendine Na-
zı-Faşıst ·· .. Jk susu vermektedir. Ha • 
ağır verg· .. k . 1 yu leri altında inlıyor, 
ve h"k• 

u umet hariçte bir milyon 
aske · b · rı eslemek .. k .. .. k g~ır 
b l yu unu, ço s u uyar. 

h 
Jba~dnya bu gittikçe büyüyen 

ar ı evam tt' .. k e ırmck icin büyu 
bir donanma · • ' 

kt b 
ınşa etmek ve yaı;at-

ma an aşk h 
a arp sanayii için de 

yığın yığın iptidai maddeler ithal 
etmek mecburiyetindedir. Japon
ya. kullandığı bütün petrolü ithal 
cdıyor. kavuçuğu ha .. 
maden! · ' rp sanayıı 

erı azdır. Bunları d .. . ·ı 
1 k 1• ovız ı e 

a ma azımdır. Halbuk· J 
ı aponva-

nın kredi kaynakları k · 
. urumus ve 
ıhracatı, ithalatına nisbetl d-.. e u~ 
muş, altın ihtiyatı Çı'n h b' . ar :nın 
b~şla~ığı zamana nisbetle dörtte 
bıre ınmiştir. 

Çinliler birliklerini h f 
k . mu a :ıza 

ett lerı ve Çan Kay Ş k'' t - - e ın e -
r~fın~aki t~pluluklarına devam et 
tıklerı takdırde bir veya iki yıl 
sonra Çin - Japon harbinın· ı· ne ı
ces ne olabilir? 

Bitaraf müşahit1ere göre Çinin 
kendi canını kurtarmak için dişi
ni sıkması lıizımdır. 

Bu sırada Rusyanın bir milv,.,n
luk Siberya ordusu Mı:ınçuko hu
dudu üzerinde bekliyecektir. Bu 
kuvvet, geçenlerde vuku bulan ha 
<liselere sebebiyet vermektedir. 
Bu hfıdiselerse, Japonyanın Şima-

le l00,000 asker göndermesini 

icap ettirmişti. . . 
Amerika bütün menfaatlerını 

alakadar eden bu harbi dikk~tle 
takip etmektedir. Fakat Amerika
nın gittikçe büyüyen donanması, 
Japonyada beyinleri kemiren en
dişe ile karşılanıyor. 

İngilizlerse gözlerini Çin istila
sının zulümlerinden ve tahriba
tından uzaklara çeviriyor ve vuku 
bulan faciaları görmek istemiyor
lar. Bununla beraber arada bir, 
Londra, Paris ve Nevyorkta kuş 
tüylerine dayanan başlar bu müt
hiş faciayı birkaç lahza düşünü
yor ve çocuklarlyle henüz doğmı
yan torunlannın dünyasını ka .. ar
tacak hailenin fena bir netice ile 
bitmesi ihtimaliden ürperyorlar. 

18 aydanberi devam eden Çin -
Japon harbinin en son mühim ha
diseleri, askerlik bakımından mü
hlın bir merkez olan Hankov'un, 
ve cenubunda çok büyük şehir o
lan Kanton'un Japonlar tarafın

dan alınmasıdır. 
Bu mühim hadiselerin ve ağır 

darbelerin Çinliler üzerindeki te
siri ne olacak? Uzak Şark harbi 
süratlc bitecek mi? Çin mukave-

m;;tjAlqfillBt~&eÇi'llilı'MnCP~:: 
lecekler mi? Yoksa mücadele de
vam edecek mi? 

Bu suallere cevap verebilmek 
için bir kere haritaya bakmak ge
rektir. 18 aylık muharebe netice
sinde Japonlar Çin içlerinde bir 
hayli ilerlemişler. demiryolu ve 
nehir münakalelerini ellerine ge
çirmişler, ve aşağı yukan Çin ül
kelerinin üçte birini zaptetmişler
dir. 

Fakat bu askeri cephenin için
de 100,000,000 Çinli yaşamakta

dır. Bütün bunlar boyun eğmiş, 
ve Japon hnkimiyetini kabul et
miş midirler? 

Bu suale verilecek cevap Japon
lar tarafından işgal olunan çok 
geniş ımHtıda ancak 700, yahut se
kiz yüz bin Japon askeri bulundu
ğudur. 

Sonra Japonlar, en güzide as
kerlerinden müteşekkil 500.000 
kişilik bir orduyu, Şimalde Rus
lara karşı bulundurmaktadırlar. 

Japonlann Çin içlerinde kullan
dıkları 750,000 asker demiryollan 
ve nehirler boyunca ilerlemişler

se de memleket içlerini 1.aptede
mişlcrdir. Japon cephe.sinin geri-
indeki ülkelerin onda dokuzu 
~·n merkezi hüklımetinin idaresi 
alıtındadır. Ve buradak·i· yüzl.erce 
şehir ve yığın yığın koyler, ı~gal 

takaslnda yaşadıklan halde 
:~n tek Japon askeri görmemişler-
dir. d b' b' 

lk. buralardan ara a ır, ır 
Be ı . F 

t Yaresi geçmektedır. a-Japon ay . 
1 

. 
hit1er halkının ışga ve ıs-

k.a ~ oh:~ında bütün bildikleri, a
~ıla ğıza dolaşan rivayetler
gızd~n a ttir Yalnız bütün Çinli-
den ıbarc . d y h 

l ketlerinin uğra ıgı tc -
ler, meml c ve bu havalide ha-
likeyi an ıyotr' kun·etlcrini besli
kim olan çe e 

·vorlar. b t lc-
J b' yapan u ce e Gerilla har ı . d, 

.. ..ğ - sekizincı or u na-
rin en buyu u, . K .. · t 

k •vettır. omunıs 
mile tanılan u~ rd bugün mil

. 1 bT en bu o u, 
adıy e ı ın kt ve çarpıs-
li dava için çalışma a tler Geril

B '"tün kuvve 
maktadır. u k tle yapı-

h b' · muvaf!a ıyc 
la ar ını .. ünü orlar, has-
yorlar, ansızın gor y birden 
ma darbeler indiriyor ve 
bire kayboluyorlar. 

Çinliler Hankov şehrini tahliye ettikleri sırada herkes - Çin - Japon harbi yı1zünden en çok ıstırap çeken, se ~ 
ten evvel çocukları hazırlamışlar ve yeni hükumet mer- falet ve yoksulluk içinde kıvrananlar. Çinli yavru.l.ar-

kezine göndermi§lerd ir. dır. 

Japon Jt.arbi.nden bil' ia.tiba: Kan~ 1 
nım bombardımanı ! 

~--- ı 
Yazan: i 

Winston Churchill J 
f 

Demiryollan köprü başlan, 

müstahkem mevkiler, duvarlarla 
çevrelenmiş şehirler Japonların e

lindedir. Fakat. Japonlann kuv- Fransız mebusan meclisi reisi Her
vetleri, bunların dışına çıkmağa 

müsait değildir Bu yüzden Japon
lar, Gerilla harbi yapan, ve gah 
şu karakolu basan, gah, bu hattı 
kesen, yahut bir Japon keşif kuv
vetini tuzağa düşüren kuvvetler, 
Japonlar tarafuıdan bulunama
maktadır. Buna karşı Çin köyle
rini kasıp kavurmak işten değil

dir. Fakat bundan ne çıkar? Bu 1 
yüzden Japon erkanıharbiyesi,; 

hareketlerini, askeri muvasale 

riot Marsilya yangınından sonra 
halkla konuşuyor 

hatlanna ve askeri cephelerine j 
hasrediyor ve muvaffakıyetlerini ! 
~g&t961ı).~l<'ı;#~nıııaattfty~ine ~ 

Fakat cephe ötesinde neler olu-
1 

yor? 

Hankov - Kanton hattının Ja
pon eline geçmesinden sonra harp 
demiı;yolu bulunmayan, hatta şa
seleri mahdut olan mıntakalarda 
vuku bulacaktır. 

Japonlar bu mıntakada ilerle
dikçe karşılaşacakları askeri güç
lükler artacak, kuvvetlerine leva
zım yetiştirmek mütemadiyen a
zalacaktır. 

Amerika Harbiye 

Nazırının Beyanatı 
Ncvyork, ~· (Hususi) - Amerika 

harbiye nazırı bugünkü beyanatında, 
Amcı;ikanın bütün Amerıka kıt.ısını 
müdafaa için silahlandığını ve her
hangi taraftan gelirse gelsin her 
tehlikeye karşı koymak ve Yeni dün
yanın demokrasilerini korumak için 
her şeyi yapacağını söylemiştir 

Yann (bugün) Amerikada miimes
siller meclisi, ayanın üçte biri inti
hap edilecektir. Bazı valiler de ~eçi
leceklerdir. Dcmokratlann bazı za
yiata uğramakla beraber cümlıuri

yetçiJerin bir ekseriyet kazanamıya
caklan sanılıyor. 

KlLlSTE: 

Bir Katil Tutuldu 
Kilis (TAN) - Gümrük muhafa

za memurlarından Antakyeli Ali Ri
za,, ve kendi eşi Maksudeyi öldür
m;kten maznun İspanak köylü arzu
halci Todi oğlu Mustafa Adanada 
tevkif edilmiştir. Buraya getirilmek ! 
üzeredir. 

*Kilis (TAN> - Belediye reisli
ğimize Haşmet Topaloğlu seçilmiş- 1 
ti~ 1 

Yeni Belediye Reisi Seçildi 
Soma (TAN) - Belediye meclisi, 

Hasan Tahsin Baykalı ekseriyetle be
lediye reisliğine seçmiştir. 

Geçen devresinin son yılında be-

Frama Başvekili Da1adier, Parti kon
gresinde müzakereye müdahale 

ediyor 

Mısır BCI§vekili 
PCl§a polise gaz maskesi tevziini 

tef ti§ ediyor 

Afrikada Çat gölünde tetkikat yapan 
heyetin motorbotu naklolunuyor 

u 
Japonlar Hankeu'yu işgal etmeden ev ve? şehri ağır bir hava bombada • 
~ma ~ilbf 'tUtmUflarch. Bu bomba rdıman e8nasında ölenlerden biri k 
bu küçük yavrudur. Babası kendi eliyle yavrusunu tabuta koyup ..... 

miye han rlanmaktadır. 

• 
' 

Bütün Filistirıt yeniden kaplıyan ih tilc:ll dolayısile 1ngilizler, memleketi 

yeniden askeri i§gal altına almıya ve herkesi, her yeri aramıya karar 1'er

mi§ler ve bu karan tatbik etmi§ler dir. 1ngiliz askerleri şüphelendikleri 
kimseleri birbirine bağlıyarak kar akollara sevketmekte ve bunlara a-

raştırmanın verdiği netic elere göre ceza vermektedir. 

ledive reisi olan Hasan Tahsin Bay- Alm~~ya Hariciye Nazır:, Fon Ribbe ntrop ile 1talya. Fransız kadınl.an Fransa rümhuriye ti tarihinde ilk de-
kalı~ öümüzdeki dört sene içinde Harıcıye Nazın Kont Çıyano Romad a konuştular ve Çe fa nlarak parldmentoya ginni§ler ve askerlik e " 
daha verimli çalışmalan beklenil - koslovakya - Macaristan meselesini halletttiler. nine harp zamanında kadınlardan nasıl i8tifaa:c:ı:~ -
mektedir. 
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TRAKYADA: 

- . 
Ası Çocuklar ·ve 
lacağımız Tedbirler 

Kırklareli ve 
Vizede eserler 
Bulundu 
Edirne, (TAN) - Türk Tarih Ku

rumu tarafından Vize ve Kırklare
linde yaptınlan hafriyat sona erm~ 
bulunuyor. Onları bir mücrim değil, içtimai 

bir dava halinde ele alıp 
çalışanlar muvaffak oluyorlar 

Vize höyüklerinden dördft açılmıı, 
birinci büyük höyükte taştan bir 
mezar odası ve içinde de bir lfıhit 
bulunmuştur. 

MilAttan sonra ikinci asırdaki 
Trak Krallanndan birine ait olduğu 
anla§llan bu mezar odasında ve lah
din içinde ezcümle altın yapraklarla 
çevrelenmiş bir kral çelc?ngi, üzerin
de altın kakmalı bir deniz ilahı tas
viri bulunan bir miğfer ve maske, 
gümüş kakmalı bir zırhlı elbise bu
lunmuştur. 

M aarlf Vekll.leti, mektepler-
de muallimlerine kar§l 

tecaviiUWr vaziyet alan çocuklar 
için bir ıslah evi yapmıya karar 
vermiş. Sıhhiye V ekRleti veremli 
çocuklar için bir sanatoryom aç
mıya karar ver.ince e.fkan umu
miye bu teşebbfisü nekadar tak
cilrle karşılarsa, Maarif Vekaleti
nin hüsnüniyetini de öylece tak
dirlerle karşılamamıya imkAn 
yok. Yalnız arada bir fark mev
cut!- Sıhhiye Vekaleti çocuk sa
natoryomunu. verem hastalığı ü
zerinde ihtısas yapmış bir heyeti 
srhhiyeye tevdi mecburiyetind&
dir. Saniyen verem olmıyan f at 
ynnlış bir telAkkl ile verem zan
nedilen çocuklan sanatoryoma 
sevkedfp müessesenin kadrosunu 
kabartmamaş, hem de ıığlam yav
ruları hastalıklı bir muhite atma
mak için her çocuğu esaslı bir 
sıhht muayeneden sonra sanator
yoma almak mecburiyetindedir. 
Acaba Maarif Vekfileti ehltık has
tası, seciye veremi tellldti ettiği 
bu mazurlan hongi ruhiyat mil· 
tcha sıslann idaresine tevdi e
decek? ... Saniyen böyle bir mn
esseseye sevki icap eden bedbaht 
çocuklarımızın hastalıktan han
gi ilmt metodlnra istin den teşhis 
edilecek?-

Bu iki esas sualin cevabı bütiln 
inceliği ile tetkik edilince, atıl

mak istenilen adımın muazzam 
mesuliyeti karşısın.da titrememek 
imkfını yoktur. ,.,. 

Ş imdi mO.saadenizle bir de 
Amerika muhltlııde bu 

gtbi :ruht hastalıklarla nasıl mü
cadele ediliyor?·- Bunu tetkik 
edelim. Gerek mektepte, gerek ce
miyette ve aile muhitinde birçok 
meseleler ihdas eden, bir türlil ha· 
yata lnbbak edemlyen çocuklara 
Amerikan terbiyecileri {Prob
lem Chilol) diyorlar. Dilnya yü
zün.de her neticenin bir sebepten 
tevellüt ettiğine iman eden ve 

terbiye ilmlnln de diğer mfisbet 

ilimler gibi bir teselsülü mantıkt

ye tAbl olduğuna !kani olan Ame

rikan terbiyecileri bu ahltık ha -
talıklannı da tıpkı bir bünye has
talığı gibi telakki ediyorlar. Na
sıl verem, frengi gibi hastalıklarla 
mncadelede hızalarla uğraşmak
tan ise, o hastalıkların esas se
beplerlle mücadele etmek en doğ
nı sisetem 'teldkki ediyors~ bu 
manevi illetlerin de asıl sebeple
rini bulmak, ve onlarln mücadele 
etmiye azmedlyorlar. On beş, on 
sekiz ya§Ulda hocasına bıçak çe
ken bir genç muhakkak on beş 
senedenberi muhtelif umlller tah
tındn yavaş yavaş bozulmuş, ze
hirlenmiş, manen çökmüş bir bün. 
yedir. Bu sukutun önüne daha ilk 
yaşlarda acaba nasıl geçcibilir
dlk? .. diye ilmi tahliller·yapıyor
lnr. Bu ilml tetkiklerin neticesin
de de - bizim muhitimizde kati
yen meÇ.hul olan - birçok esaslı 
malUmata sırlıip bulunuyorlar. 
Gerek ilkmektep muallimleri, ge
rek ebeveyn bu hususta yazılmış 
yüzlerce, binlerce eserleri munta
zamen okuduğu için normal hn
yattan azıcık inhiraf eden çocuk
lar hemen nazan dikkall celbdi
yor. Daha ilkmektep çağlarında 
iken tedavileri çaresine bakılıyor. 
Yanın asra yakın bir zamandnnbe
ri Amerika üniversitelerinin en 
esaslı şubelerinden birisi - Edu
len (Terbiyevi rehberlik - Edu· 
cational Guidance) lM:>oratuvarla· 
nna müracaal ediliyor. Hasta bir 
insanın herhangi bir kliniğe mü
racaat edişi gibi.. Guidance La· 
boratory de tıpkı bir klinik gibi 
işe başlıyor. Nasıl bir vücut hasta
lığına teşhis konulmak için, idrar, 
kan tahlili, röntgen muayenesi, 
metabolizmn tc tl tntbı"k ediliyor-

YAZAN: 

Nezahat 

Nurettin Ege 

, terbiyevi rehberlik lAboratu
van da manen hasta çocuğu eline 
alıyor. 

Kademe kademe teşhis metod
lannı tatbika başlıyor. 

I - Beden muayenesi 
II - Zekô. muayenesi 

m - Haleti ruhiye muayenesi 
IV - Aile, mektep ve cemiyet 

muhitlerinin muayenesi. 
Bu dört esaslı muayene, muh

telif makalelere mevzu teşkil ede
cek kadar mühim olduğu için bu
rada tafsilata geçmiyorum. Yal
nız aziz okuyucularıma şunu ar
zetmek istiyorum kl, lAboratuvar 
eline aldığı ve manen hasta telAk
ki ettiği bir çocuk hakkıda buka
dar mufassal ve tamamen ilmi 
malflmatı topladıktan ve tasnif 
ettikten sonra, ancak hastalığın 

teşhisini hakikate kısmen yakın 

bir şekilde koyablllyor. Ondan 
sonra sırasile, sıhht, f ikrl, hisst, 
içtlma.t tedbirlerini tatblka başlı
yor. Evvela anne ile babayı, son
ra muallimi kendisine yardımcı o
larak ele alıyor. Çocuğun bütün 
sıhhi ihtiyaçlarıru, biltün manevi 
ıztıraplannın sebeplerini izah e
diyor. Şahsan bedbaht olmıya, ce
miyeti beşeriyeye de bir felliket 
rna an olmıya namzet bulu
nan zavallı küçük hastayı daha 
ilkmcktcp sıralarından itibaren 
kurtarmıya çalışıyor. Böyle Prob
lem çocuklan bizzat anne, baba 
vaktinde teşhis edemeı.lerse (çün
kü ço'k defa Problem çocuklar 
Pre7blem ailelerin mahsulüdür. 
Muntazam, mesut bir aile hayatı 
yaşıyan çocukta gayrltablt te
zahürat görülmesi ihtimali pek 
azdır.) Sınıf muallimi, her mekte
bin en esaslı bir rüknü olan evleri 
ziyaretçi muall'mln nazan dikkati
ne koyuyor. Ziyaretçi muallim, 
her talebeyi evinde ziyaret edi
yor. Annenin, bnbanın, diğer kar· 
deşlerin çocuğa karşı muamelesini 
yerinde tetkik ediyor. Aileyi ço
cuk terbiyesi hakıkında imkb de
recesinde tenvir ediyor. 

A merlkan terbiyeclleri Prob
lem çocuğuu bir za'bıta mev

zuu değil, bir muhit, bir cemiyet 
davası telakki ediyorlar. 

Böyle bedbaht gentılere hQ
cum etmek, onlan itham et
mekten ziyade, kendilerini böy
le feltıketlere sevkeden Amil
nalıklann vicdan azabile mahcup 
ve müteellim olmamız lazım ge
lerin en b~şlıcası bizim analık, ba
bnlık, miirebhilik vazifemizi hak· 
k:lle Ua cdcmemckliğimi2 olduğu
m.ı düş\lnmemiz, başımızı önümft
ze eğmemiz, onlara yaptığımız fe
nalkların vicdan azabile mahcup 

Bu eserler bir salonda. mezar oda
siyle Wıit tamamen asli şeklindi." o!
mak üzere, bulunduktan duruma gö 
re teşliir edilecektir. 

İkinci höyükte yine bu kral ane
slne mensup bir Trak kadını ile ço
cuğunun mezan bulunmuştur. Bu
radan meydana çıkarılan eşya dıı İs
tanbul müzesine yollanılmıştır. 

Üçüncü höyükte bir at mezarı bu
lunmuştur. Trik Türklerinin dillere 
destan olan biniciliğinin yeni bir 
delilini gösteren bu mezarda, kül ol
muş kemikler nrasında dizgin demir 
leri görülmüştür. Böylece, Trak kral 
lannm kendi mezarlan yanında at
ları için de mezar yaptırdıkları an
laşılmaktadır. 

Vize kasabası içindeki Çömlekçi 
Tepede yapılan sondajlarda, Milat
tan sonra üçüncü asra ait mühim bir 
sarayın temellerine, Kalealtı civarın 
da yapılan sondajlarda da ayni dev
re ait bir mabedin revak kemerlerin 
den bfrlne tesadüf olunmuştur. 

Kırklareli höyüklerinde, Ruslar 
tnrafından 1829 ve 1878 de tü.'lel a
çılan kısımlar tamamen meydana 
çıkanlmış, burada kubbeli taş me
zar adalan bulunarak plfuı ve resim 
leri alınmıştır. Taş mezar odasının 
dehliz kısmı tabanında bir at meza 
n keşfedilmiştir. Bunlann, MlUittan 
evve üç ncil asra ve Trakyada a
kedonyalılann hakhn bulunduğu 
devre ait olduğu anlaşılmıştır. 

BALIKESIRDE : 

Mütearrızı Bu;akla 
Yaralamıılar 

Balıkesir, (TAN) - Karaman kö

yünde, Muharrem oğlu 18 ya~Jnnn

dn Abdülmecit geceliyin Vahide is

mlnde bir kadının evine girml~tir. 

Kadının feryadı üzerine yetişen altı 

kişi ve kocası, Abdülmecidi yakala

yıp dövmüşler, ba§lndan bıçakla a
ğır surette yaralamışlardır. 

ve mütcellın olmamız !Azım ge
lir, diyorlar. Ve binlerce cilt ne,. 
rlyatla, radyo konferanslarile, ter
biyevi sinemalarlle efkan umu
miyeyi bu davaya kazanmıy ça
lı§lyorlar. Bugünkü Amerikan ai
lelerinin en büyllk endişesi evlAt
lanna en müsbet, w ilmi bir tarz
da bir terbiye verebilmektir. Bunu 
bir vicdan borcu telAkki ediyorlar. 
Bugünkü Amerikan evlerinin en 
büyük hususiyetleri çocuk ve ilk 
gençlik adalan, oyun ve ellşleri 
odıılan, çocuk möbleleridir. Bu
günkü Amerikan neşriyat Aleminin 
en büyük medan iftihan; adedi 
yüz binleri bulan çocuk ve gençlik 
edebiyatıdır. Bugünkü Amerikan 
fen alimlerinin en büyük muvaf· 
fakıvetleri, ilmin, fennin bütün te-

rakkiyatını, genç neslin anlıyabile
ceği 'bir sadelik içinde ifade ede
bilmekte gşsterdikleri harikavi 

kudrettir. Bugünkü Amerikan si
nemacılığının en bariz vasfı, ter
biyevt sinema kolleksiyonlan vü
cude 'getirmek hususundaki f ev

kallide muvaff akıyetleridfr. Ame
rikan belediyelerinin en büyük va
zifeleri çocuk sıhhatini, çocuk ha
yatını koruyacak şekilde parklar, 
oyun yer:leri, yüzme havuzlan 
yapmak, ç~uk sıhhati için en mü
hlın gıda olnn sütü, daima sıhhi 
kontrol altmda bulundurmaktır. 

Amerikan çocuk himaye cemiyet
lerinin en büyük kaygulan aile
leri (analık, babalık) mesuliyetini 
muvaffakıyetle deruhde edecek bir 
seviyeye yetiştirmektir. Amerikan 
terbiyeclleri çocuk mevzuuna bu 
kadar büyük bir kıymet atfettik
ten sonra bile, doğru yoldan çık
mış çocuklnn itham etmek sa18-
hiyeUni kendisinde bulamıyor.Kim 
bilir? .. Bu bet'baht mahlUkun haya
tında bugünkü ilmf metodlanmızın 
keşfedemediği ne gibi gizli amUler 
vardı? ... Kimbllir yavrucuk han
gi kalp sızısı, hangi aile sefaletile 
bu felA.kete düştü? .. diye düşünür
lerken; biz bütün bu ilmt ihtimam
lardan mahrum büyüyen, bl.nbir 
sefalet içinde bedbaht olan çocuk
larımızı hangi metodlara istinaden 
:ıslah evlerine sevkedeceğiz? •. Ve 
hangi mütehassıs ellere teslim ed~ 
ccğiz?.. Bu sualin kar§lsında cid
den titriyorum. .. 

1

1 ii &~ülHJf f§~. ~~LA jf fF &lb&lRı : 
et stanbulun çöp ve 

Derdi için üç asır önce 
• nan tedbirle 

AGIZLARA sakız olmuş 
bir laf vardır: ''Tarih 

tekerrµrden ibarettir,, derler. 
Fakat bu hükmü kabul etmi
yenler de pek çoktur. Profe
sör Bayan Af et ''Türk - Os
manlı tarihinin karakteristik 
noktalarına bir bakış,, adlı e
serinde: ''Tarih hadiseleri 
aynen tekerrür etmez, çünki. 
zaman ve mekan kiiltür üze
rindeki f naliyeti ile her cemi
yetin tekamülüne tabidir,, di
yor. 

Tarihin aynen tekerrürünü in
kar etsek bile i~imal hayatın ih
tiyaçlann cevap veren vasıtala
nn ve tedbirlc:rin biribirine ben
zediklerini kabul etmek mecburi
yetindeyiz. Tarih tekerrür etmesf 
bile bazı hadiseler ile devam edi
yor, demektir. 

Şu günlerde İstanbultm yine 
bir çöp, temizlik, dilenci, et ve o
dun davalan vardır. Şehrin asha
bi hallü akdi üç, dört asır evvel 
de bu dertlerle mücadele ihtiyacı
nı duymuşlardı. 

Dört asırlık tecrübeler dertle
ri ortadan kaldıracak çareleri he
nüz bulamamıştır. 

Dün Atmeydanındnki dikili taş
ları tetkik ederken bu abidelerin 
çukurlanna çöplerin dolduğunu 
gördilm. Üçüncü Murat zamanın
da da bunlar böyle idi.Baş Vekale
tin İstanbul nrşivinde bulunan ve 
tam 365 yıl önce padişah tarafın
dan İstanbul kadısına ve yeniçeri 
ağasına gönderilen iki hüküm bu 
iddiamı t yit eder, 

B İRİNCİ hüküm aynen şudur: 
"İstanbul kadısına · ve ye

niçeri ağasına hüküm ki:Mirl mez
bele taşımağa tayin olunan mez
beleciler arzuhal sunup, bunlar 
dergiıhı Muallam yeniçcrilerinin 
eski ve yeni odalannın ve acemi 
oğlanlar odalarının ve segbanlar 
odalannın vaki olan mezbelelerin 
her gün kendi beygirlerile taşı

yıp Langa kurbundaki kapı kapı
cılan derya kenarında dökegel
mişler iken hula Ycnikapının dı

şarısında derya kenannda mezbe
le dökmcğe mani olduklarını ilam 
eyledikleri e<:ilden zikrolunnn 
mezbeleyi kadimden ne mahalle 
dökülegelmiş ise yine üslübu n
bık üzre amel edip ana muhalü 
kimesneye iş ettirmiyesin (Arzu -
hal getirene verildi) evnili Receb 
993,, • 

İkinci hüküm de şöyledir. 
"İstanbul kadısına hüküm ki: 

hnla mahrusni mezburcde vaki o

lan Atmeydanı yılda bir kere mer
hum ve mağfıirünleh sultan Baya-

zıd han Tabe serahü havalisinl ayda 
iki !kere süpürüp pak ve tathir 
cdegelmişler iken hala zikrolunan 
mahalli haylı zarnandanberi sü
pürülmediği ilam olunmağın bu
yurdum ki çöplük başısı vusul 
buldukta kadimden ne veçhfle o
lagelmiş ise yine ol veçhile amel 
eyleyip tayin olunan zimmilere 
zikrolunan mahalleri süpürüp pak 
ettiresin. (Mezbele subaşısına ve
rildi). Fi 26 Z. A. 933,, 

Görülüyor ki şehrin derdinde 
ve ihtiyacında hiç bir değişiklik 
yoktur. 

İstanbul müddeiumumisi Hik
met Onat adliye koridorlannı ve 
a'bdesthanelerinl kurşun kalemle, 
tebeşirle ve daha başka şeylerle 
kirletenlerle mütemadi bir sava~ 
halindedir. Bu iş için sivil ve res
mi polisler kullanıyor. 

Fatih zamanında da bu dert 
vardı. Fatih yeni yaptırdığı mües
seseleri vakfederken bunlann mer 
mer direklerini, duvarlarını ve 
süslü kapılannı yazı ile resimler
le kirletenleri menetmek için ma
aslı bekçiler tayin etmiştL 

ı .. ····ı:;~~-;;~~··· .. ı 
{ IBRAHIM HAKKI . i 
1 ...... ~~~~~:~ ...... i 
Topkapı sarayında 16/ 1147 nu

marada saklı vakfiyyeslnin 122 
inci yaprağında Fatihteki İmarct
hancainin duvnrlannı ;y zıl r)e, 
na ışlarle irlettirmemelt içın 

günde iki dirhem gibi vaktine 
göre yüksek bir para ayırorak 

bekçi tayin ettiğini söylüyor. 
Polis her gün İstanbul müddei

umumiliğine beş on dilenci veri
yor. Sulh mahkemeleri her gün 
beş on dilenciyi boğazı tokluğu
na umumi işlerde çalışmaya mah
k(lm ediyor. Ramazan geleli mü
bareklerin sayılan da arttı. Eski
den de bunlar vardı. Bugün İstan
bul sokaklarından eksilenler yal
nız cerci softalardır. Fakat kabul 
e~ek lazımdır ki, onlann yerler~ 
ni daha mütekamil bir dilenci ka
filesi doldurmuştur. 

İkinci Selim 381 sene evvel ka
dısına gönderdiği şiddetli bir e
mirle bunlan menetmiştir. 

11 Muharrem 976 tarihli bu 
memnuiyet hükmü tarihi evrak 
mnhzcninde divan kayıtlan ara
sındadır. 

• 
I STANBUL'un onulmayan 

. ve zaman zaman nük.sedeo 
yaralanndan birisi de et mesele
sidir. Bizanslı İstanbulu pek tanı

mıyoruz. Fatihin Osmanlı İmpara

torluğu sınırlan içine soktuğu 

Konstantaniyyeye ait vesikalar da 
bize kadar gelmediği için ilk Türk 
fstanbulun iktısadi çehresini pek 
iyi bilemiyoruz. Yalnız yük
sek surların çerçevelediği ve hap
settiği Kostantaniyyenin Bizans 
zamanında da bir et kavgası oldu

ğunu bize fısıldayan tarihi riva
yetlerde yok değildir: Türkler; 
İstanbulu almadan evvel sur dı
şındaki Bizans köylerinin davar
larını sürüp götürmek suretile 
şehri hayli tazy& etmişlerdir. 

Fatihin Leys zadeye hazırlattı
ğı "Kanunnamei Ali Osman., ında 
İstanbulun iaşesine ve erzakına 
dair hiç bir madde yoktur. Bizans 
açıldıktan sonra yıkılan iktısadi 
şartlar yerine yenileri konulurken 
bu istihale devrinde Fatih et me
selesini bel!d de düşünmemiştir. 
Düşünse bile kanunnamesinde bu
na yer vermesine i.mk3n yoktu. Be
yazid ve Selim I zamanından da 
bize kuvvetli vesikalar gelmemi§-

luk sınırlan genişlemiş, şehrin 
nüfusu artmış ve İstan'bulun erzak 
ve iaşe işleri kanunnamelerde yer 
bulacak başlı başına bir mesele 
halini almıştır. 

Kanuninin Seyy!di beye toplat
tırdığı ve hazırlattığı kanunname
sinde şehirlerin iaşe ve erzak iş
leri bütün tefcrrüatile yer bul
muştur. Bu arada 1stanbulun ia
şe ve erzak işleri de tesbit edil
mf!Jtir. Bu knnunnamcnin "lv1e~
l t.:1. ... c "'J ~ı.:.ı.,l ""'"tlalclı f~alınaa 

hıristiynnlnrn oüyük yortusundan 
sonra altı h:ıftaya kadnr İstanbu
la gelen kuzulnrdan h iç bir resim 
alınmıyncağı bildirilmiştir. Bun
dan sonra gelecek kuzulara yal
nız yarım akçe resim konmuştur. 
Sığırdan ise yalnız iki akçe alı
nacaktır. Mezbahalarda kesilecek 
koyun ve sığırlardan h iç bir re
sim alırunıyacağnu da kanunname 
tıin şu maddesi tesbit etm~tir: 

"Kasaplar koyun veya sığır bo
ğazlasalnr nesne alınmaz {l)" 

A YNİ ALİ efendinin 1018 tb 

rihli kavanin risalesinde, 
Kanuninin sadrazamlarından ta
rihçi Lütfi paşanın "Asafname,, 
sinde ve Katip Çelebinin "Düs
tur-ül-amel li ıslah-il-halel,, adh 
eserinde et hakkında hiç bir mad
deye ve mütaleaya rastlamıyoruz. 

Kanuni et meselesini kanu

nun çerçevesine sokmuş olma

sına rağmen İstanbulun et mese

lesini kökünden halletmiş değil

dir. Bundan sonra İstanbulun et 
işleri hakkında sık sık hükümler 

ve şiddetli emirler çıkanlmıştr. 

İstanbul Baş Vekalet arşivin

deki ve Topkapı sarayı müzesinde 
ki mühimıne defterlerinde ve di

ğer vesikalarda et hakkında bir 

çok hükümlere ve emirlere rast
lanmak tadır. Kanuniden başlı

yarak bir asır evveline gelinceye 

kadar muhtelü vesilelerle; İstan

bulun et ihtiyacına temas eden 

bir çok hükümler isdnr edildiği

ni görüyoruz. 

Yalnız Fatih Millet Kütüpha
nesinde 2245 numarada kayıtlı ve 
1040 tarihinden evvel ynzıldığı 

anlaşılan bir kanunnamede et me
yoruz: 

•• ...... Ve kasap bir koyunu ge-
ceden temiz edeler. Ve an sata
lar ve kadı mükayyed olup tayin 
olunan narh üzre et besleyip hiç 
bir veçhile inat ve temerrüd et
miyeler. Veya semizin saklayıp 

(Arkası: Sa. 12 Sü. 6 da) 

tir. (1) Kanunname! All Osman. Sayfn 2B 
Kanuni zamanında İmparator- ,,c 27. Matbu. 
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Nihayet Türkiyeye Kaçtım 
Hududu Bu'gar .köy.üsü kı~afeti~e aş~ım ve hükiimete 

t . k üzere Ed~rnen:n yo.unu tuttum es.ım o.ma 
Dalgın hallerim, mesleğe ve 

vazifeye karşı soğuk ve kayıtsız 

hareketlerim yüzbaşım gibi tabur 
kumandanım binbaşı "Valkof,,un 
da dikkatine çarpmıştı. Pek titiz 
ruhlu ve pis tabiatlı olan binbaşı
nın sebepli ve sebepsiz bana karşı 
takındığı hırçın tavırlan ve hele 
lüzumlu ve lüzumsuz azarlamala
n beni incitiyor, kızdırıyor \re za
ten bir türlü ısınamadığım mes
lekten, zabitlikten ve hatta bütün 
zabit arkadaşlarımdan soğutuyor 

ve uzaklaştınyordu. O hale gel
miştim ki küçüklerin büyüklere 
gösterdikleri hürmet bana ikiyüz
lülük ve itaat biraz fazlaca bön
lük gibi görünüyordu. 

.Kasabada Türk Bulgarlara ve 
taburda Türk askerlere yapılan 
zulümler haksız cezalar ve hele 
hakaretl~r beni çıldırtıyor ve Bul
garlığımdan nefret ettirtiyordu. 
Kararımı vermiştim. Bir gün ka
çacak, Bal.kanlara atılacak ve _za_:
liınlere karşı koyacaktım. O gunu 
bir peygamber ·sabn ile bekliyor 
ve bir fırsat gözlüyd'rdum. _ _ _ 

1313 senesi Martının on uçuncu 
pazar gecesi idi. Tabur kuman~a
m, karısının isim gecesi şer~fıne 
askeri klüpte bir ziyafet verıyor
du. Bu ziyafete diğer zabitle~ ~ibi 
ben de davetli idim. Klübe gıdıle
cel?i sırada yüzbaşılardan biri kı~ 
lada o gece nöbetçi kalacak zabı
tın kur'a çekilerek ayrılmasını 
teklif etmiş\i. Tuhaf değil mi?~ 
Çekilen kur'a ziyafete gitmek için 
can atan bir mülazimı nöbetçiliğe 
mahk\ım etmişti. Bu gibi eğlence
lere pek düşkün olan bu gencin 
~ün t>ir cehr• lla ).i:• .~ ...... 
çeımmesı ve soyunup doku •nesı 
bana pek dokunmuştu. Zaten bin
başıdan hoşlanmadığım ve top~an
tılardan kaçındığım için bu zıya
fete de pek gitmek istemiyordum. 
Yerine gönüllü olarak nöbetç~ kal
inak teklüim tasa içinde bogulan 
arkadaşımı çok sevindirmişti. Be
nim yaptığım bu arkadaşça hare
keti binbaşım kendisine ve karısı
na bir hakaret saymıştı. Sinirlen
miş ve hiddetlenmişti. Aran:ıızda 
çıkan ve uza~an münakaşa b.ınba
şınuı hat.klmda yersiz bir bapıs ka
rar 'Vermesi ile şiddetlenmiş ve 
mücadele şeklini almıştı. Sabrım 
taşmıı ve ok yaydan çıkmıştı. Ha
karetini ağzını elimle kapayarak 
kestim. Hucumunu ellerini tu
tarak de!ettim ve biraz da hır
paladım. Bu hareketimin çok 
ağır bir c . ~ -p-. eza ıle karşılanacagı şu 
hesızdi, Hemen odama gittim. Ta
banca~ı belime, dedemin Mtıra 
defterın~ cebime yerleştirdim . Zi
yafete gıtme-k üzere hazır bulunan 
hayvanıma sıçradı D "" t l ile k 1 d m. or na 
ış a an çıktım 'Ve Şumnudan u

zaklaştım c 
· enuba doğru uçuyor

dum. 

1313 Senesı· . · . nıartın1n yirmı bı-
rlncı gece yarı d -_ _ sın a Derbent ko-
yunun batı taraf d . . . ın akı sık orman-
ların ıçınde ve Edirne hududuna 

, pek yakın bir yerde idi Ü . -
d k . . m . zerım 

e ı zabıt elbisesı·ıe h d d . u u u geç-
mek. ne de olsa tehlikeli bir hare-
kettı. Nemli otların u·· . 

zerıne uzan-
mış ve başımı kalın bir ~ k-ı ·· -
~·· -.~m o u 
sU~e dayamıştım. Esen rüzgann 
hafıf haf•f salladığı dallar arasın
dan be · ·· l " .. nı goz ıyen ve ara sıra kü-
lu~~eyen nurlu aya gözlerimi dik
mıştım .. _Kıyafetimi değiştirmek 
çareler•nı düşünüyor ve dinleni-
yordum. Hiç ümitsiz değildi B" 
b .. k m . ır 
ırı ar asına hatırıma 1 . . ge en çare-

lerın tatb1k kabiliyetlerini araş-
tırırken bulunduğum d k k yer en ır 

metre uzakta otlayan hayvanımın 
yanında b ir knraltı gözüme ili şti. 
Dikkatle baktım, bunun bir Bul ar 
köylüsü olduğunu farkettim. H~ _ 
vanımı çekip götünneğe uğraşıyo~
du bu _adam. Sevindim ve güldüm. 
Beş ~n ve gecede beni kimseye 

"Bulgar,, Sadık çetecilik 
daki resm; 

zamanı~ 

göstermeden selfımetle buraya ka
dar getiren şans demek ki bu yar
durtın da esirgememişti ve işte 

değiştirmek için muhtaç olduğum 
elbiseyi de ayağıma kadar gönder
mişti. 

Avına yaklaşan bir tilki sessiz
liği ve kurnazlığı ile sürünerek 
ilerledim ve iyice sokuldum. Bir 
atılışta kap1p yere bastırdığım köy
lünün göğsüne yüklendim. Alnı

na tabancamın soğuk namlusunu 
yapıştırdım . Hareketimdeki sert
lik kadar arkamdaki zabit elbise 
si de köylü üzerinde tesirini gös
terdi. Zavallı adam korkusundan 
titriyor ve istavroz çıkanyordu. 

- Affet beni Gospodin. dedi. 

!If:~}?D4IHPsilııınih. YbWtalıkı ~ 
çu işlemezdim. 

Köylü yalan söylemiyordu. Ha
kikat o günlerde kan ve canı gibi 
Osmanlıların malı ve mülkü de 
Bulgarlara mübah sayılmıştı. Sor
dum: 

- İsmin ne senin?. 
- Todorof .. 
- Hangi köydensin? .. 
- Klzılağacın Murat köyünde-

nim. 
- Ne işin var gece vakti hur

da sen"n? .. 

Todorof hiç şüphesiz. söyliyece
ği yalana inanmıyacağımı anla
mış ve susmuştu. Altımda hare

ketsiz duruyordu. Ağlıyor ve yal
varıyordu . Adamcağıza fazla ıztı

rap çektirmek ve lüzumsuz yere 
vakit geçirmek istemedim. Üzerin
den çekildim ve karşısında çömel
dim. Kalkmak için doğrulurken 

sert bir sesle: 
- Sakın ayağa kalkmıya aav

ranma, dedim. Gebertirim seni. 
Oturduğun yerde haydi sakonu çı

kar. 
Todorof dediğimi yaptı. Evvela 

sakosunu çıkardı . Uzun. yün kuşa
ğını çözdü. Poturunu sıyırdı. Don 

gömlekle kaldı. Saşkın şaşkın 
ve kl .. k .. vüzüme bakaTak çarı arını so tu 
~e kalın çoraplarını çıkardı. Bel 
kayışları ile el ve aya~lanna sıkı-
a bağladım . Soyunmak sırası ar

c k b:ına gelmişti. O saate kad:ır 
tı da bir yük gibi taşıdığım 
arkam . . .k h 

·bit elbiselennı çevı a-
Bulgar za . k .. r .. 
rekctlerle sıyırıp at:ım. Çoy uknlun 

. . g;yindım. arı arı 
elbiselerını 

a vağlı kalpağı baştma ge-
a!a~m :,· ag-ı belime sardım . Bir 
Çirdım. ~uş b " k .. 1"" 

kik mükemmel ır oy u 
kaç da a "rdim Tesadüfün kar
kıyafetinc dgığ bu. adamın gön lünt.i 

ma çıkar ı ı . . 
şı . ..ıdüg-üm elıne bır 
h tmek içın ço 
oş e sık tırdım ve kulağına 

kaç para ış 

eğilerek: bakma gospodin, 
- Kusura . etti Elbisemi 

b .. le yapmak ıcap . 
oy . imi izlice sat ve para-

ve ç ızmeler g Hetal olsun sana. 
sını afiyetle ye. kildikten sonra 
Ben buradan çe ko··yü 

b ğ ı çözer ve -
ayaklarının a ın kal 

H d . hosca · ne ~idersin. a ı 

Dedim ve hayvanıma atladım. 

Bir yıldınm hızı ile ormanı geç
tim. Evvelden tasarladığım sarp 
ve sıklıkbir noktasından sının aş
tım. Tehlikeyi atmış ve yoluma 
devamla Tunca kenannda bulunan 
Hatip köyüne yaklaşmıştım. Kı
yafetinden oraların yabancısı ve 
zengin bir adam oldu[,111nu anla
dığım Arnavut bir celep gördüm. 
Büyük bir koyun sürüsü ve silah
lı birkaç çobanile Gümülcüne ta-

- raflarına gidiyormuş. Görüştük. 

ve pek çabuk halleştik. Altımdaki 

hayvana yangözle bakan açıkgöz 
Arnavuda ismimin Ali olduğunu 
ve Yanboludan znbitimin hayvanı 
ile kaçtığımı ve hayvanı satacağı
mı söyledim. On dak ikada pazarlı
ğı kestik ve helallaştık. On iki Os
manlı altını aldım ve hayvanın 
gözler"nden öperek yularını cele
bin terkisine bağladım. 

O günü Hatip köyünün zengin 

ağalarından İdris ağanın çiftliğin

de geçirdim Başımdan geçenleri 

büyük bir d ikkat ve alaka ile din

Iiyen ağa: 
- Oğlum. Buralarda kaçak ya

şıyamazsın. Edirneye git ve hü
kumete başvur. Vali paşamız çok 
merhametli ve hayırsever bir zat
tir. O sana bir iş de bulur. 

Dedi ve beni uğurladı. Edirneye 
yaklaşırken ilk gözüme çarpan Üç 
Şerefeli ve Sultan Selim camile
rinin heybetli duruşlar oldu Bir
biri üzerine istif edilmiş gibi du -
ran minareler içimde garip ve ses
siz bir sevgi uyandmnştı. 

(Devamı var) 

Vaktiyle, petrol garı l&mbıılan 
yeni çıktığı zamanlarda. bunlar 
göze dokunur, geceleri okumak, 
yazmak, kadınlara da dikiış dik
mek için mum ışığı daha iyidir, 
gözleri boımaz. denilir olmu~ ... 

Ş"mdi de, "Elektrik ışığı, fazla 
gediği için, gözlki bozar" diyen
ler bulunuyor. Fakat bunu söyli
yenler onun yerine petrol lamba· 
sını tavsiye edemiyorlar. çünkii e
lektriğin gird"ği ;\"erlerde petrol 
lambalan hep kupkuru kaldı. Va· 
kıa, sık sık bozulan elektrik rece
yanının kesildiği zam:ınlarda ka
ranlıkta kalmamak için her t-vde 
mum bulundurmak zaruri olu
yorsa da. elektkriğin diizgiin gel
diği zamanlarda, okumak ve ~·az
mak yahut dikiş dikmek için. elek
trk diiğmesini cevirio İ'lperm<'çet 
mumunun ı ığı ;le çalışmayı tnn.i
ye etmiye kimsenin dili vumı~·or. 
Elektrik ısığını fazla görenler onu 
valnız çeki tirmcklc kal:trak onun 
yerine başka bir ışık tavsiye ede
m:yorlar. 

Eskiden petrol lamhnsını. şimdi 
de elektrik ışığını fazla göriip göz
lerine dokunduğunu iddıa ednele
rin hemen daima yaslı kimsecr ol
duğuna bakarak. hunların e!'ki ka
fa oldukları, ahstıkları b:rşeyden 
vazgeçemedikleri için övle sö;vle
diklerine hükmeder. belki de, gü
lersiniz. Yeni ışığı beğenmiyenler 
belki eski kafalı adamlardır, alış
tığı bir şeyden vazge('mek yaşlı 
bir adam için, vakıa, giic:tiir. 

Fakat onlann yeni ısığa itiraz 
ettikleri ne eski kafalı oldukların
dandır, ne de alışık oldukları Jşık 
tarzından \'azgcçem,.diklrrindl"n ... 
Yaşlıca bir insan -biliTSinzi ki
uzaktan iyi göriir de yakından iyi 
göremez, onun için yakından gör
miye ihtiyacı olunca gözlük takur. 
Yaşlı gözün hu hali. gözbebeğinin 
arkasındaki göz hillurnnu u~ak
tan ve yakından görehilmek için 
açıp kapıyan adalenin yorulma
sından ileri gelir. Adalenin yor
gun1uktan yapamadığı işi gözlük 
tamamlar. 

Yaşlı gözilniln bu hali 2eceliyln 

KAŞTA ı 

Sıtma ile Ciddi 
\ 

Mücadele LCizım 
Kaş, (TAN) - Burada sıtma mü

cadele teşkilatı kurulmuş bulunuyor 
sa da, sıtma ile hakiki bir mücadele 

HiKAYE 

Samur Kürk 
.. O. Henry" den Çeviren: Faik BERCMEN 

yapılamş.mıştır. Teşkilatın faaliyeti • iiiiiiii~~~~~~~ •• 
IU) olly'nin mavi gözlerine vu-

• • 
Ovagelmi§teki bataklıkta kanallar 
açılmasiyle bir kısım sulann akltıl
masına inhisar etmiştir. Halk arasın 
da sıtma, eski derecesiyle hüküm 
sürmektedir. Mücadele dairesinin se 
nelerdenberi doktorsuz bırakılması, 
sıtma ile bihakkın mücadele edil
mesini imkansızlaştırmaktadır. 

KaJ, Yolsuzluktan 
Kurtuldu 

Kaş, (TAN) - Kaş ile Elmalı ara

sındaki şose işlemyie açılmıştır İlk 

otomobilin kasabamıza girişi. hnlkın 

coşkun tezahüratı ile karşılanmış

tır. Böylece Ka~, belki dünya yara

tıldığından beri mahrum olduğ.ı yo

la kavuşmuş, hücra bir köşe olmak· 

tan kurtulmuş, İç Anadoluya Lağ

lanmıştır. 

Blt.ECIKTE: 

Yeniköy Köprüsü 
Bitmek Üzere 

Bilecik. (TAN) - Vilayet merkezi
mizi Söğüt kazasından geçerek Es
kişehire bağlıyan yol üzerindekı Ye 
niköy köprüsü. Naıa Vekaletınden 

gönderilen tahsisatla, tamamen ye
niden ve betonarme olarak yapıl
maktadır. tnşaat çok i!erlediğ: ci
he\le köprünün küşat resmi bir aya 
kadar yapılacağı umuluvor. 

Ayni yol üzerindeki diğer bir köp 
rü iki sene evvel yenilend iği için, 
artık Bilecik - Eskişehir yolu üze
rinde haraR hiçbi kökpriı kalmrunış 
olacaktır. 

Vilayet te hüdcesinin kifayC'tsiz
liğine rağmen yol inşaat ve tamira
tına ehemmiyet vermektedir. Sene
lerdenberi harap olan İnonü - Kü
tahya yolu ehemmiyetli bir surette 
tamir olunmaktadır. Karaköy -
Bursa yolunda silindirler çalışmak
ta ve tamirata devam edılmektedir. 

i? =----=-- NT 

lamba ışığında daha ziyade artar,. 
yaşl adam giindüz bol ı:iineş ışı
ğında yakından az çok görebildiği 
yazıları geceliyin elektrik ı ığında 
göremez olur. Kendisi bunu elek
trik ışığının gözlerini hozduğuna 
hamleder, kabahati ona bulur. Hal 
hu ki elektrikten dnha nz kuvvetli 
bir ışıkla okumıya kalk<:a hiç gö
rcnıiyccek. fakat hunu tccriibt' et
mez de elektrik ısığı göziinii bozu
yor. Sanır. Elektrik ı ığı gelmez
den önce petrol lamhasiylc geee
l=yin okur, yazardı, fukat petrol 
Himhasının ışığı zarnrs17. olduğu 
için değil, kendisinin gözleri o \'a
kit gene olduğu için. Şimdi gözle
ri geceliyin iyi secemiy'lrsa kaba
hat elektrik ışığında değil, gözle
rinin yorı?un olmasındnıhr. 

Elektrik ı ığına itiraz edenler 
arasında gençler de bulunur. On
ların da hiiyc gene ya ta elektrik 
ı:dhi hiiviik hir terakki " er=n; hc
ğenmediklerine a :ır ve belki ken 
dilerinc k!znrsınız. Onları da hoş 
gfüiiniiz. itirazları eski kafalılık
tan değ: l, gözlerinin astİJnnat ol
masınrlanrhr. Bu rla göz )<firesinin 
kutu,.ları havi olmamasından ile
ri gelir. Bi))·l<' olunca d:ı insan hol 
giines ışığılll'la iyi giirdiiğii hnlde, 
geceliyin göreml'z olur ve kah~ha
ti elektrik ışıl:rına hamleder. Fa
kat dikkat ederseniz astigmat bir 
gene petrol lılmbasiylc daha iyi 
gördüiünii hicbir vakit söyliye. 
~ez .. Petrol lambası zamanına Je· 
t~şmı~ . olsa hile o \•akit geee!t ri 
şımrfıkınden daha iyi göremezdi. 

Bakınız. miyop olanlar elektrik 
ışığından sikôvet etmezler. Ciinkü 
onlar!n eksikliğj uzaktan göreme
mektır. Gözlii~U de onun için ta
karlar. Yakından göriirler, ışılı; gil 
ne~ ışığı kadar hol olmasa da on
lara zaran yoktur. 

Gee.~liyin elektrik ış1ğın1n sağ
lam ı?ozlcre doknnmaınnın ihtima
l~ yoktur. Elektrik ışığının gözle
nne dokunduğunu sövliyeni du
yarsanız, onun eski kafalı olup ol
madığını hatınnıza getirmeden 
gözlerini bir mütehassıs hekim~ 
~uayene ettirmesini tavsiye edi
nız. 

lY J rulduğ uvakıt, Kid Brady 
mensup olduğu çeteyi bıraktı. 

Bu çete kendine bir mahallenin 
adını takmıştı. Çete efradının meş
galesi geç vakit evlerine dönen 
yolcuların parnsını, pulunu üstle
rinde" pahada ağır ne varsa yağ
dan kıl çeker gibi s~ssızce, kavga
sız ve tehditsiz kaldırmaktı. 

Kid Brady sevgilisine, doğru 

yola dönceeğini vadetti. Meslek
daşları ona mani olmadılar; çün
kü, sevgilisinin sözi.inden dışarı çı
kamıyacağını anlıybrlardı. 

Bir akşam Kid güzel arkadaşı
na: 

- Ağlnma, artık ağlama .. İşte 
çeteden ayrılacağım, demişti. Ça
lışacağım sevgili Mollyciğim. 

Ve bir sene içinde evleneceği?.. 
Bir apartıman kiralıyacağız; bir 
flüt, bir dikiş makinesi, kundura
lar alacağız kendimize ... Ve müm
kün olduğu kadar namuslu bir şe
kilde yaşıyncağız.. 

R unun . üzerinden sekiz ay 
geçtı . 

Kid Brady eski sanatı olan kur
şunculuğa dönmüştü. Fakat çet
nin efradı bu sıralarda yine gelip 
geçenlerin yüklerini azaltıyor ve 
polislerin kafasını şişirmekte de
vam ediyorlardı. 

Bir akşam Kid, esrarengiz bir 
paketle eve döndü. Kapıdan gi-
rince Molly'ye: 

.. 
- Bunu aç! dedi. Senin için al

dım. 

\folly paketi açınca bir sayha 
fırlattı. 

Aldığı kürk Molly'nin pembe 
yanaklarını okşadığını görünce gu
rurla izahat verdi: 

- Rus samuru bu .. Biliyor mu• 

sun hakiki samur. Fakat nede ol -
sa benim güzel Mollyme layık de
ğil.. 

Genç kadın sevincinden uçuyor
ctu. LAldn btrdenbfre yüreğinde 

yumruk gibi bir şeyin oturduğunu 
göğsünü sıktığını duydu. Bununla 
beraber Kid"e· 

- Sen benim biricik canımsın! 
dedi. Hayatımda hiç kürk kullan
mamıştım. Fakat .. fakat bu samur 
pek pahalı değil midir? 

- Sen bunu düşünme! diye 
Kid yüksek bir eda ile cevap ver
di. Benim ucuz şeyler aldığımı hiç 
gördün mü? Omuz kürküne 250, 
manşona da 175 dolar verdim. 
Şimdi bu samur hakkında bir fi
kir edindin mi? 

Molly kürkü göğsünde sıktı. Ha
kikaten sevinçli ve memnundu. 
Lakin gitgide tebessümü siline
rek gözlerini Kid'e dikti. 

Kid onun düşüncesini keşfetmiş 
gibi: 

- Haydi merak etme! dedi. Bu
nu kendi kazancımla aldım. 

- Ayda kaznndığın yetmiş beş 
dolarla mı? 

- Evet .. para biriktirmiştim. 
- Sekiz ayda 425 dolar nasıl bi-

riktirebildin? 

- Biraz da param vardı bir kfr 
şede .. Tekrar çeteye girdim mi sa
nıyorsun? Tıkır tıkır parasını ver
dim diyorum sa~!. Haydi onu tak 
ta çıkıp bir dolaşalım . 

Molly itaat etti. Çıktılar. 

Q +urduklan fakir mahallede 
Molly'nin samuru büyük bir 

hayre_t ve takdir uyandırdı. 
Mahallenin kenarlarında Kid es

ki arkadaşlarından bir kaçına rast
ladı. Selamlaştılar; fakat hiç bir 
şey konuşmadılar. 

Yüz adım geriden anlan biri ta
kip ediyordu Bu polis müfettişi 
Ransem'di. Solgun yüzlü bir deli
kanlının yanına yaklaşarak: 

- Mahallede ne oluyor? diye 
sordu. Herkes bir şeyler fısıldı
yor; pes perdeden konuşuyor. 

- Kidinki bir kürk takmış ta o
nu konuşuyorlar. Bu kürk için 900 
dolar vermiş diyorlar. 

- Eski sanatına mı döndü der
sin? 

- Her halde .. Yoksa kurşuncu
luktan kazandığı parayla böyle 
kürk alabilir mi? 

Bunun üzerine Ransom adımla-

rını sıklaştırdı. Kidin yanına yak-
laşınca elini omuzuna koyarak: 

- Kid Brady seninle biraz ko-
nuşmak istiyorum, dedi. 

Kid kaşlarını çattı. 
ıtansom söze başladı: 
- Dün Madam Hethcote'un ya

nında mı çalıştın? 

- Evet .. 
- 1000 dolarlık bir kiirkü kay-

bolmuş dun .. o kürk te tıpkı buna 
benziyor. 

- Ne demek; kürkü dün satın 
aldım... şey.. şeyden .. 

- Namuskiırane çalı§tığını bi
ıiyorum Kid ama, bu kanaatim 
kuvvetlenmeli. Kürkü aldığm ye
re beraber gidelim. Bu teklifimde 
bir şey yok değil mi ya? 

- Pekala! 
Fakat Kid birden durarak Mol

ly'ye garip bir nazar attı ve: 
- Hayır! dedi. Lüzumsuz.. Bu 

madam Tethcote'un kaybolan kür
kü .. Molly kürkü iade etmeliyiz .. 

Molly ümitsiz bir halde erkeği
nin yanına sokuldu. Mırıldanır g'l
bi: 

- Oh! Kiddy, dedi. Bense se
ninle iftihar ediyordum. Ne müt
hiş şey? Şimdi seni hapsecekler; 
saadetimiz mahvolacak .. 

- Sen çabuk eve dön! Hadi ça
buk. Haydi Ransom .. Kürkü alın! 
Fakat .. şey dur biraz .. yok .. Molly 
sen git! sizi takip ediyorum Ran
som! 

M üfettfş. o sırada yanından 
geçen bir polisi işaretle ça

ğırdı. Kohen yaklaştı. Ransom o
na işi anlattı. Polis: 

- Ha evet .. anladım. Demek bu 
kürk çalınmış. 

Kohen samuru eline alıp bir göz
den geçirdi ve sonra: 

- Polis olmadan evvel ben kÜrk 
çü idim, dedi. Bu samur ama A
laska samuru .. Omuz kürkü ancak 
12 dolar eder. Manşon da .. 

Kfd elini polisin ağzına koyarak: 

- Kes! diye bağırdı. 

Kohen durdu. Molly anğlamağa 
oaşladı. Müfettiş Kid'e baktı ve 
sonra Kohen'in yardımiyle kelep
çeleri bileğine geçirdi. 

O zaman Kohen sözüne devam 
etti: 

- Omuzdaki 12 dolar .. Manşon 
haydi haydi 9 dolar etsin .. 1000 do
larlık bu samur masalı ne oluyor? 

Kid Brady'nin yüzü kıpkırmızı 
oldu. 

- Evet hakkınız var .. Bu kürke 
yirmi bir buçuk dolar verdim Fa
kat Molly'ye bunu itiraf etmekten
se altı ay yatmağa razı idim. 

Bu sözü duyan genç kadın bir
den Kid'in boynuna sarıldı; sevinç 
dolu bir sesle: 

- Samur yerin dibine batsın .. 
diye haykırdı. Bana sen lazımsın; 
ben seni istiyorum, her şeye rağ
men seni isterim ben .• 

Kohen söze karıştı: 
- Kelepçeleri sökelim. Zaten 

kaybolan kürk te bulunmuştu. 
Sonra Kid'e döne.ı-ek ilave etti: 

- Demin elini ağzıma kaldll'
dın; şimdilik affettim ama bir da
ha tekrarlamıyasın ha .. 

Ransom kürkü Molly'ye iade et
ti. 

Kid samuru yeniden onun omuz
larına takarken Molly' bir prenses 
gibi gülüyordu. 

l~ARAYDA: 
Havalar Çok iyi Gidiyor 

Konya Aksarayı, (TAN) - Bura
da havalar iyi gitmekte, güzel bir 
Sonbahar hakim bulunmaktadır Ge 
ccleri ekseriya hafif yağmurlar ya
ğıyor, gündüzleri güneş her t2ralı 
ısıtıyor. 

Tam zamanında böyle hafif yağ
murlar yağması, renı;berlerir.:ızin 
yüzünü güldürmektedir 

Köylünün Tohumlan 
Kony~ Aksarayı, (TAN) _ Ziraat 

Vekiletınin gönderdiği selektör 
. ıl b" ye-nı yap an ınaya yerle~tirihru t" 

Halk, tohu.mlannı ayıklatmak ~ 1.r. 
akuı akı trın 

n gelmekte ve bu ınak· 
den istifade etmektkedir. ıne-



ız TAN 

Fransa, Almanya 
ile Anlaşmıya 
Çalışıyor 

Soyulduğunu 
4 Ay Sonra 
Anhyan · Otel 

(Ba§ı 1 incide) 
evinde yapılan araştırmada, bir san 
dık dolusu kıyır.etli eşya bulunu -
yor. 
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No. 58 Jazan: ZIYA ŞAK.IR • 
"Bu Doğru ise Hemşiremi 

(Başı 1 hıcid~) 
müstemlekeleri meselesinde İngilte -
re, Cenevrede "Müstemlekelere mü -
teallik., bir müzakere yapılmasım is 
temektedir. 

Bitler fiJJetli bü
nutuk söylecli 

Erzincan !abıtası, bu sandığı dol 
duran gümüş çatalların, gümüş bı -
çakların, gümüş kaselerin, gümüş 

tepsilerin, gümü~ sahanların. o fa· 
kir ve şüpheli adama aid olabilece
ğine ihtimal veremiyor. 

(BQ.§1 10 uncuda) 
anğın boğ'azlamıyalar. Ve her za
maru:la koyunu ihzar edip boğaz
layıp satalar. Halka et yetiştire
ler. Ve eğer inat ederler ise ceza· 
yı sezalan ne ise ideler. Ve tayin 
olunan narhtan eksilt satarlar ise 
tedip edeler veyahut dirhemine 
bir akçe cerime alma. Ve taallül 
edip et bulmayan kasapları hapıs 

ideler. Ta et bulmasına nza ve
rip bulup hazır idinceye degin ha
pisten salıvirmiyeler.,, Kendi Elimle Oldürürüm,, 

Bertin, 8 (Hususi) - Her Hitler bu 
gün 1923 te Münihte tevkifi ile ne
ticelenen darbei hükCımet hadL<;eSI -
nin 15 inci yıldönümü münasehetile 
bir nutuk söylemiş v~ bu vesile ile 
bir çok meselelere temas ederek şu 
sözleri söylemiştir: 

Hele, bu tabakların, sahanlann, 
markasını ngörülmesi, zabıtanın bu 
şüphesini büsbütün kuvvetlendiri -
yor. H . 1091 yılında dördüncü 

Mehmet zamanında yapı

lan bir kanunnamede ehli sanayi
in cerimclcrini tesbit eden fasılda 
da d~iyor ki: 

Kemalettin Paşaya ne yapacağımı, 
ben bilirim. Fııkat, Hatice Sultana 
ne ceza tertip edeyim?.. Bunu, ~ 
ınun babası sıfatile biraderden so
ruyorum. Cevap versin.. diye, i
rade buyurdular. 

Demiş. 

Salfilıattin Efendi ile başkadın, 
daha şiddetle itiraz etmişler: 

- Mümkün değil .. bühtandır. İf
tiradır.- Eğer efendimiz bu mese
leyi duyarsa, yüreğine iner. Ken
disine, katiyen böyle bir şey söy
liyemeyiz. İyice tahkik edilsin. 

Diye mukabele etmişler. 
Hattfı Salahattin Efendi, daha 

ileri gitmiş; 
- Git .. amcama söyle .. Eğer bu 

mesele tahakkuk ederse, hemşi

remi, ben kendi elimle öldürü
rüm.. İşte, yemin ediyorum. Hem, 
vallahi, hem billfilıL 

Diye, teminat vermiş. 

Cevher a~. gitmişti. Fakat 
sarayın da, altı üstüne gel· 

mfşti. Kalfaların, haznedarların 

bir çokları, Hatice Sultana hak -ve
riyorlar: 

- Sultan Hamide, oh olsan. 

Gazeteyi ikinci kadm götü~ 
müştü. Efendimiz, derhal sayfa
lara süratle göz gezdirmişti. İşte 
gözüne o resmi tebliğ ilişmişti. Bü
yük bir telaş ile kadın efendiyi ya
nına çağırtarak : 

- Kadınım! .. Al şunu oku._ 
Diye, o yazıyı göstermişti ... Ka

dın efendi okurken, efendimiz bü
yük bir dikkatle dinlemişti. Ve: 

- Garip şey . (Gayri meşru ba
zı ahval) den maksat ne? .. Bizim 
kızların sarayları da orada .. Sakın 
bir şey olmasın? ... Bu işte, mutla
ka lbize taalluk eden bir nokta var. 
Gazeteyi benden sakladığınız da 
buna delalet eder. Söyleyiniz; ne 
oluyor? .. 

Diye Kadm efendiyi söylet -
meye icbar etmiştL 
Kadın efendi: 
- Aman efendimiz .. Zerre ka

dar ehemmiyet verilecek şey de
ğil... Gene hafiyeler biraderinizi 
tahrik etmişler Onun evhamı da 
mallım. Hiç yoktan, ortaya bir de
dikodu çıkmış. 

Diye, bir başlangıç yaparak 
Cevher Ağanın geldiğini ve söyle
diklerini nakletmişti 

Kendi kambur zambur kızlarını, 
Efendimiz, derhal Selahattin easlan gibi delikanlılara verdi de; 

fendi ile baş kadını çağırtarak: 
bizim sultanlanmıza, tablakAr oğ-
lanlarından başka koca bulaınadL - Mademki böyle bir şey var.-
O güzelim Sultan, 0 miskin kocaya Benden niçin sakladınız? .. Anla

tınız bana_ Cevher ağa neler SÖ)-
Jayık mı idi?- led1. 

Dzye. terter teptn!yorlardı. Diye tahkikata gtrlşmişt'l. 
Hatice Sultan, 0 devirdeki (Sut- Vaziyet artık saklanamayacak 

tanların yıldızı) denilecek derece- eld. . . . _, __ d Ce h 
de güicldi. Haber aldığımıza göre 1 ıçın ouuu a \'. er 

~s:ı!:h:::!: b! 1 t ·ı· K l 
man; Fehime Sultana, babası sa- 0 gı 1 Z la 1 
ray tablılkarlarmdan olan bir • M•• h• B• 
dam (şifre kAtıDi Ali Vasıf Paşa) U ) ffi Jr 
unvanı ftrllerek koca yapıldığı N t k 5- l d. 
gibi, ayni klymet ve ayni kıratta u u oy e 1 
olan bir adama da rütbe ?erile
rek (Ali Galip Paşa) dlye, Hatice 
Sultana peşkeş çekilmişti 

E. hal böyle iken.. Hatice Suttan 
gibi ~ hassas, ateşli, taşkın 

ruhlu bir kadın; yanı ba~da Ke
malettin Pap glbi genç. dinç, y:ıkı 
f1kh bir delikanhyı görür de, na.
sıl sabır w tahammül edebilirdi? 

İster sağlam, ister çürük olsun:. 
saray köşelerinde, bu mantıklar 

dairesinde hararetli müzakereler 
· cereyan ederken, efendimiz henüz 

meseleden haberaar değildL 
Ertesi sabah efendimiz, mutadı 

vec.hile gazete istemiştL [Saraya, 
SelAhattin efendi namına gazete 
gelirdi. Efendi de, her sabah pe
derine gönderirdi] Halbuki o gün
kü gazetede; 

[Gayri meşru bazı ahvale ciire
tinden dolayı, damad Kemalettin 
Paşanm rütbesinin ref'ine ve re!"ı
bsı Sultan ne beyinlerinin tefriki
ne, ve Dersaaddetten nefi ve teb
ldine, vükela heyeti tarafından ka
rar verilmiştir.] mealinde (resmi) 
bir tebliğ neşredilmiştt_ Sela
battin efendi, bu yazıyı görür gör
mez; 

- Aman, pedere gazete \"e'!"me

ybılz. Sorarsa, '"Bugün gazete gel
medi.,. deyiniz. 

Diye, kalfalara tenbib etmişti. 
Efendimiz gazete istediği zaman 

kızlar da kendisine ayni cevabı 

verm~lerdi. 

Z aten, demindenberl kalfala
nn, hazinedarların, kadın e

f endilerin hallerinden şüphelenen 
efendimiz, şimdi kendisine gaze
te de verilmeyince içine bir korku 
ve endişe girmişti ki; bugün du
yulmasa bile, yarın nasıl olsa bi; 
taraftan patlak verecekti. Buna 
binaen düşünülmüş, taşınılrnlş; va
ziyetin münasip bir surette ken • 
disine anlatılmasına karar veril -

fBcıtı 1 incide) 
Kral, 10 :mnyon İngiliz lirasının 

Çekoslovakyanm emrine verilmesi 
lüzumuna işaret etmektedir. 

Kral, bundan sonra müdafaa me
selelerinden, bilhassa sivillerin mü
dafaası meselesinden ve bundan böy 
le Mührühas Lordunun bütün dik
katini celbetmesi lazım gelen "Dilli 
askerlik hizmetinden bahsetmekte -
dir. 

Nutuk. §U suretle hitam bulmak-

tadrr: 

~üzakerelerlnb; netayiclntn ka • 
dlrimutlak olan Cenabıhakkın ma -
yetne milletimin saadet ve refahım 
tezyit etmesine ve cihan sulhunu tak 
viye eylemesine dua ediyorum.,, 

Kralın açılış nutkuna ven1ecek 
cevap hakkındaki takririn tevdiint 
müteakip söz alan başvekil Cbem

berlain milli müdafaa meselelerine 
temas ederek demiştir ki: 

•- Hük-ömet, herhalde son Av -
rupa buhranında meydana çıkan bo
zuklukları halktan gizlemiye çalış -
mış olmakla ittilıam edilemez. Fakat 
bu güçlükler kabul edildiği için, bü
tün müdafaa planlanmmn ve bütün 
polltlkalanmmn muvaffaktyetsizli -
ğe duçar olduğu hakkında bir haleti 
ruhiye meydana çıkmasına bigane 
kalmayı da katiyen istemem . ., 

Kralın nutkunu takip eden mti -
7.akereyi muhalefet lideri Atlee a~ • 
ımş ve nuutku ştdetle tenkit etmiş
tir. MJster Atlee've göre nutukta 
hükiımet tarafından takip olunacak 
dahnt ve haricl siyaset hakkında 

kat'i hiçbir şye yoktur. 
Mister Atlee müdafaa tş1erl fcln 

kat'i kararlar alınmasını istmelştir. 

iki Ki~i Öldü 
Merakeş. 8 (A.A.} - Merakeş cl

vannda Buazzerde vukubulan bir 
f nfilik nettcesind~ iki kişi ölmü§, 

rrYl'r~5.t1 -.. 

Ağadan duyduklanm aynen nak -
letmişlerdL 

Efendimiz bunları dinlerken, 
bir yıldınm darbesine maruz kal
mış gibi, fena halde sersemlemiş
ti Kızının böyle tehlikeli ve çir
kin bir maceraya atılmış olduğu • 
na katiyen inanmamak isteme -
miş: 

- Eyvah! .. Bu iftira, beni ca -
nevimden vurdu... Anlaşılıyor ki 
kızıma böyle bir leke sürmkleJbe
ni de herkesin nazannda küçük 
düşürmek istiyrlar. Artık ben bu
na dayanamam. 

Diye, hissettiği acının büyüklü
ğünü ifade etmiştL 

* Sultan Muradın ölümü 
İşte o günden itibaren efendi • 

mize bir durgunluk ve düşünme 
gelmişti. Arbk yemeden içmeden 
kesilmişti. Geceleri uyku uyu -
madığı için gözlerinin altı da çö
küvermişti. 

Kendisini teselli için bir çok 
şeyler söyleniyordu. Fakat 
söylenen sözleri dinlemediği gibi, 
bunlara cevap da vermiyordu. He
pimizi, derin bir merak almıştı. 

Hiç şüphe etmiyorduk ki, bu ü -
züntü ve sıkıntı fena bir netice ve
recektir. Belki de eski mahud has
talığı nüksedecektir. 

Dört 'beş günümüz, bu endlşi ile 
geçti. Ve nihayet orktuğumuz bal• 
§lmıza geldi. 

BllftDakaleden ma.baat 

Türkiye 
Bir Fransız 
Müstemlekesi midir? 

1 

(Ba~ 1 incide) 

memlekette Fransızca kitap ve ga
zete satışının Türkçe gazete ve ki

taplardan aşağı olmamasıdır. Size 

bir fikir vermek için birkaç rakam 

zikredeyim: Pariste çıkan, 

Marle Clnlre Mecmuasının İstanbul sa
tışı 2500 

Mnrianne Mecmuasınm İstanbul satı
eı 1225 

Paris - Solr Gazetesinin İstanbul sa-
tışı 900 • 

Paris - Solr Gazetesinin Pazar nüshaııı 
İstanbul satışı 1300 

Candld Mecmuasınm İstanbul satı-
rı 600. 

Ve diğer Fransızca gazete ve 

rnecınualannın satışı aynca iki bin

dir. İnsan bu rakamları görünce ha

kikaten kendi kendine soruyor. 

•-Dünyanın yeni bir hattı hare
ket takip etmesini istediğimiz hal -
de tehditlerle, ve teslihatla ka~ıla -
şıyoruz. Buna rağmen Almanya, e -
linde bir zeytin dalı ta~ıyor, çünkü 
Almanya sulhü kabul ettirmeğe ka· 
dirdir. Biz, başka milletlerin esas ka 
nunlanna müdahale etmiyoruz.Fakat 
başkaları bize müdahale ooiyorlar. 
Nitekim bir takım İngiliz siyasileri, 
Alrnanyanın değil, fakat diktatörlük 
lerin yılnlmasım istediklerini soyle
mekle bunu yapıyorlar. lngilterede 
bugün muhadefet halindi! bulu!lan -
lar, yann iktidar mevkiine {r-çebi -
lirler. Fakat bunlar almanyanın hiç 
bir vakit yıkılmıyacağını görecekler
dfr. İngiltere ile Almanya arasında 
müstemlekeler meselesinden başka 
mesele kalmamıştır. Fakat bunun da 
harp sebebi olmasına yer yoktur. Al
man nasyonal sosyalizmi lıariçten hiç 
bir müdahale kabul etm~z ve hiç bir 
vakit böyle bir müdahaleyi kabul et
miyecektir. Sulhü korumak icin Al
manyayı teslihe devam edeceği?. Al
manya müzakere yapmağa hazırdır. 
Fakat müzakerelerden netice almaz
sa nasyonal sosyalizm harp vesaiti 
her vasıta ne hak ve menfaatlerini 
elde etmekten geri kalmaz.,, 

Nutkun mühim bir kısmı bir çok 
İngiliz siyasilerine bilha~sa Çörçile 
cevap teşkil etmektedir. 

GreenvooJ'un cevabı 

Bu şüphe üzerine Erzincan zabı

tası, va:tiyeti bir telgrafla İstanbu
la bildiriyor. İstanbul zabıtası da, 
bir memurunu Tokatlıyan otelinin 
müdürüne gönderiyor. Polis memu • 
runun bhsetmek istediği vak bu -

dur. 
Otel müdürü zabıta memurundan 

bu malumatı biraz evvelkinden da • 
ha büyük bir hayret duyuyor! Çün
kü taharri memurunun Erzincanda 
yakalandığını söylediği Şaban oğlu 

İsmail, dört ay evvel, Tokatlıyan ~ 
telinde ahçılık etmiş bir adamdır. 

Bunun üzerine otel müdürü, ko
şup otelin sofra takımlarını gözden 
geçirince anlıyor ki, Erzincandaki eş 
yalar, Tokathyana aittir. Ve, Er -
7.incan zabıtasının. İstanbul zabıta
sının duyduğu bir hırsızlıktan, oetl 
müdürünün haberi yoktur. 

Hakikat tebeyyün ettikten sonra 
Erzincan zabıtasına telgraf çekilmiş 
ve çalınmış eşyalar getirtilerek 
dün de Tokatlıy.:m oteline teslim ~ 
lunmuştur 

Yemketen başka işler pişirmekte 

de becerkli olduğu anlaşılan ahçı da, 
hayrını göremediği sandıkla "'birlik
te İstanbula gönderilmiştir! 

lzmir Kültürparkta 
Kültür Paviyonu 

Londra, 8 (A.A.) - Greenwood, İzmir, (Hususi) - Pazar günü, İz-
dün aıkşam burada söylediği bir nu- mir Kültür Parkı genişlemiye doğ-

ta - k l bu nutul:- H !tlerfn , eı • ru t!lll bir ıı.dım a ttı. K 1 ü r 

mardaki sözlerine bir cevap teşkil e- Bakanlığının Kültür Parktaki sergi 

d d işt. ki· binasının temeli konuldu. 
er - em ır . P - - V li . B F lı G-azar gunu a mız . az u-
Harp tehlikesi demokratı"k devlet lecin ve müstahkem mevki kuman-

lerden değil fakat itilaf~zliklPrini 

hiçbir tavizin hafifletemediği devlet 
danı General Rasim Aktuğun uğur
lu elleriyle temeli atılan bu daimi 

lerden çıkmaktadır. Bugünkü hAdise kültür sergisi bakanlık namın:ı İz
ter bi7.e açık bir fikir veremiyorlarsa 

da Almanya ve İtalyanın günün bi-

rinde gözden düşeceklerini anlatmak 
tadır. 

Hitler, demokrasiyi istihfaf ediyor. 

mir belediye fen heyeti mürakcbe
sinde ve 24 bin liraya mal olacaktır. 
Bina, betonarmcdir. Cephesi 38 
metre, derinliği 29 metredir. önden 
ve yandan görünüş itibanyle "luıde
meli" dir ve iki taraftan muntazam 

Ve bunu son aylar içinde iki de - kademelerle 11 metreye yükselmek

mokratik rnemle'keti imha etmekle tedlr. 

gösterdL İspanyada başkıı devletlerin 

müdahalede bulunmamaSl için bü -

tün nüfuzunu sarfediyor. Her taraf -

ta parolaSl şudur: Tehdit ve kuvvet. 

Diktatörlüklerin i:nkırazı herkes 

için şayanı temennidir. Hitlerin biz

den bah~ederken telmih ettiği ma -
nevi silahsızlanmayı bilfıil elde et -
mek için diktatörlüklerin omdan 
kalkmasından başka ça~ yoktur.,. 

Pariste yaralanan 
aelaret katibi 

Parls, 8 (Hususi) - Lehli bir Ya-

Üst klsmı tamamen deınir çerçe-
veli camekll.n etrafında da kültür 
pavyonunun önünde bir havuz ya. 
pılacak ve lbu havuz bl;!gün yine bi
na yeri karşısında mevcut 120 metre 
uzunluğundaki büyük havuzun bir 
temdidi mahiyetinde olacaktır. 

Havuzun kenarlarına büyükleri
mizin heykellerinin dikilmesi muta
savverdir. 

İzmir, 8 (Tan muhabirinden} -
Çinenin Bahçedamı köyünü su bas -
tL On beş ev yıkıldı. Kızılay kuru· 
mu felaketzedelere çadır, yiyecek 
gönderdi. Nüfusça zayiat yoktur. 

Burası bir Fransız mıislemfokesi hudi gencinin taarruzuna uğnyan 

Rus ihtilalinin 21 inci 
Y ıh Kutlu landı 

midir? 

* lsb1da1in remzi dildir. Ya-
bancı dilin hakim olduğu yer

de istiklal tehlikeye düter. is
tiklalimiz üzerinde titiz ol

Almanyanm P~ sefareti üçüncü 

B. Rath son derece zayıf olduğu dün 

de, bugün de kendisine kan şırınga 

edilmiş, fakat kurşunlan çıkarmak 

için ameliyat yapılamamıştır. Her 

Hitler, sefaret katibine bakmak üze-
mak hem hakkımız, hem vazi- re kendi doktorunu Parise gönder -
femizdir. Memlekette yan 

müstemleke manzarası yara· 
tan bu müsamahaya bir niha
yet vermek lazrmdrr. 

M. Zekeriya SERTEL 

Viyanada Şiddetli Zelzele 

miştir. Gerek Her Hitlerm doktoru, 

Grandt gerek diğer Alman doktor -

lar, Fransız do)ttorlannın yaptıklan 

tedaviden memnun olmuşıardır. 
Mütecaviz Yahudi, dındaşlannın 

intikamını almak için sefaret kitibi
ne ateş ettiğini söylekektedır. 

Leyli Meccani Talebe 

Moskova, 7 (A.A.) - Teşrinievvel 
ihtilalinin 21 inci yıldönıimü müna
sebetile dün akşam Moskova tiyat
rosunda büyük bir toplantı yapılmış 
tır. 

Bu toplantıya işçi mümessilleri, 
Sovyet mebusları, alimler, muhnrrir 
ler, artistler, kara ve deniz onblan 
kumandanları iştirak etmişlerdir. 

Tribünlerde kordiplomatik szası 
ile Sovyet ve ecnebi gazetecileri ve 
ecnebi işçi heyeti murahhasaları bu
lunuyordu. 

Stalinle hükumet azası geldikleri 
zaman sürekli alkışlarla karşılanmış 
lardır. Bütün murahhaslar .ıyağa 

kalkmışlar ve Stalin ile silah nrka
daşlannı öyle karşılamışlardır 

"Kasaplar koyunu keçiden ve 
erkeği dişiden temyiz idip halt 
itmiyeler. Ve fusulu erbaada ta
yin olunan (2) narh üzre et bu
lunup inat itmiyeler. Ve semizini 
saklayıp anğım boğazlaınıyalar. 

Taallül idip her zaman et bulun
durmıyan kasabın muhkem hak
kından gelerek ta et buluncaya 
kadar hapis ideler. Her kişinin 

muradı üzre et virip sagir ve ke
bir nazarında bir ola. Narlıdan te
cavüz iderlerse tazir olunup dir
hem başına bir akce cerime alı

na (3).,, 

(2) İkinci Selim 975 tarihll bir hfDc· 
mündc ete St'n~e iki defa narh koy
muştur. Sonralan narhın Qç ayda bh 
değiştirildiği anlaşılıyor. 

(3) Tarlhçel Adliye! Devleti Osmani· 
ye. Say!n 85 . .Ahmet LQtfi Beyin. 

Amerika ile 
MüzakereLer 
Durdu 

Ankara, 8 (Tan muhabirinden) -
Amerikan ticaret hcyetile burada 

yapılmakta olan müzakereler heye • 

tin hükumetinden yeni talimat iste • 

mesi üzerine durmuştur. Müzakere
rin böyle uzun devam etmesi,lldme?T 

•.l.lı .,..ı.,,I'" '"" igi skt •adi oiotcnıl '4 

rin başka başka olmasından ileri ge ~ 

mcktedir. Mamafih her iki tarafuı 

gösterdiği iyi arzular sayesinde gö • 

rüşmelerin ergeç bir anlaşmaya müıı 

cer olacağına şüphe ec~lmemekte • 

dlr. Heyetle son yapılan müzaker& 
ler esnasında Amerikadan ithal edi • 
lecek otomobillerin daha ucuz fiat
la verilmesi takdirinde bunlardan a
lınmakta olan gümrük resimleriniıı 
indirilmesi de mevzuubahis olmut 
bulunduğu sanılmaktadır. 

Almanyada Tayyare ile 
Asker Sevki Usulü 

Berlin, 8 (Hususi) - Rusyada tat 
bile olunan tayyare ile asker sevki 
ve paraşütle indirme, usulü Afman.
ya tarafından da kabul olunmut. bu
gün Bronşevike bir tabur asker, bd 
şekilde nakledilmiştir. Askerler pa
raşüt kullanarak yere inn1iflerdir. 

Yeni kurulan Ceı 
Atelyesi 2 milyon 
Liraya mal oldu 

inşaat Önümüzdeki Sene 

Sonuna Kadar Sürecek 
Sıvas (TAN) - İstasyon civanı> 

da Devlet Demiryollan idaresi tar• 

fından inşa ettirilmekte olan muu 

zam cer atelyesinde faaliyet devaıı 
ediyor. !ki milyon liradan fazlayı 

mal olacak olan inşaat 1939 yılı s01> 

lannda ikmal edilecek ve 1200 iş~ 
çalışmağa başlayacaktır. 

Bir Çekoslovak fabrikasına ihale 
edilen vinçlerin montajı ikmal edil -
mek üzeredir. 18l.I bin liralık elektrik 
tesisatı yakında ihale olunacaktır. 

Takriben iki buçuk milyon lira 
kıymetinde olan tezgah makineleri 
muhtelif firmalara ihale olunmuş "' 
tur. 

Viyana, 8 (A.A.) - Bu sabahki 
zelzelede Viyana civarında hasar çok 
ehemmiyetsiz olmu~ da cenubu şar 
kideki hasarat oldukça mühimdir. 
Zelzele merkezinin o civrada oldu -
ğu tahmin ediliyor. Bazı binalardan 
bir metre murabbaı büyüklüğünde 

taşlar kopmuştur. Mirçok bacalar dev 
rilmiş ve tavanlar çökmüştür. Birçok 
bina da yıkılmak tehlikesi gösterdi
ğinden tahliye edilmiştir. 

Ankara, 8 (Tan muhabirinden) -
Bu yıl lise ve orta okullara leyli mec 
cani olarak alıpacak talebeden im
tihanda muvaffak olanların hangi 
mekteplere verileceği kültür bakan
tara!mdan tcsbit edilmiye başlan -
mıştır. Kimlerin hangi okullara ve-
rlleceği yakında belli olacaktır. 

İcra komiserleri heyeti reisi Mo
lotov alkışlar arasında kürsüye ge
lerek büyük sosyalist ihtilalinin 21 
inci yıldönümü münasebetile bb nu
tuk söylemi~tir. 

* İzmit, (TAN) - Avın 26 sında 
başlıyacak olan Türkiye «rup b:rin" 

eilik müsabakalan bu sene şehri mi 

de yapılacaktır. Hazırlıklara bı:sla 

nılmıştır. 
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BiR YILDA 100 KiTAP 
Yok bahasına zengin bir kü~~h~e ~~i olmaf 

• ? öyle ise size muıdelıyebılırız. 
btıyor mıuunuz · ' . k -

S bih Zekeriya senede 100 kıtap netretme uzen. 
a luka b. L.:•tüphanesi tesis etmi,tir. Bu kitap-

1 O kurut ır cep,...... d b. 
64 yfalrk eaerler olacak, fakat dünya e e ıya-

lar 10- - . fikr" . t . timal __ 1_: • bütün eserlerim, ı, sıyas , ıç 
bnm eıwu ve yenı 1 . b. 
b .. tün hareketlerini tophyacaktır. Bu eser en ır araya 

u.&.!_..J•"'' . zaman gayet zengin bir kütüphaneye sa.bip 
geuruıgınız 

olmuf olacaksınız. · fik0 ec1· • lmak 
kütü hanesi hakkında hır ı ır ınmıf o 

Cep P • li · b. ·· tmı 
l ··tunI· .. daki kıtap stesıne ır goz a z. .• aai ve ao au ... ::ün bu eserleri .enede ı O liraya, yani iki üç kitap pa-

. ld ed bilecek ve okuma ihtiyacınızı temin ede-
ruıle e e e , 

ceksiniz. ı I"" · • 1 Eaerler hakkında daha faz a ma umat ıstıyen eT, 

• d! ..ıen TAN Matbaasında Sabiha Zekeriya namına 
tım ru id. 1 müracaat etnıel. ır er. 

KumbarM biri 

HAYRE71lM 
ÇİZE( 

Son keşidede: Piyango biletinden: 

200, 000 Lira Kazanan KüçOk Bayan Sofia Söyliyor: 

::::a!ü:!ti'erveti Tek K o O O t.11 Ce oın a D ::;ı~ v:1e:rdi 
1 

Son keşidede: Piyango biletinden: 

15000 lira kazanan Muğlada piyacfe alaymda Yüzbaşı Bay Hilmi isöyliyor: 
(Bana bu bü~ serveti TEK KOLLU CEMAL kendi.elli~. seçti ;e 
kazandıran biletf bana posta ile gonderdı.) 

(Anadoluda • Bumelide) (Denizde • Karada) (Vapurda • Trende) (Her yerde Herkes) Söylüyor. 

TEK KOLLU CEMAL gişesi 
Sahibi CEMAL GÜVEN şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin ettL İşte bu sebepten: Piyango bileti deni
linde evvelem.irde TEK KOLLU CEMAL hatıra geliyor.Ve herkes harpmeydarunda bir eşini bırakan TEK 
KOLU ile iktısat sahasında çalışan bu malul mütekait subayın gişesine koşuyor. 
Yeni tertip biletler tlikenmek üzeredir acale ediniz. Taşra siparişleri sürat ve intizamla gönderilir. 

Yen 1 adrese d k kat 1 İstim!~ dolay!sile Gişemiz ayni cadde üzerinde Bahçekapı-
• ya dogru Emlak Bankası karşısında 57 No. ya n.akleyledi. 

Hiç bir yerde şubesi yoktur. Te ~graf ve kısa mektup adresi : 
lstanbul, Eminönü 1 ek Kollu CEMAL Gişesi sahibi CEMAL GÜVEN 

........................... ıt__.T•Jl•I ............................ . 

t 
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1 1 
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BIRIKTIRIRSEN EL 
ATAMAYACAG iN 

(Ş YOKTUR 

iŞ•BANK~DWAH•BiR·NJMBAILA•AJ. 
. . 

" İstanbul Vakıflar Direktörlüğü :. ~ilanları 

Kıymeti 

Llra Kur. 
336 00 

Pey parası 
Lıra Kur. 
25 01 Beyazıt, BeyaZlt mahallesinin Hacı 

Memiş sokağı Alipaşa han içinde es
ki ve yeni 5 No. lu kagir odanın ta
mamı. 

257 20 19 29 Beyazıt, Beyazıt mahallesinin Hacı 
Memiş sokağı Alipaşa han içind~ es
ki ve yeni 19 No. lu odanın tamamı. 

138 30 10 38 Aksaray Gureba Hüseyinağa mahal-
lesi eski Horhor ve yeni Mehmet Lut 
fi sokağında eski 96 ve yenı 21 No. 
lu ve 44 metre murabbaındaki arsa
nın tamamı. 

Yukanda yazılı Mahlül Emlakin açık arttırmaları on gün müddetle 
temdit edilmiştir. İhalesi 14-11-938 Pazartesi günü saat 14 de icra 
edileceğinden isteklilerin Çemberli taşta Vakıflar Başmüdürlüğü Mah-
lülat K_~e müracaatlan. (8232) 

Meraklandınız mı? 20 il\ 
Hiddetlendiniz mı? Damla 

Korktunuz mu? ----------f" Emsali arıısında en güzel ve'\ V AZIFEYE DA VEl' 
<~':~:1~~~·~:m 1 tadbul Vakıflar Başmüdürlüğünden: N EV R Q l CEM Al 

j A S li et vazifesine alaka göstermiyen ve adresi 1dare-

Zi KtEdR m ağaz~ ları :ıllardbilina:ı:;y·~e~~snıeti Askeriye Mahkemesi ke.tebesind~ İbrahim ahn~: ~~tün sinir buhranlannızı yatıştırır. Baygınlığınız, ı:arpintiniz. 
Dr. HAFIZ CEMAL 

yare e iniz. SALON; YEMEK mızce . ütev~llisi Kemalin ilan tarihinden ıtibaren on teessurunilz geçer, df"rhal ferahlarsınız. Yirmi senedir Nevrol Cemal'i 
ve YA TAK ODASI t k mı f d·ı) vakfının rn ru~ · .. tla Vak kullanmayan sevmiyen yoktur Evl · · d tlak a ı arı Etem e en . mız Mülhak Vakıflar Şe gıne muracaa - . . • . . ermız e mu a bulundurunuz. 

Dahiliye Mütehassısı 
Pazardan maada saat (14.30 dan 

18) e kadar. Salı. Cumartesi (9.30 
in• zengin çeşitler her yerden iyi beş gün zarfında ı~~:kip ve şortlarını ifa etmesi, aksi takdirde hakkın- Yalnız ısmme benzıyanler vardır. (Nevrol) kelimesine ve (Cemal) ia-

miti_~_;~~şa~rt:lJ~~utl~~e~u:c:uz~f~ia~tl~ar~ı:a~_J_~f~ın~a~ro~·:t ~m~u~am:,:eı:e~~~~ıla~ca~~~-lil~in~o~lun~u~r.~(~8~23~4~)~~~~~~~~~~~~~~~~~~m~iıy:~d~ik~k~a~t~ed~!in~iL~.!!!l!lll ............ .;~~~21!!..!!!~~~~~~~~ 
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COCUK 
DAiMA SORAR 

Ateı niçin sıcakf•r? 
Yıldızlar gökte nasıl 
Gün nerde ba§lar? 

dururlar? 
Nir.in rüya görürüm? 
Yağmur nereye gider? 
Suyun niçin rengi yoktur? 

Bugünkü çocukların gözü önünde ne harikalarla dolu bir alem 

var. Yeni ketifler. yeni ihtiralar. yeni buluşlar, yeni insanlar, ga
rip alemler ve saire .• Bu karıtık dünya onlar için bir muamma-

dn-. Onlar mütemadiyen bu muammayı hal ile me~guldürler. 

Onmı için de mütemadiyen sorarlar • 

Şüphesi% mektepte bu suallerin birçoklan

nm cevaplarmı: bulurlar. Fakat hayat mektep

ten ibaret midrr? Mektep kitabı her feyi öğret

miye kafi midir? Çocuğunuz yağmurlu bir ha.

Yada R!'llcereye oturur, yağmur tanelerinin dü

fÜlfÜDÜ seyreder ve sorar: N:çin yağmur yağar? 

Biraz IOilJ"a bulutlar dağılır. Gökiin rengi deği

fİr· Onun müteceaıris dimağı yine i,ler. Gökün 

IODU var mıdır? Biraz sonra bir tayyare geçer. 

O yine sorar: Tayyare nasıl uçar? Tayyareyi 

kıim yapar? Balon nasıl uçar? Türkiyede yolcu 

el . d ? • tayyar en var mı il'. ve aaıre .• -

Bu suallerin cevaplarım verebiııyor musu

~ocuğunuzun sualleri öğrenmeğe ne kadar hevesli olduğunu göste
rir. Sız de onun öğrenmesini istersiniz. O halde ona derhal bir 

ÇOCUK ANSİKLOPEDİSi 
a]ınız . Evinde Çocuk ansiplopedisi bulunan 10,000 Türk çocuğu, _J 

eser sayesinde bilgilerini arttırmışlar. sınıflarında 

diğer arkadaşlarını geçmişlerdir. Çocuk Ansiklope
disi çocuk için bulunmaz bir bilgi hazinesidir. Ço
cuk bir defa onun sayfaları arasında dolaşmıya baş
ladı mı, onu artık başka hiçbir zevk tatmin etmez. 

Yeni Çocuk Ansiklopedisi ilk ve ortamekteo ta
le-besi için en iyi yardımcıdır. Derslerinde muvaffak 
olmak. mektebinde parmakla gösterilmP.k istenen 
çocuğa Çocuk Ansiklopedisini tavsiye ederiz. 

Yeni Çocuk Ansiklopedisi çocuğunuıun istıkbal 

kapısını açan anahtardır. Onu bu anahtardan mah
rum etmeyiniz. 

Çocuk Ansiklopedisi 
TAN müessesesi tarafından neşredilmiştir. Yedişer 
yüz sayfalık iki büyük ciltten mürekkeptir. Fiyatı 
6 liradır. 

T AN müessesesine müracaat ediniz. Kitapçılarda , 

DUZ~-7~------------------------------~~--------------------------------d-a_b_u_labilirsiniz. ı 

Tasar:ruf lçin 
teuviratımzda Osram·B-ampulu kullanım2. Osram-l?J-ampullannın ışık 
şeraw!tm aı.arl euik!era cereyana msbetl~ harikuladedir. yanı ucuz z.ivı 

Leman ederler 

AMPULLARI 
AEG Türk.iye Vekilleri: 

Elektron 

• 

lstanbul ikinci lflds Memurlu -
ğundan: 

Müflis Kostantin Grizagoridis ma-

sasına gelen alacaklı Banka Korner-

i çiyal ltalyananın istediği 2920 lira 

kira talebi hiç bir vesikaya istinat 

. etmediğinden kanunen masa hakkın-

da bir kşyme-t ifade edemiyeceğin

den kayıt talebinin reddine iflas i-

dare azalığınca karar 
duğu ilan olunur. 

verilmiş ol
( 11956) 

Sahibi: Halil Lutfi Dördüncü, Gaze· 

tecilik ve Neşriyat T. L. ş., umumi 

neşriyatı idare eden: M. Rasiın Öz-
gen; basıldığı yer TAN Matbaası 

1 
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RIO• 
GEL D 1 

lstanbul satış yeri: ORION RADYO SALONU 

Bela Boronkay 
istikrar caddesi No. 334/1, Beyoğlu • lstanbul 

.. ı ...... Am ......................... .... 

f ürk inkılabına bakışlar 
P E YA M 1 S A FA 'nın Cumhuriyet gazetesinde tefrika 

edilen hu değerli etüdü her taraftan va.ki olan arzu üzerine ki
tabevimiz tarafından kitab halinde netredilmit ve ehemmiyeti 
gözönüne alınarak neşrine başladığımız Ankara kütüphanesi 
tarih seris.inin ilk numarası bu esere verilmittir. 

Eser hakkında bir fikir haaıl olabilmesi için ihtiva ettiği 
bahisleri yazıyoruz: 

İnkılaptan evvelki cereyanlar: Türkçüler, Arabcılar, İslamcılar. 
Büyük Harb devresi - Büyük Harbden sonra - Milli Mücadelenin ro
lü - İnkılabın iki büyük prensibi - İki kökten gelme inkılab hareketle
ri - Türk meselesine girmeden evvel - Eski filemin an'aneleri - Av
rupa nedir? - Üç tesir: Yunan, Roma ve hıristiyanlık - Şark nedir? 
İki şark arasındaki fark - Garbda ve şarkta fatalizm - Türk, Arab 
ve Yunan düşünceleri • Müslümanlık ve hıristiyanlık - Roma ile İ
ran arasında - Step ve site - Riyazileşmek ve siteleşmek - Kema
lizm hayat ve ideali - Kemalist Türk milliyetçiliği - A~pa ve 
r ürk millivP-tçiU!ı i-lialk Partisi ve :ılh m•pnc;ih i • ~eni tarih ve dil 
anlaşmamızın geniş manası - Hukuki ve iktısadi izahlar . 

Ayrıca Profesör Mustafa Şekip Tunçun eser hakkında bir yazısı vardır 
Fiatı 100 kuruştur. 

1 ~iltere T a.r ·hi -Andre Mauro"s'nın methur eseridir. Aslı 153 üncü tab•ıdır. 
Hüseyin Cahid Yalçın tarafından tercüme edilmi,tir. iki cild
dir. Büyük Britanya adalarında ilık beşer hayatından XVII nci 
aaır b~langıcına kadar birinci cildi teşkil eder. 

FiatJ 125 kuruştur. 

İngiltere tar:hinin zaınanmuza kadar olan kısmı da eserin 
ikinci cildidir. Basılnıaktadll'. 

l!ii+ttnhul Kanaat Kitabevi 
-. ....................... -.ıiliııiııiiiiiıim .. •ımı ........ ~ 

DEN~iZBANK 
~-------.--...--

Mudanya Hattı Kış Tarifesi 
1stanbuldan 13. İkinciteşrin. 938 Pazar günü kalkacak postadan iti

baren Mudanya hattında Kış tarüesin.in tatbikine başlanacaktır. Kış 

tarifesinde Postalar İstanbuldan Pazar, Salı, Çarşamba, Cuma ve Cu
martesi günleri saat 9 da kalkacaklardır. Pazar, Çarşamba postaları 
Armutluya uğrayarak Gemliğe kadar gidecek ve ertesi gümi Gemlik· 
den ka1kıp keza Armutluya uğrıyarak saat 15.05 de İstanbula dönecek
lerdir. Salı, Cuma ye Cumartesi postalan doğruca Mudanyaya gidıp 
ayni gün Mudanyadan dönerek saat 18.4~ de İstanbula geleceklerdiT 

DEOM 

~~~~~T~or~k i;"s"r~
0

~~i~~~~·e~~ti:_·k~ş~~~~:,;~u~~;.~~-yesı-· ----~ıs~T=~~;-=;n.=J.=~un~P~ş~~~~
0

~11~44~--~::::0::::d~e~o~n:::·:N::::o~. ~S::::::::O::::d:e:o::n:·::N:o:.::l::::O::deon • No. O 

• 
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Şehrimizde 
üyük bir 

"K·t ı ap sarayı,, 
Kurulacak 

--0-

Dağmık Haldeki 
Kütüphaneler Bir 

Araya Toplanacak 
Şehrimizdeki kütüphanelerin va -

ziyetini tetkik eden komisyon, bun
lann ihtiyaca kfıft gelmediğini tes • 
bit etmiş ve hazırladığı raporu Ve
kfilete göndenr.iştir. Maarü Ve -
kaleti, kütüphaneler tahsisatına baz~ 
ilaveler yaparak her kütüphaneyı 

gerek kitap gerek bina bakımından 
zenginleştirecektir. Bundan başka 
dağınık bir vaziyette bulunan .~ü .. • 
tüphanelerin birleştirilerek buyuk 
bir kitap sarayı da vücuda getiril -
mesi muhtemeldir. 

Kitap sarayı şlmdilik Üniversi~e 
civannda bulunan kütüphanelerın 
birleştirilmesile meydana gelecek -
tir. Bunun için bina aranmaktadır. 

KONYADAı 

Pazarhksız Satlş 

Nasıl Dolaştılar 
[Bası 1 unc:uda 1 

silmelerine man1 olaınadun: 

Ç ünkü bir çokları. ihtimal 
ressamın fırçnsında da, fo-

toğral objektifin.in mar~e~ v~
metikleri için karşıma ~iliyor.ar, 

ve ben: 
_ Çekil oradan! deyince, sırı-

tıp cevap verlyorl~t: 
_ Ne olur sanki? Ben de çılta-

ynn resimde! 
Bir çocuk ta, kızıp Wür ede-

rek: 
- man enayi ... dedi. İki saattir 

b . resmi çekemedin. Bizbn ma-
ır . . d 

halledeki kel resimci bu işi bır a-
k~kada yapıyor! 

* Tertemiz Türk köylüsünün saf-
fetinden doğmuş olan bu nükte-

1 resamlanmızın meclisine s<ın-er, İ 
suz bir neşe vermişti. çlerir.den 

birisi: 
_ Bu, dedi, birinci gidişimiz

dir. ikinci gidişimizde, bu köylü
lerden çoğunu, resim yaparken 
bulacağız. Bundan eminım. Ve bu 
emniyeti, onların tablolarımıza ma
sum ve derin bir alakayla dikilen 
gözlerinde okuduğum sonsuz sev
giden alıyorum! 

· fUive etti: 
_ Eğer münevverlerimiz de res 

me karşı. köylülerimiz kadar ala
ka gösterselerdi, İstanbul vilaye-

Konva (TAN) - Pazarlıksız satış ti, galeri mahrumiyetinin hicabın-
knnun~ı y

1 

akında burada da tatbik o- k t ı d ı dan çoktan ur u ur u 
lunncaktır İ.ktısat Vekaletinden ============= 
gelen emi; üzerine belediye ve tica 
ret odası bu hususta tetkikata başla
mıştır. 

*Konya, - Belediye meclis~. dok 
tor Muhsin Faik Dündan ittıfakla 
belediye reisi seçmiştir. 

Beyşehir, (TAN) - Maden kömü-

rü bulmak için sondajlara devam e
dilmektedir. Halen elli metre derin
liğe kadar inilmiştir. 

Mütehnssıslar, zengin demir ma
denine de tesadüf edileceğini um
maktadırlar. 

Çünkü ASPlRlN seneler· 
denberi her türlü soqukal· 

gınlıklarına ve ağrılara karsı 
tesiri sasmaz bir ilaç olduğunu 

isbaf etmiştir. 

A S P İ R İ N in fesirinden 
emin of mak icin lütfen 

kasına dikkat ediniz. 

~ 
Arada Büyük Fark Var--. 

Pertev çocuk pudrası, §imdiye kadar hiçbir benzeri tarafından tak
lit edilmemiştir. Bu pudranın, en büyük meziyeti bilhassa çocuk cilt
leri için hazırlanmış olması ve terkibinde tahriş edcii hiçbir madde 
bulunmamasıdır. 

PERTEV ÇOCU PUDRASINI 
Şişman vücutlü yaşlı kimseler de kullanmaktadırlar. Vücud~ il~

valannda ve koltuk altlannın pişiklerine karşı bundan dnha muessır 
bir pudra henüz keşfedilmemiştir. 

.. Sovyet sosyalist ittıhadı "URSS,, Uff"" Onu diğer adi (Talk Pudra) ları ile 
Fransızca neıriyatı 1 karıştırmayınız. 

JURN
19A39L senDEesi MiçOinSaCboOnU~ ~;~~a .~~;,ı·~:~maı ı---------

ve Edebi Haftalık Mecmua H A G 1 
Makaleler, Sosyalist inşaatına ve URSS'un dahill hayatına, sulh 

için milcadelesine, sınai ve zira! inkişnfkına ve ayni zamanda Sovyet ~ ııı·--··· -ESUD E ittihadının edebi, fenni ve artistik hareketlerine hasredilmiştir. ~ 
Ahn.n,..,.,...,._. a--. ·~ ,. .u.. T,r....ı- ı• ,,. ,..,,,,.._ '71:! •-~ 

ve nüşhası 4 kurtıfbır. 

EVUE DE MOSCOU: ayı::~a • 
- h d • • e iktısadi makaleler, URSS Milletlerinin Her nus asın a sıyası v · _ 

h .. . h'k. 1 manevi hayatının son tezahuratı hakkında 
ayatı uzenne ı aye er, . k •tikl · So t 

hülfı.salar, edebi artistik ve tiyatro ve sınema . rı erı, vye mec-
1 · Iıimat ve saıre vardır. 

ınualarının yazılmamış eser erı, ına 
Bol resimler, orijinal fotoğraf ve 

REVUE DE MOSCOU: krokilerle miizer;endir... • 

Ab S l. .... 2 Türk lirası, 6 ayhgı 1 Turk lırası, 
oneman: ene ıgı: 

nüshası 20 kunıttur · 
JOUMAL ve REVUE DE ~OSCOU'un mütterek 

bo emanı seneliği 2 lıra 70 kuruftu1'. 

LJRSS EN nCONSTRLJCTION : !;,tnMı::~~'. 
Sosyalist .. sovKhoz ve kolkhozlara, maarife, Sovyet ıttiha-

dı ad l sanayııne:_ lük hayatlarına ait çok gilzel resimler. 

A~~a ve gun 1·.... 4 lira 80 kunıf, 6 aylığı 2 lira 
uoneman: Sene ıgı • • 

LITrER.A TURE INTERNA TIONALE : Aylık Resi.mit Mecmu~ 
nüşhası 40 kuruftur. 

40 kunıf, ü' e cdebyiatına ve bütün dün-
Sovyet f ttihadımn sosyalist ına~r .~~ 

Yanın an ti faşist sanatına vakf edıl ~ış · 6 1 ... t lira 25 kunıf 
Abone:nıan: Senelik 2.50 Türk )ırası, ay ıgı 

ve nüshası 25 kuruf~· . - - S 
ccJ d Moscou ve saıre butün ov-

<>unıaJ de Moscou'', Re~e. ~ MEZHDUNA ROHNAJA 
Yet neşriyatı abonemanı ıçın. ) URSS DEVLET 
KNlGA: (18 Kuznedcij Most, M~sco~ ve oscou) mÜ1'acaat 
BANKASINA: (UINO 12. NeglınnaJa. M 

~AŞ~~•r.KÜTÜPHANESI : TÜRKiYE ŞUBESi 
Beyoğlu 2219. Talep vu

İstı1dal Caddesi 469 No. Posta Kutus:ı h lar gönderilir. ---• 
•••• kuunda katalog ve nfununelik nus a 

JO KADINDA 9 u 

FENA RENKTE BiR 
PUDRA KULLANIR. 

Fena renkte bir pudra, yüzü
nüze korkunç bir makyaj man
zarasını verir ve sizi olduğu

nuzdan daha fazla yaşlı göste
rir. Teninize uygun renkte bir 
pudra intihap etmenin yegane 
çaresi, yüzünüzün bir tarafınc!a 
bir renk ve diğer tarafında baş
ka renk pudra tecrübe etmek
tir. Bu tecrübeyi hemen bugün, 
size parasız olarak verilecek 
yeni ve cazip renklerdeki To
kalon pudrasile yapınız. Bu ye
ni "Cild renkleri" (Kromoskop) 
tabir edilen en son ve modern 
bir makine vasıtasile kanştınl
mıştır. Sihrimiz bir göz, tam ve 
kusursuz bir incelikle renkleri 
intihap eder. 

Tene gayet uygun bu yeni 
pudra snyesinde artık makyajlı 
bir yüz görünmiyecektir. Toka
lon pudrası, imtiyazlı bir usul 
dairesinde "Krema köpüğü" ile 

PARASIZ 
Bu sihramiz yeni 
" Pudra renkleri,, 
tecrübe edilebilir. 

ranın saatlerce sabit kalmasını 
temin ettiği gibi pudranın cildin 
yağlı tabli ifrazatını ma!t
sctmesine ve bu suretle cildin 
kurumasına ve sertleşmesine ve 
binnetice buruşukluklann zu
huruna da mani olur. Her vakit 
krema köpüğile kanştınlmış 
mt!şhur Tokalon pudrasını kul
lnnınız ve birkaç gün zarfında 
teninizde yapacağı cazip tekem
mülü görünüz, daima kutuların 
üzerindeki Tokalon ismine dik
kat ediniz. Teninize uygun rer.k 
intihabında tereddüt ettiğiniz
de lQtfen İstanbulda 622 No. pos 
ta kutusu adresine (Tokalon 
pudrası 6) rumuzile vaki ola
cak talebde size memnuniyetle 
muhtelü renklerde nümunelik 
altı ufak paket pudr;ı göndere-

1 

MI L LT 

Karaciğer, böbrek, taş ve kumların

dan mütevellid sancıl:ırmız, damar 

sertlikleri ve şişmanlık şikayeilcri

ıılzi u R ı N A L na geç!riniz. 

URiNAL 
Vücudda toplanan asld ürik ve 

oksalat gibi maddeleri eritir, kanı 

temizler, lezzeti ho~ alınması ko-t 
laydır. Yemeklerden sonra y·arll'1llll 

;r-"""'---- bardak su içerisinde alınır. 

lNGiliZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOCTLU-lSTANBUL 

AY- BU SANCUAB.-: 

AY- BU IZTmABLA&.: 

Bu rutubetli günlerde sıancıln 

teknır bn Jadı. 

SİLK O 
sayesinde bu SANCI ft 
IZTmABLARDAı."t kurtuldum: 

Size de tavsiyem: 

Bir d fa SİLKO'yu tecrübe edlniz 

PETROLllMIT.ED Ş,IRJ(EJI 
SERMAYESİ T. L. 30,000 

Voyvoda caddesi, Galata, İstanbul 
Türkiye Milli H:!..'ll No. 19 - 20, Posta kutusu 1329 

NAP•s 1 Benzin, Gazyağı ve aaireleri mmnlekte gelmit olduğunilan 
1 aabfa bqlaruldığmı aaym müfterilerine tebliğ eder. 1 

. - -

inhisarlar Umuni Müdürlüğü ilanları 
. . 

Miktan Muhammen B. % 15 teminatı Eksiltmenin 
Şekli saati 

Bileğitaşı 

Tütün tozu 

beheri tutan Lt Kr. 
L. K.. S. L. K. 

96 adet 36.-
100 ton bedeli 550 
Ambalaj nı:ıs. 700. 

1250.-

5.40 

187.50 

Pazarlık 14 

Açık 14.15 

İsknrta ip 1958 kiTo - 19. 12,5 374.46 56.16 " 14.30 
1 - Paşabahçe ~brikasında eski kalınlığında 56 adet b!leğtaşı, İz-

50 santim kutrunda .re bir santim cam fabrikası enkazından bakiye 
mir Tütün fabrikasında mayıs 939 nihayetine kadar toplanacak 100 
ton tütün tozu ve Üsküdar depolar grupunda mevcut 1958 kilo ıskarta 
ip hiznlannda yazılı usullerle satılacaktır. , 

II - Muhammen bedellerile % 15 teminntlan hizalnnnda gösteril
miştir. 

III - Attırma 28-Xl-938 tarihine rastlıyan pazartesi gtinü hi7.ala
nnda yazılı saatlerde KabataŞta levazun ve mübayaat şubesinde müte
şekkil komisyonda yapılacaktır. 

IV - Bilcğitn§l nümuneleri Paşnbahçe fabrikasında 1145 + 813 
1958 kilo ip nümunesi Osküdar depolar grupunda görülebilır. 

V - İsteklilerin arttırma k in tayin edilen gün ve <Saatlerde % 15 te
minat paralarile birlikte yukanda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (8247) 

• • • 
I - İdaremizin Nakliyat Şubesi için şartnamesi mucibinre yaobn-

lacağı ilnn edilen açık güverteli, armalı ve tam techizatlı l adet çek
tirme "tekne,, için 11-X-938 tarihinde elde edilen fiyat ayık hadde 
görülmediğinden 10 gün müddetle açık eksiltmeye konmuştur. 

Il - Muhammen bedeli "4500,, lira ve muvakkat teminatı "337 .50,, 
liradır. 

m - Eksiltme 19-XI-938 tarihine rastlıyan Cumartesi günü saat 
11 de Kabatnşta Levazım ve Mübnyaat Şubesindeki Alım Komisyonun
da yapılacaktır. 

rv - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alına
bilir. 

V - İsteklilerin eksiltme içln tayin edilen gün ve saatte 
venme paralarile bir · ., 
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RADVOLARI 
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RADYOLARILE ~~..te'4i~ / 1 
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Paracıklarınıza aCıyınız 
YAZIKTIR. 

Bir Liralılt HASAN LBvantalari 

On liralık Avrupa parfümüne 
faiktir. 

• 

Otuz kuruşluk HASAN pudrası 150 kuruşluk 
Avrupa pudralarından daha nefistir. 

Elli kuruşluk HASAN Rujları Avrupanın 3,5 
liralıklarına 35 kuruşluk Hasan allıkları 2 liralık 

allıklara muadildir. 

Litresi iki buçuk liralık limon çiçekleri Nesrin 
Hasan kolonyası kilosu on lirayı tecavüz eden 
İngiliz kolonyalarından ve kilosu beş liralık 
Hasan limon çiçekleri kolonyası kilosu ancak 
yirmi liraya satılabilen İngiliz kolonyalarından 

Teşhir ve satış salonu: Beyoğlu İstiklal caddesi No. 34 daha latif ve daha mükemmeldir. 

E D i S O N Müessesesi Yalnız Hasan ıtriyatını isteyiniz. HASAN markasının 
Beyhude lztırab 

Bütün ağrlların panzehiridir. 

BiR TEK KAŞE 

NEVROZIN 

1stanbul ikinci iflas Memurlu -
ğundan:: 

taklitlerinden sak nınız. Müflis Kostnntin Grlzagorldl.Sin 

malı olup bankaya merhun bulundu
ğu iddia olunan 216 top basma ile ha

cizli gösterilen 50 top kumaşın açık ' 
arttırma ile satışına ülas idaresince 
karar ver.ilmiştir. Satı§ 14.11.938 pa-
zartesi günü saat 10 da Galatada Ban-
ka Komerçiyal Italyananın zemin ka

tındaki dairei mahsusasında yapıla

caktır. lstyenlerin mezkur saatte 

mahallinde hazır bulunmalan ilim 

olunur. (11957) 

l !stanbul Asliye ikinci Ticaret 
Mahkemesinden: 

Türkiye İmar bankası vekili avu
kat Münir tarafından Bakırköyünde 
Sakızağacı Kartopu sokak No. 48 rle 
mukim İlyas Fehm~ oğlu Yakup Hil
mi terekesine izafeten oğlu Zeki aley
hil)e 1988 lira 38 kuruşun tahsiline 
mütedair açılan davanın muhakeme
si sırasında: 

Müddeialeyh Zekinin vefatı ha
sebile varisi asaleten ve velayeten 

karısı Nadideye gönderilen davetiye 

ikametgahının meçhuliyetine bina -
en bila tebliğ iade kılınmış olduğun-
dan bir ay müddetle ilanın tebligat 

E I 
Sağlığını. aileni. vatanını 

FRENGi ve BELSOGUKLUGU 
afetinden koru. 

KORLER, SAKATLAR, HAPtSHANELERt DOL
DURAN KATILLER, TIMARHANELERDE lNLI
YEN DELiLER, MEZARLARA gün görmeden gömü
len masumlar bütün dejenere tNSANLAR ekseri
yetle ya kendileri tarafından kazanılan veya ana ba
balarından miras kalan bu mel'un hasta1ık1arın kur
banlarıdır. GA YRIMEŞRU MUNASEBETLERDEN 
çekin. Her gördüğünü temiz sanma v c hayatın! kaput dediğimiz prczerva tiflere teslim etme. Nefsine hakinı 

olmazsan PROFİLAKSİN kullan. p ROFİLAKS1N bütün mütemeddin m emleketlerde gençliği yüzde yüz bu 

bela tufanından koruyan en birinci silahtır. Sıhhat Vekaletimizin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı istimali 

kutular içinde yazılıdır. Her eczane de PROFlLAKSlN dalma ve her za man PROF1LAKS1N. 

. icabında qünde üç liaıe ahnabilir. 
lmıme dikkat, taklidlerinden sakınınız ve Nevrozin yerine 

ba.tka bir marıka. Teriı·ler1e tiddetle reddediniz. 

ifasına ve muhakemenin 4.1.939 ta- M'll" Ç h 1 ,.----•• Türkün ı ı eşnisine göre azır anmış ·----••• rihine müsadif çarşamba günü saat 

HER GÖNÜLDE BiR ARSLAN YATTIGI GIBl •• .
,Her Piyango biletinin içinde de meçhul bir talih 

yaslanıp yatmaktadır. 

Bilefinizi lı Bankası lcar§ısında J 5 No. lu 

Malul Cemal Gişesinden 
-·alınız. 

14 de talikine liarar verilmiştir. 
Keyfiyet tebliğ makamına kaim 

olmak üzere nan olunur. (11969) 

ZA Y1 - Beşiktaş Tayyare atel -
yesl namına Sirkeci gümrüğüne ver

diğimiz paranın 51610 numaralı de

pozit makbuzunu zayi ettik hükmü 

Türk İ§çilerinin elinden çıkma hakikt Türk Şekerini 

ALi MUBiTTiN 
Ticarethanelerinde bulabilirsiniz. Bahçekapı, Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy 

• 
olmadığı ilan olunur. ..-----------------------------•• Tayyare atelyest 

Yavrunun gürbüz, tombul, sağlam, neşeli olmasını istersen Fosfatin Necati yedir. Bahçekapı Salih Necati 


