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lngiltere 
Şimdi 

Uyandı 

-r Kastamonu, 9 (Tan muhabirin -
l den) - Reisicümhurumuz lnönü bu

gün saat 11 de Halkevine şeref ver
mişler ve Cüınhuriyet Haik Partisi 
Kastamonu vilayet kongresini açmış
lardır. Reisicümhurumuz yoklamayı 
müteakip, riyaset kürsüsüne gelerek 
§U nutku söylemişlerdir: 

Vatandaşları~ın Hususi ihtiyaçlarını Söy lerken ymız ki, ımıf ve zümre farkı 
tanımaksızın, büyük Türle mil
letinin yekpare bir insanlık ve 
medeniyet kütlesi olmumı 

ideal tutan Partimizin batlıca 
kuvveti, bütün vatanda.tlann 
muhabbet ve itimadı olduğu 
gibi batlıca vazifesi de, bütün 
vatanda.tlarm hizmet ve ihti
yaçlannm teminidir. Parti a
zalığını, hususi menfaat müla
hazasına ula tenezzül ve mü
saade etmiyen bir siyasi terbi
yenin ııfab ve farlı telakki et
mek ıayesinde, Partiyi bütün 
vatandatlan kucaklıyan bü
yük bir aile ocağı haline geti
rebilinz. 

''lngilfere Orla ve 'Cenu
bu Şarki Avrupa memle
ketlerinde Almanya ile 
ilctısadi nüfuz mücadele
sine hazırlanmaktadır.,, 

l'azan: M. Zekeriya SERTEL 

Almanya Orta ve Cenubi Şark 
~Vrupasını kendisine bir nüfuz 
2btntakası yapmağa çalışırken, Ingil
tere daha mühim meselelerle, Akde
ll~zle, Uzak Şarkla ve Almanya ile 
tneşgul bulunuyordu. Orta Avrupa, 
0na uzak görünüyordu. Hele Tuna 
~ Balkan memleketleri İngiltere 
Çın Kutuplar kadar yabancı geli-

)"ordu. Binaenaleyh Almanyanın Ce
llub· l: ı Şark A vrupasına sarkmasına 
arŞl lakayt kalmayı tercih etti. 

lı Siyaseten bugün bile bu alakasız
k devam etmektedir. Rumanya kı
~' l(ı:ırnl Al""an istilasına karsı Ru-

nyanın nımaye caıfiiıesını l:.tt:uı~· 
~illan, Ingiltere böyle bir yardıma 
ltelenuyeceğini ve Rumanyanın ken 
disini fazlaca alakadar etmediğini 
'<>:Vle:rnekten çekinmedi. Çekoslo -
~Ya için harp etmiyen Ingiliz mil
ıdetı, şüphesiz Orta Avrupa ve Balkan 
leevıetıeri için de tehlikeli taahhüt-

te Yanaşamazdı. 

* ıtt l<'akat Almanlar bu vaziyetten is-
~ fade ederek Tuna ve Balkan mem
İll ltetlerinin iktısadi hayatını inhisar 
ııd tına alınca lngilterede bir kımıl
"~llla oldu. Çünkü bugün iktisaden 
'1 ne geçirdiği memleketleri yarın 
~ :Yast nüfuzu altına alınca, Alman
~ Akdenize kadar inebileeek ve Ka
il ~entze çıkacaktı. O vakit tehlike 
§ıkiırcıı. 

~ :Su tehlike işareti Ingiltereyi ha
~ kete getirdi ve bir an Cenubi Şark 
~ Vrupasındaki ticari ve ildısadi va
~ Yetlerini tahkim etmeğe sevketti. 
ıtq~kat karşılarındaki rakip kuvvetli 
~ 1 \'e hayli mesafe kazanmıştı. Al-
1.ı anya bu memleketlerin iktisadiya
ltı~1 elde etmek için dün izah ettiği
ed1.~ bir takım yeni metodlar tatbik 
lih1Yordu. Böyle bir rakibe bilinen 
ltı eraı ticaret usullerile karşı dur
ı11 a~a çalışmak mümkün olamazdı. 
) glltcrcnin de planlı bir iktisat si -
ı::.eu takip etmesi liizımdı. Bulduk
lla Yol şu oldu: Cenubi Şark Avru
ie 81 nıe:rnleketleri yeni sanayileşme
~etıbnşl.ıyan fakir ve küçük memle
<lll e~dır. Bunlara kredi açalım. Ken 
~~~tının. sanayilerini inkişaf ettire
cie d lllakıneler verelim. Mukabilin -
!iihe e Yerli mallarını alalım. Ilk tec
~l olmak üzere de Türkiyeye 16 
lar Yon İngiliz liralık bir kredi açtı
>ıaİ l\te:rnleket içinde bazı büyük sı
l'ıır teşebbüslerde bize yardıma ka
\>e ;erdiler. Ayni metodu Rumanya 
lQr. Ulgaristana tatbik etmek istedi-

1Qd ll'nknt bu yol tutmadı, ve bu me
~tın:.uvaffakıyetli netice vermedi. 
aı i i u bu planın tatbik edilebilme
<le ç n lngiltcrenin bizden ham mad-
111 'ıu"eya yerli mahsulleri alabilme· 
lllııca~:rndı. Halbuki lnglltere bizden 
~il'ad nıaı bulamıyordu. Ve daha 
hpt ~ nıaden istiyordu. Türkiye ... lle 

1 ları tecrübe yürümeyince, Ru-
(Devamı Sa. 7 Sü. 6) 

Vatan Meselelerini de Düşünecek Kabil~l}ette 

Olduklarını Takdirle Z ikretmek İsterim 
"- Arkadaşlar: 
Cümhuriyet Halk Partisinin Kas 

tamonu vilayet kongresini açıyorum. 
Kongre azasını, ve kendilerine sala
hiyet veren Parti teşkilatını, muhab 
betle selamlarım. Bu vesileden isti
fade ederek birkaç gündür beraber 
bulunduğum Kastamonu vilayetinin 
muhterem halkına teşekkür ve saygı 
duygularımı söylemek isterim. Kas
tamonudan bütün Türkiyeyi haber· 
dar etmekle bahtiyarım ki, halk i
çinde geçirdiğim bu günlerin intiba
ından pek memnunum. Buyük Türk 
milleti, Çankırı ve Kastamonu mer -
kezinde, kazalarında ve köylerinde 
yaşıyan vatandaşların çalışkan, yük
sek ahlaklı, iyi ve vatanperver va -
tandaşlar olduğundan emin ve müf· 
tehir olabilir. 

Kadın ve erkek vatandaşlarla te
maslardan aldığım intiba şudur ki, 
onlar, şuurlu ve fedaklr olarak, bü
•• ,,,,. 'T'ii ... lr :ıi]esinin icinde milliyetçi 
ve laik Türkıye cumı'Iurıye ••..••• . • 
maz ve sarsılmaz kalesi olmak, mezi
yetini isbat etmeğe her zaman haz1r
dırlar. Kastamonuluları takdir duy
gularım, bütün memleketin kendile
rine emin olduğum teveccühlerinden 
cfolayı, tebrik arzusiy1e beraberdir. 

Vatanclafın seviyesi 

Vatandaşların meselelerini. şehir 
li ve köylüsünden ayrı ayrı dinle -
dim. Sade, terbiyeli ve hülasa söyli
yerek, dünyanın her yerinden güzel 
konuşur sayılacak olan vatandaşla -
rım, seyahat günlerimi. istifadeli gö
rüşleriyle süslemişlerdir. Vatandaş· 

larımm, kendi hususi ihtiyaçlarını 

söylerken, vatanın umumt mesele ve 
ihtiyaçlarını da beraber düşünecek 
kabiliyette olduklarını takdirle zik
retmek isterim. 

Vatanda,ın kuvvetli bağlJığı 

Asırlardanberi vatan hudutlarına 
yiğit göndermiş olan şimali Anadolu 
vatandaşlarımın, tarihe şöhret salan 
kahramanlık vasıflarının, en temiz 
bir canlılıkta bulunduğundan büy~ 
Türk milleti emin olabilir. Vatandaş 
!arımın cümhuriyeti nasıl kendi (jz 
canlan saydıklarını, Büyük Millet 
Meclisine ve cümhuriyet hükumetine 
nasıl temiz bir surette bağlı ve inan-

mış olduklarını yakından bir daha 
görmek beni güvenle ve ütiharla dol 
durdu. Cümhuriyet hükumeti ile va
tandaşlar arasındaki bu yakın kay -
naşma, vatanın umranı için büyük 
müjdedir. Rahatça söylenebilen ve 
vatandaşla devlet memuru arasında 
cicddi ve samimi ahenk bulunan 
yerlerde, ihtiyaçların tesviye ve te-

RUMANY A HADİSELERİ 

Çernoviçte Yeni Tedhiş 
Ocakları Meydana Çıktı 

Haç Kardeşliği Teşki '4tlnın da Sui 
Kastıer Hazırladrğı 

Yeni Tevkifler 
Anlaşıldı Ve 
Yapı ldı 

Bükreş, (Telefonla) - Bugün Na
zırlar heyeti, Kral Karol'ün reisli
ğinde toplanmış ve son vaziyeti mü 
zakere ederek memlekette herşeye 
rşğmen istikrarı temin için icap e
den tedbirlerin alınmasına karar 
vermiştir. 

Bükreş, (Telefonla - Demir Mu
hafız fartisine taraftar ve sabık 

Harbiye Nazın Antoneskonun dostu 
oldukları anlaşılan muhtelli rütbe
de 40 zabit tekaüde sevkedilmiştir. 
Daha bir çok zabitin tekaüde sevke-
dileceği söylenmektedir. 

Şimdiye kadar tevkü edilenlerin 
hakikii miktarı malum değildir. Fa 
kat hapisaneler boğazlarına kadar 

(Deoamı Sa.. 1 Sü. 4) 

l smet I nönü söylüyor 

min edilmesi muhakkaktır. Memle
ketimizin servet ve kudretini artı
racak o kadar güzel imkiinlar görü
yoruz ki, az zaman içinde, Kastamo
nu kelimesi ile hülasa etmek istedi-

ğim, şimali Anadolunun kültürü ve 
umranı ile mümtaz bir cevher gibi 
parlıyacağına kat'i olarak emin bulu
nuyorum. 

uBUGÜN 
İkinci Sayfamızda 

Büyük Türle Muharriri 

M. Turhan Tan'ın makalesi 

Uçnnco. sayfamızda: 

Ömer Rıza'nın heyecanlı bir 

fıkrası 

Ayni sayfada: 

Felek'in güzel bir yazısı 

Be~c:l sayfamızda: 

Büyük sosyolog Sabiha Ze

keriyanın San Esirler isimli 
yazısı ve iç sayfalarda muh

telif muharrirlerin muhtelif 

yazılan 

Partimizi bir aile ocağı 
hclline getirebileceğiz. 
Kongrenin sayın azası! 
Cümhuriyet Halk Partisinin 

vilayette, sizin gibi güzide a
zaları sayesinde, temin ettiği 
sevgi ve itimadı muhabbetle 
kaydetmek isterim. Unutma-

Şimdiye kadar aldığımız yol da
ha güç idi. Geçmiş partilerden yıl -
mış olan Türk milleti, Cümhuriyet 
Halk Partisinin hususi menfaatsiz 
ve vatanperverane çalışmasına ıti • 
mat ettikten sonra, siyasi hayatında 
huzur ve emniyet bulmuştur. Mille
tin kalbinde kazandığınız bu kıymet
li itimadı gelecek zamanlarda daha 
ziyade arttırıp yükseltmek başlıca 

hedefiniz olacaktır . 

Büyük Türk milleti 
' bahtiyardır 

Vatandaşlarım. 

Bugün birçok milletler, siyasi ve 
içtimai bakımdan gerek kendi içle
rinde, gerek birbirine karşı kararsız 
bir haldedirler. Birçok memleketler
de, gerek komşuları ve gerek kendi 
halkları arasında yarınm, beklenil • 
mlyen ne hadiseler meydana çıkara
c1tğını bzilmemek endişesi vardır. 

Tnsanlık için ıstıranlı olan bu karar
sızlık karşısında, Türk milleti, içer
de oe dı§arda, fikirleri sade ve açık 
ve karan kat'i olarak veri1mi§ bu -
hınmakta bahtiyar ve mağrurdur. 

Içerde, laik, cümhuriyetçl ve milli
yetçi b i r r e j i m , huzur 
ve istikrar içinde bütün vatandaşla
rın samimi hizmetinden istifade et
mek, vatanı imar etmek, vatandaş
ların maddt ve manevi seviyelerini 
yükseltmek fikirleriyle mesbudur. 

Türk milleti dünya sulhünün 
meanediJir 

;Milletler arasındaki münasebette 
sulh ideali ve karşılıklı emniyet ha 
vasının vücut ve kuvvet bulması, a 
na siyesetimizin açık hedefidir. Sö 
zitne cilvenilebilecek ahlakta, sözü 
nü yürütecek kudrette bir Türkiyo 
buıUnkii Türkiye, elbette millctleı 

(Devamı Sa.. 7 Sil. 2) 

Tarihe Karşı Vazifemiz 
R.,t Nari GONTEKIN 

Biiyük bir imanın '/udıraaına hürmet yal.nız mezar, anıt. 
heykel yapmakla mümkün olmaz. Muayyen bir ihtifal güniin· 
de nutııklar, şiirler ve göz gafları ile onu anmak da bu maksat 
için kafi değildir. 

Büyük bir imanın hatınuına hakiki hürmet ona ait hatı
raları tahrif siz ol.arak, cuıllanndald sallıkla, istikbale devret
meğe ralışmakla kabil olur. 

Atatürk hakkında, memleketin her tarafında, hatıralar 

yazılmağa ba§lanmıftır. Bunlar günden güne roğalacaktır ve 
bu tabiidir. 

Başbuğumuz tam demokrattı. Devlet prestiji denen şeyi 

ba~ka memleketlerdeki ıeflerden rok başka türlü anlardı. He
le son yıllarda hal.k arasında kendi evi içinde rocuk çoluğu a
rasında gibi tekellüfsüz yaşamıştı. 

Yalnız kendisine yakın Ytlfamak bahtiyarlığına erenlerle 
değil her sınıf halkla temastaydı. En akla gelmiyecek intmnl.ar, 
en akla gelmiyecek zamanda ayakl.anna bir yıldız iner gibi onun 

<Devamı Sa. 7 Sü.5) 



TAN ~ 10. 12. 938 -

M. Tuman TAN Gıdasız Kalan 
Çocuklara 

Yemek Temini 
Tüccarlar, Yeni bir 

Zücaciye TröStünden 
Şikllget Ediyorlar 

Sarı yerde Gece Atatürkün C naıesine 

---o-

Barınma Yurdu için 

Bir Rehber Y aplldı 

İki Ecnebi Vapur 
Çarpıştı 

--o-

Bir Şirket Vapuru da 
Tehlike Atlattı 

Kış, kelime olarak bile soğuktur, 
ti§ütücüdür. Bu hakik.trti hissimi.ı. ü
serinde tecrübe etmek için gözümüzü 
IÖYlc bir knpayıp ynylnklıı kışlak ke
limelerini luırşıhqtumakhğımız ki· 
fi gelir. Yayla ve yaylak, muhayyilc
ınlı:i rüzgadarm yclpazclcdiği çimen
ler anısından geçirerek. renk renk 
siçeklcrden muattar bilseler toplata
Hk, tatlı tatlı mırıldıyan ırmaklar-

dan a~nk :r.ilmrütten örülme her- Dün alakadar ilk tedrisat müfet - Tröstün Piyasadaki Tesirleri Bir Limanımızdan transit olarak geç-
rnk ve kıvrnk merbnlelere ulaştırır. ti lerile bazı ilk mektep bnş muallim mek üzere evvelki ak~ saat 21 de 
ı:akat kıflak = 1::~ıgece ı!1: terinin lştirakile maarü müdürü Raporla Alakadarlara Bildirilecek Boğazdan giren İtalyan bandıralı bir 
Sie~:~, ~ yağmur, bazaıınr~ dö- Tevfik Kutun ya.nında bir. toplantı vapur, Sarıyer açığında demirli olan 

lm b ht ı f ti Toptan ve perakende zilcca - lardnn gelen mallann ve yerli bir Panama gemisi ile çarpışmış ve 
ken ı:öklerin daima ıslak çehresini, yapı ış ve şe rın mu e 1 sem e - 600 bin liralık hasar yapmıştır. Ha-
n kl · damla damla w k rinde açılmasına karar verilen b.. ciye i leriyle uğraşan tüccar ve mamulatın nrcmnda kuvvetli i erimızo sogu aşı- .. - ~-· <lisenin tafsilatı şudur: 
bynn bornlanıı, fırtınalarm velvele- nnma yurtları ile bu yurtların idare esnaf, son günlerde yeniden bir bir rekabet tevlit ettiği ve yerli Oi'iental accntasına mensup Pana-
ain.i, çıplnklaşmt1 tabiatın sefil Jolı- tarzına ait bazı kararlar ven1miştir. züccad;yc tröstünün tesirleri at mnllann t:ilrOmüne engel oldu- ma bandıralı Bcme vapunı, Kösten-
ğını vo herkese uhrevi bir hırka va- Dünkü toplantıda halen muhtelif tında kaldıklannd n şiklyet et ceden gaz --•Miyerek dün gece 21 e -L'-"" -"~-- ·ı w d L'll iddia edilmektedir. Bir kısım J ~ ad dor gibi Y~ ~LUU& scrı en mekteplerde fnaliyette bulunan "İs- mege başlamışlardır. Piyasa a doğru Boğaza girmiş ve muayenesi 
7ekpare bir kefenin ~ knra kirler- tanbul ilk mekteplerindeki öksüz ço- bu tröst hnkkmda muhtelif §B- zücaciye tnccarları tröstiin pl- yapılmak üzere Sarıyer açıklarında 
d n daha k.orkmıç :r.alim be1nzlığını cuklara yardım birli~ nin g· d yialnr dolaşıyor. Bir knç kişi • yasada husule getirdiği vaziyeti demirlemiştir. •·-la..... 6'11 , un e l lı Ci ~ W&· bin ğ ak k nin birleşerek bOtiln zücaciye fuh ederek kendilerinin urar Biraz sonra talyan bandıra -

Şimdi bu b soğuk kelimenin d& on çocu a sıc yeme verdiği, mamulntnn ellerinde tuttuktan gördüklerini tcsbit eden bir ra- orcia vapuru da Boğazdan girmiş ve 
..ı-:.! r.~-4~.. mefhumunu, yavaş ve buna rnğmen daha binlerce çocu- l d hızla Beme'nin fü~erine dÜJ:Prek va-
.-uı.uz.& '"~---- ğun gıd k ld ır... ı 1m e istedikleri fiyatlarla istedik• por hazırlnmağa b şlarnış nr ır. r-
'"'nvnc -"'lanmDkta olan ir mevsim aın_z 8 ı15, an aşı ış, bun - puru sağ tarafındaki on numaralı an-
# ., ~ ı d d bi leri kimselere sattıktan söyle - Bu rapom alnkalı makamlara Jıaliııdo 70Noruz, kq J:iinI ıi içinde ara a gun e r defa olsun sıcak bar üzerinden yaralamış ve bir de 

ulunuyoruz.. yemek verilebilmesi için te kilatın niyor. Tröstün iç e dış piyasa- vereceklerdir. rahne açmıştır. * hnkan nlsbetinde genişletilmesine ka • ._...._..~...,~~ • Beme süvarisi, geminin şiddetli 
Eq, muthıkn naca Dıfiyaç gôstc- rar ven1miştir. F • T hk•k M 11. } bir yara aldığını zannederek ve bir 

ren bir hastalık gibi odun ister,' kö- Bttndan başka, en fazla amele ve aCla a 1 ati Ua im er kısım gazlerin de denize döküldti-
ınfir ister. mcı nbnmıyan dert nasıl i i ğünü görerek bntmak tehlikesinden 
1P1Ühliklcşirsc, kış ta odun nlamıyan, şehşç rlnsınıflan ite mesk\ın bulunan .için yeni den Arasında yeni korkmuş ve gemiyi Büyükdere önle-

, __ . in muhtelü semUerinde bann - n·ne çeke--k gemı· kurtarma airketi-kömill' bulnmıynn insruıUU" ıç mut- ~,. r-

iştirak Etmiyen 

Devlet Var mı 1 
t .. ,.. 

S - Ebedi Şefimiz Ata ~ 
kün cenaze mert18imine iştı· 

nıı. 
rak etmeyen devU!t var el 
dır? /tal.ya merasime heU 
oönderm~ midir? beti 
C - Memleketimizle münnse sıısf 

bulunan bütün devletler ya hU ~ 
heyetler göndererek, yahut burad 
mümessilleri vasıtasiyle cenaze; 
rasimine iştirak etmişlerdir. .Bu l • 
arRSlnda İtalya da vardır. Yalnız 

uın~ talya cenaze merasimine bir ın 
sille iştirak etmiştir. 

* S - Evkaf idare inin ıı · 
tanbulda bir kaç yerde fııkatı: 
raya sıcak yemek dağıf arı t• 
şevleri vardır. Diğer vfI.ôUea· 
terdeki Evkaf ldarelerı de 1: 
~evleri açıp f akirlerc yenıt 
veremez mi? rr 
C - İyi olur şüphesiz. Fakat 0 t • 

lardaki Evkaf idarelerinin varid• t 
larına, ve bu iş için mevcut tabS~ 
lanna bağlıdı:-. Çünkü Evkaf ~ 
edilen parayı ne için vakf ediltn~ 
o işe hasrctmeğe mecburdur. "Y 
vakıfın ileri sürdüğü §artı ifaya :ı:ncC" 
burdur. Jaka felDket getirir. ma rurtıan kurulmasına da karnr ifadeler Alındı Tayı· nler Oldu nin istasyonu önünde karaya oturt-

Bundan dolayıdır ki, tc.ekkille n- ~en1mtş ve aynca bu yurtlnnn faa - muştur. 
bşkııı yarını bugünden dU~ek liyetleri hakkında bir de rehber ha- --<>- ----<>- Kazaya sebebiyet veren Clorcio * .eı 
ltiyadından uzak memleketlerde °" zırlanmıştır. Müfefficler, Dün Son Kadro Dün gemisi, hadiseden sonra durmamış S - Kızılay bütün vüôO : 

• '--baları ~ ve transit olduğu için limanda da to- lerde f aklr hal.ka yemek, ~ .~ 
dun ve kömür ışi hükfunet maslahn- Bu rehbere göre, ana ve Uii vakkuf etmeden yoluna devam et- d aıf" 
ta hnlini a1nnştır. ısınnbuı da, yakın ameıe ve i çı olan çocuklar, ebeve- Saray Had melerini Maarife Bildirildi miştir. un, kömür, elbüe ve ' 
snmnnlanı kııdar hu memleketler- yinlerl ~gittikleri saattan, akşam Orientnl acentası, dün birer istida dağıtamaz mı? -1~1' 
d birivdl halkın od • ,_ k- o· 1 d•I Bu ene, İstanbul kız muallim C - Dağıtamaz tv.~~ 1(12'1-' en # unıylU 0- işten çıkhklan saate kadar ders ha • ın e 1 er ile hem mahkemeye, hem de limnn • ':s'Lli.IAU bit 
-ürüyle ,..,...,""1 olmak bük"·- t · mektebinden mezun olnnlarla muh - bfiyük felfıketler vukuunda, ~ya •. 
jM6 ~- wııe ış- ricindeki vnkitlerlni bannma yurt • reisliğine müracaat etmiş ve zarar ~1 ev 
~ en bapnda )'er alıyordu. Innnda geçireceklerdir. Her barınma Dolmabahçe faciıısı hakkındaki telif vilayetlerden İstanbul maarif ve ziyan 'talebinde bulunmuştur. harp halinde yardım için teşekJrtl e}lit 

'l'nrihtcn anlıyoruz ki, vaktiyle yurdunda ücretli bir muallim bu ço- tahkikata dün de devam edilmiştir. mfidürlfiğü emrine verilen muallim - Acentanm istediği zarar ve ziyan miş bir müessesedir. Mesela :ı<ı~,, 
-Is~ul ~ denı1en bir memur cuklara nazaret edecek ve dersleri~ Adliye tahkikat evrakında ismi ge lere ait dördüncü kadro Maarif Ve- 600 bin liralıktır. zelzelesinde yersiz yurtsuz kal 1>C 
~~ !;m idn=::n ~~ :::Y:ğ: çalışmalanna yardım edecektir. Ay _ çen polis memurlan birer birer çağ- kaleti tarafından tasdik edilerek Şirket vapunı Ja bir kaza ra ille elini uzatan o olmuştur. a: bit 
...... lıtr kı.c:lıtsm..ı- --'- ... biti o'~- Is- nca akşam ve sabahlan bu çocukla- nlarak ifadeleri alıDIIlJş ve cenaze- şehrimize bildirilmiştir. Yeni kad- ııtlath yük yangın, bir harp gibi büyii v 
~ ·~ uu vı;wı .-.a uuı in u-,. gun- de am ed -ıyal"eti es il •--ı .. ed"l alllml felaket anında imdada yetişebiltl'I , 
Uınbtd ..ı:.-.-- bs..ı tralı ... cpetrı·- ra kahvaltı da verilecektir. n )1 v en 1-• - I'o e IM1J&&• ı en mu er şun - Evvelki akllHU'Yl Şirketi Ha-1yenln 11 

"'6_....._. u-ı J •v )1 d b l ek ı d -s- JU irin Kızılay, mevcut varı·datını J!l 
Jet köşkünde, 'biri eski odnlarda, biri Bu yavrular, öğle yemeklerini de naSln a u memur ann ger sanıy ar ır: 68 numaralı vapuru, Usküdar isko- .,. 
de Karak.öyde olmak iizenı ile kanır- mektepte yiyeceklerine göre hayat- dahilinde. gerek saray haricinde hnn İstanbul K1z Muanım Mektebi mezun- lesinden kalktığı sırada dümen zin.. vakkat yardımlara sarfedeıneı. 
g O, he:r ,. 1--.--ahtnki lannın kısmı azamını mektep muhl _ gi saatlerde vazife gördükleri, her lanndan Fatma Fevziye sruvrt Merkez cirini idare eden halkanın bozulma- * 

% ıı.uuue zil ini k" d tt•ğ· birlncl mektebi mualllmlleine, Sacide A- O. t 
adamlnn vasrtaSiyle odun yüklü ge- tinde ve tcrbiyevt bir dislpli.ti altın - memurun va es une evre 1 ı ta:r smvrt metkez lklncl mektep mual- 61 yüzünden bir arıza atlatmıştır. 8 - Henri Barblls'Ütı ~" 
mllerl Boğazda karplatır, sanıy için da geçireceklerdir. ayrı ayn tesbit edilmek surctile tah llmllğlne, Xocaellnden Sıdıka İstanbul Vapur 20.20 c'ıe Yusuf kapta.fi ida- Feu fllilf .ıuuz:r1=liü-kr~~ 
l!tzmı gclen miktarı aldırdıktan son- 1J " Ü d_. f ,__. itikatta tam biT insicam teminine ça- 55 inci mektebe, XocaeUnden Mfizenen ~~~~~:ı.n~ö1ifıli.~~tAeun1'§1°ve .. ~'ôia: · ... m " ıucr ~ ı. 
:n üst tarnfıin piyasnya _t,.artnrnk erde bütçenin m saa ~ı J1 gı=ım ı.~tu- ~ ....... ıu .... '\J.J ım:ı ınel\.ı.t:ue, X !5Caenn- k C - F.dilmediğini zannedb19~ 
halka aattı:nrdı. ~ de bu bıınnma büroları her semte Aynca saray liademclerlıii:len de den Firdevs YOccl Çatalca Çakını kllyil- rak Usküdara uğradıktan sonra, ap ~ .,_ 

F-~ mil edihnek saretile çoğaltılacaktır. bir '--· dun· vi11:.yett-'-~ heyeti tefti ne. Edremltten ŞQkrliye Ege Silivri Bn- tan vapurun :zincirinin işlemediğini ıceıı· UAU~ saraya Yaranmak kaygrsı A.cıuu ca t.!A.l ,.nk çnvuşlu kllyil bnşmualllmllğlne, Bur- anlamış ve buna göre manevra yap- Ba •Otun okuyucuların ıcendldlkıtrl 
1>iitiiıı bti ~ ver.itlerde h8kinı ol- şeyeye çağrılarak Uadeleri alnnıış ve sadan Firdevs GQnen Beyk0% Ali Bnhn- mağa başlamıştır. Dümen sancak a- dllerlne eorup cevabını vereme ıtt''' 
~uğundari tnşrad htanbala odun BELEDiYEDE: bu Undelcr, polis memurlannm ver- dlr kll;rQ muantmllğlne, K11rstan Mete Cn !abanda kaldığı için, kaptan kıyıya nallır• cevap vermek için açılll"I ~ 

• 81yaat, lçtlmat, ekonomik, nııevl, tı• 
,gctircii tüecım ~k znlllm görtirdü, dikleri ifadelerle karşılaştınlarak talca Belgrat kliyiı başmualllmliflne, Er- düşmemek üzere tornistanla geminin phaf meselelere alt ıher tOrlD ıuıl '°o' 

11'& bedelle mn1mı elden çıkarmak Taksimin yeni Planı hakibtiıi tesbiti lç.tn uğraşılmıştır. zlncandnn ccmne Esklyurt ne Hayri Es- burnunu açmş ve Kızkulesine doğru .,, • 
.sonmda kaldığı için ebcriyn ziyan kt:rurt Cotaıcn kaznsı fsUrnn~ kllyQ mu- ve arkn arkaya gitmeğe başlamı§'- ::~~;;~ı~ :ra~~~:;n ~~:;:":dıııtl~ 
:ier! ::::d;;::: ;!:'"ultkaretltkı ÜÇ Günde Bitecek l•k E ~!:;=1~~b~sp::ı: N;::ğt~:= tır. akıntının da için her haldı auaııerınız oev•P' 
loş günlerinde dalına sıkın o hn i STQT Muall! şne Sokuilu MyQ basmunlUmll- Gemi tomlstanla ve kalmıyacaktır. ..,i 
.CÜ. tı ~er- Taksim meydam fie Taksim bah- ğine, Van v:flAyeUnden Rasime Akçan tesirile Kızkulesine kadar düşmü§, ~-.........-.•• ,..ı 

çesln1n tanzimi için plan hazırlamak vaçakçısı Yalova E.sadlye kllyilne, Xocııcllnden Ce- fakat köprüden gönderilen 56 ve K v i . T k ıtıerı 
Sarayın as parayla ~k odun ~ nzere bir heyet toplanmıştır. Bu he- ~ j mDe Şile SotulRT kOy(lnc, Blng61 maarif 52 numaralı vapurlar 68 e yetişerek GZGftÇ erg Si G S - e ıtı~ 

nasma knrşı halkm ~k PMn ila nz f üd- - H- n, Vakalandı mftd0i11 &ıırl Tcklner İstanbul 3 tıncQ yedeğe almışlar ve tekrar Usküdar Kazanç vergisi kanununa gor ~ 
ıodun bulımm bir hnyll gürtiltü do- yet de belediye en m unı um ,ı j Dkmektebe, fzmlrden Fikriye Altın Ya- iskelesine getirmişlerdir. kelleflerln bu ay içinde vergile ~ • 
furduğundan lldclcı bir odana ve kö- imnr §Ubesindcn Mimar Kemalettin, lova Çulrurlt~ mualllmllğlne. Ankarn- Halk burada başkn vapura alma- ikinci taksitle~ni ödemeleri ıcsbtd,r 
mftre narh koymak zarureti hisscdi- Fransz miman Gotye ile daiml en - • dnn zı:ra Ona:r Çatalca Dursun kllyQ bnş- rak yollarına devam ettirilmişlerdir. ımektedtr. Vergisini ay sonuna JcB 
Uyordu. cümen azalarmdan Selami İzzet Se- muanJmllğlne, Kocaellnden Cevdet Şile 68 aralı vapur sonradan lima- b b 1 d kl b }ere ıııtit" 

d bul -'-1 -rd tnupellt k~ ba~uanttnllğlne, Yozgnt- n~I? . ' mer ut u un u an ŞU e ~~.._.,;,ı 
MeselU l"f!S de ym:nı gelecek ö- es unacWUC1 ır. tan Zakire sne Ynmnafayı kllyQ basmu- na getırilmiŞ ve şamandıraya bağ- caat ederek ödemeyenlerden F 
ill'lerlıı pak. hnlis ve taşsı% ~ Heyet azalan, bugün Taksim mey- anlmltğlne. Anlaıradan Yusuf rn!kdnl! lanmıştır. on ceza alınacaktır. ~ 

olmtlarm - )'tiz okka için - yüz danında ve bahçede tetkikler yapa - Çatalca Yassıveynuı klly{l başmunlllmll- Hadiseye dümen zfncirlni idare e- ~ 
akçe, ayni cinsten k!f mevsiminde caklar pltım derhal hazırlaınağa baş ııne. Tnıbzond:m Sadlte Alta:r şnc Oruç den tekerleğin aşınması yüzünden 
getirilenlere de :yüz yirmi beş akçe la~ardır oğlu 'kllyil başmualllmllğlne, Balıkesir- vazifesini yapamayışı sebep olmut-
fiynt konmuştu. 1776 plında mutfak Gotye ~'-~ üt h Prostla den Vasfiye Buran Cntalca lmrnhorkllyQ tur. 
odununun çekisine olu%, elleme et· _ ' ~ r m e assısı • başmualllmllğine. Denlzlldcn Dlrııyet A-
ınekçi odununun fekisüie otuz beş ~ gorü~C:Ck bu husustaki fikirlerini cıtay Beyoğlu 39 uncu mektep munlllmll-
ve kütük tabir edilen hamamcı oda- oğremniştır. Dr. Lutfi Kırdar Mani - ğlne, Kırklarellnden Nadide şne HamlW 
nunun çekisine kırk pnra narh veril- sadan dönünceye kadar plAn hazır - kö)'fi başmuallimllğlne, Teldrdağtndan 
di. 1798 de odunun çekisi altmıŞ pn- lanmış olacaktır. Scttnre Akçıl Catalca Kımıklly muallim-

( 1 dı. B. ~' d ·· k * Kaçakçı Mustafa ve Bekir Uğine, Denizliden Yektnne Catatı:a İ:r:et-
raya ıra ır ;ru sonra n yuz 0 • Belediye znbıta talimatnamesi· Un kllyil mullimliğine, Esldşehlrden Se:r-
kn iıdi kömürün dört ve araba kö- ne verilecek yeni şekil, yeni vali ve Orhangnzinin Çakırlı köyünden vet Eyüp 37 fncl Ukmektep mua111mllği-
ınüründcn o miktarm dört buçuk beledi reisi taraf · Bekir il ttını..:ı.1.. - -ldü. ye ından yapılacak 60 yaşında Tahır oğlu e ar - ne, Elftzlğdıın Ferit UskOdar 17 tncl mek-

MAARiFTE; 

Bir, Kız Enstitüleri 
Sergisi Açılacak 

Beyoğlu Halkevlnde 
Beyoftla Halkevlnden: ~ 
Tatn edilmtı olıın temsil fail 

11.12.938 Par.ar gQnQ başlanıla~· 

* 1 şı,n Halkevlnden: B1çtf '6 
İngilizce, Frnnsı:r.ea. Almanca. .,A.~ 

Dikiş, Çiı;clı:, Şapka, Ev İdaresi "'e t1' 1' 
detslerlne batlannuştır. Devam etrı'~ 
tl:rerılerln bir hafta zarfında ~1111 
tamamlamalan. ~ 

urnB şa 
1 
~ goru . ll olan tetkiklerden sonra tcsbit edile-, kadaşı ve ayni köyden Mahmut oğlu tep mualllmliğlne İstanbul Kn Munnım Maarif Vektıletl lstanbulda bir kız 

unun beraber Meşrutıyat yı a- cektir t - h · Mektebi mezunlarından Bcllds Sönmez enstitüleri ve sanat mektepleri ser -
nna kadar odun kömür meseleSi · Mustafa dun sı:bah vapurla şe rlmı· Beyoğlu T ind fikmektep muallimliğine ı 1 
düzen altına alınnnuıdı. Fiyat işinde * Beledlye otobfis servisleri hak- ze gelmişler, doğruca Sirkecideki Va tayin edilmlııierdJr. gisi açmaya karar vermiştir. T AKV M ve 
belediye değil, hava hôkimdi. Kar ~a Avru~da staj yapmak üzere tan oteline inmişler, hcybelerindeki • "'"""'h™ Vekalet mekteplerin bu eergiye iş _ 

H~ 
yoğın.:a, soğuklar iiddetlenince odu- ıki memur gondermeğe karar ver - malöm olmayan bir satıcıya götür - MOTEFERRIK: tirak şekillerini tesbit etınek ve lü- 10 llkkanun 1938 
nun, kömürün fiyatı fırlıyor, güne~ miştir. yedi kilo csrann üç kilosunu henüz zumlu 'hazırlıklara şimdiden başla - 1 
li havalarda düşUyordu. Bu sebeple- mek üzere kokusu çıkmamak için las Üç A yllk Maaşlar mak üzere bütün sanat mektepleri ve C U M A R T E S 
dlr ki, .ih~~P ağ~lığı devrinde 1Ic, Vali, Manisaya Gitti tikler arasına sararak Sirkeciden Enstitü müdürlerini Ankaraya davet ---- . s' 
§ehremınlıği devnnde de Jst~nbulun . . . . . Beyazıda doğru ilerlcmeğe başlamış lıll!İft Bir Karar etmiştir. Enstitüler ve mektepler bu 12 lnd ay Gün: 31 K851~;55~ 
yoks~l olan halk tnb~asının ü:cr ,!>e- ela Vadli_ ve Bclcckdı~e breısıktaL(itfı K!~- lardır. Tam Bakırcılardaki Yanık sa- 3' sergiye yeni eserlerile iştirak edecek Arabi: 1357 Ru".:11• ~1 
~r kilo kömilt ve bıraz odun dagıt- r, un saat s ız uçu Denız- ra - _ . . Aylıklannı Emlak Eytam Banka- lcrdir Scvval; 16 bdncitc;ı'" 12."6 
mak usulü k bul edilmişti. llayırsc- bnnkın Sus vapurlle ve Bandırma de~;t onune geldıklen zaman bir - sından kırdıran zat maaşlnrı sahiple-- · Güneş: 7.15 - Öğle: ıs'O 
verler de sayılı kış gfinlerinde fuknrn- yolile Manisaya hareket etmiştir. re kaçakçılık memurları ile rinin bundan sonra, mnl müdürlük- • Köy Yah Mekteplerl İkindi: H.28 - Akşam: 5.s1 
ya - sndaka olarak - odun ve kö- Lutfi Kırdar, pazartesi günü, aile- karşılaşmışlar ve yakalanmı~lardır. le.rinde vize yaptırmalarına lüzum Bu seneki maarif bütçesiyle şeb - Yatsı: l8.l9 - imstık: 1 
mih verirlerdi. sile beraber §Chrimize dönmüş ola- ~e~bedeki .üç kilo esrar musadere olmadığı, maaş tevziatına geçilir ge- rlmizde yeniden dört köy yatı mek - VAZlyf:1' 

Jtf caktır. ed1I_mış, her iki knçnkçı da sorguya çilmcz cüzdanlarile doğrudan doğ- t bt lt 1 kt YURTTA HAVA ıı _,, 

Ormnnlan korumn mnksadiyle iki 
yıl önce alınan kanuni tedbirlerden 
ihtikar vesilesi çıkannnyn yeltenen 
bir kısım esnahn bu yakıpksız tc
mayiillcri neticesi olarak şimdi odun 
ve kömiir piyasası - yersiz -

. . çekılmiştir. ruyn bankaya müracaat edebilecek- e uru aca ır. . . Yqilkli,. Meteoroloji lsta!Yonurıd' bilıa-* Şehrimizde bulunan posta tel- Vatan otelindeki odal d b l leri maliye vekaletinden alfıkadarla- Bu mekteplerden birısı, 5?nyer i- nan mnHmıata göre. hava, yurdurı dı ~ 
:;f ;~ t~ı;r~~'::ıumi müdürü Şe- nan 4 kilo esrnr da mUS:~:.: ol~nu~ ra bildirilmiştir. le Eyüp kazası köyleri içindır ve A· ı bölgelerinde kapalı ve mev:r.11 yaıı~eıttt" 
da 'başmüdür ebulun~u~1:fcİey;:: muştur. • _ Diğer taraftan Emliık Bankası da yasağa köyünde açılacaktır. İkinci g~rlar umumiyetle Şimnll ıstil<;11 tı:: 
merkeı.lerini teftiş etmiştir. Kaçakçılar bugun mahkemeye tev soyadlı mühürlerin noterden tasdiki mektep lstrancada, üçüncü mektep Doğu ve Cenubu Şarki Anııdol~ e ıl ~ 

bir anarı:i getirmektedir, her iki nes- kat şehrimizde yüzlerce ve hnttiı bin
nenin fiyntı g1ttikçe yükselmektedir. terce ki~inin derece derece soğumak
Bugiln bir çekl odun b~ yüz kurIDia ta olan bnvaya melUl ve mcftur gö
ancak satm alınabiliyor. Kcimür fiya- ğüslerini açarak: "Ynz geçti yine 
tı da onunlo muvazi olarak yüksel- derdi şita var - kış geldi heniiz ev· 
miş bulunuyor. Buna ~ ne gıöi de kömür yok!,, diye inim inim inle
tedblrler abndığuıı bilmiyorum. Fa- diklerin1 biliyorum. 

di edileceklerdir. mecburiyetini kaldırmıştır. Yalova kazasında Elmalık köyünde, diler bölgeler~e orta kuvvcttıate~bulıl" 11
A• 

M l ·· d ·· I""kl · d E lAk zinde kuvvetlıce esmlşUr. s ts~'r' 
Sala,. hatt·ın Çam n mu ur u erm e ve m dördüncü mektep Kartal kazasının k 1 h ttf ~ 1 g-ırıış. ııı' 

E ta b k d - l k l va apa ı ve a yaı;ıs ı "" 111:ı '" istifa Etti Y m an asın a uç ay 1 .maaş n- Samandıra ntıhlycsinde kurulacak - 24 saat zarfındaki metre murabbt. yde6v1 
Cümhuriyet merkez bankası eski ~~ dağıtılmasına devam edilmekte- tır. Bunlardan Yalova köy yatı mek-ıraktığı su mlktan 0,4 kllogrıun ıcıı 1 _,, 

ır. •-bl bin in t b ı _ mişUr. Rüzgfır Şlmald~n snntycde 11 t 
umum müdürü ve Nevyork sergisi Banka fzdilıamın önüne geçmek i- a.<.:: asının şaa ına a anmı§ 4 tc bllv ~'( 
i 1 

, metre hızla esmişUr. Saat 1 eti 1·~ .. 
Ş erinin bir müddettenberi idaresini çin fiş usulünü bu scf er de tatbik tır. ıyfti 764,1 mJlimetre fdJ. sQhunct t.fl 4 

üzerine almış olan Salahattin Çam. etmiştir. Tevziat, ayın 15 in kadar Diğer köy yatı mekteplerine de bu sek gQneşte ıs,s, gl!Igede ıo,o "'e ~tl" 
bu vazifeden fstün etmiştir. biUrilecektir. günlcrd başlanacaktır. '6k T.4 santiant olıırak kaydedl 
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BUGÜN 1 SON ı-IABERLE R ~~!ı;ı,. 

Tren GelecekEyliilde FransaKabinesiMühim 
Erzuruma Varacak Bir Devre Geçiriyor 

Hariciye, Milli Mudaf aa ve Maarif 
ile Davetliler 3 Hususi Trenle Dün 

Nafıa, 

Vekilleri 

Akşam Erzincan istasyonunu Açmıya Gittiler 

Parlamentoda Sosyalistlerle Komünistler 

Hükumete Muhalefet Ediyorlar, Meclisin 
Lağvı Mevzuu Bahsoluyor 

.. ... 

• Clf:K 
Çamur 

Yazan: B. FELEK 
Bir pir: 

Hl!lfbeht olenın blOıne bir ketraaı dOtoı 

mez,, 
sema-. 

dan,. 
'"Birin yerine dDrrD gUher yaOaa 

Demiı. 
Belki haklıdır. Gerçi baht denilen 

meçhul kahpenin kime yar olup ki
me olmadığı bilinmez. Hüner bu kah 
peyi yar edebilmektedir ve zoru ~u
radadar ki hidiselere bakarak: 
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anbul Barosunda 
asf iye Yapılacağı 

eri Doğru Değil 
Yeni Avukailık Kanununun tat. nün ederek ölen avukat İsnk Fere

ıf>ikatı dolayısiyle, bir kısım avukat. ra'nın yn.zhanesinde toplaruırak bir 
1aruı tasfiye edileceği, bnzılanrun mfistakil Yahudi avukatlar barosu 
da yeni tescil muamelesi yapılırken kurulmasını müzakere etmişlerdir. 
nçıh-ta bırakılacağı hııkkında bazı Alakadarlar bwılan veslknlnrile tes 
pyialar dola~tadır. bit etmişlerdir. 

Yaptığınız tnhkikata göre, bu §a- Fakat baro, mütattke devrinde 
yinlar doğru değildir. böyle ayn teşekküller kurulduğun-

Ba.ro RC:si Hasan Hayri, dün og- dan resmen malCtınattar değildir, za
leden sonra müddeiumumi Hikmet ten kanunda da bunlar hakkında bir 
Onatı ziyaret etmiş, yeni Avukatlık kayıt yoktur. Binaenaleyh bunlann 
Kanunu etrafında bir saat kadar gö barodan çıkarılacakları, ve avukat
ıriişmüştür. Baro Reisi, bu tcmnslan lık yapamıyncaklan hakkında baro
mrasında kanunun tatbikatı ve tas- ca verilmiş bir karar yoktur. 

• 
iş Bankası 
• 

lkramtyesinde 
Kazanan Talili 

tiye şayiaları etrafında maltllruıt is- Bu ayın 17 inci Cumartesi günü 
tiyen b:r muharrrimizc şu beyanat- baro umumi heyeti Ağır Ceza" Malı- Bayan Atiye 
ita bulunmuştur: kemesi salonunda toplanacaktır. Bu Iş bankasının küçük cari hesaplar 
•- Muvakkat ikhıcl madde; mu- toplantıda evvelft idare meclisi ra- ikramiyesinde kazanan talllller şeh

lcayyet avukatlnnn kayıtlarının ye- ponı okunacak, sonra baro reisi ve rimizde bir haylidir. Yukardaki re -
Jrllenmesini emrediyor, o maddede idare meclisi Azalan seçhnl yapılıı- simde 1000 lira ikramiye kazanan 
llı...=-ıe b!r tasfiye kastol0 ... ~-+-. caktkır. . "PVI· ~ ...... ~·u. bayan Atiyeyi görüyoruz. 
IAdüye VeldHctiyle vuku bulan te- - .... mııın•wııuıııı11nnnan 
ırnasım neticesinde de bütün baro- POLiSTE: Türk Hava Kurumunun 
lnrda tatbikatın bu yolda olduğunu Teşekkürü 
~östcrımiştfr. Kanun hakkındaki hü- Bir Çocuk Ma C! a TOrk Hava Kurumu lstıınbul Şubeıln-
ldtmct tcltli:finde kayıdın yenilenme den aldıöımız bir mektupta dcnlllyor ki: 
kI avukatın müracnatine Ulik edil- D .. Cümhur.lycttmlün On beşinci yıldllnfl-
bılşken Adliye encümeni "müracaat UŞerek Yandı mfl m<ınasebcUyle Bnhtiyar Hanındn be-

şinci katta Bay Marsel Franko ve arka
~unda" kayıcbm çrkanm§, bu Şehremininde Cami sokağında o- d!l$lnn tarafından Kunımumu:ı:la Kızılay 
~emncnbı otomatik bir tarzda fc turan Mükerremin çocuğu 2 yaşında Kurumu mcnfaaUerlne tertip olunan mQ
~ tasvip etmiştir. Onun için bu Muzaffer, mangala düşerek muhtelif samcreden b\ly(lk mntemlml:ı: dolayıstyle 

enme esnasında bir tasfiye dü- yerlerinden yanmış, çocuk hastaneye sam nazar edilerek bu h1.ısustı'l toplanan 
ekted kaldınlmıştır. doku:ı: bin dört tn:ı: otuz dokuz. liradan 

em ir. Kanun maU ve dört bln yediyü:ı: on dokuz lira cnı kuru-
tnesleki sıfatlarda noksanı olanlar '.Ağaçtan Düıtü ·ordü şu Kurumumuuı 'terk ve teberru edilmiş 
lıakımıda daf.ma müeyyldey.t haiz- Erenköy ktı lisesi kapıcısı 60 yn- olduğundan Kunımumu:ı: adına bu vatan-
~ Ve bu vasfı kaybeltnenL... ne d Ali b ııever mntcşcbbls yurttaşlara ve mflte-
m1i:nrnı r.a şın a ' mektep inası önündeki a- bcrrllcrlne şOkrnn ve mlnneUerlmWn sa-
l • urrnım vardır, ne de af ne ğaca çıkıp yapraklarını dökmeğe ça- yın gn:ı:ctcnlz vnSltaslylc 1bl0ğına mo.san-
JmKJt olur.,, lışırken muvazenesini kaybederek de buynılmasını rica ederiz.. 

Hasan Hayri, Baro !'eisllğtnden aşağı düşmüı, ka1dınldığı Nümunc .-y;~~~~~~~~~~~ 
~- edeceği hakkındaki haberleri hastanesinde ölmüştür. 
~ etmiş: .Sahte Bonolar. 

"- Ayın on YEd!s!nde ~ mtı- Hazırlarken 
~s::enğma göre istifa pek Gelatadn oturan Daniel :lsm!nde 

olur.,, demiştlr. birisi sahte bono tanzim etmek sure- l~::J~I 
1'ayıtlarrn yenilenmeil tile Beyoğlundn oturan Jozef Pardo-

için miiddet yok nun 110 lirasını dolandırmak ister- l[.Ji4:~~~·~~ 
B{ıro idare meclisi, hergfuı ~ ken suç üstünde yakalanmıştır. 

~tııanna devam etmektedir. Ka- iki Yangın Baılangıcı 
ifrtlnnn Yenile.nmesl muamelesi fk- Vefada Kovacılar caddesinde Nazi-
pıaı edilmek iizeredlr. Dün bfr ara- fe ne Beyoğlunda Küflüçıkın soka
~ Beyoğlu tandındaki mahkeme- ğmda Mihailln evlerinde ild yan -
erde bazı hakinıle:rın; yeni Avukat- gın başlangıcı olmuş, ateş büyüıne-

llık Kanununa göre kayıtlarını ye- den söndürülmüştür. ''\1~~!jo4! 
l:ülemi~ avukatların vekaletlerin! -... Taksimde Ayaspaşa caddesinde in•~·~ 
kabul etmedikleri pyi lmuştar Ayyıldız apartımanında oturnn Novo
SaWıiyctli bir adllyccfmi:z, 

0
b yi · rin isminde bir kadının gizli rande

~da lan - . u şa a vuculuk yaptığı öğrenilerek arama _ :un soylcıniştir. yapılmış, bir erkekle iki kadın bulun 
L.~~ için kanunda bir milddet duğu için, bunlar ev sahibi ile bcrn
~wnur. Ş°undi tntikal devresidh'. ber mahkemeye tevdi edilınlşlerdir. 
r cıdrlct ve ~tik bir surette ka-
fltlnr :ikmal edilir.. Bunlar derhal 1 .,.. o - s 

irapılabilccek işler dJ.ildir SANAY : 
L..ı- "'t> • Anın 
~ mahkemelerin kayıtlan yen{.. • I . 
femniyen avukatıan mahkemelere Bır&k dare Heyeti 
pc.abm etmemeleri gibi bir vazıyet y • K rar1· y d. lYoktur- ena a ar er ı 

Baro Mecnmaımmı 90D çıkan ntı. · Milli Sanayi B1rliği idare heyeti 
a baronun tarihine alt bir diin toplanmıştır. Heyet, Sanayi Bir

da mütareke yıilnrmda Ermeni liğinln yeni sene progrnmına ait e-
Rum avokatlann müstakın baro- saslan mfur.akere etmiş, ve geçen st'r 
teşkil ettikleri yazılmıştır. Bi- gtnln hesnplannı tetkik ederek tas -

tavalycsl Dzcrlnc her 
a defa dlılerlml 

RADYOLIN 
dlf maeunno flrçalameOa 
b&§ladıktan eonra dit etle· 
rlndekl lltlhaplarla aazım-

dakl fena koku tamamen 
geçti. Zararlı aalyclar da 
durdaOu için midem dDzel
d1, lrıtttıam açıldı.. oı,ıcrlm 

eski parlaklı!jını tekrar 
kazandı.. 

Siz de Her 
Yemekten Sonra 

RADYOLIN 
Kullanınız. 

• tahkik ettiğim.he göre, hakika- vip etmiştir. Mi!u Sanayi Birliği, 939 
ten memleket kara günlerini yaşar- senesi için bazı yeni teşebbiislerde 

lstnnbuldaki Rnm ve Ermeni bulurunağı ve daimi sergi için alın
atlar ayn ayn barolar ktırm mış ~lan ~crtı'batın ve icap eden te-

yah di -~,-- uş- şebbuslenn yapılmasnn kararlaştır - ı I ~z::;z=:;:::;::S~E~i!ıaJI 
U CiVUAüWC.X-t da tecen- mıştır. li 

GOLMEYE - KIRILINCAYA KADAR GOLMEYE- EGLENMEYE HAZIRLANIN, ÇUN1'0 

0 Ç A H B AP Ç A V U Ş L A R 
Peli yakında EH BÜYÜK FILIMLERIYLE GELiYORLAR 

ÜÇ A BAP ÇAVUŞLAR 

HAY D U T LA R A R A, S 1 N D A 
...................... 

B U G 0 N 

ELE 
Sinemasında 

(TORKÇE SöZLO) 

ECLENCE - AŞK - GENÇLiK - ZEVK - GOZELLll< 
ve HAY AT F I L M 1 

D E L i G E N Ç L i. K 
Fransızca Sözlü - Ba§ rollerde 

ROBERT TA YLOR - MOREEN O'SULlV AN • LIONEL BARRYMORE 
- Ayrıca: Paramunt Dünya Havadisleri ghzetesi. Bugün saat 12.45 ve 2.SOtenzilatlı matine. 

T LEFO A ONE ERİNİN NAZARI D!KKATiNE: 
lstanbul Telefon Müdüriyetinden : 

cak konuşma ücretleri bu günden itibaren bu ~ırır 
Abonelerimizin maltimu olmak üzere ilan edetiıJ>o 

(9027) Müdüriyet 

İstanbuldan aşağıda ismi yazılan şehirlerle yapıla 
rin isimleri yanlarına yazılan mıktar iblağ edilmiştir. 

3 dakikalık adi ko
nuşma ücreti 
Kuruş 

3 dakikalık adi ko
nuşma ücreti 
Kuruş 

75 İstanbul - Bursa (Çekirge Bursa dahil) 75 İstanbul - Gölcük 
75 • - Çorlu 
75 • - Değirmendere 
75 ,. - Derince 
40 ,. - Gebze 
75 .. •Gemlik 

Bayan Hayrünnisanın 
Cenazesi Bugün 

Kaldırıhyor 

Evvelki gün Kızıltoprnkta 

müessif bir kaza neticesinde 
vefat eden Denlzbank me
murlarından Bayan Hayrün
nisa Tükelmen'Jn cenazesi 
bugün saat 10 da Haydarpa
şa Nümune Hastanesinden 
kaldınlacak ve motörle Sir
keciye geçirilerek Beyazıt en 
miinde öğle ezanını mütea
kıp namazı kılındıktan son
ra Edirnekapı mezarlığına 

defnolunacaktır. Bavan HAV 
.ttUN ~lSA, çalışkanlığı ve 
doğruluğu ile kendisini amir 
ve arkadaşlarına sevdirmiş

ti. Vefatı büyük bir teessür 
uyandırmıştlr. Kederli aile
sine taziyetlerimizi beyan e
deriz. 

.,,,:, .. .. ~ ~ ~ • .. :"-rr/. ,. 
\ . . . . . ...... ,(. 

ACIKLI BiR ÖLÜM 
Beykoz Deri ve Kundura Fabri

kası Ser Mühendisi Dr. Nuri Du
ran düçar olduğu hastalıktan kur
tulamıyarak tedavi altında bulun
duğu Alman Hastanesinde hayata 
gözlerini kapamıştır. Cenazesi bu
gün öğle vakti Beyazıt camilnde 
namazı 1olmdıktan sonra Edirne
kapıdaki aile mezarlığına defncdi
ıecekür. 

Togo Al ümü 

75 .. - İzmit 
75 ,. - Kaplıca Yalova 
75 .. - Karamürsel 
'15 • - Orhangazi 
75 .. - Yalova 

'Kolinos'la ----,-imi:!;~~~ 
1 Diıleriniz pırlanta gibi 
Dişleriniz çürümez, sağlam kalır, 

1 

çirkin, sarmtırak lekeleri izale 
eder. Dişlerin çürümesine sebep 
olan mikropların tohumlarını im
ha ederek dişleri beyazlatır ve 
güzelleştirir. 
KOLİNOS'LA Güı;Oşt)N()z"(I'.>.f 

P ARLAI\:LiliINI YÜKSELTİNİZ. 
\1'acun teksif e
dilml~ olmak
la bir tüp DıU
yacınızı uzun 
nilddet temin 

eder. 

parlar. 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden : ...... ~·' 
ğünde(97o)"ıir: k;şif .bed~IB-Büyukd~re O;~;Fakül~~~~d; ya~' 
cak su işleri açık eksiltmeye konulmuştur. . t ~ 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık İşleri Genel, hususi ve fenn. c51 
nameleri, proje keşif hülasasile buna müteferri diğer evrak daif 
de görülecektir. 

Muvakkat teminat (73) liradır. . fi 
İsteklilerin en az (500) liralık bu işe benzer iş yaptığına da~ 0~ 

relerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul vilayet~ıı ~ 
eksiltme tarihinden 8 gün evvel alınmış, ehliyet ve 938 yılına şıt 
caret Odası vcsikalarile gelmeleri. (8995~ 

Ankara Belediyeslnden : J. 
Belediyemize alınacak beş motopomp için isteklilerin tekufl (f 

teş_rinisani 9~8. son~a kadar_ vc:melcri ~an c~lilmi~ ~en ~azı ~8~ 
mtimessillerının muracaatı uzerıne teklıflerinı yetıştırmedikle1:1 ~ 
şlldığından işbu müddet kanunu evvel 938 sonuna kadar terndıt ? 
miştir. Şimdiye kndar tekliflerini yetiştirmiyenlerin bu müddet 
fında göndermeleri ilan olunur. (8900) (5068) 

Bu akşam saat (9) da --"flHYöll 
Cumartesi ve Pazar giln 
dO:ı: maUnc snat (15) te 
(İÇ İÇE) Operet (3) 
Perde 

Sanatkar Togo, sekiz seneden -
beri neşretmckte olduğu Togo al
bümünün dokuzuncusunu; bu ayın 

sonlarına doğru satışa çıkaracaktır. 

Togo, yıllık albümü için bu sene 
Ankarada da çahşm1ş, ve eserini her 
senekinden daha zengin bir şekilde 
hazırlamıştır. Dokuzuncu Togo al
bümünde, birçok enteresan kroki 
ler vardır. 

RcJl: Raşlt Rı:ı:a, MO
:ı:ik: Seyfettin Asnl, Ya
zan: Yusuf Sururl. 

~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!'!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
lkl şekil, şimdi bize o kadar uzakta görünüyorlıt f 

REFiK ALlf 
~ 

Yolumuza bir f1d BedevT çıktı. Çöl kızlanmn çiy 
b!r manyeziyom aydmlığiyle gözlerimizi alan tebes
sümlerini seyrettik. Nihayet, ufukta, Mamut dev
r.ine ait nzman bir devenin hörgücü kabardı. 

Orası Kevkep krnteridir ve kendisine epeyce uzak 
olduğunu söyledikleri Hasiçe, buradan eteğine so
kulmuş gibi duruyor. 

Bana o siyah dağ, yol sonunu işaret eden bir lav
ba gibi göründü, "Yazık diye düşündüm bu tatlı se
yahat'miz bitmek üzere; keşke günlerce devam ede
bilseydi... Keşke ufacık çöl yerine, haritaların ka
naviçesi üzerinde bir iri boşluk, bir yırtık ve bir ya
ma gibi duran Sibirya düzlüklerinde, aşılmaz ve e
rişilmez Bozkırlarda olsaydık! Böyle, hep yağmur 
çiselcseydi, trafımızı puslar kaplasa, camlarımızı 
buğular perdcleseydi. Ben Zclihanın ıtırlı nefesi, ılık 
vücudu, çiçek çehresi ve nazlı endamiyle bir kış bah
çesine çevirdiği otomobilde bıkıncaya, bitinceye ka
dar kalsaydım ..• " 

Kevkeb dağına hiddetle bakıyorum. 
Birden sevincin kadüe eliyle yüreğimin okşandı

ğını duydum: Şeb Şemun başını çe~ gözleri l-

JEFRIKA No. 25 

nlk, ldirdçe Zellhayn aemişti k1: 
- Snnınm yolda kalacağız! 
Arka tekerleğe takılı zincire aldırmıyarak otomo

bil sağa kayıyor~ soln dönüyor, patinaj yapıyor. ller
liyemiyonız. 

Zclihanın yiizünc bakbm; kayıtsızdır. Fazla bı
nldıyan motörü susturttu; Şemunla ben indik. Onü
müzdcki küçücük yokuşu çıkabilmesi için arabayı 
arkadan ve yandan itiyoruz, boşlukta dönen teker
leklerin çamur serpintisine uğruyoruz. Fakat bir ka
nş ilerlememiz kabil olmuyor. 

Saate göz attım: Dört. Güneşin batmasına çok 
kalmamış ... 

- Boşuna uğraşmıyalım, dedim, karanlık bas -
mak üzere, geceyi geçirecek bir yer bulmak müm
künse anyalım! 

Hapur suyu solumuzda, oralarda köy olması ln
~ım. Şemun etrafa bakıyor .. Ben de bakıyorum: Pi
erre Loti'nin "Izlanda balıkçısı,, lavhalarını hatırla
tan bir kül renkli sis ortasındayız. Yağmur serp~ 
tirmcldedir; paltomun yumuşak yün tüyleri üstün
de rutubet, çiy gibi dizili_ Bu nemi bıyıklanmda da 

b.Issediyorum. 
Şimdi Zeliha da aramızda, ayaktadır. Onu sey

rederken ıslak çölde geceyi emniyetle geçirmek için 
sığınacak yer arıyan kazazedeler olduğumuzu unu
tuyorum; öyle zarü, ince, teravetli ve silkin ki ken
dimizi Maslak yolunda bir manazra temaşası için 
lnmişiz farzetmekteyim; biraz sonra Taksim meyda· 
nmın ışiklannı delerek Parkotelinde akşam çayımı
zı içeceğiz! 

- Arap çadırları çok uzağımızda olmıyacak, yar
dımcı getirmek için gidiyorum. 

Bunu söyliyen Şemun sağ tarafa doğru yürv 
y\iverdL 

- Ben de beraber gidiyorum! dedim. Zeliha: 
- Niçin, diye itiraz etti, ne lüzumu var"? Şeb 

yerlerini, dillerini biHr. 
Demin kayıtsız sandığım genç kızın yilzünde, be

nimki gibi, kapalı bir neşe seçecek oldum; benimle 
kalmaktan mı, yoksa sergüzeştten hoşlandığı için 
mi? 

Şemunun tıknaz şekli pus içinde gittikçe ufalı
yor, eriyor. Bu metin, vakarlı, yılmaz çöl ve dağ a
damına takdirle bakıyorum. Şoför ayrı fikirdedir. 
Arkamızda, pek yakınımızda bir Bedevi köyü oldu· 
ğunu ve biraz evvel geçerken çadırlardan tüten du· 
manı uzaktan pek iyisezdiğini söylüyor. 
. - Oyleyse, dedim, sen de o tarafı araştır; fakat 

bizi gözden kaybetme! 
Çölde mesafe alışın şaşırtıcı manzarasını seyre

diyorum.: Birkaç dakika evvel ta yanımızda olan bu 

uzun bir zaman geçirdiğimize hükmetmek ıaz;ıtl 4, 
liyor. Artık kim olduklarını fark bile mümkUll 

~l p 
Vapurda tan1dığım ve bir daha biç göremiyCCe/ 

sandığım Arjantinli Zcli, Yüksek MezopotamY11 1"' 
tünde, yanımdadır; tek başına yanımdadır; baŞ JJr 
şayız. Kaderin bu cilvesine, bir mucizeyle k~r~~:ı~ 
mış kadnr hayretteyim. Rüyada olduğunu bildığı r>' 
de silkinip uyanmaktan, çirkin hakikatin orta~ır 
düşmekten çekinen bir adam gibi içimde inan.ıll11> 
fakat devamı isteyiş var. ~ 

Zelihanın geçip yaslandığı otomobile ginniyorıJf' 
giremiyorum. Bu, bana fıkıbeti tehlikeli bir cüret 
rünüyor. 

- Uşüycceksiniz, dedi, girsenize... oııı" 
- Şey, diye kekeledim, ben bir işe yarartlıı 

düşünüyorum, acaba şu sol tarafa doğru ... 
Sözümü kesti; hem de gülüyor 
- Giriniz, giriniz! ôe' 
Kazaya rıza gösteren mütevekkil bir tavırl~ııJ· 

diğini yaptım. Mümkün olduğu kadar köşeme 5 

muş, susuyorum. 
- Rahat etsenize •. Iyreti bir oturuşunuz vll1';ıe 
Nereye varmak lsti)W'r; Bu davet ve nezal<e~ 

oldukları gibi almakta isabet mi ediyoruın, Y 
bir fırsat mı kaçırıyorum? 

- Gelenleri gözlüyorum da ... 
- Gözlerinizlıı çekip getirici bir hassası vars' 

nm ediniz! (Devamı t)Gf 
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BÜTÜN ARAPLIGIN BİRLiGi DAV ASI 
-ı---AN 

Günclelk Gazete "Bir Birlik Vücude Getirmek İçin Yakın Şark M•!tmg 
o 

TAN'111 ltedefl: H ..... . 
.. ftk ...... ...... .f .. 
teMls, llllrht. ••IM1 
elınek, kllf'fl11 ....... , 

elM•J• .. ı.,,..aktlr. 

A 1 Ç 1 1 B .. ••k D J ti i Sarı Esirler fo. 12.'S rap annın, a ışma arı uyu ev e er Yazan: Sabiha Zekeriya SeTtel 

&BONE BEDl:Lt 
Yeni Meselelerle Karşılaştırıyor,, 

Tarkl,.. r.n..•ı -ltM Kr. l Sene 28H Kr. 
7St • 1 A7 15H ,. 
tM • 3 A7 IH • 
Ut ,. 1 A7 Ht • 

'Dlletıenru1 pcına lttfluıdına dahil 
Obllınn memleketler tçtn •bone 
bedeli mOddet mrut71e 30. H. 1. 
3,1 liradır. Abone bedeli peıfndlr 
.\drea detiıtirmek %5 kuruıtur 
Cevap için mektuplar 1 O kuruş
luk l'\ul IJAvP"!f H\~mdır 

r~?.~?~ :~~~~~ 
1-tava Tehlikesine 
l<arşı 

8Utün A V1'11pa memleketlerinde 

~tehlikesine kartı pddetli tedbir F illıtlnde araplarla İngiliz-
ler alıyorlar. ler araıında vukubulan 
tthıktl orada harp hazrrlıfı g3z1e slllhb mtlcadeler Arap birli -

tlrttıecek, elle tutulacak kadar ke-
..., ~ hal alnuıtır. Hava siyah bulut ti davaıının ancak bir 1afhas1 
'-ıı. doludur Çekoslovakya mesele- dır Ve anla,llan bu dava, gün 
11 te hbat etti ld, A vrapa her an bir geçtik(e ehmmlyetinl arttır • 
..,., içine sOrltklenehlllr. Onun için maktadır. 1 nrlltere Arap da
~pada btlttln memleketler hava vuının mütemadiyen renlı -

'llnılanna karp halkı müdafaa va lediğlnl ve bir çok terler ara
~•rile techlze ehemmiyet vermit-
""l'G ıında lnrllterenln en bellibq ir. 

8a•a hlcmrnrntfan en ziyade kor- h imparatorluk alAkan olan 
l.ıa ınemleket İngilteredir. Onun i- Hindistan yolunu tehdit et • 
~ korunma tertibatının en ziyade 1- tiiinİ anlamaktadır. 
:::.:ttiğf memleket orasıdır. Hava 

A rap Birliği davan, mahiyet ınasına brp halka H mllyoa 
'- -..ke.ı dalıtılnuftır. Halka na- ltlbarlyle, dünyanın her ta· 
111 L_ nfmda eılerlne tesadüf olunan -aranaealdanm anlatmak here 
"--ınan idi~ bir kitap 28 mil • milll dav•larm birldlr. 1937 de Fi
~- . llstlnl taktim projesini huırlayan 
~ edllmJfiir: Şeblrlerla ~lfl~·;: ""-"1Z &o~,yu.uw "".... - •-
-tlllda mahtellf konmma teAlrlerl mıt. ft :rnt8ttn mtıdwl .... A7d· 
'1ıa.nıttır. e.ııa.. lqlıtere 1na ha - lanan bir mllllyet meselesidir,, de ::la adeta fbiıdJdea seferber hal • mişti. Hakikatte, Fillstlnde ayak -

~ 
crı.:o 

nmadasına münhasır gibidir. Mı -
sırdan başka müstakil yapyan A
rap memleketleri Irak, Suudi A -
rabistan ve Yemendir. Suriye ile 
Lübnan birer Cumhuriyet olmak 
la beraber ht.nilz Fransız manda 
sisteminden kurtulamamıf bulu • 
nuyorlar. Filistin ile Erden i.se İn
giliz manda!lı altındadır. Kuveyt, 
Bahreyn adalan, Katar ile Oman 
gibi Fars körfezi üzerinde yerlerle 
Hind okyanusu üzerindeki Hader
mut ile Aden şu veya bu §ekilde İn 
giliz himayesi atlındadır. Aden, 
doğrudan doğruya bir İngiliz müs
temlekesldir. 

vaziyeti: 

Arap birliği propc 
gandasmm bir mer
kezi de Bağdattır. 

Irak siyasileri ise Fi 
llstin davasını mü -
dafaada pek büyük 
gayret ıöetermiı -
lerdir. Fakat Suudt 
Arabistan hükOmda 
n İbnissuud ile Ye--

men kıralı İmam Yahya daha fhti-

1atlı hareket etmif bulunuyorlar. 

Fakat Arap Birliği hareketinin li

derleri bu fkl hükumdann da mü-

Mısırlılar sıkıfıkı Arap olmamak 
la beraber arıııpça konuşurlar ve 
bunlann çoğu müslümandırlar. Bu 
yüzden Mısır siya!lileri Arap Bir -
lllf cervamnı takviye ec:U&lar· 
Mınnn Arap devletıe...ncıı.n ~--····---..--· 

h. lanan Arap milliyeti, bütün Arap 

1..._ 11.a.a tehllknlnl en u dayan mem lann birlefJ11eslftl istihdaf eden bü ' 
-qıJerdea biri de blds. On he! 1e- yQk ve ıenı, bir hareketin ancak 
::.lllr 1111h blse Adeta Jııarbl anattur- bir cephesidir. 

L... lulha • bdar abfhk ld utık Arap Jili ı 
;::!_ olmayacaJmuı pbl kendlmJsi -----
-.ı Ye me1at llt..edl7onm. BBkt • Kabataslak bir tahmine gfSre 
:::. •a•a tehınu.t.e brJ( konmma dünyada arapça konupn 
'-> rlerl almak hen ban cUar- kırk elli milyon insan vardır. Bun
~· t .. ldtat )'apı)'OI', K1Dla)' 1U 1ar 7alnız Arabistan yanmaduın
ta lerl huırlı7or •e lultta bula- da delfl, Mısırda, Şimali Afrika -
'-t "tıbta ~ıkanhlını itan edl7or. Fa- da, ve Hind Okyanusunun muhte- • 
...._~dl1e bdar ltlr ldpnln IU Uf yerlertnae bulunuyorlar. Arap 
~ ah• tftl'lbe ettllfnl «lrlp memleketlennln bir lannı mOsta
.;;:-1• mi? BaThald bam Anapa kil, bir kısmı manda ve himaye al 
'leketlerlnde ın makesl en IG- tında, bfr kısmı da milstemleke ha 
tt hı eşyadan olmulfur. Bir ~okla- llnde yaşıyor. 

§ekkil bir federasyona, yahut ''Bir 
leşik Arap devletleri ittihadına., 
iştirak edip etmiyeceğini tahmin 
etmek çok güçtür. Mısır milliyet
çiliği Arap birliği içinde kaybolup 
gitmiyecek derecede eski ve can • 
lıdır. Şüphe yok ki Arap birliği ha 
reketinln muvaffakıyeti milliyet -
çilik ile Arap birliği hislerini telif 

1 Mektepler Henüz 

hnlannda tapmakta, fakat herkes 
~laka evinde ve itinde bir maske Bütiln bu Araptan birleştirmeyi 
,....'11ldurmaktadır. düşünen bir hareketin büyük bir 
il ihtiras beslediğini söylemek yan-t.L~~dolsun, Türkiye ant bir harp 

... -..-..ıae ....,,.. delildir. Bb salh hı olmaz. Arap Birltlt liderleri 
aruında Atla~ Okyanus kıyılann-aı.... .. •• .rta. " nlh •P.•• )'ata-

~~ ...... l'akat herrda harp ola- dan Hind Okyanusuna kadar uza-
~ llM .... telallk•I• brp hl nan bilyük bir Arap devleti kur • 
~ ...._.llt tedhlrlen kup mayı gözetenler de vardır. Nete -
~)t .. '-amahTa. Mlnllıı konpe- kim ıeçen HM Surfyede, ve bir 1-
ı:-- enel .. ~ tehHMll Anapayı ld ay 6nce M?IU'da toplanan Arap 
._.ita Birliği konçelerlne bütan Şimatt 
'- IUU alW oldata samaa Lon- Afrika Olketerlnden mOmesalller 
~ ._ Pulste YÜtl)'le huarlamna-

' •-..111 sararuu siniler. Bal -
~eli datıtamadılu. Da -
~ ,. ..... nrtliler. Panltla 

ft... ~·-· ~= lhd7atb ltalanmak n 
tlalma fa"7dabdar. 

=•• lcne•f * 
~assıı Deflldfr f 

.._:eıı1 •alimia belediye işlerinde 
~ tehassısların ihtisasından istifa -
... etnıek fikrindedir. hml ve meto • 
laf 

1 
fah,mak isteyen hir belediye re

~~ bundan makul bir dilşünce o-

1-! •lııız Tt\r1d:rcde ve bilhassa İs • 
'lda mütehassıs diye geçinen bir 
"-e tavallı Avrupalılar vardır ki, 
tl1ı ~leketlerlnde iş bulamadıklan İ· 
4l} '11'aya dilşmilşlerdir. Biz de ken
'-~ile A Vl'Upab diye yüksek paye 

p aldaıump..ıır. 
lelab ltleıiade lhtlnllarma m8 • 

davet olunmu,lardı. 

Araplar oe MiiJümanlar t 

A rap Birliği hareketi liderleri, 
yalnız Araplann müzahere

tine mQncaatJe iktifa etmiyorlar. 

Bunlar dOnyamn her tarafında Y• 

fll)'UI (350) milyon mOslOmanm 

mflzaherettnt kazanmak için de ut
raşıyorlar. Kudüs baş müftisi E -
minulhüseynninin kullandığı tabye 
bu mahiyetteydi. 

Fakat Arap blrlllf cereyanı siya 
sat bir realite olmak bakımından 
daha fazla Mısır ile Arabiatan ya-

racaat ettiğimiz kimselerin bu ı:;.1 
serseriler olmamasına çok dikkat et
mek IAzımdır. ÇilnkO bunların yapa
nfı noksan ve kiStO bir it bOtlln di
ler 

0 

IJI ftlerl çtlrtlteblllr •• muaf -
fab1etbl lıltlae PS9-

etmeğe bağlıdır. 

Arap birli~ cereyanınm en mft
him merkezi, Şamdır. Burası A -
rap dünyası ile temasa çok mOsalt 
bir mevkidir. Sonra burası Garp 
kültürünün en belli ba§lı merkez
lerinden olmak ananesini muha -
faza etmekte ve Fillstine yakınlığı 
bakımından ayn bir kıymet kazan 
maktadır. Vaktiyle Mekke emlrl -
nin isyanı ile neticelenen Arap ts
tildali hareketi Şamda hazırlan -
mı§h. 

Esasen Suriye ile Filistin aruın 
dakl styast aynlık tamamfyle uy
durmadır ve tarihi veya coğrafi hiç 

Odun Abmadllar 
latanbttldald liseler muduebecll~ 

ğinde bordroların uzun müddet tet
kik edilememesi yQıiinden muallim
lerin ücretlerini pek geç aldıkların
dan flklyet edilmekW, hatta bazı 
mekteplerin bu tebeple mahrukat 
gibi lhtiyaçlannı hlll temin ,.ede -

memlt oldukları ileri flmekte
dir. . 

Mevsuk membalardan aıelen bu 
haberler üzerine Maliye Vek81etinlıı 
heınmiyetle nazarıdikkatini celbeder 
ve mualllmlerimizle irfan müessese
lerimizin bllAsebep sıkıntıya uğra -
tılmamasını Vekiletin titizliğinden 
bekleriz. 

Turistik Yollara 
bir tem(fle dayanmamaktadır. Er - laılanıyor 
denin vaziyeti de bundan farkb lzmtr, (TAN) _ VilAyet turistik 

değildir. yollarının ufalt olarak inşasına 
Fakat LObnanda nrlyet bayle martta baflanacakbr. N•fia Vekil~ 

sayılmayabilir. Çünkii buradaki 
halkın çoğu hıristiyandır ve bun- ti yollar ft köprüler umum müdür 
lar, Suriyelilerden daha fazla ti- muavini B. Emin Diqinl, viliyet 
carete alışm•ş ve Avrupalılaşmış turiatik yollan lnpat ve kontrol tef· 
kimselerdir. Bunlar çölden fazla liğine tayin etmiştir. 
denizlere göz diken insanlardır. Turistik yollann lnpsı için nakil 

Fakat Arap birliği ceryanmm vasıtalanndan alınan vergi ile yol 
bazı liderleri de Lübnanlı Araplar vergisine yapılan iki lira zammın 
dır. Birçok erkek, kadın araplan ye masrafı karşılıyacağı anlaşılmıştır. 
ıytlren Beyrut Amerikan iinlver- N af'ıa V ekileti, dolrudan doiruya 
llteslnl de ihmal etınemek Jbım- kendi bütçednden de mühim ~ 

cm. -~ 

kuvvetiyle, yahut ikna kuvvetiyle 
bütün Arap yanmadumı birlefti
rebileceğine inanıyorlar. 

Arap Birliğinin tahakkukuna 
karıı duran bir çok engeller var -
dır. Bir kere bedevi Arap, şehirler 
de )'•JAJ:•n ve AvnıpaWapnıf olan 
Anıbe Htmat etmiyor. Hutstl)-aa 
Arap, milalüman arabe güvenemi
yor. 

Fakat bu ihtilafian büyütmek 
ve mübalağalandırmak doğru de
ğildir. Bunuııla beraber Suriyeli -
lerle Iraklılar ve Yemenliler, 
bugünkü milli ve mahalli varlıkla
nnı daha büyük bir Arap devleti 
içinde birleşmek için kolay kolay 
feda edemi7eceklerdir. 

HattA Arap birliği taraftan olan 
münevverlerle siyasiler arasında 

kurulması istenen Arap devletinin 
şekli üzerinde birlik yoktur. Bu 
devlet demokrasi mi, diktatörlük 
mü, Cumhuriyet mi, krallık mı, fe 
derasyon mu, ne olacak? Ve hüldl
met merkezi neresi olacak? Arap
ça konu§an ülkelerin hepsi de bu
na iştirak edecek mi? 

Fakat bunlar ortaya çıkacak di
kenli meselelerin ancak bir kaçı -
dır. Asıl en milhiml beynelmilel 
vaziyetin doğurduğu gOçlüJderdlr. 
Bir kere İngiltere Hindlıttana gi -
den en kısa yolu bırakmamağa u
metmlftir. Fransa, Milnihten son
ra ikinci derecede bir devlet vazi
yetine düf111emek için cabalamak
tadır. Almanya, Berlln - Bağdad 
fikrini yeniden takip ediyor. Mmo 
lini be İslim '1emln1n dostlujunu 
.kazanmaja bakıyor. 

Yalnız bunlan uymak, kuvvetli 
bir Arap devletinin ortaya çıkma
sının, beynelmilel siyaset alanın -
da yapacağı akisleri göstermeğe ki 
favet eder. 

Böyle bir devlet kuruldutu za 
man, İngilterenln onu İtal

yan veya Alman nüfuzuna maruz 
bırakması, kendi muvasalası ile 
FJ'ansız muvualuı için kad bir 
tehlike teşkil eder. Nazist Alman
ya, yeni Berlln · Bağdad rüyasını 
tahakkuk ettirmek imkinını bu -
lursa, yahut fafiat İtalya Libya ile 
Habepstandaki topraklannı mü -
dafaa etmek için bunlan genişlet
mek ihtiyacını hissedene mesele 
büsbütün kanf111ıt olur. 

Bütün bu mülahazalar büyük A
rabistanın haiz olacağı istratejik e
hemmiyeti göstermekten başka 

büyük devletlerin Arap birliği cer 
yaııuıı niçin hOf &örmediklerini de 
tebarib etUrlr. 

Çin deyince aklıma, çubukla enta
rileri altmclall renk renk plvarlan 
sözüken çıplak ayaklı, işleme çep -
kenleri üzerine uzun saçlannı uzat
mıt Çinliler, yeJil bir çardaitn altın
da naraile çeken, afyon yutan Çinli 
tüccar, çiçekli maşlahını belinden sık 
mlJ, minicik ayaklan ile topraia 
basmaktan korkan, yavrusunu bir 
bohça ıibi sırtına bağlayan Çinli ka· 
dınlar gelir. 

Ba ıarbin bize tanıttıtı Çindir. Ve 
belki dıı cepheden görünen Çin de ba 
dur. Asırlar süren afyon harplerinin, 
Çarlık Rusyasının, çekik ıöt:ltt Ja • 
pon Mikadolarının, beyaz derili mis 
temleke eoysuncularının, kolundan 
tutup yirminci asra kadar retirdik -
Jeri Çin, bir san esirler ordusundan 
başka bir p)' delildir. Bu itibarla 
Çin, prhin biae 7alıwı &uuttıjı de
iil, 7aptıiı Çindir. 

* Esaret köttı teYdir. imanı benlitln 
den, milleti varlığından soyar, On do 
kuzunca unn tarihi, soyanla soya -
lanın maceralan ile doludur. Yir • 
minei asu başka bir teY J'apmıyoT • 
Habetistan, İspanya, Çin, A vustur
ya, Çekoslovakya, Asya, Afrika bo1· 
dan boya esir pazarlan haline geldL 
Emperyalizm, gemi azıya almış, ph
lanmış bir at fibi saldırıyor. 

Esaretin iyi bir tarafı da vardır. 
İnsana benliiini, millete varlıtmı da 
yunır. Çin bu iki zıddiyetin arasında 
dır. Tıpkı bldm btlklil harbinde ol
dutummı ıibL 

Çan - Kay - Şek Çinin Mustafa 
Kemalidir. Çinden son ıelen haber -
ler, bir buçuk milyon yüksek tahsil 
görmüı gencin Çan - Kay - Şek ku • 
mandası altında bUyük bir orda 1•P
tıklaruu bllcliri7or. 

Ba J'elli Çindir. Esaretin dnelr~ 
rini ayaklanndan çözmek için, bat 
ve gözleri dönen Çindir. Bir baçak 
milyonluk bir ıençler ordusu, mo -
dern harp vasıtalannın, tanklann, 
tayyarelerin karşısında belki nlD 
bir duvardır. Fakat, harp, yalnıa top 
lana ,Urlediji zaman detll, cihan • 
ılı ordulann y(JrildOtB zaman detti. 
kılıçlar kınına konduktan sonra ,.._ 
ril1en .,.. kazanılan harp, mmaffer 
olmUJ demektir. 

Biz btlklil harbini, mtltarekeler 
imzalandıktan sonra kazandık. Da 
bir buçuk milyon genç, milyonlan 
apn, 111111'11 ayanmıı san esirlerin ba 
fiil• geçen bir buçuk milyon mektep
li, 7annki Çln saf erinin yeni im es Te 

yıkılma• kaleleridir. İstiklal para 
uyanmıı milletlerin, emperyalizm 
kilheyllnını, 7.dek bir at pbi arka • 
sına takıp ahıra sOrilkliyeceii ,Un • 
ler çok uzak olmasa gerek... Tarih, 
karşımıı:da billQr bir ayna ıibi parlı
yor • 

Her yıkılı, arkasında bir dolaş, 

her ölUm, arkasında bir yeniden de
ianı, her yok <ıluş, yeni bir varlılı 

beraber ıetirb. Hayat böyle gelir, 
böyle gider. 

iHRACAT: 

Oğlak Tiftiği için 
Yeni Permiler Geldi 

Almanya ithalat bürolan yurdu • 
muzun mahsulAtı için yeni permfler 
vermeğe başlamı§tır. Diln ticaret mü
esseselerimize yeni oğlak tiftiği per • 
mileri gelmiştir. lthalAt bürolan bu 
cins ince tlftiklerimiz için sif Ham
burg fiyatı olarak kilosuna 147.5 ku
rut kıymet tesbit etmiştir. Bu cins 
mallan olan alakadar tüccarlar yeni 
muamelelere başlamışlardır . 

ince Kepek Fiyah 
Ylikseldi 

İngiltere, Hollanda, Belçika ve 
Almanyaya ihraç edilmekte bulunan 
ince kepek (Mikset) lerin. 72 kiloluk 
çuvalı 185 kuruşa kadar düşmüşken 
son talepler karşısında fiyatlar art -
mış ve çuvalı 203 - 205 kuruşa kadar 
fırlamıştır. Dünkü satışlarda ihra • 
cat için (iç bin çuvallık bir parti 68-

*''""shr. 
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EKONOMi ı 

F utbolümüz Ne Halde? Lig Maçları 

250 Bin Kadar 
Kontrplak 
Damgalandı 
Iki aydanberi Ticaret odası tara

fından nizamnamesi hükümlerine gö
re damgalattırılmakta olan yerli ve 
ecnebi mamulatı kontr plaklann 
damgalanması dün bitmiştir. Damga
lanmış olan kontr plakların yekünu 
iki yüz elli bini bulmuştur. Ve vu
rulan soğuk damgaya alakadarlar i
tiraz etmişlerse de bu itirazlar din
lenmiş ve muamelenin usulünde ya
pıldığına dair Vekalete de raporu 
gönderilmiştir. 

Bugünkü Türk Futbolü, Orta Avrupadan Daha 

Düşük Olan Balkanlarla Dahi loyölçüş~mez 
Eğer güreşmek, alaturkasını na

tara almayıp (Grekoromen) diye tah 
sis edersek yapmakta olduğumuz mo 
dern sporların içinde futbol en eski
sidir. Hatta Ingilizce (Taymis) ga _ 
zetesinin Türkıye için bir iki ay ev
vel neşrettiği hususi nüshada bir Is
tanbullu Ingilizin yazdığına bakılır
sa futbolün Türkiyeye girişi yarım 
asırdan daha fazladır. 

Ben şahsan 32 sene evvel futbol 
oynadığıma ve tanıdıklarım arasın
da kırk sene evvel oynamış olanla
rı bildiğime göre bu rakam mübala
galı sayılamaz. - ~ -- )_:::: Müddet ne olursa olsun muhak _ 
kaktır ki bizim yaptığımız modern 
sporların en eskisi futboldür. Evve
len Rugby denilen el ve ayakla oy
nanan şekilde, sonra da Association 
denilen bildiğimiz tarzdaki futbol ön 
ce Modada oturan Ingilizler tarafın
dan Kuşdilinde veya şimdiki Fener 
stadının eski ismi olan Papasın ba
ğında oynanırdı. Ben küçüklüğüm

de buralarda 4-5 bin seyirci topla
yan maçlar seyretmiştim. 

Tabii bu maçların duhuliyeleri 
.falan yoktu. Sahanın etrafına çakı -
lan muvakkat kazıklara ipler gerilir 
ve seyirciler bu ipin etrafına sırala
nırlardı. iyi görmek için çayıra ara
ba ile gelip oyunu yüksekten takip 
edenler de olurdu. 

. ~ . 

\.t~ 
-~-:::__--~ 

meye başladı. Bu arada Yusuf Ziya
nın himmetile getirilen Billi Hanter 
gibi değerli antrenörlerin sevkile o
yunun kalitesi düzeldL 

Benim yetiştiğim devirlerde bir 
Moda klübü, bir Kadıköy klübü var 
dı. Bunun birincisinde Ingilizler, ı
kincisinde de Rumlar ekseriyeti teş
kil ediyordu. Bu arada şimdi müte
kait bahriye kaymakamı olan Türk 
futbolcularının piri Bay Fuat Hüsnü 
Modada solaçık oynnr, Türk futbolü
nün dahisi denilebilen rahmetli Ha
san ile Hustiyin de Kadıköyünde oy
narlardı. 

Bu iki rakibe 1906 veya 1907 de 
Galatasaray mektebinin futbol takı
mı da iltihak etmişti. 

Burada bizim futbolün bir tarih
çesini yapmıya imkan yok. Birkaç 
s:tırl~ anlatmak istiyorum ki: Futbo 
lun bızde en az varım asırlık bir ha
yatı vardır. Onu.n bugünkü durumu
nu tetkik derken bu kıdem müdde -
t' . 
ının çok ehemmiyeti olacaktır. 
. ~izim .. futbol birkaç devir geçir

mıştır. Türkiyede ilk Türk futbol ta
kımını Galatasaray mektebi kurmu$ 
~r. Arkasından ona rakip olarak ve 
sme~ ondan ayrılarak Fenerbahçc 

teşekkul etmiştir. Diğer taraftan bu 
hareket şehrin sırf T '" k . ur mahallele-
rıne de sirayet ederek 908 de Uskü
dnrda Anadolu klübü ~·e b' s ·· . " ıraz sonra 
uleymanıye, Şehremini B "kt 

futbol takımları faaliyete'g"" eşiı 
1 
aş 

dir. -:rm ş er-

Türkler arasındaki bu ik" f ;;....... ı ışa a 
ra5 ... en futbolün idaresi bir müddet 
yaba~cıla: el~.nde kalmış ve o za -
mankı tatıl gunü olan cumalan mü
sabakalarını yapan Türk klüplerinin 
madan cuma ligi adile ikinci dere
ccd~ bir fnaliyet sayılarak asıl kuv~ 
"ctlı maclar devir devir pazar ligi 
adı altında Moda, Kadıköy, Fener 
Galatacıaray. Elpis, Stroglers Ü ' 
kl " 'b' • nyon 

up gı ı takımlar araS'lnda oynanır 
olmuştu. 

Tam ve kat'i bir şey söylenemez,. 
se de bizim futbolün en parlak za -
manı 926, 927 seneleri olsa gerek -
tir. O zamanlar eski neslin sağlam 
elemanlarına malik olan futbol 924 
tenberi antrenör ve ecnebi temasla
rı ile en yüksek dereceyi buldu. On
dan sonra bir müddet daha arasıra 
parlıyan ateşini muhafaza etti ve 
932, 933 ten itibaren düşmiye baş
ladı. Neden düşmiye başladı orası
nı tetkik uzun sürer. 

Bugün futbol kalite itibarile çok 
düşük bir haldedir. Bir vakitler ec
nebilerin bile zevkle seyrettikleri 
fenni futboldan hemen hemen eser 
kalmamış gibidir. Oyunumuz kah kı
rıcı bir sertlik. kah sıkıcı bir yavan
lıktan başka hiçbir karakter göste -
rememektedir. Bu halile bizim futbo 
le dünya futbolünde yer aramak bey 
hude bir mukayese olur. Onu her 
şeyden evvel Balkanlardaki rakiple
rile ölçmeliyiz. 

Geçen sene Belgrada bir seyahat 
yapmış olan birinci sınıf bir futbol 
takımımızla giden eski spor idarecı
lerinden bir arkadaşın anlattığına nıı 
zaran Belgratta yerli iki takım ara
sındaki bir maçta bizim ferdin he
ves ve fantezisini tatmin eden siste
mimizi kopya ettiği görülen Yugos
lav oyuncularına halk: 

- Türk oyunu istemeyiz! diye 
bağırmağa başlam1ş. Gerçek bizde 
kuvvetli oyuncu sertliği, çevik oyun 
cu çalım ve hünerlerile şahsan te
mayüz etmiye çalışır. lşte bugünkü 
muvaffakıyetsiz oyunumuzun başlı

ca vasfı budur. 

Bugünkii halile bizim futbol an
cak Yunanlılarla çarpışabilecek bir 
haldedir. O da iyi hazırlanmış olur
sa. Üst tarafı yani Yugoslav, Rumen 
hatta son zamanda şavanı dikat in
kişaf göstermiş olan Bulgar futbolü
nü normal şartlar altında yeneceği
mizi tahmin c!I mem. 

Balkanlar böyle olunca acaba 
Avrupanın diğer memleketlerile ne 
yapabiliriz? 

--o-

Vefa • Beykoz 

Müsabakası 

Fenerde Yapllacak 
Lig maçlarına yann her üç stad

da devam edilecektir. Beden terbi -
yesi direktörlüğü maçların tebliğini 
yaptıktan sonra müteakip bir tebliğ 
le Vefa - Beykoz maçını Kadıkö -
yünden Taksim stadına aldığını ilan 
etmiştir. 

Fransaya Gönderilen 
Mallar 

lktısadi mahafıle gelen haberlere' 
göre, Fransız hükumeti gümrük ida
resi, Fransadan gayri ecnebi memle
ketlerden Cezayire veya Fransaya 
gönderilecek eşyanın bu iki memle
kete girerken gümrük resminden baş 
ka ayrıca ve şimdilik yüzde 8, 75 nis
betinde bir de gümrük munzam res
mi alınmasına karar vermiştir. 

Direktörlüğün bu tasavvurunu 
biz bundan evvel havadis olarak kay 
detmiştik. 

Fakat Fenerbahçelilerin itirazı 
karşısında Vefa - Beykoz maçının 
tekrar Kadıköyünde yapılmasına ka 
rar verilmiştir. Direktörlüğün tebli
ğini aynen aşağıya koyuyoruz: 

Beden Terbiyesi Istanbul Bölge
si Futbol Ajanlığından: 10-12-998 
Cumartesi günü yapılacak maçlar: 

Taksim stadı: 
Galtasaray - Beşiktaş B takım -

ları saat 14.30 da. "Hakem Nuri 
Bosut,,. 

Beşiktaş stadı: 

Istanbulspor - Beykoz B takım
ları saat 14.30. "Hakem Necdet Ge-

• zen,,. 

Fenerbahçe stadı: 
Galatasaray Topkapı A takım -

lan saat 13 de. "Hakem Adnan A
kın,,. Yan hakemleri: Halit Ozbay
kal, Salihattin Ozbaykal. 

Beykoz - Vefa A takımları saat 
14.45 te. "Hakem Izzet Muhittin A
pak,,. Yan hakemleri: Şevki Canka, 
Bekir. 

Beşiktaş stadı: 

Hilal - Süleymaniye A takımla
n saat 13 de. "Hakem Şazi Tezcan,,. 
Yan dakemleri: Halit Uzer ve Neşet. 

Beşiktaş - lstanbulspor A takım
ları saat 14.45. "Hakem Tarık Oze
rengin,,. Yan hakemleri Fikret Kay 
ral ve Ziya Kuyumlu. 

Altınordu - Boğaziçi A takımbn 
saat 11 de. '"Ua.kcnı·Rifüi a. &oy,,. 

Beylerbeyi - Anadolu A takım -
ları saat 13 de. "Hakem Galip Oz-
gü,,. 

Yunanistana Gönderilen 
Mısırlar 

Alakadar mahafile gelen haberler
den anlaşıldığına göre, Yunanistana 
ithal edilecek mısırların Yunan güm 
rük tarifesinde tabi bulunduğu mad
deden çıkarılarak memleketin ihti
yacına göre ithal edilmek üzere Yu
nan ekonomi vekaletinin müsaadesi
ne tiıbi bulunacaktır. 

Müsaade istihsal etmiş olanlann 
mallan serbest ihtalat rejimi daire
sinde muamele görecektir. 

Yunan. Hükumetinin 
Kararı 

Yunan hükumeti balıkçılarımızı 
alakadar eden yeni bir kararla balık 
ithalatını hususi müsaadeye tabi tut
muştur. Yeni kararnameye göre, Yu 
nanistana ithal edilecek tuzlu, sala
mura veya tütsülü, kurutulmuş her 
nevi balıklarla ayni şekilde denizden 
çıkarılan ve yenilen deniz mahsull~
rinin Yunanistana ithalinden evvel 
ekonomi vekaletinin müsaadesi alın
mak icap etmektedir. Müsaade ile it
hal edilecek balıkların bedelleri ser
best dövizle ödenecektir. * Dün takas komisyonu toplana
rak mevcut takas işlerine ait muame
leleri bitirmiştir. Komisyon haftada 
iki defa tonl:nı-"4#" ~ ... ı..- • -~ ... 
bitirilmesi icap eden takas muamele-
lerini neticelendirerek ertesi haftaya 
bırakmamağa karar vermiştir. 

Süleymaniye stadı: B DENiZ VE LlMA~'DA: 
Karagümrük - Feneryılmaz 

takımlan saat 9 da. "Hakem Şevki 
Çanka,,. 

Anadoluhisar - Galatagençler B 
takımları saat 11 de. "Hakem Fah
rettin Somer,,. 

Anadoluhisar - Feneryılmaz A 
takımları saat 12.45 de. "Hakem 
Feridun Kılıç,,. 

Kasımpaşa - Galatagençler A ta
kımları saat 14.30 da. "Hakem Eş
ref Mutlu,,. 

11-12-938 Pazar günü şu maçlar 
yapılacaktır: · 

Fenerbahçe stadı: 
Fener - Hilal B takımları saat 

13 de, Vefa - Beykoz A takımları 
saat 14.45 de. 

Taksim stadında: Galatasaray -
Topkapı 14.45. 

Şerııf stadında: Galatasaray -
Şeref stadında: 

Süleymaniye - Hilal saat 13 de 
Istanbulspor - Beşiktaş saat 14.45 
de. 

ikinci küme maçları: : 
Süleymaniye stadı: 
Beylerbeyi - Anadolu saat 11 de 

Anadoluhisar - Feneryılmaz saat 
13 de, Kasımpaşa - Galatagençler 
saat 14.45 te. 

* Beden Terbiyesi Direktörlüğü Is-

Karadenizde Serseri 

Bir Şamandıra Görüldü 
Svoj tanıma işaretli Nikolaun Cor 

ciyos vapuru, evvelki gün Griniç sa
atiyle 7.45 de bütün gemicilere tel
sizle şu malumatı vermiştir: 

"Saronikos gemisi, 43 derece arzı I 
Şimali ve 29 derece tulu Şarkide ve 
Bulgar sahilindeki Shabler fenp,rinin 1 
takriben 45 mil şarkında bir serseri 1 
şamandıra görmüştür. Her dört sani
yede bir şimşek gösteren bu şaman- ı 
dıra, takriben 6 milden farkcdilebil
mektedir.,, 

Deniz Ticaret müdürlüğü, gemici
lere bu yolda tebligatta bulunmuş
tur. 

Fırtına Devam Ediyor · 
Karadenizde iki gün evvel başlı

yan karayel fırtınası, devam ediyor. 
Şehrimizde de hava soğumuş ·Je 

yağmur başlamıştır. 

Gemiler yollanna muntazaman • 
devam edebiliyorlar. * Denizbankın Inönü vapurile 
dün limanımıza Trabzondan 20 bin 
koyun getirilmiştir. 

Ayni vapur koyun getirmek üzere 
dün tekrar Karadenize gitmiştir. Harp ve hadisat yavaş yavaş pa

zar ligini ikinci safa attı. Fenerbah
çe, Galatasaray takımları yeni milli 
cereyana uyarak cuma liğine girdi _ 
ler ve onun neticesi olarak Türk spo 
runun ilk temeli teşekkülü olan Tiir 
kiye Idman Cemiyetleri ittifakı ku
ruldu <922). 

Vallahi, Balkan futbolü Avrupa
nın en düsük fu(boli.i olduğuna gö
re bizim dil(er memleketlerde ne 
yapabileceğimizi siz takdir edebilir
siniz. tanbul Bölgesi Ajanlığından: 

Beden Terbiyesi 

Umum Müdürlüğünde 

Bir Tayin 
Beıiktaıh Hüsnü ve Hakkı 
Büyük Bir Kaza Geçirdiler 

10 - 12 - 938 
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Nianon' a Karşı 
Ninon 

Uf anın yeni bir filmi, ve~ 
güzel bir filmidir. Hadise 14 

üncü Lüi zamanında geçıne1'
tedir. 

lUion ve N anon Parisin kJI· 
bi olan iki genç kadındır; bir 
birlerine rakiptirler. Kıratı• 
bulunduğu suvarede düellolsl 
oluyor. Hadiseye meşhur ){O' 
liere'de karışıyor. 

Netice bir sürü aşıkane Jllr 
ceralardan sonra hitam bul; 
yor. Filim senenin en giİ 
kurdelelerinden birisidir. 

Serisinden 

Milyonlann ıevgilui Danielle Darient "Katia,. 
filminde, dalgın ve hulya dolu ••• 

* 

Yeni parlıyan Alman sanatkarlarından Marika Rök'iifl 

Bu tarihten sonra futbol daha 
ziyade inkişafa başladı. Mütareke 
devrind<:- İngilizlerle temas ede ede 
az cok pismiş olan Türk oyunculan 
milli spor te ekkülünün kuruluşile 
önünde daha büyük bir faaliyet sa
hası buldu. Bir müddet sonra mem
lc:>kr>tin her tarafında mıntaka birin
ciJikleri yapılmıva ve bunun tabii 
neticesi olarak Türkiye şampiyonası 
tertip cdilmiye başlandı. Futbol 924 
ten it ibaren olimpiyatlara iştirak et
ti. Yabancı memleketlere seyahat 

Beşiktaş birinci futbol takımının 
kıymetli oyunculanndan Hüsnü ve 
Hakkı bundan iki gece evvel b .. ük' 

b. k uy 
ır aza geçirmişlerdir. 

Görülen lüzum üzerine 11.12.19:i8 
pazar günü saat 14.45 de Taksim 
Stadmda yapılacağı ilan edilen Ve
fa - Beykoz müsabakası ayni gün sa 
at 14.15 de Fenerbahçe stadında, ve 
Süleymaniye stadında saat 14.45 de 
yapılacağı ilan edilen Galata Genç
ler - Kasımpaşa müsabakası ayni gün 
saat 14.45 de Taksim stadında icra 
edilecektir. 

Eski Türkspor kurumu umumi 
katibi Nizamettin Kırşan, yeni kuru
lan beden terbiyesi umumi müdürlii 
ğü müfettişljğine 80 lira asli maaşla 
tayin edilmiştir. 

Malı1m olduğu üzere Nizamettin 
Kırşan 936 olimpiyatlarından beri ay 
ni zamanda olimpiyat k5tibi umumi
liğini de yapıyordu. Olimpiyatlardan 
beri Türkspor kurumu merkezinde 
sık sık vukubulan inhilaller esnasın
da eskrim federasyonu reis vekilliği
ni de deruhte etmişti. 

bir filminde dikkate fayan bir pozu ~ 

tine giderek Ali Çetinkaya ile görüş- ceza kararlarını tasdik edere!< S 

ve yabancı takımları davet eyledi. 
Jfülba normal şartlar altında yürü-

Yattıkları odada kömür iyice yan 
matlığından iki sporcu zehirlenmiş _ 
lerdir. Hüsnü uyurken baygın bir 
halde kalkmış ve kendisini dışarıya 
atmıştır. Bu gürültü üzerine yetişil
miş ve Hakkı da kurtarılmıştır. 

Her iki sporcumuza atlattıklan 
bu mühim kazadan dolayı geçmiı 
olsun deriz. 

Barutgiicll sahasınaa ıı.ız.ıt3e pazar 
ıünU yapıalacak maçlar 

1 - Beyazıtspor - Barutgücü A 
takımları saat 15 de, 

2 - Beyazıtspor - Barutgücü B 
takımlan saat 13.30 da 

3 - Beyazıtspor - Barutgücü G. 
takımJan saat 12 de. 

Ankara, ıı (Tan muhabirinden) -
Beden Terbiyesi Genel direktörlüğü 
için Başvekalet binasında hususi bir 
daire aynlmıştır. Genel direktör gene 
ral Cemil Tahir, dün, Nafia Vekale-

müştür. dermiştir. . 1't6" 
Cezalar Tasdik Edildi Beden Terbiyesi Genel pıre, ıe' 
Lig maçlarında hadise çıkardık- liiğünün bu karan bu sporculB~ııcıl' 

!arından dolayı muhtelif klüplere liğ edilmiştir. Bu .suretle bu 0Y bir' 
mensup sporculardan sekiz futbolcu lar önümüzdeki haftadan idJ<l,,t' 
Bölge tarafından cezalandırılmıştı. takımlarında yer alamıyaca 

Bu sczalara bu futbolculardan ba- dır. {\le' 
zıları Umumi Merkez nezdinde itı- Iki ay müddetle ceza göretl ~ 
razda bulunmuştu. Beden Terbiyesi bolcular şunlardır: Vef~daJ'l . 
Genel Direktörlüğü bu itirazları tet- Mehmet, Saim, Beylerbeyındetl· 
kik etmiş fakat lstanbul Bölgesinin cep, Karagümrükten Saim. 
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Yuvarla~ 
Masa: 

Konferansı 

Ha·c Mevsiminde 

Mekkede de Bir Arap 

kongresi Toplanacak 
Londra, 9 (A.A) - Lordlar Ka

~sında Filistin konferansı hak
"'1<la izahat veren Müstemleke Ne
~ti siyasi müsteşarı Marki Duf
-nıı demiştir ki: 

••b;;,_ ... _ 
' uUAuınet, önümüzdeki Filistin 
Onferansına evveldeın hazırlanmış 
~rhangi bir proje tevdi etmek ni
~e değildir. Bilakis bütün me

hler, konferansın müzakeresine 
~best olarak terkcdilecektir. Hü
~et, delegelerin nutuk veyahut 

kliflerini, ne kadar genl.J olursa 
!Dlaun bir tek teklif üzerinde teksif 
~i doğru bulınamaktadır.,, 

Kudüs civarında Araplar 
bir tayyare dihiirdüler 

ltahire, 9 (A.A) - Filistinden bu
~.Ya gelen haberlere göre, Ramal
-.ıı'ta İngilizler birçok evleri dina
~tl~ atmışlardır. Şehir içinde şid
ldetu sokak muharebeleri olmuştur. 
lıto Araplar, Kudüs - Lidda demir
~l~u bozmuşlar ve Kudüs civann 
~~ır askeri tayyareyi düşürmüş-

ır. 

MelılıeJe Je bir Arap 
lıortgTai toplanacak 

Şazn, 9 (A.A) - Filistin lehinde 
tirada çalışmakta olan Arap maha
. den öğrenildiğine göre, Filistin 
aplarına Arap dünyasınca, yar

edilmek meselelesini halletmek 

ismet lnönü Diyor ki: 
. (Bqı 1 incide) 

ansı suDı Te aheııainin bqhca mes
netlerinden bir kıymetlisidir. Türk 
vatandaşı ve millet hizmetinde vazi
fe sahibi olarak, dünyanın bugünkü 
vaziyetinde elimize geçen her zama
n! fırsat bilerek vatanımızı imar et
mek ve milletimizi yükseltmek isti
yoruz. Vazife ifa ederken kaybedile
cek bir saniyemiz yok ~bi dikkat ve 
süratle ve büyük insanlık ailesinde 
yüksek mevki ve vazifelere namzet 
bir büyük millet sıfatile de istika
met, kudret ve kahramanlıkla hazır
lanmak mecburiyetindeyiz. Yüce he
defler için taşkın bir şevk ve azim
le çalışmak havası; istiyen Türk mil
letinin bugün ciğerlerini dolduran 
temiz hava budur.,, 

Valinin nutku 
Bu nutku müteakip Vali Avni Do

ğan kürsüye gelerek Parti vilayet 
merkezinin bir yıllık icraat raporu
nu okumuş ve demiştir ki: 

"-Bu yıl kongremiz Reisicümhu
rumuz Büyük ismet lnönü'nün uğur 
lu eliyle açılmak şerefini taşıyor, bu 
mazhariyetin ifade ettiği yüksek de
ğeri candan takdir ederek bütün 
Kastamoninin ıükranlarını bitmez 
tükenmez saygılarile birlikte huzur
lanna sunmak isterim. 

ismet lnönü gibi apaydın bir zeka
ya, metin bir iradeye, sarsılmaz bir 
nizam ve disipline sahip bir devlet 
reisine malik olmak paha biçilmez 
bir talih eseridir.,, 

Vali Avni Doğan bundan sonra, A
tatürkün en derin acılarile yandığı
mız şu günlerde tek teselli onun i
zinde yürümekte olduğunu ve bıra
kılan eserin ehlinin elinde bulundu
ğunu tebarüz ettirmiştir. 

Reisicümhur ismet lnönü kongre
yi yanm saat kadar takip buyurmuş 
lar, müteakiben Vali konağına git
mislerdir. 

Şefimiz öğleden sonra Eğitmen 
kurumunu, vilayet fidanlığını, stad-

yomu Te vilAyet hastanestnl gezmlf
lerdir. 

Reisicümhurumuz buralarda muh
telif iş~er üzerinde alüadarlardan 
izahat almışlar ve gördükleri inti
zamdan memnun olduklannı söyle
mek suretile memurlara iltifatta bu. 
lunmuşlardır. 

DaJaylrların temennileri 
Daday, 9 (Tan muhabirinden) 

Reisicümhurumuz ismet lnönü, Da
dayı şereflendirdikleri esnada halkla 
bizzat görüşüp dileklerini dinlemek 
lt1tufkarlığında bulunmuşlardır. 

Halk, Reisicümhur hazretlerine te
mennilerini ve istirhamlarım anlatır
larken kaza hudutlarının genişletil
mesi, Söğütözü kömür ocaklannın 
işletilmesi temennisinde bulunmuş
lardır. 

Yolda Milli Şefin önüne atılan bir 
köylü kadın: • 

- Babamız aramızda, ne mutlu 
bize. Ne kadar sevindiğimizi bilemP.z 
sin. Her isteğimizi hazır buluyoruz. 
Her arzumuz yerine getiriliyor, de
miştir. 

Halk, Inönü'ne Daday bahçelerin
de yetiştirilen meyvelerden ikram 
etmişlerdir. 

Savarona gitti 
Reisicümhurumuz ismet lnönii'

nün Karadenizde yapacağı seyahat i
çin riyaseticümhur yatı olan Sava
rona dün öğleden sonra saat 15 de 
Karadenize gitmiştir. 

* Kastamoni, 9 (A.A.) - Reisicüm-
hur Ismet lnönü, Araç heyetini, Kas 
tamoni belediye reisi ile bazı Kasta
monilileri ve Devrekani mümessille
rini kabul buyurmuştur. 

Bapekil, Roma Elçimizi 
kabul etti 

Ankara, 9 <A.A.) - Roma büyük 
elçisi Hüseyin Ragıp bugün Başve
kalette Başvekil Celal Bayar tarafın
dan kabul edilml.Jtir. 

re hac mevsiminde Mekkede bir ı H • • Ç • d k• J 
~ p kongresinin toplanması için sveç arıcıye ın e 1 apon 
~~:!~~uud ne müzakerelere gi Nazırı Mühim Bir Baıkumandanı 
llrıUv;.. :;_';;!~;;,;ın•1er• Nutuk Söyledi Değiştirildi 

ııı.1~1.on<lra, 9 (A.A) _ Yahudi muha- Stokholın, 9 (A.A) - İsveç Han
1 

·- Tokyo, 9 (A.A.) - Sabık Hariciye 
... ""l b d Nazın General Sugiyama, Şimali er ile gayri arl hiristiyan muha- ciye Nazın Sandler Gothem urg a 
'etrl 1mil 1 Çindeki Japon ordulan başkuman
~ er lehine r~a bir nutuk söy- söyledilt bir nutukta beyne' . e danlığına, şimdiki başkumandan Ge-
""'.fClı sabık Başvekil !!'!Mwin, "Al- vaziyet h•klnnda fZC~ demiştir neral TeJ'Qll de Tokyo'da ~ 
~il muhacirJ..pfi~ l.el'ketlerbıi Jd: harp komeyl azalığına tayin edilmif-
~if için bütün dünya Yahudileri- "Avrupa 1ntasında bU~nn memle- tir. . 
~.topladığı para, beş altı milyon ketler, büyük devletler arasında oy Çindeki Japon deniz kuvvetlerı şe
lbıı.!·liz lirasını bulmuştur. Fakat bu nanmakta olan oyunu her an daha fi, Çin sularındaki Ingiliz kumanda;:-a kafi değildir. Bu zavallılara ziy~de artan bir teyakkuzla taki~ nı Sir Pe~cy N~b~e'a bir mektup gön 
"'-buk surette yardım etmek lazım- etmek mecburiyetinde !bulunuyor- dererek bır I~~ı~ız ganbotun~~ bo~~ 
""' . • . bardımanı yuzunden teessurlerını 

t. Süratin elzem bulunması dola- lar. Bu memleketter, hancı sıyaset- bild" . b bo b rdı a yu··zun·· . . . ırmış ve u m a m n 
lectir ki memleketimiz erkek ve lennde her an daha zıyade banz den vukua gelen zarar ve ziyamn 

dınıarının yüksek kalbliliğine bir bir mahiyet alan müşterek bir yol tazmin edileceği vaadinde bulun
.. ~.l're daha hitap ediyirum.,, demiş- tutmuşlardır. Bu memleketler, şu muştur. 
ı~ veya bu devletin iktısadi veya siya- Tokyo, 9 (A.A.) - Hariciye Nazın 

Japonya YahuJilere 
aleyhtar Jeğil 

''tokyo, 9 (A.A) - Maliye Nazın 
9-t Oda, Osaka'da toplSillan Bankacı
llıJ \>e 1.J &damlan konferan~nda 
~:Ponyada Yahudleri umumi ha
~ ttan ihraç için hiçbir sebep yok-

,, d~miştir. 

~u beyanat, Japon ihracatçılan 
,._ erasyonu reisinin bir nutkuna ce 
Ilı hen yapılmıstır. Filhakika, Japon 
~catçıian federasyonu reisi, dün, 
le,. eransta, Japonyada Yahudi a
~~n bir politika takip edild!ği 
' lrde bunun muhtemel aksüla
~eri hakkında end~lerini izhar 

ştir. 

4'lrna11yaJa amele buhranı var 
~ ~r~in, 9 (A.A) - Almanyada a
~~nın mevcut işlere kafi gelmedi
~ nazarı itibara alan hükumet sa
~ "eya ihtiyarlar tarafından yapı 
~ek vazifelerde gençlerin ça
'1 ını yasak etmiştir. Telefon 
"ti Urluğu gibi kadınlann yapabile 
~ işlerde de erkekler kullanılını-

alttır. 

Gayrimübac.CI 
istihkakları 

'-t~rtkara 9 (TAN) - Gayri mübadil 
ho kaklarına aid evrak muntazam 
'ı=~lar urnum müdürlüğünce Divanı 
'Ylrı llsebata gönderilmektedir. Di -
lloJtıbu evrakm tetkiki sırasında bazı 
tl'1\ ~ara ilişmiş ve maliye vekaletin 
~ ıstihzahts bulunmuştur. İstih -
~ olunan hususlar fazla oldu~u i
'l lc'1fahen etr.:ıflı mah'.imat verilme
«ll. ~bet.miş ve İstanbul gayri müba
'.btti lerı tasfiye bürosu şefi bu iza -

b .. ~ Sonra istihkaklara ait evrakın 
'''"-ııı ... -..e_lelerini intaç ve vizeye bat-

si tahakkümü altına sürüklenmek- Arita, bugün İngiltere ve Amerika 
sizin kendi işlerini bizzat kendileri büyük elçilerini kabul ederek kendi
halletmek azmindelerdir. lerile uzun bir mülakatta bulunm•.ış

Bunun ilk mlsalini bize. Ba1kan 
Antantı devletleri vermiştir. Bal
tık devletlerinin bitaraflık si -
yaseti ş·mal devletlerinin siyaseti
ne müşabihtir. 

İsveç, bir harp takdirinde Baltık 
denizinde vaziyetinin normal şekil

de kalması hususunda Baltık devlet 
lerlnin siyasetini sempati ile karşı
lar. Bütün bu devletler, Hollanda 
ve Belçika ve İsviçre de dahil olmak 
üzere bazı devletlerin tecviz edil-
mez tesir temayüllerine karşı koy-

tur. 
Japon Hariciye nazın, Japonyanm 

hayati menfaatleri iktizasınca Çinde 
açık kapı siyasetinin Uzak Şarkta 
hadis olan yeni vaziyete uydurmak 
üzere tadili lazım geldiğini bildir
miştir. 

Arita, ecnebi devletler bu emrlvl\
kii kabul ettikleri takdirde muhtelif 
ecnebi devlt-tler tarafından Cinde 
vücude getirilmiş olan iktısadi blok
lar arasındaki ihtilaflara Japonyanın 
kat'iyyen müdahAlede bulunmıyaca
ğıni ilave eylemiştir. 

mak mecburiyetini hissediyorlar.,, mayüllerini şiddetle tenkit etmiş ve 
Müteakıben, Sandler, Alman~- bu usullerin Isveçte şiddetli bir mu

nın kendi nazariyelerini diğer mem ı kavemete uğrıyacağını ehemmiyetle 
leketlere yaymak hususundaki te- kaydeylemiştir. 

Son Sistem Sema Devleri 

Inpiz hava onluunan ~i, afır bombarJıman 
tan«r.l.nnJ. 

Bir Ingili.2 gazeteıi, Ingiliz BCl§ve kili ile Hariciye Nazınnın Rom.aya 
yapmak istedikleri ziyaret hakkında bu karikatürü neşretmiftir. 

lngiliz devlet adamlan, Mwıolininin ortaya Fransa meseleıini çıka

nnca ftıftrdıklannı ve Musıoliniyi tanımadıklannı gösteriyor. 

Rumanya Hadiseleri 
(Bqı 7 incide) yesini elde etmeğe çalışmakta bulun 

dolmuştur. Tevkifatm 30 bini bul- duğunu beyan etmiştir. · 
duğu zannediliyor. Hükumet, cezri bir hal sureti bu-

Bükreş, 9 (Hususi) - Hükumet, luncaya kada:- ecnebi yahudilerle Ru 
Demirmuhafızcıları polis ve asker manya arasında Rumanya tabiiyetini 
kuvvetlerile temizleme ameliyesine zayi etmiş ola"l yahudilerin Ruman -
geçmiştir. Çernovits'te yeniden iki yaya girmelerine mani olmak için 
tedhiş ocağı meydana çıkarılmış, iki lazım gelen bütün tedbirleri ittihaz 
avukatla bir istasyon şef memuru ve etmiştir. 

birkaç belediye memuru ve Kamp - Son hadiseler esnasında yahudi ma 
lunx valisinin oğlu tevkif edilmiş -
!erdir. 

Şarki Prawoslaw dininden bir 

ğaza, dilkkan ve evlerini ateşlemek
le maznun 12 kifi tevkif edilmiştir. 
Bükreş 9 (Hususi) - Kıral ve mü

şavirleri, Rumen kabin~sinde yapı -
lan son deği§ıkliği tetkik etmişler -
dir. 

papas da hükumetçe yasak edilen kı 
tap, broşür ve saireden ibar~t 

gayri resmi edebiyatı gizlice Ruman 
yaya geçirirken Macar - Rumen hu-
dudunda yakalanmıştır. Papas, adli- Bildirildiğine göre, Rumanyanın 
yeye teslim edilmiştir. v~t~ana. ~lçilığine tayin olu~aı:1 şim-

Çe vits divanı harp reisi mira- dikı harıcıye nazır\ Komnen nın ye-
l Kr~~ k ılan suikast tah- rine hariciye rıezareti katibi umumi-
ay ı e~ u1yad~a·pı . t" "" h' . . si Gafenko getirilmiştir. Sabık baş-
kikatı netıce en ırı mış ır. ıet ışçı . . . . . 
b. t k"l•t f' 1 d ı sı"le vekil B. Tataresko ıse Parıs elçılıği-ır eş ı a ın şe ı o ması o ayı . 
Y .. . •t . d 'h d'l ne tayın olunmuştur. 
aş unıversı esın en ı raç e ı en sa . . .. 

bık üniversite talebesi Mihail Sta - Bu değ1şme ıle kuvvetlendırılen 
nesku tevkif edilerek sorguya çekil- Rumen hükumeti, Demir muhafız teş 
miştir. Bunun, suikast faillerinden kilatına karşı aldığı şiddetli tedbir -
.,.. Bu,kovina ,,. Moldovacla teihlfÇl leri •ayesinde Rumanyada vaziyete 
"Haç kar<Mtliği,, tefkilitı organiza- tamamen hlklm olmuştµr. Rumaa -
törlerinden olduğu anlaşılmaktadır. yada tevkif ejilenler otuz bin kişiyi 

Suikast müşevviklerinden olarak bulmuştur. 
yakalanan Alexsandr Raşpisçuk, Çer ~~-..................... ~~'!""'!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
novits suikastinin icrası için silah ge 
tirenlerdendir. Bu, diğer suikast maz 
nunu Leonid Lutidoviç ile beraber 
lisenin son sınıfından matrut talebe 
lerdendir. 

Frants Acenu lisenin 11 inci sını
fından ayni matr.ut talebelerden o
lup tedavide bulunduğu hastahane -
den kaçarak suikast fiiline iştirak 

etmiştir. 

Bu talebelerin sınıf muallimi olan 
lise hocası Orliu Litanu da suikast 
nmili ve tethişçi "Haç kardeşliği,, 
teşkilatından olması suçile tevkif e
dilmiştir. Ayni teşkilata mensup ol
maları cürmü ile 30 talebe daha tev 
kif edilerek sorguya çekilmişlt-rdir. 

Tarihe Karşı 
Vazifemiz 

(Ba,ı 1 incide) 
kendilerine doğru geldiğini, ko
nllfluğunu, gülüp ıaktüaıtığını 
görmüşlerdi. 

Atatiirke ait hatıra11ı olup da 
bunun Zf'rk ve şeref ini 8lrf ken
dine saklamak güçtür. Hattd 
bu hatıra ile övünmeyi de övün
melerin en temiz ve haklı bir 
şekli saymak ldzımdır. 

Yalnız şu uardır ki bir hatıra
yı dejenere etmden. mübalağa
sız ve yalansız nakledebilmek 
zannedildiği kadar kolay bir 
t}e11 değildir. 

lngiltere. 
Şimdi 
Uyandı 

(Başı l incide.) 

manya ve Bulgaristana kredi açmak· 
tan vazgeçtiler. Ve meseleyi yenideı 
tetkike mecbur oldular. 

* Nihayet geçen hafta Tuna ve Bal· 
kan memleketlerindeki Ingiliz - Al· 
man rekabeti Avam kamarasında 

münakaşayı mucip oldu. Mebuslar · 
dan biri şu suali sordu: 

"Almanya gibi bütün devleti• 
totaliter sisteme göre organize ol
mUf bir memlekete !carşı, Tun~ 

ve Balkan memleketlerinde reka
bet etmemize imkôn var mıdır?,, 
Bu suale denizler aşın Ticaret na-

zırı Mr. Hudson şu cevabı verdi: 

"Almanyanın Orta ve Cenubu 
Şarki Avrupa memleketlerinde 
muvaffak olufUnun sırrı şudur: 

Bu memleketler mahsullerini dün
ya piyasalanndaki fiyattan daha 
yük$eğe almak. Bunu, tabii, ken
di milletinin zararına olarak ya • 
pıyor. Ve bu metodu takip etmek
le de dünya ticaretine zarar veri
yor. Londra piyasasında Manitoba 
buğdayının tonu 7 lngiliz lirası i
ken o Balkan ve Tuna memleket
lerinin buğdayını 10 Ingilize alı • 
yor. Almanya bu memleketlerin 
pamuk, yün, hayvan, hububat ve 
sair mahsullerini o kadar yüksek 
fiyata kapatıyor ki, bu memleket 
müstahsillerinin mahsullerini dün 
ya piyasalanna sevketmelerine im 
kdn kalmıyor. 

"Almanya bu metodla o mem
leketlerde iktisadi ve siyasi nüfU% 
ve mtvkiini tahkim ediyor. Fakat 
bu yol iktisadi olmıyan bir yol • 
dur ve kendi milletinin aleyhinde
dir. Biz bu metodu takip edemP. • 
yiz. Bizim bu memleketlerde Al • 
man rekabetine karşı durmak için 
bulduğumuz yegane yol sanayiimi
zi Almanyanın karşı.nna bir kitle 
halinde çıkacak §ekild e organize 
etmekten ibarettir. Bunu paptıktan 
sonra Almanyaya JUnU di~eceğiz: 

"Eier bu metoda bir niha
yet Yermez, Ye Orta ve Cenu
bu Şarkt A vnıpada fiyat me
selesinde makul bir anl&flDJY& 
yanatmazsanız, aizinle ç.arpı

f&C&ğız ve aizi kendi oyunu
nuzla matlup edeceğiz. Bu 
memleket maliyece dünyada 
herhangi bir memleketten, fa
kat bil hana total iter devletler
den daha kuvveti" dir. Bu üe-
tünlük davayı kazanmamızı 

temine kifidil'. Şimdi aanayii
mizi organize etmekle metıu
lüz ve bunda muvaffak olaca
ğımıza da tüphemiz yoktur.,, 
Demek lngiltere Orta ve Cenubu 

Şarki Avrupa memleketlerinde Al • 
manya ile iktisadi nüfuz mücadelesi· 
ne hazırlanmaktadır. Asıl kavga bun 
dan sonra başhyacaktır. Ve bu mem 
leketlerin Alman iktısadi ve siya.si 
nüfuzundan kurtulması, ancak bu 
mücadelenin neticesine bağlıdır. 

Maznun Mihail Stanesko'nun sui
kastçilere, bomba ve tabancalar ve 
bir de kama verdği anlaşılmıştır. 
Miralay Kristesku'nun öldürülmesi 
jçn emri veren de budur. Yalan yalnız kast Ue olmaz. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!il 

"Haç kardeşliği,, ismindeki tethiş 

teşkilatı diğer maruf devlet adamla 
rının da öldürülmelerini kararlaş
tırdığı tesbit edilmiştir. 

Bütiin bu suikast suçlularının 
muhakemesi, gelecek haftadan iti-
baren hususi divanıharpler tarafın
dan bakılaacktır. Yeni kanunu esa 
sı ve Ceza kanunu mucibince hepsi
nin ölümle cezalandınlmalan iste
necektir. 

Olüm cezası, Rumanyada devlet 
adamlarına suikast yapanlar üzerin
de bu yıl mayıs ayındanberi tatbik 
edilmektedir. 

Olüme mahkum edileceklerden re
şit olanların ölüm- mahkumiyet
leri, alınan karardan 48 saat sonra 
hemen infaz edilecek kurşuna dizil~ 
ceklerdir. 

Adliye Nazın B. Diyamandi, zev
cesile beraber seyahat ederken Plo
eşti şehri civannda otomobili şiddet
li yağmurdan patinaj yaparak başka 
bir otomobille çarpışmıştır. Nazırla 

kansı ağır surette yaraJanmışlardır. 
Rumanya dıııhiliye nazın, son hl -

diseler münasebetiyle bir nutuk söy
liyerek ezcümie hükömetin yahudi 
meselesinde lıalihazırda pek büyük 
bir faaliyet ssrfetmekte olduğunu ve 
son derece müşkül olan bu mesele -
Din mtıalthane bir surette halll p • 

Kendimizin de farkında olma • 
dan hulus ile yaptığımız bazı 

yalanlar vardır ki çok kere öte
kilerden daha vahimdir. 

Hatıraları az çok delor'IM o
larak vermek zihnin garatılıfı 
icabıdır. Tasvir ettiğimiz in -
sanı daima kendi seviyemiz, an
layııımız ve utelderimize uy • 

Üstündağ 
Muhakeme 
Edilecek 

gun fikirler, duygular ve hare- Haber aldıltmıza göre Devlet Ş6-
ketlerle techiz ederiz. Aynen ruı heyeti umumiyesi Istanbuldald • 
tekrar ediyoruz sandığımız 8Öz otobüs meselesine dair hazırlanan 
leri çok kere kendi yaraştırma· tahkikat evrakının tetkikini bitirmif 
larımızdır. işin içine bir de ede- ve eski lstanbul valisi Muhittin u .. 
biyat kansırsa portre büabütün tündal ile sair ali.kadarlann lüzwmı 
dejenere olur ve ortaya aon ae- muhakemesine karar vermıştir. 

nelerin bazı tarih telrikal.ann· -----------
daki kahramanlara benzer mah· 
suller çıkar. ÇOCUK SAYFAMIZ 

Küçükler için hazırladığımız 
bu sayfa maalesef yanna kaldı. 
Küçük karilerimizden özür dile-

Halbuki Atatürk devrini ya· 
pıp geçm~ bir tarih çelıre81.n • 
den de ibaret değildir. Bil.Mda 
asıl devrini bundan sonra yapa-cak bir mesl.ek ve •iatemin oozu .._ _ _ _________ _ 

dır. Ifuuün lJ! 11.'!""ki 81.yaaf ve mize ve kendi tarihimize kartı 
har•ı timentu"!".z onun "'"'!" · bir borcumuzdur. 
zez ~atıralan .':f~~ bazı lıldr Bu mevzu hakkında 8Ö/lliye • 
ve •ozlerd~~ •uzülu~ ~kMaktır. ceği. olanlar, en büyük bir malı. 

Bunun ~ın Atatürb ait ha· UIM karfUll.nda gibi dai.ma dik
tınılara edebl11at w 'laa11al bnf 1uıUi w llfJlllula olma1c ınttbu-,.,.,,.._., .,,.,. ,.,,. . 
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Baş, Dif, Nezle, Grip, Romatizma;; 
Nevralii, kırıkhk ve bütün ağrllarınızl derhal keser. 

- icabında gii11de 3 kaıe ahnabilir. -

• f . 
inhisarlar Umum Müdürlü.ğü ilanları 

.\ 

Omi Mi:ktan Muhammen B. % 7,5 Eksiltme 
Beheri Tutan Teminatı saati 

Lira K. Lira K. Lira K. 

Elektrik motörü 2 adet 175.-
:motörü .. 0,5. 

350.- 26.25 14.-
• 3 " 75.- 225..-

B. lC. kudretinde 

• • "'2,. 1 
IB. K. kudretinde 

• 150.- 450.- 50.62 14.30 

8 675 
1 - İda~ İzmh Tütün fabrikası kıyım makineleri için 2 adet 

eletrtrlk motörü ile paket makineleri bandrol kısmı · in 3 . ıç ve paket kıs-
Jlll ıçin de 3 adet olmak üzere 6 adet elektrik motörü ıı:A~;;.. 1 . 

"bin ~- ı.uame en mu-
cı ce ayrı ayn pazarlık usuliyle satın alınacaktır. 

n - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatlan hizalannda 
gösterilmiştir. 

{:1 -
1 

Eksiltme l3.h939 tarihine rastlıyan cuma günü hi:r.alarında 
~ saatderde Kal bataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Ko
mısyonun a yapı acaktır_ 

nabi::. - Şartnameler parasız olarak her gjln sözü geçen şubeden ah-

V - Ebflmte:re iştirak tm k lst • . 
btaloğl t tldk e e eyenlerm flatsız fenni teklif ve 

ll annı e edilmek üzere ilıale gününden en geç bır hafta ev-
ve ne kadar İnhisarlar "Umum Mu-durlu'·gu· T''t- F b ik 1 Şı.rb • verilm J tek1ifI u un a r a ar esme 

d 
es ve erinın kabulünü mutazammın vesika almaları la· 

zmı ır. 

..,, VI - İsteklnerfn ek:s:ı1tme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7 5 
6 .. venme paralarlyl bı..J:ı. ' ' illn 

1 
e "1UAte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri 

0 unur. "8632 .. 
* 

1
_1 - İdaremlı:ln Yavşan ve Çamaltı Tuzlaları için memur, amele 

=~zumunda hafif yük naklinde kullanılmak üzere satın alınacağı ve 
bede~938 d.e iha.le edileceği ilan edilen 2 adet kamY.onetin muhammen 

tezyıt edılerek yeniden ve pazarlık usullyle eksiltmeye kon
muştur. 

min 
ll - Her Ddstnin muhammen bedeli 6000 lira ve muvakkat te-
atı 450 liradır. · 

l4 
3 
m - Eksiltme 19/XIl/938 tarilıine rastlıyan Pazartesi günü saat 

• O da Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım Komisyo
llU,Qda yapılacaktır. u.b:. - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı· • 

tekli vve --Ebntnıey~ fJth"&k ~~ istiye~le~ katal~klariyle karoseri 
terlr f dahil! taksırnatmı gostenr bir plan ıle benzın sarfiyatını gös
Tuz F ennt telı:ltflerini ihale gününden 5 gün evveline kadar İnhisarlar 

en fUbesine Yermeieri lazımdır. 
V1 - ~liler pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7 ~ gü
~ l>Ualariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 

unar. .. 8835., 

* Clnd Eb'adı mfktan Muhammen B. % 7,5 teminatı 
beheri 

Çnhtahta 
Lira Ku. 

400'X30X30 18 M') 
• • 400X28X30 8 • ) 

400X25X3 10 .. ) 
400X28X8 18 ) 

na..,___ tah 54 45.
Alıq ._,n ta 400X30X3o ıo M' 39-

tutarı 

Lira Ku. 

2430.-
390.-

Lira Ku. 

1 Ytıbnla eb'at mlkta 2820 211.SO 
naetre mikabı düz~ "YBzıh 54 metre mikabı çıralı tahta ile 10 

II - Muhammen ~~ta pazarlık UiUlile satın alınacaktır. 
mişttr. erile mu Vakkat teminatı hizalarında gösteril 

m - Pazarlık 12-XII-938 
H ele Kabatqta levazım tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 
yapılacaktır. ft mübayaat IUbesindeki alım komisyonunda 

iV - lateklilerin pazarlık için t yin 
me paralarile birlikte .... ır--da a edilen gün ve satte % 7,5 güven 
lamur. (8897) ,,__ adı eeçen komısyona ıelmeleri ilin o-

* I - İdaremizin Pqabahçe P'abrik 
tarlhbıde ihale edileceği ve bilahara eıc:~;da yaptınlacağı, 21/11/938 
len betonarme d" 1 1 _ meden kaldırılacaıı... ilan ed" 

. . oşeme er e sair muteferrik işlerin 5• • ı-
edilec:ejinden 1eniden kapalı zarf usul. le . fartnaınelen tadil 

II - Heyeti umumiyesinin ke§if ~eli e;;~~~e konulmuştur. 
ftkkat teminatı 1140.18 liradır. · a 40 kurut ve mu-

m - Eksiltme 26/12/938 tarihin 
ıs de ltabataşta Lev M" e rastlıyan Pazartesi günü saat 
da yapılacaktır. amn ve ubayaat Şubesindeki Alım Kornisyonun-

IV - Şartname, ketif ft projeler 76 kunı bed ı . 
hiarlar Umum Müdilrlüğü Levazım .. § e mukabilinde Jn. 
ve lzmir BaJ Müdürlüklerinden alına ve Mübayaat Şubesiyle Ankara 

V - Eksil . ~ilir. 
lıendis veya ~ = :. ı::::::n diplomalı yüksek mü
h b · - h ' arı takdirde ayni evsafı 
aız ır mute assısı inşaatın sonuna kadar daimi olarak . 

hmduracaklanm noterJikten musaddak bir taahhüt ka ı~ıb~şında b~
etmelerl ve bundan başka asgari 10 000 liralık b ğı ile temın 
olduklanna dair fenni evrak ve ~ini ihal ~ giünbdi inşaat .. yapmış 
lin k 

._ ,_. e gun en 8 gun evve-
e adar uınısarlar Umum Müdürlüğü İnpat Şubesine ibraz ederek 

aynca bir fennt ehliyet vesikası almalan lizımdır. 
VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik De V cf maddede 

yazılı ~at şubemizden alınacak ehliyet vesikası ve % 7,5 güvenme 
parası makbuzu veya banka teminat mektubunu, ihtiva edecek olan 
kapah zarfların eksiltme günü en geç saat 14 e kadar yukancla adı ge.. 
~ Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi ıa-
zundır. (8928) 

TAN 

Levazım Amirliği Satmalma 
Komisyonu llCinları 

150 adet tahta ıskara 5-12·938 
pazartesi günü saat 14 de Topha· 
nede Istanbul Levazım am~rliği 
satınalma komisyonunda kapalı 
zarfla alınacaktır. Tahmin bedeli 
5325 lira ilk teminatı 399 lira 37 
kuruştur. Şartname ve nümunesl 
komisyonda gorülebilir. isteklile
rin kanun] vesikalarile beraber 
teklif mektuplarını ihale saatin
den bir saat evvel komisyona ver
meleri. (382) (8661) 

• 5500 metrelik gömleklik poplin 
14.12.938 Çarşamba günü saPt 14 
de Tophanede Levaz}m amirliği 
Satınalma komisyonunda pazar -
lıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 
4840 lira teminatı 726 l'radır Nü
rnunesi komisyonda görülebilir. 
İsteklllerin kanuni vesikalarile 
beraber belli saatte komisvona 
gelmeleri "411., "887R,, 

* Levazım Amjrliğinc bnlh mües-
ıesatı i~in 25500 kilo çubuk. 255(10 
kilo kesme makama. ve 6250 kilo 
tel, ve 6250 kilo apra şchriycsinin 
kapalı zarfla eksiiunesi 12/12/.938 
Pazartesi günü 5aat 15 de Topha· 
nede Istanbul Levamn amirliği 

satınalma komisyonurıda yapıla

caktır. Hepsinin tahmin bedeli 
12362 lira 50 kuruşt.ur Ilk temina· 
tı 928 lira 69 kuruştur. Şartname 
ve nümuncsi komi<>yonda gbrü1iır. 

isteklilerin kanuni vesikalarile 

beraber teklü mektuplarını ihale 

saatinden bir sae&t evvel komisyo-
na 'Yermelerl. (379> \8554) ... 

Ordu hastahrınaleri fcin 250 a
det sofra ortüsiinun açık eksiltme
si 12/12/938 Pazartesi günü saat 
14 de Tophanede Istanbul Leva· 
zım amirliği satına1ma komisyo
nunda yapılacaktır Tahmin bedc-
li 875 lira, ilk U?nıınatı 65 lira 62 
kuruştur. Şartnn.mesı ve nümune
si komisyonda gortllür. Isteklilerln 
kanuni vesikalarıle beraber belli 
saatte komisyona l{elmelcri. 

(378} (8553) 

* Bin çift beyaz kadın çorab116-
12-938 cuma günü saat 14 de 
Tophanede Levazım amirliği sa· 
tınalma Ko. da açık eksiltme ile 
alınacaktır. Tahmin bedeli 360 li-
ra ilk teminatı 27 lira beş kuruş. 
tur. Şartname ve nümunesi Ko. da 
göriilebilir. İsteklilerin kanuni ve
sikalarlle beraber belli saatte Ko. 
na gelmeleri (384) (8697} 

* On bin adet yastık kılıfı 16-
12-938 cuma günü ~aat 14,30 da 
Tophanede Levazım amirliği satın
alma Ko. da açık eksiltme ile ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 4200 li
ra ilk teminatı 315 liradır. Şart

name ve nümunesi Ko. da görüle-
bilir. İsteklilerin kanuni vesikala
rlle beraber belli saatte Ko. na 
gelmeleri. (387) (8700) 

* Ordu hastaneleri için 5000 a-
det yüz havlusu 19/12/938 P11zar
tesl günü saat 14 te açık eksiltme 
ile alınacaktır. Tahmin bedeli 
2250 lira ilk teminatı 168 lira 75 
kuruştur. Şartname ve nümunesi 
Ko. da görülebilir. İsteklilerin ka
nuni vesikalarile beraber belli sa
atte Komisyona gelmeleri. 

"383,. "8696., 

* Ordu hastaneleri için 500 adet 
bornoz 19/12/938 Pazartesi günü 
saat 14,30 da Tophanede Amirlik 
satın alına komisyonunda açık ek
siltme ile alınacaktır. Tahmin be
deli 2750 lira ilk teminatı 206 Ura 
25 kuruştur. Şartname ve nQmu
nesi Komisyonda görülebilir. İs

teklilerin kanuni vesikalarile be
raber belli saatte komisyona gel
meleri. (386) (8699) 

* Elli çift altlı ve üstlü ranzalı 
k~ola 12-12-938 pazartesi gü
nu saat 14,30 da Tophanede Istan
bul Levazım lınirliği satın alma 
komisyonunda pazarlıkla eksil~ 
meal yapılacaktır. Tahmin bedeli 
1050 lira, teminatı 157 lira 50 lru
ru,tur. Şartname ve nümunesi ko
misyonda görülür. Isteklilerln ka
nuni vesikalarile beraber belli 
saatte komisyona gelmeleri. (401) 

(8817) 

Nakliye okulunda mevcut 2500 
adet boş benzin tenekesi 15.12.938 
perşembe günü saat 14 de Topha
nede İstanbul levazım amirliği sa
tınalma komisyonunda pazarlıkla 
arttırması yapılacakhr. Tahmin 
bedeli 225 lira, teminatı 33 lira 75 
lmruştur. Tenekeler Orhaniyede 
nakliya okulunda görülür. İstekli
lerin belli saatte komisyona gel -
meleri. (413) (8899) 

* Ölçme alayında mevcut 1200 a-
det boş benzin tenekesi 15.12.938 
perşembe günü saat l4 de Topha 
nede İstanbul levazım amirliği sa· 
tın alma komisyonunda pazarlık -
la arttırması yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 180 lira teminatı 27 u;adır. 
Tenekeler Davutpaşada Ölçme A. 
da görülür İsteklilerin belli satte 
komisyona gelmeleri. (414) (8900) 

* Ordu sıhhiyesi için (zerk edile-
cek mahluller hakkındaki eaacı 

kimyaker Mustafa Sunerin) kitabın 
dan 200 adet 14.12.938 çarşamba 

günü saat 14.30 da Tophanede LV. 
amlrllği satınalma komisyonun -
da paurlıkla alınacaktır. fsteklile 
rln belli saatte Ko. na gelmeleri 

(416) (8902) 

* Ordu için nümunelik biri Balor 
diğeri galvanizli saçtan olmak üzere 
iki adet su fıçısı yaptınlacaktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 14.12.938 çar 
şamba günü saat 15 de Tophanede 
İst. Le. amirliği sahnalma komis -
yonunda yapılacaktır. İsteklilerin 

belli satte komisyona gelmeleri. 
(412) (8898) 

* 8614 metre lastik kaytan 13-
12-938 Salı günü saat 14,45 te 
Tophanede levaı:ım amirliği satın 
alına komisyonunda pazarlıkla a
lınacaktır. İsteklilerin belli saatte 
komisyona gelınelerl. 

"420,, .. 9016,, 

* Süvari Binicilik Okulu için 20 
ton yataklık saman (sap halinde 
saman) veya ot alınmak üzere l 4/ 
12/938 Çarşamba günü saat 14,15 
te Tophanede levazım amirlği sa
tın alına komisyonunda pazarlıkla 
eksiltmesi yapılacaktır. Alınacak 

yataklık saman veya ot evsafı Ko. 
misyonda görülebilir. fsteklilet"ln 
bent saatte temlnatlarile beraber 
komisyona gelmeleri. 

"423 "9019 " " • 
2000 kilo kaşar peyniri 2000 kf. 

lo beyaz peynir 16/12/938 Curna 
günü ~t 14,15 te Tophanede le
vazım amirliği satın alına komis
yonunda pazarlıkla alınacaktır. İs 
teklilerin belli saatte teminatı ile 
beraber komisyona gelmeleri. 

"422,, "9018,, 

• Müteahhit nam ve hesabına 25 
çift altlı ve üstlü karyola 15/12/ 
938 Perşembe günü saat 15 te Top 
hanede levazım amirliği satınalma 
komisyonunda pazarlıkla alına

caktır. Tahmin bedeli 575 lira ilk 
teminatı 43 lira 12 kuruştur. Şart 
name ve nümunesi komsyonda 
görülebllr. İsteklilerin kanuni ve
sikalarile beraber belli saatte ko
misyona gelmeleri. 

"419., . "9015,, 

• 2500 kno salça lS.12.938 Per-
§embe günü saat 14 de Tophanede 
Levazım imirliii Satınalma ko -
misyonunda pazarlıkla alınacak -
tır. isteklilerin kanuni vesikalari
le beraber belli saatte komisyona 
gelmelert "421,, .. 9017" 

TAM 
Matbaası 
Kitap, ıazete, mecmua Ye 

her türlü tabı, cilt Ye ldi.fe 
itleri JÇdır. 

TAN Matbaan • latanhul 

Telefon: 24310 

10 - 12 - 938 

Harici Askeri Kıtaat ilanları 

Kor mıntllkasında iki ve Çorluda 
iki top hangarının münakasası ka -
palı zarfla y2peacaktır. İhale günü 
16.12 938 cuma günü ı;aat .16 dadır. 
Kırklarelinde yapılacak gar•jlann 
ilk pey parası 4180 lira ve Çorluda 
yapılacak '!&ra1lann ilk pey parası 
4066 liradır Her ild yerde yapılacak 
garajlara b~rden talip olanlar için de 
ilk pey parası 6997 liradır. Şartna -
me ve projt>sini almak ve görmek is 
teyenler bnuni bedel mukabilinde 
Çorlu Kor ıatınalma komisyonundan 
alabilirler Taliplerin kanunun 2-3 
cü maddelerindeki belgelerle birlik
te belli gün ve saatten bir saat evvel 
teklif mektuplannı Çorluda Kor Sa
tınalma ko!llisyonuna vermeleri. 

(667) (8655) 

* Karaköse için 200 ton kağızman i-
çin 215 ton Iğdı .. için 175 ton Sürba
hnn için 17 5 ton fabrika unu kapalı 
zarfla ayn ayrı~ksiltmeye konul -
muştur. Karıutöse için alınacak unun 
tahmin bedeli 2~00 lira ilk teminatı 
2100 lira Kağızman tçhı alınacak U· 

nun tahmin bedeli 32250 Ura itlt te
minatı 248~ lira 75 kuru~ Iğdır t~n 
tahmin bedeıi 2887!5 lira ilk teminatı 
2165 lira 62 kuru§ 50 santim Sürba
han için alı:ıacat. unun tahmin bedeli 
28875 lira ılk teminatı 2165 lira 62 
kuruş 50 santimdir. Eksiltmeler 
16.12.938 cuma günl1 'Erzineanda As. 
Satı:& alma Ko. da yapılacaktır Ka
rakösenin eksiltmesi saat 10 da Silr
bahan saat 11 d~ Iğdır saat 14 de Ka
ğızmarun s:ıat ı:; tedir. Teklif mek
tuplan işbu saatlerden birer saat ev
vel Ko. başkanhğına verilmiş veya 
posta ile gôndenl.mlş bulunacaktır. 

ŞartnamPleri her gün Ko. da görüle
bilir. (8641) * 

Zara garnı:ronu için 205 ton un 
19.12.938 saP.t 14 de kapalı zarfla 
eksiltmesi yepıhcaktır. Tahmin be -
deli 28700 lira ilk teminatı 2152 bu
çuk liradır Sartnamesi Zaıı&da Ko. 
da görülebUir. t~1eklilerin kanuni ve 
sikalarile ~r teklif mektuplan
nı ihale saatindt-rı bir saat evvel Ko
misyona verme!E'ri (663) (8638) 

• Hayvanat için çok miktarda nal 
mıhı alınacaktır. Şartnamesini gör
mek istiyenler 21-12-938 tari
hine kadar Ankarada M. M. V. 'Si

hn alma komisyonuna müracaat
lan. (692) (8905) 

* Eksiltmede olan i§ 492 ton Kırk 
lareline ve 123 ton Vizenin buğ· 
dayının öğütülmesidir. İhalesi ka
palı zarfla 29/12/938 Perşembe 

günü yapılacaktır. Saat 11 dedir. 
Kırklarelin~n muhammen bedeli 
2 kuruş 6 santim 2 kuruş 15 san
tim de Vizenindir. Şerait ve evsa
fını okumak istiyenler hergün ko
misyonda okumalan ve fhale5ine 
taliplerin saatinden evvel teklif 
mektuplannı Tekirdağında satın 
alına komisyonuna vermeleri. 

(708) (9014) 

* Vlze garnizonu ihtiyacı tçtn 
16000 kilo, kışlık yulaf 1000 kilo 
10 No. çekirdeksiz kuru üzüm 
1500 kilo yemeklik tuz 23/12/938 
günü pazarlıkla satın alınacaktır. 
Nümune ve evsafına göre istekli
lerin Vizede As. satın alma ko
misyonuna müracaatlan. 

.. 707,, "'9013,, 

* Beher tanesine tahmin edOen fi-
at 7 kuruş olan 1,000,000 adet ma
kara ipliği kapalı ı:arfla eksıttme
ye konulınuştur. İhalesi 6/2/939 
Pazartesi K{inü saat 11 dedir. İlk 
teminatı 4750 liradır. l!!vnf ve prt 
namesi 3SO kuruta Ankarada Ko. 
dan alınır. Eksiltmeye girecekle
rin 2490 sayılı kanunun 2 - 3 cü 
maddelerinde pterilen vesaDde 
teminat ve teklif mektuplannı 

ihale ıaattnden bir saat enel An
karada M. M. V. satınaJma Jromls
yonmıa vermeleri. '697., •8958., 

* Beher tanemıe tahmfn edilen 
flatı yedi kuruş olan 58248'7 tane 
makine makaraıfle 103115 tane el 
lşt makal'Ul kapalı urfla mftna
kasav11 konulmuştur. İhalesi 9 Şu
bat 939 Perıembe gflntl tut 11 de
dr. tık teminatı 3599 lift 45 ku
rqtur. Evsaf ve prtnamed 240 
1nmıf mukabilinde M. M. V. atın 
alma komilyonundan aluur. Ek
siltmeye gireceklerin 2490 ayılı, 
kanunun 2 - 3 6ndl nuıddelerin
de gösterilen vesaikle teminat ve 

den en az bir saat evveline kadat 
An.karada llıl. M. V. satınalına ko
misyonuna vermeleri 

"704,, ••8963 .. 

* Beher metresine tahmin edilell 
fiatı 575 kUI'U§ olan 15500 ınetre 
kurŞ11ni kaputluk kumaş ]tapab 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. t: 

. u 
halesi 12/1/939 Perşembe güJl06 
saat 11 dedir. İlk teminatı 57 
lira 25 kuruştur. Evsaf ve şartıı~· 
mesi 450 kuruşa Akarada Koınil" 
yondan alınır. Eksiltmeye gireCek'" 
ler 2490 sayılı kanunun 2, 3 ünci 
maddelerinde yazılı vesaikle te
minat ve teklif mektuplarını i,b.

le saatinden bir saat evvel ,Anltr 
rada M. M. Vekaleti Satın.alın• 
Komisyonuna gelmeleri. 

"696,, "8955 .. 

• Beher metresine tahmin edile' 
fiatı 380 kuruş olan 8500 ınett' 
lacivert kumaş kapalı zarf usuli; 
münakasaya konulmuştur. th•! 

0 5İkincikanun 939 Perşembe P!!. 
saat 11 dedir. İlk teminatı 2V"' 
lira 50 kuruştur. Evsaf ve şartrı; 
mesi 162 kuruş mukabilinde · 

M. Vekaleti Satınalma korniSY00 

nunda verilir. İsteklilerin k•~ 
nun 2, 3 üncü maddelerinde Y~ 
vesikalarla teminat ve teklü .ıııel' .. 
tuplannı ihale saatinden bir -: 
evveline kadar Ankarada M. • 
Vekaleti Satınalma KomisYon~ 
vermeleri. "698,, "8957,. 

Beher çiftine t!"hmin edilen f1't 
445 kuruş olan 32000 çift okılt 
kundurası kapalı zarf usullyle e~İ 
siltmeye konulmuştur. İhalesi .f 
1/939 Çar§8mba günü saat 11 de
di?'. İlk teminatı 8370 liradır. tt-

}.fl'" saf ve §art namesi 'il 2 kuruşa 
karada Komisyondan alınır. ~ 
siltmeye gireceklerin 2490 say ..... 
kanunun 2, 3 cü maddelerinde yr 
zıh vesailcle beraber teminat ~ 
teklil mektuplarını ihale saat: 
den bir saat evvel Ankara<i• 
M. Vekaleti Satınalma Koın~ 
nuna vermeleri. "699,. ''895 " 

* Beher metresine tahmin ediJ'O 
flat 575 kuruş plan J.3200 ~ 
elbiselik Gabardin kumaş k•P'oı
zarl usulile münakasaya koJl 
muştur. İhalesi 7 /l/939 cuına~ 
si günü saat 11 dedir. İlk terniıt• sl 
5045 liradır. Evsaf ve şartna~~a 
380 kuruş mukabilinde Ankar-
Komisyondan alınır. E)tsil~ 
gireceklerin 2490 sayılı kanurııl 
2, 3 cü maddelerinde göSteril~ 
vesa·kle teminat ve teklif ınek:. 
lannı ihale saatinden bir saat 
vel An karada M. M. V ekileti ~ 
tmalma Komisyonuna vennele 

"700,. "8959.ı 
• • 11-

Beher kilosuna tahmin edile" 
at 249 kuruş olan 70000 kilo g.tS 
sabunlu kösele kapalı ı;arf ~ 
münakaıaya konulınuştur. ıııaı--
3/1/939 Sah günü saat 11 d~ 
İlk teminatı 9965 liradır. Evsaf jJIJt' 
şartnamesi 872 kuruş mukab ıt• 
de Ankarada komisyondan alıt' yı1' 
Eksiltmeye girecekler 2490 ~göl_ 
kanunun 2, 3 cü maddelerinde ul 
terilen vesaikle teminat ve ~ b#' 
mektuplannı ilıale saatindeıt ; 
saat evvel Ankarada M. M. "1 
Jeti Satınalma Komisyonuna ~ 
meleri. "701,, "8960,, 

• fl 
Beher kilosuna tahmin ed~e1' _.. 

yatı 92 kuruş olan yüz bin kU~ 
deyağı kapalı zarf usuliyle "'1~ 
kasaya konulmuştur. fhale9' 

11
4 

Birlncik!nun 938 Perşembe gi1 s!6 
saat 11 dedri. İlk teminatı 5 (jO 
liradır. Evsaf ve şartnamesi 4

1,. 
kuru, mukabilinde M. M. \TeltA 1J" 
ti Satınalma Komisyonundan ;gO 
nır. Eksiltmeye gireceklerin 2 

1,. sayılı kanunun 2, 3 ilncü rrısdde ,c 
rinde gösterilen vesa "k le teınfl' tlJI 
ve teklif mektuplannı ihale ss• d• 
den en az bir saat evvel Antcsrl r 
M. M. VekAleti Sabnalms J{ofil""~ 

""~"-~ yonnnR vermeleri. "703. .-
.............. ~l 

Terzi ve Şapkacı 

ESVET 
Atelyesinl İstiklAl caddd~ 

'lerM Mallar Pazan kaJ1l' 1ı11 
hususi daireye naklettiğini ,_ 

:nü§'terilerine bildirir. 
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jJBULBAR Sı\UIK 
Yakın Tarihin En Esrarlı Çehresi : 26 

Zaptiye Nazırı Fazla Israr Etmedi 
~CIVeriyle Çağırttığı iki Hafiyeyi Bana Göstererek 

Onlarla Beraber Çahşabileceğimi Söyledi 
111~aıır paşa, muhataplannda sev 
•'Qen · letj . zıyade korku uyandıran göz-
diJt ıle bir kaç defa yüzüme dik 
bi baktıktan sonra biraz güler gi 
le Oldu. Sert bakışlarının tamami
bir tıddına gayet tatlı ve yumşak 

&es ve belirgin bir arap şivesile: 
- Pekala efendim. 

«. Jledi ve yer göstererek ikimizi 
'°'2ı lı:ar~ına oturttu. Yüzündeki 
n,,., Urtkanlık tamamiyle geçmişti. 
~14!ef bir yüzle bana bakarak: 
4-- Efendi oğlum. dedi. İstanbul 
~~ için kalmak istemiyorsun 
b bakayım bana. Burada sevgi 
~işahımıza, devlet ve millete 
Jıoı ?i hizmet edebilirsin ve bol 
\i1ükifatını da görürsün. 
1 aver Mahmut bey benim ce • 
~ vap vermeme meydan bı -
~dı. Giılümsiyerek yüzüme 
dıt... :_tan sonra zaptiye nazırına 
....,llClu. Ve: 

~ Pap hazretleri. dedi. Bizim 
~da çok ısrar etti. Fakat dağ
"ııt . ormanlann ıssızlığına, ses -
'- line ve biraz da serbest haya
'lhfan Mehmet Sadık efendiyi 
~bYın tekeJlüfü ve resmiyeti, İs 
)'ta Ulun kalabalık ve gürültülü 
~ h Ylfl birden bire sıktı ve şa§lrt
' er~alde. yapılan ısrarlara rağ
~ hır türlü kalmak istemiyor. 
~ lı:etnıeap efendimiz, bir ay ka
"' İatanbulda çalıştıktan sonra 
~ıe gitmesine müsaade ve irade 

l'Jrıuşlar. 

~Evet, dün akşam sarayda 
~ tip_ p'lşa da söyledi bunu 
~~ Soz aramızda, nail olduğu 
'&p li. ldtf~nu kendine çok gö
tôıı:e~ı çevıren böyle tox ve pek 
~ nun bir eşine bunca sene
'tesadüf etmediğim için bu a
'dC41ızın hali de dileği gibi 
it) e derin bir hayret ve merak 
,~dı doğrusu. Onun için bir 
~' lormek istedim. Bilir misi· 
~ · Su gibi adamlardan hizmet 
Ilı-. ~llt ve fedakarlık beklenebi
~bı llııu ve Mehmet Sadık efen
~er halde fstanbulda alıko
\ lüzumunu akpm bafka
)'~ l>llfaya da söyledim. Gönlünü 
~b muvafakatini al da §Cvket
\; a arzedeyim, dedi. 
( etiınde duramadım. Zaptiye 
~azırının bu sözleri, bende 
~~e karşı ölüm cezası hükmü 
~ gibi acı bir tesir bırak
' :Fırlayarak kalktım ve iki 

ilerledim. 

~Paşa hazretleri, dedim. Ben 
~ kabahat ve cinayetlerimin 
ı.... ...,laııınası ile Padişah haz:ret
~Qıbı çok yüksek ve unutulmaz 
'- ~~cüh ve lutfuna uğradım. 
~Yük v~. eşsiz mazhariyetin 
~~Ye şükran borcunu öde
~ . zandığım teveccüh ve il· 
....._~ liyakatimi göstermek lazım -,.. rrı·, lf ı ... 
-._ ~- paşa gözlerini açıp yüzü-
'~. Gülürnsiyerek: 

' İ)i ya işte, dedi. İstanbulda 
~·~~~~acağın hizmetlerle padi
-,.~~ şükranını öder, hem de 

....._ 1lli gösterirsin. 
~~l>lrılınayınız paşam, ben İs
\:.it '111 yabancısıyım. Burada 
L~ Yapamamaktan ve hele yap
~ işi beğendirememekten çok 
:'."t- ıı!0rtun. Siz de bilirsiniz ki, 
~lılıtn~ı kendi çöplüğünde öter. 

)a ıı burada zaptıye nazırlı
SP&rsınız ama Balkanda eşkı
' \7 beceremezsiniz. Yalvanrun 
L Ji~ ~~urna engel olmayınız. 
~ ~ozierime kahkaha ile gü
Nı ik .Paşa daha ziyade ısrar 
~" · Bızi yanında yarım saat 
~~e daha alıkoydu. Benimle Trak 
.,:~ ?dakedonyadaki eşkıyalık 
~' arı üzerinde görüştükten 
"- b~'Verini çağırttı ve kulağı
~'' b lşitemiyeceğimiz kadar 
~ lo azı şeyler fısıldadı. Beş da-
" Utı rı~a odaya ezile büzüle gi

"•: li\'il memuru bana göster-

' lşt h..-•. ~ Bana, iki becerikli arka-
-.atnin de eline. aözüne. ku-

Llirne V alw Refit Ptlf'I 

lağına ve diline güvenebilirsin. 
Dedi ve onlara da beni göster

di, ciddi bir tavırla: 
- Efendiler, dedi. Şu dakika

dan itibaren Mehmet Sadık efen
diyle beraber Gazi Ethem paşa 

hazretlerinin maiyet ve emrinde 
çalışacaksınız. Verilen emirlere, 
vazifelere daima ve son derecede 
dikkat ediniz. Ve beni utandırma
yınız. Haydi göreyim sizi. Cenabı
hak hepinize hayırlı muvaffakıyet
ler ve padişahımız efendimiz haz
retlerine sağlıkla uzun ömürler ih-
san buyursun. . 

Hepimiz amin dedik, nazır pa
şayı sel~ladık ve odasından çık
tık. 

Z aptıye nazırının bana arka
dq olarak verdiği ikinci ko

miser Tırnovalı Hacı Mehmet ve 
Debreli Sadık efendilerdi. İkisi de 
gerçekten gözü açık ve fakat tok 
ve pek, kulağı delik memurlardı. 
Bu arkadaşlarla tam bir ay dolaş
tık. İstanbulun köşe ve bucakla
nnı aradık ve taradık. İsim ve re
simleri bize verilen Bulgar koml
tacılarmı bular.1adık. Çünkü yok
tu ve olamazdı. 

lhtilil komitası bütün kuvveti
ni Trakya ve Makedonyada topla
mıştı. Faaliyetini olduğu gibi bu 
havaliye hasretmişti. Oralarda çe
virdiği entrikalar, döndürdüğü do
laplarla gaye ve maksadının ilk 
kısmını lüzumundan, çok fazlasile 
elde etmişti. 

Avrupa devletlerine, Trakya ve 
Makedonyada güvenlik olmadığı 

ve bu havaliyi Osmanlı hükume
tinin idare edemediği ve hatta e
demiyeceği fikir ve kanaatini ha
sıl ettirmi~i. Yabancı devletlerin 
kanştıncı parmaklarını Trakya ve 
Makedonya işlerine sokturmuştu. 
Bulgar istek ve umaylarµıa el al
tından yardım edecek bir çok ya
bancı subayların jandarma espek
terliği ödeviyle Rumelide yerleşip 
çalısmalan işini pekala başarmış
tı. Bu durumda ihtilal komitası için 
İstanbulda gizli teşkilat yapmak, 
çeteler kurmak ve hele korkuldu-
ğu gibi Osmanlı padişahına karşı 
suikast teşebbüslerine girişmekte 
maksat ve menfaat yoktu. Her 
şeyden ürküp korktuğunu anladı
ğım padişahı acı bir vehim, saray 
erkanını yersiz bir korku sardığı
na hükmetmiştim. Hepsine de ay
n ayn acımış ve içlenmiştim. 

• J şe başladığımızın üçüncü gü-
nüydü. Arkadaşlarla birleş

mek üzere konaktan çıkacağım sı
rada Ethem paşa beni odasına ça
ğırttı. Her günkü gibi hal ve ha
tırımı sorduktan sonra küçük bir 
fotoğraf uzattı ve: 

- Bak oğlum ,dedi. Fehim pa
şa bu komitacının İstanbulda bu
lunduğunu ısrarla söylüyor, ta
nır mısın sen bu adamı? .. 

Resme dikkatle baktım. Bu, üç 
sene evvel binbaşı Hamit ağanın 
Demirhisarda canını cehenneme 
gönderdiği "Nikolof,, adındaki ser
seri idi. Güldüm ve: 

- Evet paşam, dedim. Çok iyi 
tanının. İsmi Nikolof'tur. Serez 
köylülerindendir. 

Mu.tala Aril Bey 

Ethem paşanın daima gülen yü
zü büsbütün şenlendi ve pek ke
yiflendi. Sevimli gözlerini açtı ve: 

- Şu halde ,dedi. Bu adamı 
senden isterim. 

İşin içyüzünü biraz anlar gibi 
olmuştum. Sırmalı şeytanlar pa
dişahı ölmüş komitacıların resim
lerile korkutuyorlardı. Resmi u
zattım ve: 

- Paşam, dedim. Bu adam üç 
sene evvel Demirhisarda binbaşı 
Hamit ağa müfrezesile yaptığı bir 
müsademede vuruldu ve öldü. Ce
nazesi üç gün hükumet konağı ö
nünde asılı durdu. Bunu bütün Se
rezliler bilir. 

(Devamı var) 

GENÇLiK 
Ağızdan ilôç kullanmak, gil7.e1-

leşmek iç:n düzgün sürmekten bile 
kolay olduğu için, ~şe içinde bir 
sudan yahut kutu içinde haplar
dan g'~lice kullanarak e'liyetsizce 
gençleşmek öteden heri insanların 
pek ziyade istedikleri bir şeydir. 

Meshur İngiliz filozofu Bakon 
insanların hu siddetr• arzusunu bil
diği kin, altının zehirlemeden 
içilebilecek bir şekli bulunahilsey
~ ihtiyarlamamıya da çare bulu
nurdu, diye gençlik meraklılanna 
umut, zengin olmak istiven kimva
kerlere de gayret verm

0

işti. Um.ut
la gavret bir araya gelince dağlan 
bile devirmiye yet'ış'rse de ebedi 
genelik verecek altın suyu hala 
bulunamadığından onun yerine a
çık gözlii gençlik mUtehassııılan 
tiirlü tiirlii gençlik haplan ve genç 
lik iksirleri icat etmMerdir. 

Şimdi, gençlesmck icin hormon 
çıkaran dahili guddclcrden yanıl
mış itaf.'lar vutmak, yahut onlar
dan cıkarılnn hormonlan sınnga 
etmek moda olmuştur. Ancak, hun 
lar Voronof aıııısı gibi iki defa acık
lı olmamakla beraber, gene epev
ce pahalı \"e zaten tl'sirleri de c~k 
defa şiiphcli ilnçlar olduğundan 
bazı h('kimler daha ucuz ve daha 
kolav ilaclarla gençleştirmek yo
hmu aramaktan vazgeçememişler
dir. 

Genelik verdiği iddia olunan 
ilaçlardan biri öteden beri bildiği
miz arsenikti". Bu ilacın insana 
genelik verdiği bir mahkemede 
mevdana çıktı.,ndan anlatmıya 
dl'ğer: Bir tar'IJıte Viyanada ter
biyesiz bir hizmetçi kız hanımına 
gar8'l bağlıyarak onu zehirlemek 
kasti~·le yiyeceklerine Har azar 
at'l'lenik karıstırır. Halbuki hanım 
zehlrden rahatsız olacağı yerde 
giinden ı?Üne dıılıa gendeşir ve da
ha gfizelleşir ... Üst tarafını elhette 
sormaz ve isin neden mahkemeye 
dfüıtiiğilnfi tahmin edersiniz. 

Zaten eski Avusturyanın bazı 
taraflannda köylülerin atlannı u
zun ve parlak tüyln yaparak ~
zellestinnek, evlenecek delikanlı
lan da kuvvetlendirmek ve nn· 
landınnak için arsenik yedirdilde
ri methurda. Köylerde şöhret ha-

9 

ıııııFIDı. 

HDKAVE 

KOY ALEMi 
YAZAN: Hallliarnaı Baldiçısı 

•!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~ı 

Ertesi günü, Uzun Fatmanın 
düğünü olacaktı. Kocam. -

nın evine götürülecekti. Annesi 
evlilik hakkında ona son nasihat
leri veriyordu. 

Cihazı arasına dört tane harup 
sopası konmuştu. Bunlar kocası -
nın evinin spkak kapısının ardına 
dört çividen ayn ayn sarkıtılacak 
lardı. Kocası eve girerken aklına 

kansını dövmek eserse, bir sopa a
ramakla vakit kaybetmiyecek, ve· 
sopalardan üçünü de karsının sır -
zır bulacaktı. İşte böylelikle koca
nın hakkı kansına geçmiyecekti. 
Çünkü Fatmanın kocasının hakkı, 
dövmek ister istemez, hemencecik 
kansını da sopalan da önünde ba
tında kırsa bile dördüncüsü ha -
zır bulmaktı. İşte Fatrnanın anne
si tarihi kadimden beli. evlilik ha 
yatının dört başı mamur olması l -
cin o hayatın üzerine kurulu bulun 
duğu bu dört direğin, bu dört so -
panın hikmetini anlatıyordu. 

Uzun Fatmanın çok sağlam bir 
gövdesi vardı. Üç kız olarak pınar 
dan geçecekleri zaman, ötekiler a
yaklannı ıslatmasınlar diye, Uzun 
Fatma ikisini de birden sırtlar; solu 
madan, gık demeden karşıya taşır
dı. Yaşı ancak on sekiz olduğu hal
de, yaradılış onu yaratmak için kul 
landığı et ve kemikte hiç cimri dav 
ranmamıştı. Yüksek boylu ve ge
nişti. Ve bunca boy, bos ve kıyım 
cömertliğine rağmen bir heykel 
kanıı.r mükemmeldi. 
onu görünce ormanlar ilihesi 

Diyana şalvar giyinmiş sa
nırdınız. Sırtındaki elbise örtmek
te olduğu o mevzun, kuvvetli, zen 
gin, vücudun göğüs ve kalçalar -
daki tazyikiyle patlarcasına gerili 
yor, ve kılıkladığı gövdeyi zapte
demiyordu. Hem de kız mermer 

ILAÇLARI 
lan arsen:k o dava ilzerie şehirde 
de şöhret bulunca, tabii, bir ~ok 
yerlerde ona karşı bUyUk ntbet 
gösterilmiş ve gendeşmek mak
sadiyle aneni.k kullanan b lr çok 
menklılar olmuştu. 

Arseniğin insanı kuvvetlendir
diği, semirttiği şüphesizd'.!'. Bun
laT da genelik alametleridir. An
cak bu alimetin --gençleştirmek 
bakımından- bilyUk bir mahzuru 
vardır: Onu kullanmak için insa
nm böbrekleri sağlam olmak ll
:mndır. İhtiyarlarda da satıam 
böbrek kolay kolay bulunmaz.
Bunun için e,neniğin faydası ger
cekten ihtiyarlan genc1eştinn've 
değil, daha genç iken htiyar gibi 
görünenler~ ,;ençlik manzarası 
vermekte olabilir. 

Genrlik ':IAclanndan biri de ~e
liktir. Onun da kan yapan uzu"la
n tenhih ederek insanı kuvvetlen
dirmiye, unlandırmıya yaradıl't 
şüphesizdir. Fakat gençleşmek is
tiyen ihtivarlarda kan yapacak u
ztı';'lar pek yorulmuş olduğundan 
çel k te olsa olsa ~ençleri genç bı
rakmıya yanyacaktır. 

Onun için, genelik istiyen. ihti
yarlann en zi:vade kullandıklan 
ivot ilA~ıdır. Bu ilAcın damarlar
daki tansiyonu azaltmak :~in kul
lamldığını, tabii, biJirsiniz. İhti
yarlıktan artan tansiyonun aial
ma!'lı, biraz da, gençleşmek savtla
bflir. Bundan başka iyot, mla-ou
l~n telef etmiye yandıl'tndan ih
tıyarhia sebep olan barsak bozul
masını da dUzeltir .•• 

Bn genc
0

1ik ilaclannın bihilk bir 
iyilijf. on lan insanın kendf kendi
ne k111lanamamasıdır. Eczacı onla
" re(etesiz venniytteti için ilacla 
gençlesmek isterseniz mutlaka he 
kime gitmen:-,; zaruridir. Hekimi
niz de ilacı kullanıp kullanamıya
cağınızı bilir. 

Hekime gitmeden gençle$1ftek 
istiyorsanız, kendi kendinize, sar
mısak yiyebilirsiniz. Sannısak ta 
en yeni gençlik illçlanndan biri 
sayılır, çünkü o da banaklardald 
mikroplan telef eder .•• Fakat. ın
mısak kokulu gençlik, bilmem ld, 
istenilecek 1tir teY midir? 

gibi beyazdı. Ne var ki gözlerinde 
bir çakış yoktu, gözleri o kadar 
açık bir ela idi ki, gözleri de bir 
heykelin mermer bakısı gibi tama 
men panltısızdı. 

:-Dört senedenberi evli idiler. U
zun Fatma sevildiği kadar da dö
vülüyordu. Fakat dövülmeyi sevil 
mekten daha fena, ve sevilmeği dö 
vulmekten daha iyi bulmuyordu. 
Bakışı büsbütün sönmüştü. 

''El ile gelen felaket düğün der
nek, ve alnının yazısı oluyordu,, 
nitekim ki bütün analan, nineleri 
hep bu yold:ın geçmiılerdi, hattl 
konu kom§Uru da. Gün ağannca 

elde koca sopa kocası önde yürür
dü. Ardından vazifeşinas kansı 

dört çocuğu ile geride kalmamağa 
cabalardı. Sabırla eğile eğile taban 
teperlerdi. Sabahın loşluğu yüzle
rinin sert çıkıntılannı örter, tanın 
ağartısı ise derinden derine içle -
rinde uyuyan insani duygularını 
burufU)ıt almlannda aydınlatırdı 

aaırlardanberi yer yüzünü yormuf 
olan bu ayni köylüler nereye gi -
derlerdi? Nadasa mı? Çapaya mı? 
Harmana mı? Yoksa şerait değiş -
mesiyle, başka bir aleme mi göçü
yorlardı? Sürükledikleri çocuk -
lar? 

Q sene Uzun Fatmanın 'kocası 
mn cam çok sıkkındı. Çün -

kü kara ökü?; nallan dilemiş, öteki 
öküzse pek kıt gübreliyordu. İşte 
giı"bre yığını gözönündeydi. Fışkı 

kümesi böyle alçakta postukca. sa 
tılık gübre yetersizliği. ve netice 
olarak açlık demekti. Hiç o man
zarayı gören insanın yüzü mü gü
lebilirdi. 

Çil Ali, o sabah harman sonun
da ödemek üzere ortakçıdan ödünç 
para almıya gitti. Ortakçı kefal saç 
masını duvara asmış, yerde duran 
eşek semerine binmiş, boyuna cu
ra zımbırdatıyor, tınmıyor, cevap 
bile vermiyordu. Çil Ali doğru -
su çok müteessir lodu. 

Onun adeti ,müteessir olmakta 
olduğunu anlar anlamaz öfkelen -

mekti. Öfkeyi yastan kolay bulu -
yordu. Çünkü öfkelenince hıncını 
karısından alıyordu. Sopalar ha
zırdı ya! 

Çil Ali, yüzü sıkılan bir yumruk 
gibi kapalı ve katı olarak eve dal
dı. Uzun Fatma çalkama ayran des 
tisini dizine alımı: 

Yüre!}imi daladı 
Beni gören ağladı 
Ben buralardan gidem
Sevda beni bağladı 

• Şarkısına tempo tutarak, cacık 

için ayran çalkıyordu. Kocasını gö 
rünce, "zeytin,, "yağ yok!,, dedi. 
Herif ''Peki neden evvel haber ver 
medin?,, diye sordu. Uzun Fatma 
"evvelden bitmediydi ki haber ve
reyim,, diye cevap verince adamın 
büsbütün babalan ayaklandı. Ka
nsı haklıydı Fakat insanın en ziya 
de kızdığı şey karşısındakinin hak 
kı olmadan haklı olması idi. Kan -
sınn hakkı hep haksız olmaktı. 

Adam hazır sopalardan birisi
ni yakalayınca, deniz kıyı -

sında tokaçla camasır dövermis iri 

bi çat çat diye vurmağa başladı. 

l!:tlerinin üzerine sopa şakladıkça 
Fatma "Vış anam!,, diyerek başı
nı eğiyordu, git gide yerde külçc
leniyordu. Kadın bayıldı. Çocuk -
lar öteye beriye sinmişler, cıyak 

cıyak bağırıyorlardı. 

Fatmanın yirmi kadar akrabası 
onun dayaktan bayıldığını duyun
ca sopalara sarıldılar. Hep Çil Ali 
nin üzerine üşüştüler. Onu, 
on beşi Çil Aliye dadanırken, bir 
kaçı da Fatmanın yüzüne su ser -
piyorlar, yanaklarını tokatlıyor -
lardı. Çil Ali üzerine dolu gibi ya 
ğan sopalan yedikçe, avazı çıktığı 
kadar bağrıyordu. Uzun Fatma sc 
nunda yıldı. Fakat kocasının dö -
vülmekte old'.lğunu görünce, aya
ğa fırladı. Sopalann birine yapı -
şınca Alinin imdadına yetişti. Ka
rıkoca öyle bir mukabil taarruza 
geçHler ki, kendilerini dövmeğe 
veya imdadlarına gelenlerin t~ 
na da panik verdirdiler. Köy mey
danında ve sokaklarda toz duma -
na kanşıyor, sille, tokat, yumruk
tan göz gözü göremez oluyor. Bu 
koşuşan, itişen, döğüşen, ısırışan, 

kalabalığın ayaklan altında ise 
çocuklar çiğneniyordu. Çocukların 
tez sesleri, büyüklerin davudisini 
yeniyordu. 

* Akşam oluyordu Kavganın ~ 
rültüsi1 dinmişti. Köyün ü

zerindeki üç bin senelik Yunan ha 
rabesinden yalnız tek tük devam 
eden çocuk ağlayışları duyuluyor
du. Yerde yarı gömülü bir Dyoni
sios heykeli ~·atıyordu. Maenad'
ları ile beraberdi, hepsinin saçları 
arkaya uçuyordu. Hayatın ileri sal 

dırışını ve hızını temsil ediyorlar
dı. Tarihi kadim sanki toprağı yar 
mış ve başım kaldırmış gibi duru
yor, batıdaki güneşe doğru bakı -
yorlardı. Kimbilir belki üç bin se-

ne evvel tahayyül edilen Argo ge
micileri, Orfeonun musikisi ka -
yıklarının a::-dından dümen suyun
ca dolanarak akarken, yanasmak
ta oldukları Attikanin maviler ma 
visi gökü altında, hürriyet abidesi 
Pallas Atinanın parlayan miğferi
ni, ve alnını ı.:zaktan görünce, du
dakları belki Dyonisiyosun gözleri 
gibi tuhaf bir duygu ile titriyordu 
Çocukların o acı af!lavışı hala du
yuluyordu. 

Toplantılar, davetler: 

TOrklye San'at Me~teplerl Mezunlar 
Cemiyetinden: 

Yas dolayısiylc tehir edilen senelik kon
gremiz 11.12.938 Pazar günü ~aat l4 te 
Emin6nU Halkevi Konferans c;alonunda 
toplanncnğını blldlrir. bQUln mczurıt:ırımı 
zın gelmelerini saygılarımızla 1·1ertz. 

lçtimaa Davet 
YOce ÜlkQ Llıeıl MüdOrıOölı:ıden: 
Lisemizi bitirenler 10 Biriııcl'rünun Cu

martesi günü saat 16 da hu us! hir top
lantı yapacaktır. Bütün m zun nrk dll$
lann mezkur s.ıatte mektep b n"sınd bu
lunmalan rica olunur. 

Fatih Halkevinde Temsil 
FaUh HalkevJ kış sezonu ınü mert'lerl

ne başlamıştır. İlk olarak r; Jlp Arcr.nın 
2 perdelik Çam Sakızı komedisi tero~!l e
dilecektir. Temslller önilmQzdek' avııı o
nuncu ve on birinci günleri '\'in t'vntro 
111besfnln Sofulardaki temsil snloı;unda 
veril-ırtlr. 
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Cild güzellik Gılimi Profesör Doktor E. WINTER tarafından formülü yapdan 

ENOS 
KREMi 

Terkibindeki husust mad· 
dei hayatiye dolayısiyle cildi 
besler, teravetini arttırır. 

Yeni bir ten yaratır. Venüs 
Kremi asri kadın .20.zelliği
nin bir tılsımıdır. 

VEN US 
RUJU 

Son moda ve gayet eazfp 
renklerile kullananları hay
rete düşürür. Dudaklarda 
24 saat sabit kalır. Şık ve 
kibar familyalann kullan
dıklan yegane rujdur. 

VEN US 
BRiYANTiNi 
Baştaki kepekleri :f:za1e 

eder. Saçlan parlak tutar. 
Dökülmesine m.Ani olur ve 
kıvırcık yapar. Saç meraklı. 
lan '\"e gen~lerin hayat ar
kada,şıdır., 

VEN US 
PUDRASI 
Terkibi altın kremli 

24 saat havalandırılmış 
fevkaJ.ade ince ve hafif Ve
nüs pudrasiyle tuvalet gören 
bir eild dünyanın en tara
vetli güzelliğini ifade eder. 

YENOS 
LiMON ÇIÇEGI 

KOLONYASI 
Hususi bir tiptir. 90 dere

cedir. O kadar ki en büyük 
zevk ehlini ve müşkülpesent 

olmakla tanınmış kimseleri 
bile hayran bırakmaktadır. 

VENOS 
ALLIGI 

Her cildin rengine gore 

çeşitleri mevcuttur. Yüze 

sürüldüğünde cilde fevkala

de tabit bir renk verit, teni 

boımaz; güzelleştlrlr. 

VENOS 
KiRPiK 

SÜRMESi 
Asla yayılmaz ve gözlere 

zarar vermez. Ven üs sürme
ıile tuvalet gören kirpikler 
büyür ~e güzelleşerek kalb
lere ok gibi saplanır. 

VENOS 
• ÇAM 

KOLONYASI 
Ciğerleri zayıf ve sinirleri 

bozuk olanların kalbine fe
rahhk verir. Ve gönlünü 
açar. Ada çamlarının latif 
ve sıhhi kokulan VENÜS 
çam kolonyasında mevcuttur. 

Deposu: Nureddin EvDya Zade Müessesesi lstanbul 

KUltllr Bakanlığı 
Erkel< Terzilill Okulu DirektörlUğGnden: 

Sipariş Atölyesi Açllmıştır. 
Her nev'i erkek elbi!eleri ile kadın manto ve tayyörleri uygun fi.

atlarla ve ~tinalı bir şekilde dikilmektedir. 

Ankara Belediyesinden : 

Adres: Divanyolu 'Tel. 22480 

(9002) 

Te§Tin"sani sonuna kadar tekliflerini vermeleri ilan olunan be~ 
lcd;ye için alınacak benzin motörlü tek ve çift yataklı iki adet imdadı 
s hhi otomobili için bazı fabrikaların müracaatı üzerine müddet kAnu
nuevvel 936 sonuna kadar uzatılmıştır. Şimdiye kadar tekliflerini ver
miycnlerln bu müddet zarfında belediyeye göndermeleri ilAn olunur. 

"506&. •aooo. 

·Güzelliğin en birinci şartı. \t Saç bakımı l 
~ 

1 ~:!!.~!. ~!~~~ini tedavı eden tesiri ınücerrep bir 
ilaçtır. ... ~ ............... .. 

- Dr. Besim Ruıen 

L Cerrıihpaşa Hastanesi Dahiliye ı 
ınUtchnsslSl 

Cartıkapı tramvay duraiı 

TELEFUNKEN 
Şimdiye Kadar Muhtelif Marka 

Bir Çok Radyo Dinlediniz. 

Bugün de: ~ 
TELEFUNKEN 
Radyolarının 

939 modellerlnl dlnliyerelC • 
kat'i kararınıZI verebilirsinıı. 

leı liıt'ada 70 den fazla memleliette 

TELEFUNKEN 
Radyolarının 

llyllli bir rağbet ve ltlmad girmesi 
ılzln itin en kuwetll temlnaffır. 

Türkiye Vekili: Ankara Satıı Yeri : 
. 

Elektron Türk Anonim Sirketi Elektrofen Jürk Anonim Sirkefi 
Galata Voyvoda caddesi No. 58 • 62 

Telgraf: Elektron - lstanbul 
Telefon 41460 

Anafartalar caddesi No. 1 O 
Telgraf: Elektrofen • Ankara 

Telefon : 1287 

Anadolunun Bütün Mühim Şehirlerinde 
Vardır. Bayilerimiz 

........................................ 
Herkes İster, 

Kuvvetlerinizi arttırmak, varlığınızdan son derece bir randı· 

man almak, bedeni, ruhi ve manevi hasletlerini:ıi büyütmek ve ye

tiştirmek istersiniz değil ini? Behemehal FOSFARSOL şurubunu 

içinb. 

(FOSFARSOL) daima kam tazeler, kırının yuvartacıklan ~

ğaltır. Görmek, işitmek, koklamak hassalarını arttı.nr. H1tlıılıllğl. 

tenıbeJllği, uykusuzluğu, fena düşünceleri giderir. Zekl ve hafızayı 
parlatarak hiç umulmayan vücudlerde bile enerji, cesaret, aıim \.'e 
irade yaratır. Sinir ve adale manzumelerini ~nğlamlaştttarak asabi 
buhranları, düııkünlüğü önler ve şifalandırır. Hususlle belgevşekli
tl ve ademi iktidarda mide ve barsak tembelliğinden doğan haztm
sttlık ve muannld kabızlarda tifo, grip, zatürree ve 11tma nekahet
lerinde şayanı hayret faydalar temin eder. Ve derhal kilo alduır. 

FOSF ARSOL'u dlğer kuvvet Ulçlattndan ayırah başlıca hassa 
devaınlı bir surette kan, kuvvet, iştiha temin etmesi ve ilk kullanan 
larda bile azami bir hafta içinde tcslrlnl göstermesidir. Muhterem 
doktorlarımız tarafından yüz binlerce vatandasa kemali itimatla 
tav!liye edilen FOSFAKSOL Sıhhat Vekalctimizin resmi müsaadesi 
ni hai~dir. Her eczahanede bulunur. ı 

- # Maliye Vekaleti Varidat Umum Müdilrliiğüllden : 
Münhal bulunan 70, 80 ve 90 lira ücretli daktiloll.iklar için 2-l Birin

cikanun 1938 tarihinde saat 14 de Ankara'da blr müsabaka imtihanı 
yapılacaktır. Bu imtihana girmek istiyenlerin memurin kanununun be
şinci maddesindeki şartlardan mna da orta mektepten mezun olmaları 
ve asgeri üç sene müddetle daktilo işlerinde çalışmış olduklarına dair 
vesika ibraz etmeleri şarttır. lmtihan makineden yapılacaktır. TaUp
ler evrakı müsbitelerme rapted€ce kleri bir 1.Stida ile birlikte 23 Bitin
cikanun 1938 tarihine kadar Vekalet Zat İşleri MüdürlüğtintJ müracaat 
etmelidirler. {50191 {0909~ 

lıtanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
28.12.938 Çarşamba güün saat 15 de İstanbulda Nafia Müdürlü

ğünde (9122.31) lira keşif bedelli Yedikulede Tayyare Telsi& Verici 
istasyonunda yapılacak bekçi kulubesi ve ihata duvarı inpatı açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık t,leri Genel, hususl \1'e feıınt §ttt
nameleri, proje keşif hülasasile buna mUteferrl diğer evrak dairesin
de görülecektir. 

Muvakkat teminat (685f liradll'. 
İsteklilerin en az (5000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair 

idarelerinden alınış olduğu vesikalara istinaden İstanbul vilayetinden 
eksiltme tarihinden 8 gün evvel alınrnıı, ehliyet ve 938 yılına ait 'ri-
caret Odası vtıslkalarile gelmeleri. (8990) 

lıtanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
(4507,86) Lira keşi! bedelli olup açık eksiltme ıruretile ihalesi ta

karrür eden Yeşilköy Tohum Isllh istasyonu Ser inşaatı için talibi ta
rafından teklif edilen bedel haddi itidal görülmemi' olduğundan 2490 
sayılı kanunun 43 üncü maddesi mucibince pazarlıkla ihalesi 16.12.938 
Cuma günü saat 14 de yapılacaktır. 

A. - Bu işe ait keşif ve şartnameler dairesinde görülecektir. 
13. - Muvakkat teminat (339) liradır. 
İsteklilerin en az (2500) liralık bu işe benzer iş yaptıklarma dair 

idarelerinden almq olduklan vesikalarla 938 7ılına ait Ticaret Odası 
ftlOrutıe blrllk1e 16.12.938 CUma günü saat 15 de plme1sj. (UH) 

Beyoğlu Birinci Sulh ~ 
Hakimliğinden: 1 - Ayşe 19-l 
ile Hafız Alinin müştereJıellııll'll' 
tasarrıf oldukları 650 lir~er f.°' 
men kıymetli Kabata~ta vw ti (J' 
ni mahallesinin İmam <:tkrtl9 '8191· 
kağında eski 1 No. lu e,rn 1' ,rt· 
mı şüyuunun izalesi için ac:; 1 939 
tırmaya konu1duğundan 1 iG 1' 
Çarsarnba günü saat 15 ten efl'ı(,I 
khdl!r Beyôi!lu Sulh MahlC ~ıı· 
Başk~tlpliğince mUzayede Ue ıJ~,ııt 
lacaktır. Arttırma bedeli ın rf' D 

men kıymetin % 75 ini buW 
9

41P 
gün ihale edilecektir. sul~ ııt' 
takdirde ikinci arttırması ~ 'f'tr 
şlnci ~nüne gelen 26.t.93 il"' 
şembe günü saat 15 ten 16 r;ş 
dar icra olunacak ve en çoJc 
rana ihale edilecektir. . ~r 

2 - İhaleye kadar birl]d1l7 ~ 
liye ver,gileri, beledive vaıuc ~· 
:te!li ve telH\lt~ ile 20 senet 
taviı bedeli müsteriye aitt~· ti~ 

3 - Arttırmaya girmek 11 1 
ler muhammen kıymetin 'fo 1 '1 
nİS"betinde teminat akçesi ve1er.ı 
lusal bfı- bankanın teminat f'll 
bunu getirme1eri ~arttır. edtfl 

4 ~ Arttırma bf"deli lhal 11" 
haren 5 gün içinde mahkeıfle~ 
sasına yatırılacaktır. Aksi ~',t 
de ihale bozularak farkı fı1i)lt 
7.ararı tivan ve faiz bilA h 
kendis!nden alınacaktir. tf1 

5 - 2004 numaralı tcra ~d~ 
Kanununun 188 fnei mııd 'fld 
tevfikan ~am menkul (izerı el 
ip?tek sahibi elacaklılarlı& il~ 
alakadarlar gayri menkul ıs 
deki haklann ve hususivle '' ı 
ma!rafa. dair olan iddiaların2o 
için ilan JttlnOnden itibaren ~ 
ielnde evrakı müsbiteleriY1e11t 
likte ~atı! memuruna maracS ıct 
meJidlrler aksi takdirde Jı!l,.tı 
tapu kütüi:ril ile sabit ol~1,ıı 
s~bş parasının paylaşmastll"' 
rıç kalırlar. &' 

6 - Şartname mahkerne il 
hanesinde herkesin J?öa'e~ııı' 
Yerde asılmıştır. Fazla rnali\,,s 
rnak isti\renler 938 - 1 .!:!ıı 
Bask5.tlpllıte müracaatı üa 
nur. (12761) 

1 
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HANGi RENK 

sızı MESUD EDER? 

10 KADINDA 9 a 
FENA RENKTE BiR 
PUDRA KULLANIR. 

Pena renkte bir pudra, yiizü
ltllze korkunç bir makyaj man
llrasını verir ve sizi olduğu
~an daha fazla yqh göste
ltr. Teninize uygun renkte bir 
hdra intihap etmenin yeglne 
':lresl, yüzünüzün bir tarafında 
bir renk ve diğer tarafında baş
Jr. renk pudra tecrübe etmek
tir. Bu tecrübeyi hemen bugün, 
ll2le parasız olarak verilecek 
~ ve cazip renklerdeld To
lraıon pudruile yapımz. Bu ye
lal "Cild renkleri" (Kromoskop) 
t&bir edilen en son ve modem 
1.lr makine vasıtasile .kanftınl
lblfhr. Sihrimiz bir göz, tam ve 
~mız bir incelikle nmtleri 
lııtOıap eder. 

Tene gayet ~ bu yeni 
Pudra sayesinde artık makyajlı 
bir yüz görünmiyecektir. Toka
lon pudrası, imtiyazlı bir usul 
clatresınde "Krema köpüğü" ile 
lttnftınlmıştır. Bu sayede pud-

PARASIZ 
Bu ıihramlz yeni 
" Pudra renkleri,, 
tecrilbe edilebilir. 

ramn saatlerce sabit kalmasım 
temin ettiği gibi pudranın cildin 
yağlı tabi! ifrazatını mas
setmesine ve bu suretle clldin 
kurumasına ve sertleşmesine ve 
binnetice burufUkluklann zu
huruna da mini olur. Her vakit 
krema köpllğile kanştınlmıı 

m8fhur Tokalan pudrasını kul
lanınız ve birkaç gün zarfında 

teninizde yapacağı cazip tekem
mülü görünüz, dalına kutuların 
üzerindeki Tokalon ismine dik
kat ediniz. Teninize uygun nmt 
intihabında tereddüt ettillni%
de lQtfen İstanbulda 822 No. poe 
ta kutusa adl'MiDe <Tokaloa 
pudrası 8) rumuzile vAld ola
cak talebde size memnuniyetle 
muhtelif renklerde nümuneJik 
altı ufak paket pudra göndere
ceğiz. 

Yapı lılerl lı•nı · 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan tr- Ankarada Mahmutpqa Bedestam ı.. 

~on ifidlr. 
Keflf bedeli 44.478 lira 27 kWQflur. 

2 - Bkailtme 22.12.938 pellf!Dlbe günii saat 18 da Nafta ftklletl 
hpı lfleri ebiltme kom.iayonu odasında kapah zarf uaullle yapılacak-
9at. 

1-Eblltme prtnamesl w buna müteferrl nrat 112 lnıraf bedel 
libukabllinde yapı lfleri U. Md. den ahnabillrl. 

4 - Ebiltmeye pebllmek için isteklilerin 3335 Ura '13 kuruttuk mu
'-kbt teminat vermeleri ve Nafia vekAletinden alınmıf ehliyet Yeli-

... ı&termelerl JAzın>chr. Bu vesika eksiltmenin yapılacalı l(lnden 
lll az sekiz gün nvel bir istida ile nafta vekAletine müracaatlan 'ft 

~ bu gibi etdatı tamir etmlf ve bu tamiratı iyi b~ suretle 
~ dair Murtf ftkaı.tl Antikiteler w milzeler cllrett6rl6-
~ almmıı vesika illftirmeleri ve isteklinin bizzat yübet mOhen
dl.a ftJ'a mimar olmuı muktezldfr. 

1 - ı.tetıner teklif mektuplarım Dıale gtlnil olan 22.12.938 per

"-be glbıtl uat 15 19 kadar eksiltme komisyonu reisliğine' makbuz 
~ilinde teslim edeceklerdir. Postada olan gecikmeler kabul edil
...._ (88CK) (4960) 

TAK ======================================================== 11 

ı-------.. 
AGARAN 
SAÇLARA 

Ôsnim-&J-ampullan kutfa .. 
nınıL Osrarn • ID • ampullan 
sarf edecekleri cereyana 

- .. ' 
C:C:;!--:. ~ -c::; ~ 

renkte l1hhl AÇ boyalandlr. 
NGtı.ız KANZUK ECZANESİ 

BEYOOLU-!sTANBUL 

Bu memmtn it A D 1 N 
MUŞAMBALARI gelecek 
mevsime blmamıbdır. 

Bu, BAXER MAOAZA • 
LARININ kat, karandır. 
Binaenaleyh stokun verdi-

AMPULLARI 
AEG TDrkiyc Xckillcrilı il imkln dairesinde her 

yerden iyi terait ve ucuz 
ftatlarta aatmağa devam J 
edece tiz. 

Tiil L.ıiı.. Elektrik Şirkdl • • ., ... 

' 
JSTANBUL P.L.1449 

Devlet Demiryolları ve Limanları isletme U. idaresi ılanları 
?iuhammen bedeli 11775 lira olan 10,000 metre 7UU empre1a7e ,.ı

ken bezi ile 5000 metre ngon kktltlerl lçtn ,..U aten bes 22.12.1938 
perşembe günü saat 15 de Haydarpqada pr Nneemct•ld •tınıhD• 

komisyonu tarafından kapah zarf 11111lile aatm ahnacakbr. 
Bu işe girmek isteyenlerin kanunun taytn ett1ll naalk ile 883 U

ra 13 kuruşluk muvakkat teminat ve teklif mektuplarmı muhtevi zarf 
1annı ekailtme günü aaat 14 de kadar komllyona vermeleri lbmıd.ır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşa.da gar binHındakt komisyon ta-
rafından paruız olarak dağıtılmaktacbr. (8831) .. 

Muhammen beden 53422 Ura ö1ail t.Anbra • 11.,.tarpap hattmcla 
mevcut emniyet tesisatı kumanda tertibatına ait muaddel Einheit J tipi 
ile Banar Bruchsal Baden Ausfuhrung für die Türkei tipine ait) emniyet 
tesisatı yedekleri 23.1.1939 Pazartesi günü saat 15.30 da kapalı zarf uau
lile Ankarada idare binaamda satın ılınıcaktır. 

Bu ife girmek lstiyeııleria (3921,10) llnhk llRlftkbt teminatı De 
bnunua tayin ettiJi vesiblan ft tekllf1erlnt &Jllf ıGa .. t 14.30 a b
clar komisyon reislJ.llne vermeleri Uzımdır. 

Şartnameler (281) kurup Ankara 'ft a.,darpqa 9mlelertnde .., 
tılmaktadır. (8893) 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
Knhamıı;eo kı)met:l 

. Lira ltarat 
(2000) 00 ... bifla Tml .,.,_,,.. lla1amar _,..,.. ; 

.. mi 11, ,..ı 14 a7lh 19Z'Jlll ktatr - lld 
edah w KahftCi hap kanalı mmlle mauf 
h•nentn tamamı 

Yakanda 1UJh pyri menkulibı mtllklJetl pefin pa-a De .np 
8.12.938 tarihinden itibaren on bet gQn müddetle açık arttırmaya ti. 
bnlmı§br. thılesl 21.12.938 Çarpmba gtıntl komlSJonda :r-palwlm
du ıaliplma. ~ 7ed1 bupk -,,., pu-a1artJe Abrat. llabl6ıat f'lbe-
--~ (888') 

lstanbal Gümrlklerl Baımüdlrllğünden : 
95 lira 80 kuru§ muhammen kıymetli 9 ve 193 lira 70 kunq 11111-

hammen kıymetli 245 ki cem'an 254 kalem muhtelif demirbaş eva 
15.12.938 perfe!Dbe g(bıil .at 10 da 2'80 numaralı kanun hOkOmlerl 
dairesinde açık arttırma De •tıJacaluıdan, ilteklflertn mezt6r IÜll 
n aaatte yibde 7,1 pey akçelerfle Gümrtlk BapnOc:Mirlülii binumda
ld aabf komls)'onuna .,.. ef7811 c&mek lçtn de Slrkecideld Satlf GGm-
rlitl llOclOrlQlne mlncutlm.. (8988) ................................................................................... 

Amerikan ve Avrupa radyo cihazlarının bütün evsafını birlestiren yegane radyo 

GENERAL ELECTRIC 
( Birleıik Amen1a 

YERESIYI 

Mamul&+. ) 

SAT 1 Ş 

Satıı yeri: 
GENERAL ELECTRIC MÜESSESESi . 

Beyoğlu, istiklal Caddesi No. 28 de ve Acentelerlmlzde 
-..........__ __________________________________________________________________________________________________________________________ ~-------

GRi P 

NEVRALJi 

NEZLE 

BAŞ • DIŞ ve 
BOTUN A'RILARINA KARSI 

iSMiNi DIKKA T. iDiNiZ. 

Oksürük 
ic;ın 

en müessir ilaç 

Pektorin 
Komprimeleri 

Kutusu 35 Kuru~ 

Beşir Kemal - Mahmud Cevad 
ECZANESİ 

Sirkeci - İstanbul 

1 Zl19NY! ve ellt 11-.tıkla" mDte .. an11 

Dr. H~i Ömer 
Jğleden 80Dra Beyoflu Atacam 
1{11"111Tftc!a No. 133 Te1 .. fnn ·43!'\~ 
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A vrupanın 140 kuruşluk Meyva 

Tuzlarına mukabil 

Şişe 25- ı!u40 -~~~60 •.=:100 kr. 

lştiliasızhl< • Hazımsızhli • Şi§kinlili • Bulantı • Gaz -
Sancı • Mide bozukluğu • Dil • Barsak ataleti • 
inkıbaz • Sarıhk • Safra • Karaciğer • Sıkınh 

Sinir. • Horlamak ve bütün mide ve barsak 
rahatsızhklarına karıı 

HASAN MEYVA ÖZÜ Kullanınız 

Mide için her yemekten sonra 1-2 tatlı lı:aşığı yanm bardak su içinde ve 
müshil için her sabah veya gece yatarken aç karnına 1-2 çorba kaşığı 
yarım bardak su içinde köpürterek içmelidir. HASAN l\IEYVA ÖZ'Ü 
meyvnlardan ve meyvalann özlerinden yapılmış bir harikai san'attır. 
Avrupa ve bilhassa ·İngiliz meyva tuzlarından daha yüksek olduğu kati
yctlc sabittir. Buna rağmen Avrupa meyva özlerinden beş misli daha u
cuzdur. HASAN MEYVA ÖZÜ yalnu bir türlü olup şekersizdir Ye çok 
köpüriir. 

' .. Halis Şekerden 4 
' 

TAHiN HELVASI 
Yalnız HACI BEKiR TiCARETHANELERiNDE bulunur. 

Ali MUHİDDİN 
HACI BEKİR 

Merl<ezi: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy 

--------------------·------' 
Üsküdar • Kadıköy ve Havalisi · 

Halli Tramvayları Türk Anonim Şirketinden : 
Beheri üçyüz beygirlik iki ve elli beygirlik bir M. A. N. mar

kalı üç di2el motörü ile dinamoları, takımlan ve yedek parça
larını havi olmak üzere teferrüatı ile ucuz fiatla satılıktır. Ta
liplerin tafsilat almak üzere Şirketin Bağlarbqmdaki idare 
Merlcezine müracaatlan. ··------------.................... ...;.~~ 
Halk Maskeleri Sahşı 

Türkiye Kızılay 
Cemiyeti Umumt Merliezinden : 

Cemiyetimiz tarafından sayın halkımızı zehirli gazlardan koru
mak için yaptırılan Halk Maskeleri 1/12/938 tarihinden itibaren satışa 
arzedilmiştir. 

Kafi malumatı havi Prospetüslerile birlikte ayn ayn kutular 
içinde bulunan bu maskelerden edinmek istiyenlcrin Ankarada Umu
mi Merkezimize, 1stanbulda Yenipostane civarında Kızılay hanında 
depomuz direktörlüğüne müracaatları rica olunur. 

Yukarıda yazılı satış yerlerinden perakende veya toptan ya biz
zat müracaat ederek satın almak istiyenlere veya memleketimizin her 
hangi bir yerinden parasını göndermek suretiyle sipariş yapacaklara 
ambalaj ve postn masarüi Cemiyetimize ait olmak üzere beher maske 
~ ltı lirtı v:ı vPrilir 

8-mıım1111.a11111 ............................ . 

Sahibi ve Neıriyat Müdürü: Halil Lutfi Dördüncü, 
Gazetecilik ve Neıriyat T. L. Ş. basıldığı yer: 

TAN Matbaası 

$t&9rı11ı /ıt;; 'let /J.i't ./J.u.~~ 
TUNCSRAM • 

ııırtoı 
li.m/J.a//ı.t;ı 

Meşhur Edison; filamdi'llı elektrik am
pulunu icat edeliden beri tenvirat sa-: 
hasında çok ileri adımlar atıldı. 

TUNGSRAM laboratuvarları bu ileri hamlelere 
ilaveten çok yeni ve şayani hayret bir keşif yap· 
tı, ve TUNGSRAM • KRiPTON ampullarını mey
dana getirdi. Bu sayede hem elektrik cereya
nından °/o 20 ila 0/o 40 derecesinde bir tasarruf. 
temin ediliyor, hem de şimdiye kadar elde edil~ 
meyen bembey~ bi~ « gü~Qüz » aydınlığına 
kavuşuluyor. 

BOURLA BİRADERLER 
İSTANBUL - A N K A R A • • 

1 Z M 1 R 

PB!ZERHTIFLEBI 
dir. 

1 Teki 10, 3 lük 20, 6 lık 40 kr. 

'\..Her eczahanede bulunur .• I 

Dr. Hazım Pekin 
Cildiye ve zühreviye, Beyo61u 

I Ingiliz sefareti, tramvay durak 

• .., yeriNo. 26 ~== • 

"' 

BLAUPUN 

TEŞHiR ve SATIŞ SALONU: 

~d2~m~~l 
Başka bir radyo 

almayınız 

6 Lambalı Super 
FiATI: Bakalit Kutulu 

T.L.133.· 
Ceviz ICuiulu 

T. L. 140 ... 
Galata Karaköypalas No. 16 I 


