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5 KURUŞ GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

Bugün bütün müvezzflerden 
YEDi GON lsteylnlL Bugün en 
güzel ve en zengin saytlanndan 
birini ~ıkardı. 

• • 
ismet lnönü 

Dün Karabüke GelenReisicümhur, 
Yeni Tesisatı Tetkik Ettiler 

Almanya, Ukranyaya mı 
Yürümek Kararında ? · 
Fransız Gazetelerine Göre 

ltarabük, 12 (A.A.) - Anadolu A-ı 
llrıaınuı hususi muhabiri bildiriyor: 

Hadise Tahakkuk Etmek 
Girmiştir 

lteisicümhur İsmet İnönü bugün 
~t 8 de Karabükü ve çelik fabri
~ı gezerek kendilerine verilen 
'-tauatı dinlemişlerdir. Billhare me
lbU?iJı kolonsilni ziyaret etmişler ve 
~t 11 de hususi trenlerile yollarına 

Saflıasına 

anı etmişlerdir. 

ltetsicümhuruınuz, fabrikada ev -
~ tlll istihsal gaz depolannı gez
~r. Sonra sırasile, kuvvet santra
"-lll, izabe ocaklarını çelikhaneyi, 
~dehaneyi, boru fabrikasını gö:-dü 
~~Demir ve çelik fabrikalan mü
'"14l'U Azmi ve Sümerbank Genel Di
~rü. Nurullah Esat, Reisicümhu-

tt izahat verdiler. Reiaicumhurumuz Karabük yol.unda 
111_~abrikalardan dönüşte bir müd- '!!!!!i!!!!lli~!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ii!!!i!i!!!!ii!ii!!!!!!!!!!i!!i!!ii!!ii!!!ii!!!!!!!iii!i!!!!!!!!i!!i!!ii!!i!!!!!!!!!!!i!!i!!ii!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!ft! ~trende istirahat eden İsmet İnö- ,.. Frarmz gaz.ete/erine göre, Prag-

~.tren önünde toplanan halkı se- lnq··nu•• """arabu••kte dansonraacabanereye? ~ılar. Safranboludan gelen ılk A ~ 
Llll talebelerine iltifatta bulundu -
~ }.{ Parls 12 (Hususi) - Bu sabah ga-
'-r. inimini Yıldızın Safranbolulu- zeteler Ukranya meselesiyle meşgul 
1a ~~u!'1~~ıe0~~ Şe Tan Muharriri Yazıyor: oluyor ve Al.manyanın bundan sonra 

Şet, hangi hedefe göz dikeceğini meyda-

~-~ du~, yavruyu ok- Onun Arkasında Müdürler, Biz ;:~=::: ~ı:;:r~-;·;::1~ 
~iz, saat 10 da fab- rı_ E ya ve Südet meseleleri gibi dahilden 
~ çalıpnlar için kurulan Yeni- ve Köylü Bal1eanların n 1>4tlak verecektir. Larepublik gazete 
t. gittiler. Direktörlük konağın- sine göre en çok merak edilecek me-
'1' lngUiz prketi müdürü Brusert, Büyük Fabrikasını Geziyoruz .ele Almanyamn bir kovalisyon ile 
~knfk direktör Blndiz ile uzmı u- karplqıp karşılaşmıyacağıdır. Bu 
tt-.. _.tngilizıce konuştular, inşaat Karabük, 12 (Hususi surette Çankından gelen saylavlar, as- gazeteye göre Ukranya meselesi Sov-

"'CllU'lda mal<nnat aldılar. 
Saat 11 de tekrar :istasyona dô • gönderdiğimiz arkadapmız bil. kerler, talebeler, köylüler istas yet birliği ile Rumanya ve Çekoslo-

~6. t_.._.._on. b-tanı......... kesif diri7or( - Dallara döfettitimiz yonun önünde derin saygı ve vakyanın inhilaline değilse bile en 
"llllıt -wmy -T~ .,_,. demir yollar üzerinde zafere doy sevgilerini ifadeleşttren uzun az bir uzuvlanndan mahrum kalnıa-

ltııt taJ;~a!~~ ........ ~a~ -- - ••• .._.._ .. ~ ... -... -'-- - -- 5n..• ~. lannı ILtaç eder. Onun için bu pze-
le ko-n ve kayalan delerek a,._ Tam saat a 30 da arka --. te ~·- ld· L..._. 1'e Safranboluyu şereflendirme- ~ 7 • .... __ "".r-· . 

~ LL. tığı tünellerden nurdan bir ok nun kapısında onun zarif silüeti "Ne Sovyetler birili p l 

~•nirhamını arzettiler. Cumhur- j , ne o onya 
~- gibi geçen treni, onu Karabük belirince, sovuğun şiddetini ta- ve n de R ·· t k'l b" Uk L. 12;, ilerde gelecekleri vaadinde e umanya mus a ı ır -

v11.1Unıclu. istasyonuna getirdiği Zfllllan sa- mamen unutturabilecek kadar ranyadan bahsedilmesini istemiyor _ 
t..... lanıet İnönü Saat 11,30 da coşkun at 22 ye yaklaşmıştı. sıcak, gür bir ses tek hançere - j ıar. Polonya tehlikeyi o kadar iyi 
""'Qhiir t · nd K b Onun bu trenin son vagonun den çıkıyormuş gibi gürledi: hissetmiştir ki daha şimdiden Sov _ .... ,.. a arası a ara ükten ay -
.~ Saf bol h t• fin da uyuduğunu ötrenen köylü - - Varol, baş ümit. yetler birliğine dönerek bir anlaınna ı..... ~. ran u eye ı, ~ vaad - K h ır~· 
~ h Ik - d 1 ler, istasyonda ayaklarının uç - • ve reııd fötrünü bir men imza etmiştir. Di~er taraftan kıral 
L._ 1 a a muj e emek için Safran d"l 'b" 1 s 

~'IQ tıya döndüler. Bütün kaza, şefin ! larına basarak dolaşıyorlardı. ı gı ı s:ıl ıyor .. Siyah paltoeu K-a1 da Rumanyada Alman dostlan 
nun yakası kalkık .. İpek saçla - na kar•ı harekete g-n.,, 

~ ri ümidi ile baştan bap do- Hepsi d'? son vagonun karan- >- -,. 
• h-n.. 11 lık 1 . lm b" nnı dağıtan kuru ve keskin sa- Hommo libre gazetesı"ne go-re me-l> :r. KJA yo ara dökülmüştü. 1 pencere erme yumu uş ı 

""•st i ı· Zo il .. .. d 1 "b' b bah ayazı bile dudaklarındaki sele iki yüz milyon nu-fuslu Slav blo-L aınon va ısi ve nguldak me rer sevg ı gozune a ar gı ı a 
;:'!arı Karabükte İsmet İnönüne ve kıyorlar. Şehadet parmaklan - sıcak tebessümü donduramı - kunun kendini müdafaa edip edemi-

eclerek ayrıldılar. nı dudaklarına götürüp biribirle- y!r. yeceğidir. Müdafaa edecekse Ukran-
~isicumburumuz Çerkeı ve Çan- rine aükut işareti vererek:· Trende'l iniyor. Bu uzun in - ya meselesi yoktur. Yoksa vardır ve 

san dizisiııin sonuna kadar gi- iddid" """- a doıı-· yollarına devam edi - Uyuyormu•, sus olun'. c ır.,, •vrıa,. && "' - .,. dip dönerek onlan birer birer 
~ · İnönünün geceyi Çerkeşte ge- j Diye fısıldaşıyorlardı. ve ikişer defa selamlamak lüt _ Müstakil mebuslardan Montagny 

tarihli mütekabil yardım muahede • 
sindeki teahhütlerle, Sovyetler bir • 
liğine de 1936 tarihli yardım misakı 
ile bağlıdır. ,, 

Londra 12 (A A.) - News Chronik zimamdarlannın böyle bir hattın 
le gazetesi Almanyanın Ukranya is - Fransız ve İngiliz demokrasilerinde 
tikametinde derhal genişlemek ar - bulunamıyacağını bilmeleri 1lzım • 
zusunda bulunduğundan şüphe et - dır. Bununla beraber zevahire aldan-
mektedir. Bu gazetenin zannettiğine ı . 
göre Almanya ile İtalya daha ziyade mamalıdır. Diktatörlerin bize gös • 
Avrupada etrafiannda zayıf muka-1 terdilderi muazzam cephe karJ!sında 
vemet hatlan aramaktadırlar. Fakat, ı gittikçe büyüyen bazı zaaflar lllk • 
ayni gazeteye göre, "Roma ve Berlin lanmaktadır.,, • 

TASARRUF HAFTASI 
Başvekilimiz Mühim 
Bir Nutuk Söyledi 

Bu Cemiyetin Yüksek Himayesi Ebedt Şefimiz 
Atatürkün Üzerindeydi. Onun Rehber6ği lu . 

Cemiyetin Vazifesini Yapabilmesi için 
En Büyük Amil Olmuıtur ~ri ve yann sabah (bugün) l İskelet yumruğu kadar kuru funda bulunuyor ve tekrar bin- şöylediği bir :nutukta demiştir ki: 

~ldtr. yı §erefiendirmelerl muhte - bir soğuk hepsini de ısıtma nö- diği treni onu bir kaç dakika ge " Bir taraftan Al.manya ve Polon- Ankara, 12 (Tan 
beti gibi titretiyordu. Fakat, bu ride kalan fabrikaya götürür _ ya diler taraftan Sovyetler birliği a- muhabiri bildiri-

1\e *** na rağmen hepsi de mukaddes ken onlara üçüncü birer selam .ra8Ulda vahim bir ihtilaf çıkmaaına yor) - Tas8rruf 
boı latcamhur İsmet İnönünü İne - bir emaneti göze görünmez teh daha veriyor. sebep olabilecek olan Ukranyanm haftaSı dün ak-
~an Zonguldağa götüren Sava - ilkelerden korumak isteyen fah- Onu fabrika önüne konulan muhtariyeti meselesinin 1939 sene - şam, Başvekilimiz 

Yatı dün sabah 7,30 da Boğaz - ri ve gönuJlü birer nöbetçi gibi rampanın ~trafında fabrika mü sinde ortaya atılması ihtimali var - Celil Bayarın, rad 
(Sonu Sa: 3, Sü: 5 te) bu vagonun etrafından uzaklaş dürü Azmi Cemil Zilabar, lnta- dır. Halbuki Fransa Polonyaya 1925 yoda, bir nutkiy-

't mıyorlar. at şefi Galip Kardan ve fabrl- le başlamıştır. Baı · 

t...6_tçi v.1r -'ar Sabahı, yirmi adını arkalarm kanın diğer ınemurıan, 1tçıter1 Macaristanda vekil 111 hitabeyi 
) ~ J 1 fi 4 U 1 daki kahvenin yatak kadar sı • karşılıyorlar. Irat etmiştir: 

e
l,.., anı·sa -'an Du··n cak kahvesi içinde beklemeği bl Yqalal' alkışlan ve alkıflar "Nazi Korkusu .. _ Sayın vatan 

Uı le akıl edemiyorlardı. l tak" ed" On daşlarun. yap an ıp ıyor. un pe- --o- Cihan krizi bü-ece Döndü Nihayet bekledikleri sabah Ka şinden hepimiz, Balkantanıı en tün dünyayı sarıp 
~ rabükün sisu dağlarından be - büyük fabrikasına giriyoruz. Bütün y ahucliler bizim hudutıarı-
~ hİaalılara veda etmek ve Mani-

1 

ysz bir duman gibi savruldu. Naci SaJallala K mıza girdiği za-
~ulunan ailesini almak üzere atolik Olmağa man, yani 1929 da 
ta lfJ,ıla giden vali ve belediye rei- K tediye müvazene-

~ l Kırdar dün gece şehrimize F. ans· aRa b G . arar Yerdiler mizi korumak nok- B"f"ekil Celal Bayar nutkuna irat ederken l(ı Uştür. r r e ıre p C!fe ~fi Kırdar, Bandırma yolile ve I ~ Budapefte, 12 (A.A.) - Yahudi tasından bazı iktısacli tedbirler al- ni almıştır. Bır çok hatiplerımiz, 
ttı1t, as vapurile saat 22,20 de gel- kanununun fiddetlendirilmesi hak- mak icap etmiştL güzide aşirlerimiz, hissiyatlarına re-
~~ rıhtıında valı ve belediye re.iai lngı•ltere Ona kındati haberler Budapeftede yaba- Ulmal Ekonomi oe Arthrma vaç vermek için söz aldıkları zaman 
\ı; "'inleri, polis müdürü ve daha diler arasında kütle halinde din de- Kuruma büyük bir aciz duymuşlardır. J:su 
"·-·Ço1 k zevat tarafından karşılan- liftirilmesine sebep olmuştur. Vibra- aciz, o muazzam varlı""'n harikullde 
""'1 r . ~ d Ed k ? dat gazetesine göre, bir kaç hafta. ınusal ekonomi ve arttırma ku- 5 • 

lf • ar ım' ece mı·. danberi 200 bin yahudi kanundan rumuna, büyük milletimize bu yol- tecellisindendir. Ben de bu mutlak 
l.tan· anısaJan ayrılırken kurtulmak maksadile katolik veya da rehber olmak vazifesini vermış- aciz içerisindeyim. 

'l'~g ısa, 12 (Tan muhabirinden) - protestan olmak için verdikleri ka- tik. Ulusal ekonomi ve arttırma ku- Demiştim ki, Atatürkü sevmek. 
~Utlulann fahri hemşerilik maz- A • .. ran hahamlıklara bildirmişlerdir. rumu bu vazifeyi ifa yolunda şükra- her Türk vatanperverı için miill bir 
~.ıııı götüren heyet, Lutfi Kırdar lmanya Resmen Bır Mustemleke Bu gazeteye göre, tehacüm o ka- na llyık bir dirayet gösterdi. Bu ce- vazifedir. Bu büyük adamınıızın 
~d~d~n kabul edildi ve bu karar dar fazladır ki, müracaat eden yahu- miyetin yüksek himayesi ebedt Şe- manevt huzurunda tekrar ediyorum. 

\>erı:nı çok mütehassis etti. Teşebbüsünde Bulunmuş mud ? dilerin 1939 hÜiranından evvel ha- fimiz Atatürkün üzerinde bulunu- Atatürk, seni sevmek Türk mille-
~h k lstanbul valisi, Mnanisadan ur hemlaq tarafından kabulü lmlrAnm tf için milli bir ibadettir! 
"' ls•~ en halk büyük tezahürat yap- Lo d 12 H usl bulunmaktadır yordu. Ebedi Şefimizin rehberliği 
"- -usy n ra ( us ) - Mister zakere edilmek uz-ere parl .. -en•-a · bu cemı"yetin a 'fe ini ffak Büyük ve ebedi Şefin bize mukad-~~ _el onu Manisadan, Turgutludan a.ıu ""J Magyarsag gazetesi, yah di v zı s muva ı-
, d"'ar kazalardan gelen binlerce Chamberlain Avam kamarasında so- takdim edeceğini söylemiştir. Fran- lesin.in totaliter bir suret: ha~: yetle yapabilmesi için en büyük l- des vediası olan rejimi üzerınde dur-
~ 01duıınuştu. Lutfi Kırdara ve rulan bir s~ale cevap olarak Romaya sa bir harbe giriştiği takdirde İngil- mesini ve bunun için yahudilerin en mil olmuştur. ır.ak, ve vazifeleririmizi büyük dik
"~ laına bir çok buketler verildi ve yapacağı zıyaretten maksadının şah- terenin ona herhalde yardım etmeyi mühm istihsal §Ubelerinden ve bil- Bugün kendisinin zıyaı hfcranile kat ve teyakkuzla ifa etmek en bü
ht;ı_ lffakıyet temennileri ile Istan- si temas olduğunu, Romada yeni bir taahhüt eden bir ittifak bulunup bu- ham ana sanayiinden çıkanlmaınnı ilk celsemizi açıyoruz. Atatürkten yük borcumuzdur. Bu arada milli 

Uiurlanc1ı. anlapna yaptığı takdirde bunu mü • (Smu s.: a, sa: ı •> lstemektedfr. bahsetmek, bizim için bir ~e hali· (Arkası Sa: a. 80 2 de] 
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[Bü-s·o N ı 
4nıerika Birliai 
~onferansı 
}' Qzan: Ômer Rıza DOCRU L 

li] .\ınerikanın zı cumhuriyetini tem 
~eden murahhaslar, Peruvia'nın 
~ flınet merkezi olan Limada top • 
~ llıış ve müzakerelerine başlamış 
1ttnuyorlar. Gerri bu Amerika bir-

Memel Meselesi 

lngiltere ve 
F ransiı.nın 
Teşebbüsü 

ti ~ 
~ konferansı bir asırdan fazla yaşı Londra 12 (Hususi) - Memel lnti-
\t 11 bir müessesedir. Fakat onun kıy habatının verdiği netice üzerine bu,t "e ehemmiyet kazanması nisbe- gün Fransa ile İngiltere Berlin hü -
tt Yeni bir hadisedir. Hele Millet • kO.meti nezdinde teşebbüslerde bu -
~ Ceıniycti müessesesinin ufüle yüz lunmuşlardır. Mister Cbamberlain 
'\ ltıası üzerine milletler arası ha - bugün Avam kamarasında bu teşeb
~~ Yeni yeni toplanmalar, grup • büsten bahsederek "İngilterenin 
~~alar göze çarptığı için Amerika Memeldeki Almanların, bu şehre ait 
tıııı'ği konferansı da hu hareket ha· istatüye mugayir taleplerde bulun -
\ •tıdan ayn bir değer kazanmak- malan ihtimalıni nazan dikkate ala
~:e bu hadise bütün dünyayı ali - rak Almanyanın nüfuzunu kullana -

•t etmektedir. rak böyle bir harekete karşı gelmesi 
: 0 nferansa ehemmiyet ~erdiren için Berlindeki maslahatgüzanmıza 
,~t aınn de konferansa iştirak e • talimat verdi!t demiştir. Memelin 
~)' biitiin devletlerin Avrupa veya 1924 istatüsü ona mahalli otonomi 
'-11 tarafından gelecek her miiteca vermektedir. Memel Almanlarının 

karşı diinyanın yan garp kısmı- lideri doktor Neaman bugün gazete
~~dafaaya ve kommağa azmet - lere beyanatta bulunarak "Vaziyetin 
' ni ilan etmeleridir. bir karar verecek derecede olgun,, 

"il \'aziyet karşısında yeni dünya· olduğunu söylemiş, daha sonra "On 
' .\,-rupa , eya Asya tarafından beş ..,senedir haklarımızı dileniyoruz, 
d •ngi bir tet'a,·nze maruz olup ol bundan böyle dilenmiyeceğiz,, de -

1lı meselesini ve bu teh - miştir. 
L ~n bugünkü mahiyetini tayin et Dünkü intihabat esnasında Alman
ll ıcab d. v · t · .. lar alaylar yapm1ş, köyden köye git-') e ıyor. 87:ıyete gaze ecı go 
'.e hakıldıf, takdirde bu iddiayı mişler ve herkesi intihaba sevketmiş
k edecek bir çok hSdiseleri sıra- lerdir. Fakat Memele ait herhangi 

t!•"c ınümkfindür: karar burada değil, Berlinde verile-
~ıet CE'tkir. " ec:ilere göre Almanlann Bre-
,,,. Litvanya hüktlmeti bugün fevka-

\tı.. • • ınuhacereti endişe veren bir 
·~Ya girmi~tir. İtalyanların Peru- iade ahval rejimi ilan etmiştir. Cüm 

v hurreisinin kararnamesinde bu ted -\ •ziyeti de ayni merkezdedir. 
••Po birin alınmasına sebep olarak gayri 

nlann nilfuzu, Amerikanın 
ı· mesul mahafilin zararlı faaliyetleri 

~. 1.tnanlarında mütemadiyen art-
~~d gösterilmektedir. Kaunas üniversi -\_~ ır. İdeolojik tohumlar, Ame-
.. "'1 t tesi kapatılmıştır. Talebenin dün yap 
\ opraklanna mütemadiyen ser tıklan nümayişler dolayısile yüz ka-
' 1 7· Almanlann cenubi Amerika- dar talebe tevkif olunmuştur. 

' ~ttikleri hava servisi, diğer ser-

'1' AN 

Suriyede Vahim Hadiseler 

1 Lizkiyedeki isyan 
Hareketi Genişliyor 
Ltızkige Muhafızlığı Şehri Müdafaa için 

Şam Hiikumetinden Yardım lstigor 
deki jandarmalar asayişi teminle de
ğil, hükumet dairesini muhafaza ile 
meşguldürler. 

Suriye muhafızlığı Şam hükO
metf nden LAzk:iyeyi asilere karşı mü 
dafaa için kafi kuvvet gönderilme
diği takdirde şehri terketmek mec
buriyetinde kalacağını bildirmiştir. 

yaptığı bazı ilaveleri tetkik etmişler 
ve muahedeyi redde karar vermiş -
lerdir. Vatani Parti karşısında te
şekkül eden muhalefet grupa Şimali 
Suriye mebusları da iltihak ettiği 
takdirde partinin daha fazla iktıdar 

mevkiinde kalamıyacağı ve kabine
nin istifa edeceği de muhakkak sa
yılıyor. Suriye parlamentosu içtima 
halinde bulunduğu halde Şimali Su
riye ve Halep mebusları içtimaa iş
tirak etmemektedirler. 

Halep tüccarlarının toplanhn 

Yahudi 

• .. 

Meselesi 
Yazan: B. FELEK 

Felaketle alay edilmez ama ban 
facialar var ki, ~nlar önünde gülme
mek için faciayı hissetmiyecck kadar 
duygusuz olmak lfızım. 
Şu günlerde gazetelerden birinde 

(Almanyada ynhudiler!! kolaylık) ser 
levhası altında bir yazı okudum. 

Paris Alman sefareti üçüncü kati
bini bir Polonyalı yahudi öldürdüğü 
için Alman hiikumeti Almanyadaki 
yahudilere bir milyar mark (500 mil
yon Türk lirası) kadar bir para ceza
sı kesmişti. Bu cezanın dörtte birinin 
bu ayın on beşine kadar tcs,iye edil
miş olması dıı lazımdı. 

Eh, her yahudi bu müddet zarfın
da bu işe kafi derecede nakit bula -
mıyormuş. Çünkü ne kimse borç v~ 
riyor, ne de mallanru satabiliyorlar
mış. Bunun için ynhudilcrin elindeki 
mfke\•herlerle antikaları mübayaa 
maksadiyle Berlin Ticaret odası bir 
komisyon teşkil etmiş. Bu komisyon 
bu eşyayı tayin edeceği bedel mu -
kabilinde satın alacak. Lakin parayı 
yahudiye değil, cezaya mukabil hü
kfimete verecekmiş. Kolaylığın birisi 
bu! 

Paristeki fiçüncn katip vururlan : 

Halep, 11 (Tan muhabirinden) -
Lazk:iye mıntakasında başlıyan is-
yan hareketi Şimali Suriyeye ve 
Kürtdağına da sirayet etmiş gıöidir. 
Lazkiye alevilerinin en nüfuzlu şey
hi olan Süleymanelhurşit Suriye hü
kumetine verdiği son bir ültimatom
la; Uızkiye muhafızı İhsan Cabirinin 
mmtakayı derhal terketmesini, Şam 
lı memurların yerlerine yerli me
murlar tayin edilmesini, şimdiye ka
dar herhangi bir suçtan mahkum o
lan ve muhakeme edilmekte bulu
nan mevkuf alevilerin serbest bıra-

kılmasını istemiş ve ancak bu taleır 
letj yerine getirildikten sonra Suri
ye hükumetile müzakerelere girişe
bileceğini bildirmiştir. 

Kürtdağında da iki şeyh arasında 
ötedenberi devam edip gelen mü • 
naferet. nihavet siyasi bir mahiyet 
almış Şeyh İbrahim Halil taraftar
larile eski mebus Hacı Reşit Ağa ve 
avenesi arasında kanlı carpısmalar 

olmuştur. Reşit Ağa, rniirit1erine hü
kumetin vardım etmesine rağmen 

vaziyete İbrahiriı Halil hakim vazi
yettedir. 

Hauep, 12 (Tan muhabirinden) _ ca Bcrlinde yahudilere karşı nüma
yişler oldu. Hnlk yahudi dükkanlan
nı kınp geçirdiler. Halbuki bu arada 
binası yahudilere ait olmayan dük .. 
kAnlar pek çok. Eh bu tahribatı kim 
tamir edecek diye düşfindüler. Ve 
bu hiddete sebep olan yahudilerln ta 
mir etmesine karar verdiler. Bizim 
para ile üç milycfn liraya yakın bir 
yckOn tutan cam tahribatını tamir f. 
çin Almanyada kafi cam yokmu~ Ko 
laylıl: olsun diye İngiltereden Alınan 
yaya cam ithaline mfisaade etmişler, 
ikinci kolaylıl: da ba. 

Fransız mümessilinin yaphğı te
maslar da müsbet bir netice verme
miştir. Şimdiye kadar tenkil için gön 
derilen jandarmalardan bir çoğu a
sı1er tarafından öldürülmüş ve üç 
müfreze de esri edilmiştir. 

Şeyh Süleyman hıllen bütün LAz
kfye m.ıntakasına hakim vaziyette -
dir. Alınan malumata göre Lazkiye-

Kürtdağı hailnndan pek ço~ Ha
lebe kaçmışlardır. Diğer taraftan şi
mali Suriyede de şakavet hadiseleri 
tekerrür etmektedir. 

Suriye kabinesi tehlikede 
Halep, 12 (Tan muhabirinden) 

Şimalt Suriye mebusları Halepte bir 
toplantı yaparak Suriye Başvezirf 
Cemil Ma.rdamın Parlste muahedeye 

Hatay devleti kurulduktan sonra bir 

kısım Suriyeliler İskenderun lima

nını boykota karar vermişler. Suri
ye ithalatı ve ihracatım Uz.kiye yo
luyla yapmıya başlamışlardı. LAzki
yedeki son isyan hareketi, iktısadi 

mahafili ciddi bir endişeye düşür -
müştür. Halep tüccarları, bugün bir 
toplanh yaparak vaziyeti tetkik et
mişlerdiT. Bazılarının arzusu hilafı
na bütün tüccarlar tekrar İskende
nın limanına dönülmesini istiyorlar. 

n hepsine fistilndür. Bolivianın 
· l n11 İtalyanlar terbiye etmek -
tl'ier. İtalyan tayyareleri, şimali 
~~ k•ya muntazam poııtalar yap
\ dır, Japonlar merke~i Ameri • 
~~llıkçılık inhisarları vücuda 

Beklenmiyen Bir Tunus Meselesi Diktatörlerin 
Tarzı Hareket Etrafında Tecavüzüne 

Fransa 
Girerse 

Yahudi meselesi bir politika lpdtr. 

'Liarb e Bir ırk meselesidir falan fiilin. 
fl j Ben bunlarla meşgul olacak defi. 

lim ama neden bilmem hu zavanı ~ 
kın saadetinde olc:un, felaketinde ol
sun bir tuhaflık daima göze çarpar. 
Bu adamlar belki ticarette, iktisadt
yatta, siyasiyatta diiyada bir çokJan
nın ho~na gitmeyen bir §eyler yapı
yorlar, diyelim. Lakin her dilde bir 
sürü latife, her memlekette bir sıra 

/~h;:~ ;;;hı;i~;.-'1.;.;.-;k-t~k- •· • 9-•·• ... ouu•~· ae 
•nı A L d G• ift •. merikanın daha müsait On raya ıdiyor 

İt ~t:i bertaraf etmiştir. Almanya 
; \'anın maksadı kendilerine A· Londra, 12 (Hususi) - Almanya 
hita:a ınfittefikler temin etmek devlet bankası umum müdürü ve es
~ arp vukuunda İngiltereyi gı. ki iktısat nazın doktor Şaht bu haf-
~ ~trolden mahrum etmektir. ta içinde Londraya gelecek ve In-

etika t ·ı•v• . b. h 'l d 1 b k "d. -,1 gnze ecı ıgının _ır am - gı tere ev et an ası mu uru Mis-
\te raladığı bütün bu iddiaların 
t ~leyhinde söylenecek bir t'ok 

•l Uhınabilir. Çünkü bütün btt 
b,~t. dahi Amerikanın hariçten 
ıı]dV.ı~ bir müsellnh tecavüze ma· 

•~ıt.1ltgunu isbat edecek, mahi:ret· 
ıı;ı d' ~ 

~tı. ır. Fakat Amerikanın kendi
~ad• 

1 d 1 bir taarruz karşısında gör 
, l-' llha ciddi bir iddia teşkil ede-
tıı,~ llk~t huna karşı bir çare de 
.\ı bır hayli güçtür. Çünkii ge
ıın ~anya, gerek İtalya taka!! u
bıı •huı <'dip onu tatbik edenle
tltı l!sulden kolay kola,• anıla -
a~n • 

İişJ ı ve kurtulamadıklarını 
~ erdir. 
~~la 

liin·nrl'zil~·a hlikfımeti, kahve 
bili ti Almanyaya çıkarıyor. ve 

il. Ç tıde l\Jman mamulatı ah -
·~ .\t ok ~cçmedcn ''aziyet dcğiş
llıtı" ltıantar Brezilya pamuğuna 
'" ac h· ·ı b "lii 1 ~ettı er. Ve unlara da 
l~ .tnnddelcr ilavesine lüzumlu 

ter Montagu ile görüşecek -
tir. Bir rivayete göre Alman yahu
dileri meselesi de bu ziyaret sırasın
da görüşülecek meseleler arasında
dır. 

Almanyanın Şarki Avrupada takip 
ett'iği ticari siyasetin de görüşülecek 
en belli başlı meseleler arsında ol
duğu anlaşılıyor. 

Kısa bir zaman önce !nglliz ticaret 
nazın Hudson, Almanyanın burada 
takip ettiği ticaret usulünü şiddetle 
tenkit ederek Ingilterenin mukabele
ye hazır olduğunu ve o zaman Al
manyanın zarar edeceğini söylemiş, 
bu beyanat Almanyada derin bir te
essür bırakmıştı. Anlaşılan Almanya, 
İngiliz rekabetile karşılasmamayı ter 
cih ederek işi tatlıya bağlamak iste-
mektedir. • 

Plevne Sukutu 
--o-"'tııt° . Rrezilyalı pamukcular, 

~ l.'tın· H b. '~at • J>eşin parava satıyorlar- Bulgarlar Mahut ar ı 
t,"t"·k~ahve mahsulii sahipleri 
1 .\ı 1 

1 
Yiiziinden Bre1ih•a hiikfi- Yine Kutluladdar 

~llt rtııırı ·anın metalibini kabule • 
Ilı old11. 
l 11 k 
'1 onforansımn hal1ine uğı-a-
~İtllıl.'ııt'lelerin biri i te hu son 
"ti. ntınun icin Amerika cum· 

l'r' 
Ilı ~ arasındaki ,:rfımrlik mani· 
~'11trırı0tıtenjan u~ulünü, döviz 
tı"'trıt-~ , ... huna benzer tahdidatı 

li e rnesc-•csini konu arnk 
"-tıı,.l'~~ Vnrmnk isteyecektir. Fa
l llıU a <'Umh11t'İvetfori iptidai 
lııah 'ltııhsili olduklnrı için sa • 

!'('t'l . 
tııa.. l'rı aramaktadır. 
._ ''''n . 
ot d(j •s~ hu iptidai maddeleri 

~d~ ... tı 'nnın sannvilcı;meven yer 
q•ah · · 

~ 11
t. recler bulmakla meşgul 
ı, 

't'•a:· Anıerika Birliği konferan-
~ .ıı ı teea .. • 
,~ "~ bil' vuze karşı gelmek t • 

ltt. Çok güçlüklerle karşıla-

Sofya, 12 (Hususi) -: Türk - Rus 
harbinde Bulgar istiklalinin kazanıl
masına sebep olan Pilevnenin suku
tunun 61 inci yıldönümii, dün Pilev
nede merasim ve şenliklerle kutlan
mıştır. Bayram arifesinde bütün Pi
levne mekteplerinde, Bulgar istik -
lali için Pllcvnenin sukutu, ehemmi
yeti hakkında talebelere konferans
lar verilmistir. Pilevnenin "İstiklal. , 
meydanında, ölen Rus askerleri için 
ihtifal yapılmış, merasime Dahili· 
ye Nazın General Nedev. zabitan ve 
askerler, mektepliler. milli ve kültü
rel cemiyet ve teşekküller ve halk 
iştirak etmiştir. 

Pilevne harp sahnesi resmini ha-
san Zora gazetesi, "Pilevnenin su
kutu,, başlığı altında uzunca bir ma
kale de yazmıştır. 

---0-

lıuı, "'" y ıc rı·ansız 

Gazeteleri Diyor ki: 

Kar-şı 
Londra, 12 (A.A.) = Essex"de 

Chingford şehrinde "Milletler cemi
yeti birliği,, tarafından tertip edilen 

(Başı 1 incide) 
lunmadığl sualine Jcarşı Mister Cham 
berlain böyle bir fE?Y bulunmadığını 
söylemiş, en nihayet Almanyanın res 
men müstemleke meselesini ileri sü-

Paris, 12 (Hususi) - Tunusun bir mitingde nutuk söyliyen B. Wins
Müslürnan sabık muharipleri dün ton Churchill, Italyanın Akdenizde
toplanarak İtalyanın Tunusa karşı. i- ki isteklerinden bahsederek dem~ 
leri sürdükleri iddialan protesto e- tir ki: 

rüp sürmediği sualine karşı böyle bir tuhaf lejandlann doğmasına da se • 
hareket vuku bulmadığını anlatmış,, hep oldnklanm inkar edemeyiz ya!. 
Her Hitlerin meseleyi Münihte açtı - İşte Almanyadaki vaziyet de böy-
ğına dair söylenen sözlere karşı da le. 
resmi hiç bir teşebbüs vukubulmadı
ğını tekit etmiştir. 

derek Fransa ile birliklerini teyit et- "- Nazi diktatörü Şarkt Avnıpn
mişlerdir. Marsi1yada ve Niste Y'!Pı- da yeni bir taarruz hazırlarken, !tal
lan nümayişlerde de Fransadan ny- yanın bu lmclcleri Fransayı me~ 

lm k . . k t• k il i gul etmektedir. 
BuKiinkO Londra ~azeteleri 'beynel 

milel vaziyet hakkında biraz bedbin
dirler. 

n ama ıcın a ı arar ver m ş, . 
. f Almanyanın bu yem taarruzunun 

Fransız gazetelerı, talvan gazetele- v • h 
· · · t ·dd ~tl '- hangı' istikameti takip edcceginı e-
nnın neşrıya ına sı e e cevapıctr Deyli Meyl A vrupanın yer de-
vermeğe devam ediyorlar. nüz bilmiyoruz. Münih'ten ve Çekos-

1 k l d ğişme geçirdiğini anlatmaktadır. 
F . İt 1 1 K ik h k ova yamn parça anmasın an sonra. 
ıgaro, a yan ann orsı a a - . A D il T 1 f .. M'. iht 

Hitler'in önünde o kadar çok ımkan- a Y e gra a gore un en son 
kındaki iddialarını bahse bile değ • lar mevcuttur ki, en evvel hangi yo- ra vaziyet maküs bir istikamet al -
~ez görüyor. Tunus hakkında diyor ıu tutacağını kestirmesi bizzat ken- mıştır. 
kı: ı disi için de güçtür. Evvela Mcmel News Chronicle gazetesine göre, 

"Fakat Tunus hakkındn, bu top- mi, yoksa Dantzig mi? Polonya aley- Almanya ile İtalya Avrupanın her 
raklara en küçük bir halelin getiril- hine Polonyadaki Ukranyalılan mı, tarafında en :ı?.. mukavemetli hatları 
mesini kabul edecek bir tek Fransız yoksa Rumanya aleyhine Transit- aramaktadırlar. Bunları buldukları 

h ık k k t kt ? zaman vuracaklardır. mevcut değildir. Tunus öyle mukad- vanya a ını mı ış ır aca ır. 

des şeyler arasındadır ki, bunlara 

dokunmağa cüret edildiği takdirde 

Fransanın tek bir irade halinde ve 

ihtilaf ne şekilde in}dşaf ederse et-

sin dövüşür. Bunu tereddütsüz söy

liyoruz ve esasen bunun da İtalyan-

Henüz kimse bunu bilmiyor, fakat 
her şey gösteriyor ki, Nasyonal sos
yalist Almanya yeniden tecavüze 
başlıyacaktır. Ve bu tecavüze karşı 
hiç bir toplu mukavemet hazırlığı 

İsmet İnönü 
Karabükte 

yoktur.,, (Başı 1 incide) 
Mister Churchil, daha sonra Ital- dan girmiş ve sekizde limana gire -

Iann c;ok iyi anladıkları bir lisan ol- yanın yeni taleplerinden bahesede- rek, Aı;-navutköyü önlerinde demirle
rek Başvekilin Romaya gitmesine miştir. duğuna da emin bulunuyoruz.,, 

ltalyan gazetelerinin mutedil 

Roma, 12 (A.A.) - Dün Tunus me 
selesi hakkında hiç bir nümayiş va
pılmam1ştır. 

Gazeteler, Fransadan fedakarlık
larda bulunmasını istemekte 'devam 
etmektedir. Maamafih İtalyanın ne 
istemekte olduğunu tasrih etmemek
tedirler. 

Corriere Dclla Sera, İtalyan;n e
melleri ile Chamberlain'in yakında 

muvafakat etmediğini anlatan söz- Reisicümhurun seyahatinden 
ler söylemiş ve nihayet: •onra 

"Bütün milletin etrafında birleşe- Ankara, 12 (Tan muhabirinden) -
bileceği ve bütün partilerin işbirliği Cümhurreisini karşılamak üzere, 
yapabileceği harici politika şudur: şehrimizde hazırlıklar yapılmakta

Diktatörlerin tecavüzlerine karşı bü- dır. Büyük Millet Meclisi ve hiiku
tün mukavemet kuwetlerini bir ara- met m~hfillcrinde, Cümhun·eisinin 

• A • • d seyahatınden sonra memleket kal-
ya toplıyacak ve ımkan daıresın e kınması üzerinde müsbet ve hayırlı 
ayni hissiyatla mütehassis milletler- tedbirlerin alınacağı ve bilhassa, ma
le işbirliği yapacak politika., demiş- den ve deniz endüstrisini alfıkadar 
tir. eden üç numaralı sanayi planının 

derhal tatbikatına başlanacağı kana
kuvvetlerinin yardımile Kudü~ün ce ati vardır. Bu plan için, mali mcn-
nubu şarkisinde bir çete ile müsa

deme etmişlerdir. Bir İngiliz askeri 

yarala~mıştır. Nablus civarında muh 

telif köylerde bu çeteye mensup o

lan 30 kişi tevkif edilmiştir. 

balar temin edilmiştir. 

Millet Meclisinde 

Romaya yapacağı ziyaret arasında 

bir mukarenet görmektedir. Bu ga
zete, yapılacak müzakereler netice
sinde, İtalyanın Akdeniz ve Süvcyş 
kanalı üzerindeki lddialannın mu -
hik olduğunu kabul ve teslim edile
cet!ini ümit etmektedir. Seyrisefer mürakabesine ait ted -

birleri tamamlamak maksadile, aske
ri kumandanlara Filistin limanarı a

gunu rasında sahil seyriseferinin kontrolü 
hava sallhiyeti de verilmiştir. 

Filiatinde mü•ademeler devam 
ediyor 

Kudüs, 12 (A.A.) - Pazar 
öğleden sonra askerl kıtalar 

Ankara, 12 (Tan muhabirinden) -
Meclis, bugiin Refet Canıtezin reis
liğinde toplandı. Ruznamede bulu -
nan Devlet Şurası kanunu projesi, 
Manisa mebusu Refik İncenin teklifi 
ile çarşamba günkü celsede müzake
re edilmesi kararlaştı. 

Geçende sölediler. Yahudiler mu
ayyen bazı sokaklardan geçemiyecek 
ler, sinemaya otobiise ve umumi he
lala1'8 giremiyeceklermiş. 

Eh, hepsi neyse ama bu sonunmS11 
insanın elinde değildir ki. 

Vaktiyle bizim yeniçerilerin g6ya 
yahudilere zulüm ettiklerine daiı 
hikayeler söylerler. 

Bunlardan biri de şudur: 

Yeniçeri ağası hasta. Başı ağndaıı 
~atlıyor. O zamanlar hekimlik en z.i. 
yadc yahudilerde imiş. (Şimdi Al • 
manyada olduğu gibi) Yetmiş beşlilı 
bir yahudi hekim geliyor; Ağayı mu· 
ayeni ediyor. Fa7.la kanlı buluyor ve 
o vaktin hekimlif;>ine göre kendisine 
şu tavsiyede bulunuyor: 

- Yirmi tane sülük sultanım! 
- Nereye? 
- Makade! 
Bu sözü işiten ağa gözlerini falta~ 

gibi açıp: 
- Kimin? diye bağrınca yahucll 

korkudan: 

• - Benim di;ror. Ve ağanın emrile 
kendisine yirmi süliik vuruluyor. Za. 
ten yetmiş beş yaşındaki ihtiyar bu 
<>iiliiklcri de yiyincc büsbiitün mecal· 
siz kalıyor ve kansızlıktan yüriiye • 
mez bir halde ağanın bulunduğu o . 
danın ağır perdesini aralayıp; 

- Yeemİı; olsun sullnnım! di • 
yor ''e çekiliyor. 

Almanyadaki cam tamiri hikiiye
sini isidince okhma bu geldi. 
Osmanlı snltanatının hn7.1 devirle· 

rinde cayri ımisliınJere zimmi isml 
\'erili;ı ata binme ine miisnndc edil· 
mezdi. Galiba patrik J,!ibi ileri gelen· 
!erinin yalnız eşeğe binmesine mii . 
saade olunurdu. 

Tarihi bir garabet olarak gösteri· 
len bu hadise hugiin otobüs yasağı 
halinde tccelh ediyor. 

Gerçek tarih tckerriirdcn ibaret . 
miş. 

Bir dc,•Ietin dahili siyaseti olduii'u· 
(Lıltf en sayfayı çeviriniz) 



4: - TAN ~ 
, _ Bu akP.JD saat 9 da -

13 - 1Z - 938 # 

Tayyare Piyankosu Tamamlandı TEŞEKKÜR ı R d o 
7.eYcim ve ba~amız Nuri Du:nmm a y SARAY . 

Kazanan Numraların İki SINEMASINDA 

cenaze merasfmine 4-M-ır eden sa-MJW CiLA ,,,,,, 

yın zevata ve elemli gft:nlerimizde --
bizi teselli etmek kadirşinaslığını 

gösteren meslek arkadaşlarına ayn 
ayn şükran borcumuzu edaya tees
sürümüz mani olduğundan sayın ga. 
zetenizin tavassutunu rica etmekte-

Salı, 13.12.1938 
SENFONiLER: 

Günlük Tam Listesini 
Neşrediyoruz 

Senenin en bQyilk mnsild hldi-

sesi teşkil edecek olan 

Jacques Thıbaud'un 

KEMAN Resitali'ni 

21.40 Belgrat Sen!onik konser < o: 
filrmonisi), 22 VaT"Şova: Scnfonlk ıco 

HAFiF KONSERLER: ,, 
-ır !fi"" yiz '1.10 Bertin kısa dalgası: Kan~..,. . J'] 

· (8.15 devamı). 9.30 Paris Mondı;ral: 11. 
Nuri Duran zeveftl vekızlan: pJ5.k 10.15: Pl~k. 10.45 Plt'tk. 11.35 ·5 JC 
Zeliha Duran, Fazilet ve Saadet Berlin kısa dalgası: Hafif mu .. ık.i. 1 

Duran. za. 14.15 Keza. 12 Bükre;:ı: Pl~k ıc 

• 

____ ,.. 13.10 Dlnlku orkestrası (14.SO (l4 
13 Parls Mondiyal: Konser ııaıtli ~ 

Toplantılar, davetler : plAk), 15.05 Parls Mondiyal: .Konset' 11 Tayyare piyangosunun fltincl k~ 
şidesi de dün tamamlanmıştır. Ev
velki gün ve dün çekilen numarala
n, sıraya konulmuş olarak, ve tam 
bir liste halinde aşağıda bulacaksı-

nız: 

d5 Bin Lira Kazanan Numara: 
3631 

15 Biın Lira Kazanan Numara: 
21162 

Sonu (31) ve (62) rakamlarile ni
hayetlenen numaralar ikişer lira a
morti alacaklardır. 

12 Bin Lira Kazanan Numara: 
13962 

10 Bin Lira Kazanan No. lar: 
14445 11129 

3 Bin Lira Kazanan No. lar: 
23383 32995 

Bin Lira Kazanan No. lar: 
11550, 14516, 24597, 36275 

Be,yüz Lira Kazanan No. lar: 
550 787 1184 1871 2170 

2509 4225 4383 4951 5559 
5705 5783 6690 6972 7108 
7l95 8493 9232 9381 10164 

11179 11870 12248 13695 13818 
l4043 15195 16031 17853 19698 
2oo74 20734 20Ş54 21212 21234 
21244 21972 22308 22449 22812 
25149 27199 27588 27677 28194 

• 28618 28857 29336 31284 31392 
31571 32418 32580 34327 34906 
34910 35108 37346 37587 37661 
37714 37789 37898 38539 39247 

200 Lira Kfızanan N o. lar: 
1154 1426 3020 3699 5021 
5179 5710 6357 7365 7902 
8575 9582 10996 13279 l353G 

13858 14515 14619 14730 15424 
• 1571.3 ! 7571 17393 17756 17825 

18379 18524 18919 19794 20157 
20647 21819 23538 23779 25229 
25739 25932 27656 28411 28638 
29672 30226 30506 30597 30751 
33517 33845 34191 34375 34782 
35513 35762 35807 36868 37407 
37547 38871 39466 39730 

100 Lira Kazanan No. lar 
220 230 247 266 329 

2588 4504 5155 5326 5329 
5915 6320 6565 6778 6793 
7195 7357 7873 7936 8730 
8732 9415 9762 10461 10719 

10938 11550 11608 12112 12276 
12664 12967 14115 14232 14287 
14394 l4967 16471 16533 16947 
17168 17452 17901 18455 19420 
20526 22759 23461 23535 24324 
25286 • 25330 25490 25603 25943 
26562 26659 26826 27495 27817 
27910 28317 28317 28508 28628 
29485 30234 30749 31013 31085 
31391 31611 31668 32059 32740 
33060 33077 33268 33451 33609 
34025 34246 34388 34800 34983 
35427 35442 35477 35805 36862 
37005 37840 38714 39408 39462 
39563 39687 39691 39891 

50 Lira Kazanan No. lar 
45 162 190 557 583 

8451 
9357 

10079 
10436 
11104 
11573 
11701 
12509 
12896 
13483 
13999 
14638 
14866 
15683 

8860 
9496 

10133 
10457 
11146 
11633 
11819 
12677 
12974 
13546 
14151 
14694 
14899 
15989 

9063 9154 
9705 9836 

10279 10284 
10604 10704 
11396 11408 

11662 11674 

9317113241 
9979 13600 

1034G 14059 
10974 14608 
11429 14943 

11842 
12741 
13143 
13614 
14298 
14732 
14928 
16156 
16633 
17161 
17613 
18153 
18633 
19262 
19805 
20125 
20514 
21070 
21399 
21799 
22105 
22590 
22822 
23258 
24126 
24576 
25087 
25455 
26074 
26438 
26993 
28162 

15200 11674 
15345 

12235 12374 15763 
12788 12829 15870 
13231 13424 15927 
13674 13726 16314 
14343 14449 16546 
14760 14827 
15393 15679 
16274 16480 

16851 
17079 
17404 

16505 16517 
16810 17027 

16684 16689 17496 
17217 17232 17938 

17618 17637 i:~~~ 17287 
17772 
18401 
18905 
19452 
20029 
20423 
20956 
21186 
21725 
21920 
22414 
22700 
22992 
23649 
24444 
24924 
25369 
25789 
26371 
26899 
27486 
28320 
28798 

17368 
18146 
18530 
18926 
19708 
20101 
20454 
20987 
21197 
21739 
21961 
22521 
22732 
23175 
23772 
24457 
25022 
25409 
26044 
26385 
26913 
27990 

16245 13394 19016 
18777 18901 19408 
19317 19410 19597 
19921 20012 19826 
20230 
20540 
21076 
21513 
21811 
22157 
22628 
22899 

20398 
20726 
21162 
21665 
21885 
22301 
22634 
22966 

23434 23434 
24229 
24718 
25241 
25514 
26265 
26497 
27008 
28187 

24353 
24723 
25J21 
25535 
26311 
26608 
27344 
28187 

26660 28735 28772 28793 
28810 28811 28861 29078 

299142 29247 29255 29344 29380 
29404 29492 29518 29572 29796 
29960 29986 30023 30071 30143 
30178 30299 30378 30416 30425 
30549 30702 31299 31363 31432 
31476 31481 31628 31633 31637 
31853 31872 31902 31922 31970 
31998 32010 32019 32116 32118 
32195 32321 32399 32427 32575 
32702 32775 23901 32932 32993 
33007 33223 3J573 33648 33671 
33849 33881 33934 33938 33970 
34157 34224 34401 34411 34455 
34480 34649 34668 349g1 35128 
35151 35241 35230 35383 35616 
35700 35744 35886 35897 35995 
36033 36105 36146 36263 36316 
36523 36525 36534 36689 36224 
36911 37060 37151 37314 37376 
37633 37654 37665 38339 38344 
38408 38414 38480 38625 38855 
38895 38901 38910 38942 39072 
39080 39111 39273 39381 39406 
39470 39668 39669 39875 39913 
39971 

30 Lira Kazanan 
103 166 274 
382 558 633 
860 1007 1056 

20016 
20286 
20748 
20979 
21324 
21628 
22192 
22710 
23202 
23900 
24013 
24166 
24248 
24740 
24989 
25177 
25372 
25592 
25782 
26317 
26577 
26718 
26858 
27131 
27320 
27695 
28015 
28325 
28702 
291f.l6 
29590 
29972 
30239 
30498 
30882 
31068 
31309 
31669 
32186 
32903 
33330 
33623 
33972 
34222 
34768 
35062 
35232 
35454 
35732 
36008 
36322 
36070 
37183 
37736 
38089 
38340 
38613 
39055 
39660 

13451 
13656 
14264 
14641 
14988 
15214 
15358 
15798 
15816 
15967 
16315 
16614 
16959 
17160 
17409 
17597 
17968 
18370 
18814 
19152 
19466 
19609 
19952 
20067 
20400 
20744 
21094 
21449 
21923 
22225 
22763 
23250 
23901 
24034 
24188 
24596 
24779 
25024 
25259 
25433 
25643 
25854 
26434 
26661 
26724 
26933 
27237 
27325 
27748 
28045 
28391 
28723 
29195 
29593 
29997 
30268 
30608 
30884 
31178 
31325 
32018 
32350 
32913 
33353 
33801 
33979 
34368 
34748 
35122 
35276 
35471 
35800 
36039 
36373 
36851 
37213 
37784 
38199 
38445 
38616 
3926_6 
39703 

13567 
13736 
14285 
14669 
14988 
15255 
15444 
15846 
15886 
15985 
16361 
16736 
16994 
17169 
17415 
17641 
17978 
18443 
18939 
19173 
19501 
19668 
20008 
20115 
20603 
20777 
21127 
21466 
22050 
22353 
22850 
23703 
23940 
24069 
24242 
24629 
24842 
25031 
25274 
25458 
25717 
25882 
26476 
26663 
26732 
26963 
27238 
27414 
27776 
28170 
28410 
28868 
29306 
29594 
30073 
30429 
30725 
30889 
31190 
31435 
32110 
32361 
32992 
33357 
33831 
34138 
34465 
34832 
35155 
35336 
35506 
35851 
36170 
36450 
36859 
37301 
37819 
38207 
38466 
38715 
39461 
39724 

13585 13594 ll. 17 Hamburg: Eğlenceli konser (l9 

13977 1#011 TEŞEKKÜR Berlln kısa dıılgaı:ı: t~ sonu konseri 
14393 14431 Ağız Muzikası Orliestrası devamı). 18 Belgrat: Bllyük radY0 

14681 14919 Vefatı ile bizleri teessür içinde bı4 ı rle - Kadıköy Halkevlnden: ruı, 18.17 Şükreş: Luceafanı o ı 
14995 15013 rakm§ olan sevgili zevç, baba ve ak- Teşkil edilecek (Atız mızıkal!l orkestra- 19.05 Parls Mondlyal: Konser ıı~lt~-" 
15291 15292 rabarnz. ınna) iştirak etmek latlyenlerln fki fotoğ- L~ypzlg orkestra ve solo konser1• 

1
t: 

15589 15756 ANTUAN ÇALYAN'ın / rafile müracaatları. yana: Bando mızıka, 19.40 Eelgrıı 
15810 15851 Cen aze merasimine iştirak veya b~ 1 TEPEBAcı - kom•eri, 20 Berlln kısa dalgn~ı: eri ,O 
15892 15913 . • .,.ı DRAM KISMI !~ konııerl, 20.15 Bükreş: P):)k kons ')! 
16180 16288 yanı tazıyet lutfunda bulunmuş o- 13- 12-938 salı günü akşa- . Peşte: Cigan orkestra9ı, 20.30 pari'os 

16506 16516 
lan bilcümle akraba ve dostlarımıza mı saat 20.30da ~ d!yal: PIAk (21 karışık konser). 2

1
· (o 1 

1
6
790 1680B ayn ayrı teşekküre teessürümüz ma VINDSOR'un ŞEN 'lıUoı j reş: Koro havaları, 21.10 Königst>e~ı~ıı 

17055 17065 
ni oldu~undan .,,,ı,.ranlarımızın ib- KADINLARI 1 •ni musiki, 21.10 Lf\ypzig: K:ırışılt ef.O 

6 ~~ 11 progrİım, 22.30 Parle Mondiyal: 
17316 16328 lağına sayın gazetenizi tavsit eyle- YENİ NEŞRİYAT: nakli, 22.30 Liyon: Orkestra. 25 1 
17422 17495 riz. Radyo orkestrası, 2:U5 BükTeŞ: Cifi~ 
17722 17883 Bayan Dul SANTİN A. ÇALYAN tasından konser nakli, 23.35 stuW 

Vakıflar Derglal - Vakıflar Umum Mil fit mu~ikl ve dans havaları. 180!0 18162 ive Oğlu PİYER A. BEGHİA ve P. dOrlüı?ü şimdilik gayrlmevkut olmak ıı-
18522 18697 rO~'l'A ;ıilPlPri. zere (Vakıflar Dergisi) ismile bir dergi 
18986 18988 çıkarmağa karar vermi:ıtir. 

OPERALAR, OPERETLER: ~ 

2UIO Berlln kısa dalgası: 0perel pııe 
kisi, 21.30 Berlin kısa dalgası: Si> 1 
(Boccaccio) opereti. 22 Milano -19224 19248 Dergide Osmanlı hükümetlnln teessil-

19504 19544 Msesut Bir Doğum · sünden Ricat devrinin son zamanlarına 
19725 19774 Matbuat Umum Müdürlüğü mil- kadar, bizde evkaf idaresinin geçlrd!ği lıı-
20009 20044 şavirlerinden değerli arkadaşımız Şe tihaleler, vakıfların nevileri ve tesis se-
20140 20152 kip Engincrln bir kızı dünyaya gel- beplerl, evkafın himayesine mazhar ola-
20643 20716 rak lnkf~af eden aanaUere dair llınt ma-

La Nave isimli opera piyesi, 22.45 
semburg: (Rigoletto) operaSL 

OD A MUSiKiSi: 
18.55: Keman ve rlmba1 dQctt. SS 

gart: Hnydn'in eserlerinden Oda ~ 
kon.cıerl, 22.20 Milnih: Oda ınusiıd miştir. Alman hastanesinde bulunan .. 20883 20954 kaleler, grafikler, klişeler ve resimler neı-

21165 21222 yavru ile annesinin sıhhatleri yerin- rettirilmek suretile muhtelif asırlardaki 

2153
5 21540 dedir. Arkadaşımızı tebrik eder ve mlmarl, tezhip, nakkaşlık, oymacılık, se-

22112 22177 bu mesut hadiseyi dostlarına bildi- de!k.Mık ve diğer kısmen ölmüş, kısmen 

seri. 5Ôıo. 1 

22660 
22994 
23712 
23981 
24102 
24252 
24658 
24863 
25107 
25258 
25546 
25748 
26145 
26530 
26684 
26748 
27022 
27284 
ı r;;5o 
2i907 
28245 
28451 
28882 
29332 
29612 
30203 
30472 
30782 
31016 
31191 
31542 
32111 
32483 
33020 
33523 
33911 
34152 
34602 
34957 
35176 
35366 
35571 
35859 
36171 
36517 
36972 
37442 
37923 
38238 
38591 
38846 
39534 

ririz. 

Bu akşı'!m saat 9 da 
(iÇ iÇE) 

BOyOk operet 
Rej. Raşit Rıza, Mü 
zik: Seyfettin Asal 
Ya7.an: Yusuf Snrurt 

BüyDk Macar Bale 

Cumartesi ve pazar 
matine 15 de 

de hfıl~ y;ışamakta bulunan sanat sube-
lerinin başlangıç ve inkişaf ve inhitat se
yirleri tebarüz ettirilecektir. 

Bundan başka Vakıflar Umum Müdür
IQğO. bir de, (Fatih Mehmet II Vakfiye
leri) ismile bir kitap neş-redecektir. 

i lk T ürkler - Rıza Çavdarlının bu isim 
de bir eseri çıkmıştır. Kitapta, Türk me
deniyetinin ve dininin, Çin, Hint, Yahudi
lik, Hıristiyanlık ve Müslümanlık üzerin
deki tesirleri gösterilmektedir. 

9.4!! BE."T"lln 'lmm dalgam: Zimbal rJCI 
ıs şarkılar. 17.45 Bclgrat: ptııl< ~ 
18 Peşte: Çocuk ııarkılan. 19 J{ rJııl! 
Brahmı::'ın konseri. 19.15 Bükref. #_ 
lif milletlerin şarkılarından. 19.15 

kısa dlllga~ı: Hudut memleketleri 
rlnrlen, 19.15 Königsber: soUst. 
19,20 Breslau: VJyolonsel korıserC ıı1' 
Münib.: Monatslicd. 21 Bcıgrat: ~ 
kılan, 21.10 Bertin orta dalga: ıl-'' 
10 Belm-at: Piyano re!akatile ~ıırle 
4!! Berlln kısa dalgası: Zimbal "' 
aololan. 

ÇOCUKLAR! NOEL iÇiN SiZE NEFiS BiR HED11• 
..ıJ.' 

ÇOCUK BABALARI! ~~~~~.ı:~:. BiR PROGRAM ... 

1 • ŞHIRLEY TEMPLE'nin ~nü!:~ F~:'m~n KIR ÇIÇE~I 
2 • MIKI MAY~-un Du bu31 YALT Di~ı-t c._.,•ıı• 

1
1938 Noel Haftası için hazırladıijı Baıtan a§ağı fabli renkli ve 1500 met rof11k 

Mİ KİNİN ŞEN HAFTASI tır· 
Çocukları olduğu kadar büyükleri de memnun edecek kahkaha ile qüldürecek 

22693 
23096 
23744 
24002 
24123 
24251 
24710 
24934 
25157 
25368 
25564 
25764 
26226 
26549 
26708 
26822 
27187 
27295 
rTJOô 
27963 
28289 
28659 
29022 
29340 
29679 
30227 
304R9 

30805 ı----lmll-------·--------------··-....... 31064 

B E DNyajn A tat:ttN O 31263 
31652 
32160 
32668 
33079 
33430 
33969 
34186 
34750 
35056 
35174 
35448 

YARIN AKSAM 
' 

ME LEK 
SINEMASIND~ 

Nefis ve ilahi bir şaheserde buluştular: 

G 1GL1 

M AR 1 A "'cEBOTAll1 

35725 1 Numaralı koltuklann bugünden aldırılması rica olunur. T elefon: 40668. 
35972 :...iililıiiiiiiii.ıllliiiiiiiiiiiİİllİiiiiiiiiiililiiiiiiıiiiiiiilliillııiillİİııİİl.lıiliiıİİİıiıllİİıİilıiiıiiİİİİlliıllilıiii ............... :~ 
36190 
36640 
37054 
37574 
37953 
38284 
38596 
38861 
39600 

ıan da Beyoğlu Hamal Eyyükum so-J !!!' -----•• Tamamen Renkli 
kak numara 1 7 de Elenide, Ankara-

da Necdet kızı Güldane ve Mene-- A s· H .k 5111• 
men belediye sandık emini Ahmet srımızın ınema arı a 
ve ortağı Cevdettedir. 

12 bin lira isabet eden biletin sa-
bibi Şişli Bomonti caddesi numara-

5 te lsmaildir_ 

• Görmek zamanı yaklaşıyor. 

W ALT DiSNEY'in 597 728 752 949 1060 
1330 1392 1416 1637 1777 
2068 2089 2138 2150 2194 
2209 2369 2387 2611 2760 
2851 2857 2954 3423 3433 
3466 3504 35041 3671 3760 
3851 3857 3954 4041 4068 
4172 4201 4234 4635 4682 
4689 4747 5004 5134 5175 
5383 5434 5648 5799 6017 
6060 6226 6244 6380 6417 
6558 6686 6745 7088 7116 
7130 7165 7222 7507 7575 
7635 7744 7784 8153 8250 
8315 8351 8366 8400 8419 

1286 1233 1356 
1758 1886 1960 
2244 2407 2421 
2892 2903 3107 
3350 3479 3547 
3769 3785 3895 
4209 4220 4421 
4627 4685 4701 
4800 4854 4924 
5135 5195 5208 
5403 5412 5498 
5756 5807 5844 
5936 5940 5948 
6156 6181 6229 
6406 6471 6536 
6639 6643 6413 
6697 6728 6782 
6937 7055 7159 
7417 7421 7441 
7595 7627 7837 
8008 8138 8155 
8329 8528 8557 
8706 8893 8897 
8997 9011 9122 
9267 9383 9560 
9636 9722 9763 
9836 9840 9885 

No. lcu 
346 
339 

1090 
1505 
1968 
2528 
3309 
3587 
3909 
4457 
4772 
4986 
5277 
5506 
5870 
5980 
6324 
6547 
6691 
6816 
7253 
7524 
7921 
8269 
8678 
8974 
9167 
9578 
9772 

369 
930 

1118 
1723 
2251 
2838 
3320 
3723 
4187 
4614 Bu seferki kefidenin talihlileri 10 bin lirayı kazanan bilet sahip

leri de şunlardır: 

Tarafından vücude getirilmiş bütün dünyada yegane fibıl 

Pamuk Prenses ve 7 Ci.iC 

na göre buna karışmak bize düşmez. 

Dünyanın bir kısmı yahudilerin 
lehinedir, bir kısmı aleyhinde. An -
cak muhakkak olan bir şey varsa Al
nıanyadan hicret edecek yahudilere 
bütiin gayretlere rağmen hala bir 
Hirlii yer buhmamıyor ve Filisti~ bir 
yalıucli yurdu olımık tesis edilmiş ol
mnsınrı rağmen hala yahudiler için 
arzı mevut olmaktan kurtulamıyor. 

Ne diyelim? Beniisrail için rahat yil 
sii görmek mukadder değil galiba! 

10150 10292 10307 
10443 10628 10818 
11138 11155 11157 
11517 11597 11704 
11956 12008 12067 
12346 12471 12479 
12621 12874 12726 
12902 12905 13134 

10067 
10366 
10839 
11164 
11709 
12109 
12501 
12738 
13145 

Bu keşidenin talilileri şunlardır: 
45 bin liralık büyük ikramiyeyi 

kazanan biletin bir r.-ırçası Se1i~ye 
kışlasında büfeci Talatta, diğer bir 
parçası da Ayanctk liman memuru 
Avni ve eski düyunu umumiye me
muru Saitte" 

15 bin lira kazanan biletin parça-

1 - Tophanede Fahri, 2 - Bm
sa Fevzi Çakmak cadesi Şahin gara
jında Rıza çocukları, 3 - Develi E
verekte Camiikebir mahalesinde Ta
cettin, 4 - Edremitte Abdurrahman 
kızı Sabahat, 5 - Eyüp Bostan so
kak numara 70 te Mehmet. 

SOMER ~;rl TAKSIM 
111•••••• Sinemalannda birden görece~-

4777 
5066 
5400 
5661 
5883 
6062 
6390 
6572 
6695 
6866 
7305 
759311 
8004 Önumiizdeki PER ŞEMBE AKŞAMI 8301 
8680 
8980 
9246 
9618 
9797 

Bugüne kadar görülen komedi filmlerin en güzeli Türkçe sözin 

UÇ AHBAP ÇAVUŞLAR 
HAYDUTLAR ARASINDA 

10132 
10808 
10947 
11303 
11907 
12262 
12579 

• İzdihamın ~nüne geçmek ve halkımızın bu muazzam filmi RAHATÇA görebilmesi için • 

i;~~~ .__ı .... P_.E._iiiK._ .. v.e._ .. SİİİlllllliiiiA._Riil.ı.IAiil...;Y;....s.in•e•m•a•ıa.n.n.da_ı.ı1r.d•e•n•G•o• .. s•t•er.n.ec.e .. k .. ti ...... r 

' )' 
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O/tomobiI· mi, imendif er mi? 
1 

Gündelik Gazete 
-0-

TAN'ın heden: Haber· 
de, fikirde, tıer••tde 

temiz. dDrOlt, umlml 
olmak, karlln gazetuı 
olmıyı çalıımıktır. 

ABONE BEDELi 
Türkiye Ecnebi 

1400 Kr. 1 Sene Z800 Kr. 
750 .. 6 Ay 1500 .. 
400 • 3 Ay 800 " 150 " 

1 Ay 300 " MllleUeraram posta ittihadına dahli 
obnıyan memleketler için abonr 
bedeli mQddet sırastyle 30. 16 9 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir 

Adr• detiltfrmelı: 25 kunıstur 

Cevap tçtn mektuplar 10 kurus· 
luk pul flAveııl IAnmdır. 

• 

1 

1td•!!Md 
Türkiyenin .~ . ız. •g& 

Değişen Çehresi 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

i ~~~~~ ~~~~~~~ l - . ~ . . 
Nevyork Sergisi AvrupalleAramızdakıBu Terakkı Uçurumunu 

Nakil vasıtalan kağnı, öküz araba
sı, eşek, katır olan, muhabere vasıta
sı, insan tabanı veya insanla ayni sil
ratte yürüyen bir posta arabasından 
ibaret olan bir memlekette, bütiln 
hayatı sürat ve müessiriyete daya
nan ıarp medeniyeti kendine nanl 
bir zemin bulabilirdi? Bunun içindir 
ki, Tiirldye bUtfln Osmanlı saltanatı 
devrinde bir ıark devleti olarak kal
mış, her geri milleti kendine istismar 
pazan yapan kapitalist dilnyanm e..
veli sermayesi sonra nakil vasıtala
nna tesahubil ile yanın müstemleke 
haline ıetirdiji bir devlet olm~ 
Tflrklyenin nakil vasıtalanndan mala 
rumlyeti ytldlnden utradıtı fellke ~ 
ti, N afla Vekili Ali Çetinkaya, Er .; 
dnean llattınm a~ılman mftnasebe .; 
tiyle s3yledill nutukta izah ediyoL 
Bu nutkun mllhlm ellmleleri ize~ 
de darabllirb. 

""~!rhğı Yavaş Kapamak Bu Vasıtayı Ancak ve Kolaylıkla 
Gıdıyor 

~-;;oık ..:::-"'!:.=~: inkişaf Ettirmek Kabildir 
~anberl hazırlık yapmakla met- ' 
hl olan bir komisyon vardır. Bil- otomobillerin kat ve inkişa --~~ y AZAN • 
~et bu aergide muvaffak bir eser fmdan sonra şimendüer yap 1 • 
~de getirmek için hiçbir fedaıklr- mak ve işletmek bir geriliktir. [ L H A M J 
bktan da çeldnmemlştlı. Yalnıs ha- Medeni dünyanın bazı yerlerin-
'11-lıklann vaktinde bitmesi, ve ser- de demir yollan sökülerek asfalt 
il açıldıft zaman bizim pavyonlarm otomobil yollan haline korunağa • ~~ • 
da hazır olması şarttır. başlanmıştır. Mt:mleketimizin belli başlı nok san emeğini azaltmak olduğuna 

Halbuki biz hazırlığın pek yavaş i- Dünyanın hangi tarafına bakar talan arasında şimendifer göre, istasyon ve idare memurlan 
lerteditini giirflyonız. Bu işi üzerine sanız bakınız, şimendiferlerin ya- yapmak için daha çok zaman, e - da hesaba katıldılt halde, ancak 
'1.nlar birer bir-er çekiliyorlar. Nev- nıbaşında daha seri, daha ucuz da- mek ve sermaye lazımdır. Buna ne 2~30 . kifi ile bu yükü tapyan p -
>'ort. tfmdiye kadar bir teY gönde- ha pratik bir otomobil yolu ve ser- bizim kudretimiz klfidir, ne de ta- mendfferler tablatiyle otomobiller 
l'llemem.lt. ergide pavyonların lnp- visi vücut bulmuştur. Bütün dün- biatin zayıflara verdiği tutunma den çok daha ileri bir nakil makl-
lbıa başlanamamııhr. lstanbulda ya- ya demiryolıı idareleri bu otomobil mühleti. nesidir. 
ltllaıı hazırlıklann tamam olması da- rekabetinden şilcayetçidir. Bu za - Şimendifer, şosenin aşağı yuka- Şimendiferler sermayelerini 10 • 
laa mun zamana miltevakkıfhr. vallı idareler, demir yollarına ya- n on misliM mal oluyor. Beşbin 15 senede örterler. (Para ile ölçü-

Bu sergiyi 80 milyon kişinin scy- tırdıklan sabit sermayeleri kaldır kilometre şimendifer yerine elli len ve ölçülmeyen hizmetlerile) 
~deretı tahmin edildiiine göre, ya- mak, başka bir işte kullanmak im- bin kilometre şose yapılabilir. İkin Fakat şoselerdeki otomobil nakli-
hcağımız eserin memleket ve rej'.m kanını bulamadık.lan için büyük ci fazla bir yol yapmak masrAfın- yAhntn icabetttrdlği fazla igletme 
• .. rıı• ~ • ' -er .. ·-... -.n.ı ucmu-- mın KUrtultnAk da yan bir kar. Bu masrafı sonsuz devam eder. 
~ki p;.,pa;anda vasifes~-;;;.;~~ ~il- yollannı işletmeğe devam etmek suretle memleketin bir kaç nok - t 
etnmeliyette olması lazımdır. Za- mecburiyetindedirler. tası yerine bütün memleket refa- ki nokta arasındaki yol için bi 

bıa Hantal ag· ır ve d:ı. b lı ..t dayeten konacak fazla serma 1. nımız az kalmıştır. Hazırlığın ça- • U\ aş s-•men- ha kavuşmu' olur. 
ille bitmesi için işi salahiyettar bir difer yirminci asır medeniyetine ce Otomobillerin istihlak ettikle • ye masrafından kaçınarak demiryol 

8d1Urıa vermek, ve ona da resmi for- vap verecek, ihtiyacını karşılaya- ri benzinin dışardan gelmesi de mü yapmamak doğru olursa, bütün di-
~llliteden adde, bir ,ekilde çalışa- cak evsafta değildir. Bu ihtiyacı an him bir mahzur teşkil etmez. Kö- ğer işlerde de sermayenin yarat -
ilecek lmklnlan temin etmek il- cak seri, hafif ve her yola gelen o- mürümüzü satıp benzin- alabiliriz tığı büyük kıymet ve faydalardan 

~ltldır. Yoksa kırtasiyecilik yüzün- tomobiller temin edebilir. Esasen memleketimizin muhtelif istifade etmemek lAzım gelir. 
"eıt bfttiln dOnya muvacehesinde Zararın neresinden dönülse kar- mıntakalannda zengin neft maden 500 kilometrelik bir mesafede, 
bı h d İht" · d'f ı · orfa b"lr trafik olaa 500 bin-ton .ha .: cop bir variyete diisebiliriz.. ır. ıyar şımen ı er erı, rnuaz- leri de bulunmuştur. 
..,9 I A d zam sermayeJeri ve teşkilatlariyle Otomobil taraftan ve demir yol muleyt bir senede fimendiferle ta-
lr mur ar rosın o k ~man için yapılacak işletme mas-
1\0p 1 y can çe işme vaziyetinde kendi hal- aleyhtarı olar.lann fikirleri hemen :ı-· 
... r S orııı lerine bırakıp genç, oynak, çevı"k rafı, memleketimizin şartalan t • hemen yukardaki satırlarla hülasa 

otomobilleri kucaklamak daha kar edilebilir. çinde, 1,5 - 2 milyon liradan ibaret 
bQn Mu111tan bir mektup aldık. 0-

~da postalann fena ı,lediğinden fi-
Yet ediyor ve şuna vazıyorlar: 

d "Buralarda posta se~kiyah sene
~ hir defa müteahhitlere ihale edilir 
• 11t postalan Siirt ve Bitlis Ulerinl 
-::Şuak gelir. Mu, ile Bitlis arası 
ıı........ alannı ihale hususunda Hd tehir 
~~ mUdUrlerl arasında bir giirflıt 
t\ı var, Biri ben, iiteki ben ihale 

~efim, diye işi inada bitıdirml1J
ti~ Bu yilzden Bitlisten Map posta 
'-. ıılamamıı ve 15 ıiln Muş pos

~il blnuıtır. Zaten on bet etinde 
\tt Posta alan MuıJ, bu suretle bütün 

tGıı dünyaya kapalı kalmıştır ... 
'-ll'ilvald bu hal valilerin nazan dik
ı.:bi celbetmit ve derhal lazım ge
ı.._ tedbir alımnışhr. Yoksa villyet 
~farkına varmasa, memurlar a
' daki bu kapris yanıı, Mut hal
llt.IL biitiln bütün postun bırakabi-

:l'op ~lonsının 
~· 
--:1lriyede Office Arabe adıyla pro-
'-' •nda neşriyah yapan bll' ajans 
-._dır. Bilhassa Hatay davası esna
~ efkAn şaşırtmak ~n hireok 
ı. • '"anhı netriyat ,·apmak sa ·ti 

•l ~hlmlzde hayli propaganda yap. 
~·Şimdi de Tflrldyeye ait bir

' J'alan netrlyat lpasına başla-... 
,"-emvat Surfve De TffTltin a
ltı llda dostluk mtlnasebetlerine ha
' ~eıebllir. Hele memleketin sfikOn 
~ tlkrarı a1eyhinde yapılan neşri
' 'l'iırk.iye llkayt kalamaz. Bu a
~~ )'alan neplyatına bir nihayet 
~ esi, iki memleket münasebetle 
~ clostıuk ~rçevesi dahilinde in

i~, tıe:ceuı,. ljlfj&ltt. 

lı olduğu kadar daha zevklidir de. olduğu halde kamyonlar bu iş için 
Derhal şunu söylemek lizım ge- 15-20 milyon liralık bir masraf yap 

H ele memleketimiz için. mem
leketimizin zayıf bünyesi i

çin otomobil bulunmaz bir dava
dır. • 

Yirminci asır geri kalmış mil -
letJeri, memleketleri de ayni me
deniyet seviyesine süratle çıkar • 
mak ve bütün dünyaya tek bir me
deni çehre vermek için otomobille 
ri ortaya salıvermiştir. 

Avrupa ile aramızdaki terakki 
uçurumunu ancak bu vasıtayı ko
layca ve çarçabuk almak için inki
şaf ettirmek suretiyle doldurabill-
riz. 

Demir yollariyle, şaseleri, birbl 
rinl besliyecek tarzda şuurlu bir 
devlet eliyle vücuda getirmek, ya 
ni '1mendifere yakın ve muvazi 
şoseler yapmayıp amut şoseler in
şa etwıek fik,.i de tatbik kabiliyeti 
göstermez. Çünkü demir yollan 
mutlaka bir takım şehir ve kasa
baları birbirine bağlıyacaktır. Ba~ 
lamasa bile, yolsuz ve uzakta ka
lacak olan şehir ve kasabalar ya
Vaf yavaş şimendifer güzergahına 
geleceklerdir Bu şehir, kasaba ve 
köyler arasındaki daimi münase -
bet ihtiyacı her nokta4- duramı • 
yan. her istenildiği zaman işliye • 
miyen. her yere kıvnlamıyan de
mlryol vasıtalariyle temin edile • 
mez. Bunların aruında kendi ken 
diliğinden şoseler vücud bulacak
tır. 

İşte şimendiferin yanıbaşında ve 
şimendifere muvazi şose. 

Bu suretle ayni iş için iki yol, 
iki türlü vasıta meydana gelecek; 
millt servet ve kudret ild kat ~ 
Mllmlf ...... -

lir ki, ıimendiferler, otomobile na mak mecburiyetinde kalırlar. Nak 
zaran çok daha ileri bir vasıtadır. 'liyatm çoğalman fimendUerlerde 
Buhar makineleriyle motörler ay- nakil masraflarını mühim nisbet • 
ni ı:amanda icat edilmi§ olsa idi. lerde azalttığı halde otomobil işlet 

• nakil vasıtaları bidayette mutlaka mesinde hiaaedillr bir tesir göster-
motörlü ve r.ıysız olurdu. Ve de -
miryollar meydana çıktığı uman 
otomobiller epiyce yaşlanmıf bir 
yüz gösterirlerdi " 

D"mir yollar, ancak flert bir 
medeniyetin doğurabileceği 

büyük istihnl ve istihllkten, fab
rikalann ve sanayi tehirlerinin te
şekkülünden veya bunlan tesis et
mek ihtiyacından vücut bulacak 
kesif nakliyat için meydana gel -
miş bir vasıtadır. 

Otomobiller gençliklerini, ileri 
bir medeniyetin icaplanna uygun 
olarak. yeni doğmuş olmaktan zi
yade, tesadüflerin §Uursuz ve mak 
satsız tarihlerine borçludurlar. 

Şimendiferlerin, §Oselere naza -
ran daha pahalıya mal olmasına mu 
kabil. işletmt! masraflan otomobil
lerinkinden aşağı yukan on defa 
daha azdır. 

Otomobili şoseden ray Ozerine 
çıkannız; delkü temas mukave -
meti on defa azalır ve bunun neti
cesi olarak da on defa daha az mu 
harrlk kuvvet sarf eder . 

Başka bir bakımdan da otomo
bil şimendiferden daha az makine
dir. Orta halli bir tek trenin ha -
mulesini otomobil ve kamyonlarla 
taşımağa kalkarsak beş altı yilz '° 
för ve yamak lbımdır. Yol bakı -
mında, otomobil tamirhanelerinde, 
benzin alıp vermekte çalışan am• 
ı. ft memurlar da bu hesapta d• 
MI tflı!llM!t. Mltldnaıl& ..,..., tn 

mez. 
Şimendiferlerdelrl genlflik, ra • 

hatlık, emniyet ve intizam için ta
flnan fazla sikletlere ve yapılan 
ma~ra.fiara otomobil ve kamyonlar 
da hiç yer verilmediği nazara alı
nır ve fimendiferlerin bu bakım· 
dan da yarattıktan fazla kıyın~ 
ler hesaba katılırsa yukardald he
sap farklan flmendif er lehine büı 
bütiln kabanr. 

SOO bin ton hamule için yapıla
cak 500 kilometrelik şimendifer • 
lerin icabettirdiği sermayeyi ele 
alalım: Bu şimendifer hattı, bütün 
tesisat, malzeme, vagon ve maki
neleriyle beraber azami 100 mil -
yon liraya malolur. (Bir çok ah • 
valde bunun yansıdır). Bu mesafe
de mevcut §<>senin sermayesini he 
saba katmadan yalnız nakliyatın 

otomobillerle yapılması için fOSe -
nin takviyesine sarf edilecek fazla 
para ile bu ice kifayet edecek oto
mobil ve kamyonlann sermayesini 
hesa pedelim. 

Ttile bu mesafede bir senede 
am randmanla çalışmak p.r

SOO bin ton hamule ve bununla mü
tenasip yolcu tapmk aiçin 4-5 bin 
otomobil " kamyon lhımdır kl, 
buna ait sermaye, •talı bir hesap 
la 10 milyon liradır. Yolun takvi
yesine gidecek masraf için de as • 
gart !5 milyon Ura alınırsa 15 mil
yon Ura eder. 

n.11111 Mr-.... ~ ~ 

* • ErzlMflll hattı mllletlmlzfll 
kendi partı81, kendi bUgi8i N 

kendi emeğiyle muoolfak old,.. 
ğu parlak bir eserdir.,, 

ismet İnöntlntln baılayıp takip ee.; 

tltl, AH Çetlnkayamn baıardıtı ha 
ılmendifer siyaseti, ecnebi sermayesi 

ne boyun etmeden kendi paramu, 
kendi emeifmide meydana getirdili-

bilin mnrii 1!> sene, flmendtfer ma
kine ve arabalarınınld de 50 sene 
kabul edilirse otomobil sermaye 
masrafım beş misline, yani 50 - 75 
milyona çıkarmak 11zıındır. Beıa
enaleyh orta kesafette nakliyat i
çin yapılacak '1mendifer ile otomo 
bil servisi arasında sekiz on mis
li değil, ancak bir kaç misli kadar 
bir sermaye farkı mevcuttur. Hal
buki her ild servisin bir senelik i§
letme masranan arasındaki 1~14 mlz, bu eser, •mperyalist dünyama 
milyon liralık fark, fimendifere istismar ve lktısadt istilasından bizi 
birden konulan sermayenin faiz 
masrafian da dahil olduğu halde 
fazla sermayeyi beş on sene de ka 
patır. Ve bundan sonra, memleket. 
ve beşeriyet bu fevkal!de nakil u
cuzluğundan ilinihaye istifade e-

kurtaran eser demektir. 
"Osmanlı devletinin esas bftnye : 

sinde garp manasında hiç bir ulahat 

baprılmayarak suiistimallere sapıl • 

DUf ve atır ıartlar altında ecnebilere 

der. imtl)oular verel'ek demiryola yaptır-
Otomobillerin çok dar hacimleri mak 1levesine düşmilş olan saltanat 

ve tahammül sıkletleri, havaleli ve 
ağır cisimlerin nakline manidir. 
İçerlerde kurulacak fabrikalara 
aid makine vt- malzemeyi kam -

idaresi nihayet kendisini istismar et

mek isteyen emperyalist devletlerle 

beraber büyük harbe sürüklendi ve 

yonlar taşıyamaz. Bu itibarla '1 • birlikte parçalandı." 
mendiferler memleketin sınai ka- Osmanlı devletinin parçalanmasın 
biliyetini inkişaf ettirmek ve lf b6 da en bilyfik Amil olan iktisadi ecne
ıamono bOti.ln memlekete yaymak 
noktasından ölçülemiyecek kadar 
kıymetler yaratır. 

bi istilasının, artık Cumhuriyet Tiir· 

kiyestnde yeri olmadığını, Cuinbari-

yet Tilrkiyesint ikinci bir yıkılışa ıtl· 

rükleyecek olan emperyalist istilaya 

kup Ttlrkiyenin ne kadar uyamk ve 

IJOllrla bulundufunu giisteren ha 
cfimleler, Erzincan hathnın açılma • 

sından çok daha mühimdir, Çünkll 

Muntazam nakliyat ancak şimen 
diferde ya'pılabilir. Otobüs ve kam 
yon servislen de, fimendif erlerde 
olduğu gibi, tayin ve tanzim edl -
lirse bunlara ait itletme masraf • 
lan pek ziyade kabanr. Otomobi
lin, bugün şimendiferlerin yanın • 
da az çok iş bulmasına sebep, ser- bu zihniyet binihaye, kendi emetl • 
vislerinin gayri muntazam ve gay- mlz, kendi paramız, kendi irademizle 
ri muayyen oluşudur. Otomobil, yollar açabilir. 
tam yolcu ve eşya bulunduğu za- Münferit ıahıslann keselerini dol : 
man çalışır. Daha az ve mütefer • durmak için ecnebi sermayesine ha-
rik nakliyat yapılmaz, kalır. Bu • • 

ktad d 
~... dif 

1 
• dudsuz ımtıyazlar veren, bu memle-

no an a 9~ ... en er erın yap - . 
tığı hizmet az değildir. ketin istiklalini satan Osmanlı devle-

Hele memleket müdafaasına alt 
f§lerde şimendiferlerin tasarruf et 
tirdiği masrafiar hesaba gelmiye -
cek kadar muazzamdır. Bir harp • 
te sermayelerin pek çok mislini 
bile ödiyecek maddi hizmetlerin
den sarfınazar, sulh halinde de dev
let bütçesinde büyük tasarruflar 
vücuda getirir. Muayyen noktalar
da süratle ve kesafetle kuvvet tah
şid edebileceğinden emin olmıyan 
bir memleket, askerl kuvvetleri -
ni çoğaltmak ve yaymak mecburi
yetindedir. Memleketimizde kafi 
şimendifer olmadığı zamana ait as
kerlik müddetleri ile şimdiki as -
kerlik müddetleri arasındaki fark, 
mevcut şlmendiferlerimizin yarat
tığı veya mahvolmaktan kurtardığı 
kıymetlerin büyüklüğünü göster • 
meğe yeter. 

Bugünkü şimendiferlerimtz ol -
saydi, büyük harpten herhalde çok 
başka şekilde çık&rdırk. 

Mepııtiyetin illnı ile beraber 
baflayan (donanma mı, fimendifer 
mi?) milnakaşası şimendifer lehi -
ne netice verseydi, dünyada bam
başka bir mevcudiyet gösterirdik. 

Bir fırkayı otomobil ve kamyon 
(Arkası 1 mcıda) 

tinin yıkılmasında bu suiistimallerln 
oynadığı rol de &ok büyüktür. Dev
letin malı, milletin malıdır. En bil • 
yük hınız bu malı çalandır. 'Üç bet 
lmnıt için hapishanede yatanlan11 
ctlrmft, banan yanında pek küçük b 
lır. bdnclal ancak bir ferdi mutazar
nr eder, lteldler, biltlln bir milleti 
yalnız malından değil, istiklal ve vaı 
bimdan soyarlar. 

Enincanda ve Anadolunun her ta
rafında yapılan şimendifer hatları, 
açılan yollu, garp medeniyetinin 
Tilrldyedeki inkişafını hazırlayan 
yollar olduta kadar, bizi ecnebi ser. 
mayesinln istismarından kurtaran. 
ve Cumhuriyeti sağlamlaştıran yol • 
lardır. 

~URTIAŞ---

Taurnd ve yerli mah haftası 
içinde kmnbaran muhtevasını 
bankaya yatır. 

Kumbaran yoba beı.emehal bir 
kumbara al. 

Ulaal Ekonomi 
~ 

Arttırma Karumn 
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c » R Erzin cana 
Giden Heyetler 
Dönüyor 

Istanbul Lig Maçlarına 
.Umumi Bir Bakış 

Kule•er Askeri 
Uselerin Voleybol 

Birincisi Oldu 

Ershıeaıı 12 (A. A.) - Erzincan 
tren hattının açılması münasebetiy
le gece saat 20 de Halkevirıde Vekil
lerimiz, ıaylavlanmız, ve misafir ge- ı 
nerallerimiz şerefine belediye tara -
fından bir ziyafet verilmiştir. Erzf.ıı-

Askerl Liseler arasındaki voley • can saylavı Abdülhak Fırat, Erzin -

Beıiktaıldarın Şampiyonluğu Eğer Bir Sürpriz 
Olmazsa En Kuvvet& Bir ihtimal DahilindeclJr 

bol müsaba.kalan dün bitmiştir. can hattının açılmasından mütevel -
Kuleliler, Buna, Maltepe ve De- lit sürura terceman. olarak ~eyec:anh 

niz Harp Okulu ve Lisesi voleybol bir nutuk Irat etmıştir. Muteakiben 
takımlannı mağlöp . ederek voieybol ilk okul öğretmenlerile minimini er-

Bu sene Istanbul lig maçlan ge- \ -.- şampiyonluğunu kazanmışlardır. kek ve kız talebeler milli oyunl~r oy 
çen senenin milli küme birincisi Gü- Voleybol müsabakalannın ea sonu namış ve alkışlanmışlardır. Vekıller-
neşin çekilmesile hararetini az çok dün. ,11_12_938) pazar günü saat 

15 
le mebuslar ve bütün misafirler saat 

kaybetmiş hasılat noktasından da te Beyoğlu Halkevj salonunda Deniz dört, beş ve altıda kalkan hususi tren 
diğer kliıpleri zarara sokmuştur. 1 1 A k h k t tmi 1 

Bu vesile ile birinci kümeye gir- Harp Okulu ve Lisesi takımı ile Ku- . er e n ar~y.a are e e ş er ve 
1 li d bnı.h istasyonda vılavet ve ordu erklnı ve miş dokuz klubün ne vaziyette bu- e re arasın a yapı ~ •• r. v 

lunduklannı ayrı ayrı tetkik etmeyi Kuleliler bu müsabakayı da 1 .. 15, ~alaba~~blr halk tarafından uğur -
spor karileri için faydalı gördük. 12-15 sayılarla 'kazanar,ak Deniz aErımı~ a ır .... _.,. .

1
• ·n -: ıarile 

Bu yazımıza, birinci kümenin ba- Harp Okulu ve LlHSt voleybol takı- rsıncan nıu cı 15 ... 
pnda gittikleri için Siyah - Beyazlı- mını da yenerek Askerl Liselerin yapıldı 
lardan başlıyacağız: voleybol bir"ncisi olmuştur. Tebrik Devlet demlryollan idaresi Erzin-

Beşi'ktaşlılar maçlann ilk günle- in i b · tam 
rinde neticeden şimdiki kadar emin ve takdir t<feriz. can hattı iç yen ır e yapmış-
d "'"11 rdt Dah"l. b " k la A k f LI 1 A d ki tır. Bu tarifeye göre Çetinkaya - Er-

el!'>. e ı ı ır ço an şama- 5 er se Pot" ros9n a zincan kısmında haftada dört m1n 
mazlıklardan sonra tekrar bir araya 5 BI i ırk Mü b k .-.-
gelen Siyah - Beyazlılar, Fenerbah- por r ııtc 1 sa a G• muhtelit yolcu katarı işliyecektir. 
çe karşısında berabere kaldılar. Bu larının Puvan Cetveli Bu katarlardan biri Erzincandan pa-
suretle ancak bir puvan kaybettiler. 5 
Fakat ondan sonta Süleymaniyeye -; 
karşı hiç beklenmiyen bir netice al- ~ J 1 ~ 
.dılar. Berabere kalarak bir puvan ... t' c ~ 
daha kaybettiler. ~ ~ ce 

zartesi ve pe~embe günleri saat 
7.15 te kalkarak 20.24 te Çetinkaya
ya varacaktır. Dii!eri salı ve cuma 
'6nleri saat 14 45 te Erzincandan 
kalkacak ve 5.10 da Cetinkayava va-

Bu Süleymaniye beraberliği Fe- Kuleli Askerl liSesl 4 4 8 
nerbahçelilerin ekmeklerine yağ sür- F "k et De 1 H '- 1 racaktır. Çetinkayadan ise çarşam-
müş, Güneş beraberliği bu suretle ı r n z arp Ol\U u ha ve cuma günleri saat 8 de kalka-
telifi edilmiş oluyordu. kalmışlar ve birinde mağlup olmuş- ve Lisesi 5 1 8 .cak olan katardan biri 20.10 da Er-

Ligde başbaşa giderlerken geçp..n lardır. Maltepe Askert lisesi 3 3 6 zincana varacak, diğeri de pazartesi 
hafta Fenerbahçe karşısında elde et- Attıklan 21 gole mukabil 5 gol ye- Bursa Askeri lisesi 2 2 4 ve persembe llfinleri saat 22.20 de 
tikleri galibiyet onlan iki puvan mişlerdir. Fenerin diğer iki mühim Basketbol, hentbol, futbol. gfireş kalkarak 12.45 te Erzincana vara-
farkla başa geçirdi rakibi Beşiktaş ve Galatasarayın at- ve boks şubelerindeki puvanlar he- caktır. 

Galatasaray maçlarından birsinin, tıklan ve yedikleri gol vaziyetine nilz tayyijn etmedipden bu cetve- Erzincandan 7.15 te, Çetinkaya-
Fenerbahçeye karşı iki maçın atla- bakacak olursak yukanda da kay- le alınmamıştır. dan 8 de kalkan katarlann SlVas ve 
ması Siyah Beyazlıları pek tabii ola- dettiğimiz gibi h~cum hattın~ ~ Askert liselerimfz al'ftsında her yıl ilerfsile Erzincandan 14.45 te, Çe
rak İstanbul şampiyonasının en kuv-ı zukluğuna mukab~l en kuvvetlı mu· tertip edilen spor birincilik müsaba- tinkayadan 22.20 de kalkan katarla-
vetli namzedi vaziyetine soktu dafaa hattına malik olduklan mey· . 

S "yah Be zı ı b H k · dana ,.ıkar. Çünkü az gol atmalarına kalan bu sene daha alAkalt bır şe- nn da Malatya ve ilerisile münase-
ı ya ı ar ugune adar se- ~ • .. • "k ~·ım k"ed" 

kiz maç yapmışlar, iki beraberlik, rağmen diğer rakıplerinde? ~z- kı1de takıp ve tatbı ~• e ' ır. batı olacaktır. Ankaradan Erzincana 
altı galibiyet elde etmişler, attıklan de elli nisbetinde az gol ye~ışle~~ır. Müsabakalan yapılan he~ spor ~- doğru mı.ınasebatı temin etmek üze-
32 gole mukabil 11 gol yemişlerdir. Bu vaziyette Fenerbahçenın bır~n- besinin birincilerine 4, iktncilenne re her sabah Ankaradan 9.35 te kal-

Galafasaray ~iğini Beşiktaşa nazaran az bir ih- 3, üçüncülerine 2. dörcJüncülerine de kan katara cumartesi ve salı günle-
s K 11 . tunalle beklemek icap eder. Maa~a- ı puvan verilmektedil'. Yalnız atle- ri bir birinci ve ikinci, bir de üçün-

an ınnızı ı ar, yalnız Beşıkta~ fih Siyah - Beyazlıların da kendıle-
mağhlp oldular. Vefa ile de bera~ rine nazaran çok kuvvetsiz takımlar tb:m ieJn bu puvanlar beşten başla - cü mevki vagon takılacaktır. Erzin-
re kMlılalar. Yalm&.all-raklpleri Fe- kaqaaında ~.i--..aUJQ~en &na maktadır. candan da doğru Ankara için pazar
nerbahçe ile olan maçlannm ikisini neticeler aldıklaruu hatırdan çıkar- Bu suretTe ~ardaki y@dt spor ŞU- tesi ve perşembe günleri bir birinci 
de henüz oynamadılar. mamalıyız. besl:nden~aeek-~ ~~.. ve ?ktn.,.t ,,., .. .a .. n,..,-. ... ...A _ _.,,., _, 

Bir kaç sene var ki, dalına genç Birinciliğe yükselmek, hattti Be- kalann sonunda en çok ~ alan mat Qaere ikl vagon llAve edllecek-
el~~ yer ftft!lı' Galatasaraylı- şiktaşla başbaşa gelmek için 'Beşik- askerl okulumuz Asker! liselerin bi- tir. 
lar şımdikı halde ikinci vaziyettedir- taş böyle beklenmiyen bir netice al- rfncisl olarak Askert Liseler Müettiş- ------===------
ter. dığı takdirde Fenerbahçenin birinci- Uk kuna11nı alacaktır. oı· b •ı mı• 

'!aptıklan sekiz maçın altısım ga- ltk pnsı ancak mevzuu bahlolabilir. Şimdiye kadar yalnız atletizm ve omo l , 
llbıyetla bitirmişlerdir Vefa ş • dlfi •? 

Bir berabereleri, b~ de majl6bl- volevbol müsabakalan sona ermtş- zmeft l er mz 
yetleri vardır Attıkları 25 aole mu- Vefalılar1bu aene hiç f(iphek i~dld, tıtr. Yukardaki cetvel ona gare dere-

. e geçen sene ere nazaran ço 3 • u- k 11 
kabil 10 gol yemişler. Puvanlan 21 d d lar Ve puvan cetvelinde ce ve puvan alan o u anmı:ıan va-
dir. ~::'er~~çe fle ayni puvanda ve ayni zfyetlerinl göstermektedir. 

Fenerbah41e vaziyette olduklarını göriiyoruz. Ve- Basketbol müsabakalan da Beyoğ-
Fenerbahçeliler malfun hldlaeler fanın dördüncülüğünü şimdiden ka- lu Halkevt salonunda başlamıştır. 

dolayısiyle geçen Bene milU küme bul etmek ica peder. Bu~n Kuleli - Maltene basketbol 
maçlarına atnnediler. Bu aene yap- Bugün için yerini tayin ~iş ye- takımlan karşılaşmışlardır. 
tıklan maçlar, hiç te ümit verici bir glne klüp olarak Vefayı gösterebi- Kuleliler 17 - 43 sayı ile Maltepe-
vaziyette olduklarını IÖ8termlyor. liriz. Maamafih bu netice Vefa için lileri yenmişlerdir. 

Günqle bir maç yapmak ve bera- bir muvaffakıyet olarak sayılmalı- Tan 
bere kalmak talibstzliibıe utndılar. dır. ~""""!'!"-------------~ 
Ve bu ~Ue dijer rakiplerinln Güneşln ligden çekilmesini de yal- elde etmif birinde berabere kabpıf 
flSUlda hıç yoktan bir puvan kay- mz Vefa için büyük bir şans olarak geri ka1an ft maçını kaybetmiştir. 
betmit oldular. San· Llclvertlllerin kaydetmek sırası gelmiştir. 11 gol abnlf 21 gol yemi§, 11 pu-
bllhusa hücum hatlan 111 maçları l- Velalılar yaptıklan maçlann (5) vanı vardır. 
~ taraftarlannı ilmltsizllle dÜfÜl'e- ini galibiyetle bitirmişler, iki maçta lıtanbulıpor 
cek k~dar aksamaktadır. matltıp olmuşlar ve bir oyunda be- Gen tstanbuboprlular bugün için 

Beşiktaşla olan ikl maçlarmı yap- rabere kalmışlardır. uvan ç cetvellerinin en 80nunda g~ 
mış olan Fen.erlilerin Gala~yla Attıklan 17 gole mukabil 12 gol ~lmekle beraber, bize ilerisi için ü-
oymyacak ikı maçlan vardır. Gunq yemiflerdir. 20 puvanlan vardır. •t ktedlrl r Bilhassa son Be-
beraberliğinden başka Befiktaşla bir leyle- mikı taverme .. it~erl kuvvetlendire-
defa berabere kalmışlar ve birillııde v• ş 1 maçı um 
de mağlti olmu lardır. Geçen eenenin altılar birincisinin cek bir maç olmuştur. 

p ş vaziyetini Vefa ile ölçecelfz. Bey- 8 maçın birinde galip gelmişler, 
Demek oluyor ~i, ':'kiz maçın be- kozlular Vefah rakiplerine nazaran birinde mağh1p olmUflar, 6 maçı 

fini kazanllll§lar µdsınde berabere b8f puvan geride bulunmaktadırlar. kaybetniişlerdlr. 
Bu fark onlan Vefaya yanqtıracak Attıldan 10 gole mukabfi 22 gol 
kadar büyüktür. yemişlerdir. 11 puvanlan vardır. 

· Bir parça çalışmıyacak olurlarsa Netice: Yukandaki tetkikten an-
dördüncülük fÖ)'le dursun daha aşa- laşılacalı veçhlle ~ pmplyon-

• ğı bir vaziyete diifmelerl bile ihtl- luğuııun en kuvvetli namzetldir. 
mal dahilindedir. Şimdiden söylenecek ve tahakkuk 

(Başı 5 incide) 

la beş - altı yüz kilometreye taşı
mak için lazım gelen vasıtanın adet 
çe ve kıymetçe olan azametinden 
sarfınazar, brka mevcudunun ya
nsını şoför olarak kullanmak a . 
zım gelir. 

ı:rte, flmendifer • otomobil a
rasındaki dava budur. 

Şimendifer idareleri, ayni kil! • 
fet ve masraflara otomobillerin de 
tabi tutulmasını istiyorlar. Ve bun 
da haklıdırlar Ancak bizimki gibf 
bazı memleketlerde otomobillerin 
inkişafına ve bunlardan beklenen 
ıerl hizmetlere mani olunacağı mil 
llhazası bu işte teenni göstermeği 
lcabettirlyor. 

Bir memleketin geri kalması f(ip 
hesiz zararlıdır. Fakat bu geriliğin 
bugün bizim için istifade edilecek 
yerleri de yok değildir. Zengin, fa· 
kat eski sistem bir §ehri asnn icab 
lanna uygun bir hale koymak için 
bir çok feyleri yıkmak ve bunlan 
tamıln etmek llzımdır. Halbuki ba 
lit bir kasabayı modem bir tehir 
haline getirmek çok daha kolay -
dır. 
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l<a"flk ve nasıl yaptldığı belli olmıyan bayat 
çocuk gıdalar~e yavrunuzun sıhhatini 

tehlikeye koyarsınız. 

Allahın yarattığı gibi saf ve 
tabii hububattan yapılmış 

Çocuklarını7.n vedirintz. f,_ yüksek evsafa ......... _,_... .,. .,... . ... 
dünyada mevcud çocı* ııclaiarmm en mükemmelidir. 

Pirinç, Yulaf, Mercimek, Buğday, · irmik, 
Patates, Mısır, Türlü, Bezelya, Badernı 

Çavdar ÖzÜ Unlarını Çocuklarınıza Y ediriniı. 

~~~--~~~~~~ 

SINGEB 

Ökstirtik Surubu • 
"Sirop Pectoral .. 

Eski ve yeni biltihı öksürükleri geçirir, balgam s6ktilrilr, bronP"...;:: 
mizler, nezle ve gripten korur, göl\Uleri zayıf olanlar• bilh.,.. 
m tavsiyedir. 

Oynadıklan lekbı maçın Ddslnde safhuma glrmif olan vaziyetlere na
galtp gelmişler (3) 6nde matltıp ol· zaran - eğer ,.apılına - milli kil
muşlar (3) ünde de berabere kalmıt- menin dört klübü taayyün etmiş sa-
lardır. yılabilir. 
Attıklan 16 gole mukabil 14 gol Mllll Jdhnenln dört klübil arasma 

Memleketimizin nakliye yollan-
m ve vasıtalannı kurarken ve ik- 1NGILIZ KANZUK ECZANE.~I 

N«ld 

yemifler ve 15 puvanlan vardır. Bepktaş, J'enerbahçe, Galataaaray-
Siileymanlye dan bafka Vefahlar ilk defa girmek 

, __ .. , F bah--1- __ muvaffalnyetlnt kazanmışlardır. sn .... ,. &&Mll&&Aye, ener ~~ ........ ıf!t. 

ra Befiktaşa karşı en iyi netice al- wlael llr T eıebblı 
mak muvaffakıyetini gösteren takım Kırmızı· Beyaz, haff81ık spor meo
olmakla beraber ancak HiWe karşı muan, gençlill tepik gayesile fede
tek bir galibiyet elde edebilmiştir. re ve gayrifedere klilplere açık oı.. 

Yaptığı sekiz maçın birini kazan- makbere bir (gençler pmplyonası) 
Dl1f (4) ünde mağl6p olmuş ve (3) tertip etmiştir. Bu millabakalar w

' ünde de berabere kalmıştır. Attıkla- vell turnuva te~e lig usullyle 
n 7 gole mukabil 14 gol yemişler ve çarpışacak, pmplyoıı meydana çıka-

lan rd caktır. 
13 puvan va ır. Nuri Botrut'un riyaseti altında ha-

T6pkapı kem Adnan Akın, Kırmızı - Beyaz 
Topkapı oynadıklan 8 maçın ikisi- muharrirlerinden Sacltten mftteşek

nl kazanmıflar 6 sını kaybetmişler- kil bir komite bu mOsabakalan lda
dir. 7 gol atmışlar 26 gol yemifler re edecektir. 
12 puvanlan vardır. Yirmi blr klüp bu mOsabakalara 

Hll41 lftirak etmek idn müracaat etmlf-
lllW de 8 maç yapm11 ı pllblyet ttr. 

mal ederken tabiatiyle otomobil - BEYOCLU • IST ANBUL 

den de istifade diyoruz ve erece- •••••••••••••••••••--1
---.. 1iz. Bugün yapılan ve yapılmakta • 

olan fimendiferler henüz memle
ketimizin bel kemiğini teşkil eden 
hatlardır. Bunlann arasını doldu -
racak tekilde muntazam otomobil 
yollan ve servisleri kurmağa, ya
pılmakta olan pmendiferler mani 
değildir. 

Memleketbı, diln,.a içindeki bu
gilnktl halini ve istlkballnl çok yük 
leltlerden görerek çalı§ma ve kal
kınma pı:ıogramını çizen büyükle
rimlzhı sezi§ ve görüşlerinde katt 
ve riyazi bir isabet olduğu, herhan 
gl bir vesile ile yapılan hesap ve 
tetkiklerde de derhal görünüyor. 
J>i1nyanm 7ahm bagtlnkü inkip-

-Oç Ayda Biçki ... 
öğretillr.D~wmaverilir.Ders
lere Yı\Pafmda başlanacaktır Xa
yıt açıktır. Beşiktaş Dikit Yur
du. Akaretler Dibek So. 

fına delil, yannkl terakkiyatuıa 
da uygun olacalt fiiphesiz olan bu 
programın nakliye yollanna ve va 
sıtalanna alt kısmını ben f(>yle se
ziyorum: 

Şimendifer - Otomobil 
Elel~ 
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GÜNÜN SiMALARI 
Joachin Von Ribbentrop 

• < 

r 

?sterseniz bir gün gece ortasından Fakat harekatı pek peşinden pek 
~a Münihteki "Dört Mevsimler., belli olmadığı için tayyareye atlayıp 
~liae gidelim. Otelin salonu girene ta Romaya gitmesi de muhtemeldir. 
h ne kadar ilkönce bomboş oldu- 1938 Avrupa haritasının şeklim 

... 'L ~ yaparsa da şöyle kenar- değiştiren kararların klakson zırıltı
;;:ı:a bir masada ellerinde bira bar- lan, tayyare harıltıları, ekspres ka
~ları olarak, üç kişinin oturmak- tarlan gürültüleri arasında alınını§ 
~olduğunu göriirüz. Ateşli, ateşli olduğunu bir gün tarih yazacaktır. 

'Uşınaktadırlar. Konuşanlann bir Sulh arasında ileri geri sallanan 
~ "SS., lerin kara üniformasını cihan hareketlerinin kampana ve bo 
llrınektedir. Kendi.sine daha fazla ru gibi Metlerle değil, fakat telefon 
~· Hauptsturm Führer rüt- çağınşlarile tayin edilegelmiş olun
~ bıde olduğunu seçebiliriz. Ortada duğu da bellidir. 
toı 0 turan, ve otelin abajurlu ışığile, Fransız Köylüsünü Tanıdığımı 
~ yüzü ve kırçıl saçları aydın- Sanıyorum 
~ adam, öteki arkadaşlan tara- Ribbentrop, diplomat olmazdan 
~ ll hürmetle sıelAmlanan bu a- evvel de çok faal bir hayat sürüyor
~ahsili, terbiyesi yerinde olan du. 
.,_ lara has sertlikle konuşmada, u. Harp patlayınca Canada'dan va
IGı lraaıra sözlerini gülümsemelerile pura biner, gemi Londraya uğrar _ 
lltta lernektedir. Fakat birdenbire ara ken saklandı, güç bela Felemenge, 
"l tıeşeyle çakışan gözleri n~şe!eri- ve oradan sağ salim Almanyaya geç
~ '1nuturıar ve yüzü emretmiye aliş ti. Ailesi azalarının da giymiş olduk
~ olanlara has bir vaziyet alır. Ar- lan Prussla zırbiti iiniformasını giy
'ı! ıtrif jestlerle konuşan btr salon dl Mütarekede şampanya satan bir 
~ artu değildir, fakat geçmekte olan müessesenin mümessili olarak, Fran
bsr ~aziye sert Nazi selamını veren sada epeyce gezdi. Kendisi Münihte 
~::::idir. Dimdik uzanmış kol ve "Fransız köylüsünü, ve zihniyetini 
lfitlt ane kalkan iki baştan Heil tanının,, dediği zaman Fransada ika-

r nidası çınlar. metine işaret etmek isteniyordu. 

Ek.pres ve Tayyarede Nasyonal Sosyalist Fırkası saflan-
J Diplomatlık nı doldurmak için taraftarlar kayde-

'1 °•chhn Von Ribbentrop, masada derken bu taraftarları ancak halk 
«\tr.ar~~daşırun ortasında oturan o-1 tabakalarile harp yoksulluğu dolayı 
"<t li'uhrer ve partiye bağlılık ve l sile proleter vaziyetine gelmiş burju· 
~atte hiç kimseden aşağı kal - v_azi arasından bulabiliyordu. Şefle
'1tı liatta işte kendisi de emirleri rm o zaman kıt kültürlü, ve hariç 
~a bulunan SS ler gibi SS üni- hakkında tamamen cahil bulunan in· 
St laını giymez mi? Ve Vilhelm I sanlardan yapılma oldukları hiç u
~~:'de, şayanı ibret bir disipli- 1 nutulmamalıdır. Von Ril:>bentrop in
«etu h~iinüerma olmasına sebep 0 j gilizceyi bir centilmen gibi konuşu
~ ~id.ir? Hariciye Nazın bir ina- ı y~r, fransızcayı epeyce beceri~or ve 
~la bU: unan edicidir, hatta bu iti- dunyada şurada burada gezmış toz
~ hır müteassıptır. Ve işte bun- muş olduktan maada Henkel'lere 
'do~ayı kendisi Avrupada ve ta- mensu~, dol~yısile hali, vakti yerin
)\ ~tr istisna teşkil eder. Ekseri- de burJuvazıye mensup bulunuyor -
~ ~~tique ve yahut hiç olmazsa du. Parti Alman halk tabakasını her 
'-lti&da her şeyin nisbi olduğunu ne kadar derinleri kanştıran bir tah
~ il' etnıeğe alışkın insanlar tara- telbahir gibi karıştırıyor idiyse de, 
~e ~ ~gal. edilegelmiş olan Hari- a:asıra hariç dü~ya~ da gözden ge
t.it :zaretıne Almanya bir münıin. ı çırmek mecburıyetınde kalıyordu. 
'- }J?tıuteassıp getirmiştir. Bu itibar- İşte bundan dolayı Von Ribbentrop 
'ıı er liitıeri Napolyondan daha ta- Hitlere pediskopluk vazifesi gördü. 
~ telakki etmelidir. Çünkü Napol- Bundan maada kati Hitlercilerle, 
ı.;' 'l'alleyrand nasip olmuştu. Tal- Hitlerciliğe meyyal olanlar arasında 
"- ş';;1d ise .. Napolyonun inandıkları- hattı. muv~ss.ıl vaz~fesini ~örü~orrlu. 
"1faıt~~': ~ozile bakar v: sadakatini Hatta partının katıye~l~ ışl~rı ge
~<IL Si2Uk anlarile munavebe e- çirmeğe muvdf!akıyetını temın eden 

S i 933 teki o meşhur Münih ziyafetin-
'tta~:it sabahın ikisine doğru Rayhin de de Von Papen'1e beraber misa!ır· 
tlltar Ye Nazın apartmanına doğru ler arasında bulunuyordu ~ 
~•ıı b Oaaıan. Münibe geldiği za . Yeni rejimin teessüsü anlannJa 
~ <'o~ladier'in iş~al ettiği odalar Von Ribbentrop, memleket dışan -
~~da Uzak değ:ldir. Kendisi yat- sında birçok seyahatlere girişmişti. 
~~t b·n evveı birkaç emir verir veya Pariste dostu olan bir gazeteci de
~ı:. ır ik· d ~ '<ll.Jtu 'F'·· ı osynyı muayene eder. ltıletlle pek mühim mülakatlarda bu 
d.lıı. ş f 11.hrer müsellesi üçüncü Ray lundu. ?9kat o zamanlar Fransız -
~ le ~rı gündüzcü olmaktan ziya- Alman anlayışı hakkındaki teşebbüs 
~ lı tıar llde gececidirler. Ertesı sa- leri muvnffakıyete müncer olama
~ rt-ı~e:Lr: SS renginde olan o mü- mıştı. Londrada ise talih daha ya-
e et>rJ· sıv~h Mercedes'ine binecek. ver ~ı!cttı ,.e orada İngiltere ile b.ıh

l)ı l'lt• nde Vilhelm Ştrasede Bis- ri bir arılaşma aktedebildi. 
~~ Varn heykelilc süslenen dairesi- İşte bundan dolayı İngiltereye se
~- l> aca.tttır. Bunu yapmazsa mut- fir tayin edildi. İngiltereye ayak ba
~ ~ılt~Ygarnber Musanın Sina dağı- sar basmaz, İngilizleri komüni?.rn a-

'

'lh!h ,. ası gibi - eğer ari olmıyan bu leyhine bir ehlisalibe davete b&şla
"aiı · ~ilk ıse - Berhof sırtlarını tır- dı. Az sonra Kral George Vt a Hit-

tır. ( Arka.n 8 incide) 

~AN 7 

Diinya Foto Röportajı 

ltalyan ayan mecliainden bir toplantı 

} .. 

Almanlar JJlememiç hala bizimdir diye bağırıyorlar·~ 

Pariste 1 tal ya aleyhine yapılan nümayiıler 

Baraelon üzerinde Frankhtlerln uenl bir bombardımanı 
I 

Son lıadüıeler üzerine Tunusta lıarekete 11eten Franaız akerlai 

Ilitleri ilk defa gözliiklü görüyorsunuz Alman devlet relal 
harita üzerinde tetkikat yapıyor 

- """-· 

Lnretta Ynrmn "'- Turonl! Pover, bir filmde bafbaşa 
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Y EZ i D 
UFIK HALiD 
. Dı:l ._. ..... ~ ,,,, ,.. 1* ... 

• wıt bina anana. clunlmftuk. Ltıb llmba1ar17ı. 
&Jdnılaınmt 1* m.. ana açm bir t.t menU..., 
bir ı.m: bp, .... ~ kapalı, w dar btr JDm'dl.. 
wn daha.. Arbk l'mlf bir ,..ct.,tz. mObmmeJ. d6-
f811 .,. bol JflJdı bir bol ZelihaJı, Mpnda a1afra. 
p hotorl, animde dantel prolte1a, a!Jah elbllell bir 
hizmetçi ım brp1adı. Benim bavullanmı tqıyan 
dinç bit oda 11p1Jdır; anam. pçt1, btr koridor, dön 
bet a,.t merdiven, demir k•Jmwh btr DPL- De
min tarif ettilim odadayım. Upk rndaJd bPIJI 
da açtı: Bu ufak aralıp beyu emaJ8(len btr ban
JO ve bir llvabo yerleftirllm1f- Şofben J8111YOrdu. 

Ufak fnn11rıca bana dedl ki: - Pr8Dll8 mazen. 
tini bildiriyor, yorgundur. EJrıel•M'D )'em81lni 0-

duıpa pth"ecellm-
Yıbndıktan 10nra cam bph hanr masa 61iltb

de yemelbni yedim: Kuzu kulalı çorban, volovan, 
pae dil, mayonezli bezelye aaltası, kahveli dondur
ma; praplar, llk6rler, Havana ılgarasınm en halbt.. 

Yolsuz, 1zsiz bir çöl ve bir dal etelbıde buldu
lmn 1"1 lmafordma PflDll g6rbmtı,..um: ZelDıenm 

nf111A11e.·• 

Jilrellnde k6r1ettfrnıezdl. Körpe vücudünün okpıı
IDUI, tue ruhunun avımma11 ve ciddl işlerle yoru
lan pıtıniln oyaJenma11 ]Azam. Şimdi bu çöl ınr
tma hhmdt fthtl dal yamacındaki hisarda bat ba· 
,. Jriıl""f mtellektilel bir çifttik; aşksız bile, biri
~ 10kuJnwmz mOm)dbıdü. Bir phirde sade
• übap blmuı 1lzım geleııler, bayle blldilimlz 
hqat bdrolarma bememiyen acayip, esrarlı, Ade
ta masalı andıran bir muhitte hataya düşebilirler, 
,.apılamıyacağı yaplDlf olarak, bir gün hakiki hayat
ta pprmıf o1arü uyanabillrlerdi. O zaman belki de 
olanlan memnun kalmazlardı. Bu, uzun bir vapur 
yolcululUJıdald qt l8rg(izefti gibi uskur va dalga 
,arilltilltlne bnflr, çlftln her bir teki bir iskelede 
bJarak, 18Vifme, hafif atlablmış kazalar gibi, kısa 
btr belecendın m ehemmiyetini kaybeder, unu
tulurdu. 

J'uıtoma w Jt8nh11nark fllmlerindell ptolerın 
llzll, korkun~ mercUvenlerlnl, dehllz1erini hatırlatan 
dar, Jat yerlerden pçerek salona girdilim vakit ba
m c1oırac. bir JUi od•1m• 10ktular. Operet ve 
Juım ~ ~b tuhaf tiplerden biri
-. J9l'I Btoa BfendtJe, ,.an Topu'a benzlyen bir 
,..-. kltlp, _.. bata mflballlah elilmelerle 
hnUNDı 'btr takım kllıtlar uzatıyor, lmıalabyor
cla. Biat. tampırdılar. Zelihaya prenses diye hitap 
ecl8ll bu Ma.,6 Rondel bana da bir Mösyö lö Bey 
tbmmı takti. :e., bllnwl, aklınca, kont, marki, 
d6k llbl hlr ualet ihınmydı; nasıl bunlara, tazl
mae, lçllnıell phm ka11anı1arak kODUfuluna o da 61· 

le yapıyor, gıyabımda bahsediyor gibi 
"Mösyö lö Bey ne zaman arzu ederlerse gazetel~ 
emirlerine hazırdır ... ,, feldlnde cümleler sarf~ 
Bittabi, ilk fırlatta kend1slnl bu teşrifattan 
recelim. 

Zeliha, l'ranm ve Ingillz politika •''""~·:..-.. .. , 
bazı lslmler saydl; Rusya ve Iranda da dost181' 
ettilbıi söyledi: 

- Ipmi kolaylaştırmak için yardım ed 
_ .... !!1P9.:r.ı"'ı!lı. 

vardır. Şayet projemi sizlere kabul ettire 
kolll§U devletlere de müracaat lAzım gelecek.,,. ___ _ 

Bir de çek imzaladl; bunu, mektuplan ahP 

ıötürecek olan Şeyh Şemuna verdiler. b11 il 
Biz atlara binerken teYhi götüren otol!lOt~ 

yokuflan döne dolap gözden uzaklaştı. Rah9 J)~ 
tunı duydum. Bu adamın her zaman ye~ 
sözleri, JÜZÜDl! daha bir kere bile çevr ~ 
mak1a beraber, içimi ve dıpml dalma tJd': 
sanmnı veriyor. O kadar ki tendi tendlJll8- 11' 
limden ona bir 91ft sun! gös icat etmiftbD ı:. ~ 
leıin ala cep fenerlerlndeld slbi bir cıns ~~ 
lak, büyütücü camdır; onlarm ardında~~ .... '
toparlak bir ampule benzer. Şemun llWY~ ~ 
pulün tellerinden bir ııık helezonu ae:; 
dili 7ere röntgenimsi bir sihirbaz ay _ı.b .,._ 

tırır. Bu aydınlık, delil karanlıktaldleri, .....
mülü geyleri, hatti zihnimizde dolapnlaJ'I ,,-
eder. 
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ULBAA J\CllK HiKAYE 
Yakın Tarihin En Esrarlı Çehresi : 29 OTOBUSUN O&UNKU MUŞTERILERI 

Menlikte Yeni işimin Başında •• YAZAN: llSTON CLARll 

Haydi Bakalım, Tanrı Yardımcınız Olsun! 
Müfrezenizden Muvaffakıyetli lıler Beklerim .. 

yi1rekll can yoldaılanma kavut • 
mU§tum. önümde yol koliyle ilel'
llyen mJ.nlmini müfrezemin her 
biri birer ulana benziyen neferle

ri ile lilAh arkadaflığı ve hele nro
tmıdaki nefer elbiwi yüreğimi 

o gfiııe kadar hlçbh yerde duyma

dıtım, bütün ömrilmde doyama -

dıtmı zevkli bir gurur ve sürur 

Be doldurmUflU. 
İftthanmdan kabıma •tamı • 

'JOr, pek haklı olarak bo°1>0rlenl • 
yor, kuıııluyordum. Bazı vakitler 
eül lfhılerim, kanlı dövilflerim, 
hırçın hqan1ıklanm bir sinema 
terict1 gibi, birbiri arkasına haya
llmde beliriyordu. Bir zamanlar; 
pzmek, clol•pnak hlÇ te 'haklmn 
vlml)• flf7Wit ,,.,.,.,.., M 111'-

mantarda, kendime benztyen bir 
sürü duygusuz ve huysuz serseri 
ile, kuduz mtlanlar gibi etrafa 
sırtararak az mı kopuftum. Yır
tJcı ve aç bir kurt gibi, rastladığım 
zavallı, suçsuz insan1an birer bi
rer nasıl da kapıp boğınUfTiım ve 
ne yazık ki, bu canavarlıklanm -
dan ne de tatlı zevkler duymUf -
tum. Ne ocaklar .andOrmilf, ne 
bucaklar yı1mufbm. Nice evlltlan 
babulz, nice babalan evlltllz ı... 
rakmıftmı. Ya, önümde fimcll bir 
lwzu yumupklık ve uysallığı De 

meler gibi yanık türküler söyllye

rek, belld de ölüme dolnı yürü -

yen fU iyi ~ tµnç renkli 
Mehmetçildere Deler yapmamıı -
taa. O>nwı .ar) 

LOkMAN I I ; 
·MEKMN 

öGC!J·TLEPl 1 1 

D lpnl1 aehir ıtbl esiy~ 
cllf1er1m te.tere libi çivi ke

siyordu. Tqrada meyhaneler ele 
pek l8yrek, •canım Nihayet güç 
bell bir tanesini buldum. Kencllml 
kapWDdan içeri atıııca, "oh!" cllye 
ferah bir nef• aldım. 8ar sahibi
ne "zencefllli bir Rum!" eledim. 
Adam ''Turnayı sözünden verd-. 
nuz, böyle yerde böyle havada ak
lı bapnda bir adamın içeceği içki 
de budur!,. decll. içki içimi ısıttı. 
Dilimi çözdü. Me)'haneciye "tam 
kapıdan girerken "kapının yanı 

bapnda ... " cllye izahat isteme .. 
baflaymca, meyhanecl sözümü kes 
ti. "Onun nasıl olup ta buraya gel
diğini size anlatayım., dedi. Oniin
deki bardağı devirdi, ben tle bir 
ikinciyi çakıftırdım. Adam aizmı 
lildi ve anlattı: 

Bir sonbahar sabahtydi. Londra
da, tehir içinde ifliyen bir otobü
sün toförü - ach Samuel Woold
bridge icll - -ciayton'daJd oto
büs deposuna vararak, kendi 
X Z 2607 numaralı otobilsüııün 

direksiyonunu eline aldı. Ajustol 
mehtaplarından, deniz ufkundaki 
gruplardan çok bahsedilir. Fakat 
sonbahar pfaklarmı pöhpöbleJene 
hiç rutlamadım. 

Şehir IOkaklarmm duvak gfb1 
bir ıda tülü ile örtülü olduğu, ve 
birtbtrint yutmak için itip kakı
... fJrdolayı daireler çizip duran 
kalabalıkların lilrültii ve .ldrile do
lup ta§madılı ma1arda, bakiD
ten cana ,.aıan bir halleri vardır. 
lfte Sam Woolclbrld&e'• o sün o 
laal der:lace .,...... Otobtld ..,. 
clolnı ~ dudaklarlle hot 
bir fUb mınldanıyordu. 

Fakat aradan çok geçmeden 
otobüsün biletçisi şaşaladı. 

Şoföre ne olmuştu? Mahalle ma,.. 

halle mecburi duraklarda duraca-

t: •=-bmd·-
hattl kestirmelere Apl • 

'JOrdu. Biletçi "ayol Sam, ne hal
tediyoraun?" diye IOl'du. Sam da 
"Düfündüm tapndım. Blimizde bu 
gGzel otobill varken, otobilltin ben 
ztn deposunda da istersen cehen
neme p:lecek bdlir bemin var-

lk&m ve T • ken ve bbleN (Ne J'8Pl1'ClftUD1I 
ansıyon ne ediyorsunuz?) diyeıı yotır,n ne 

x.n.ı a7Jf " tnslyonu ~ yflbelkte de oba ~ bytu Wr için kendimize f61le hlr aJl tatil 
olanlum otmablleeelderl ~ yerde etarmM urarldlr. günü bahfetmlyellm? Ben tqrada 
.. ,.. 9a7111 oka)aıtmnn sibi, ik- Dnls kenarlarma pliDCe, on- bir Jf!1r tanırım. Çocukken orada 
lim JııaWM menııldı olanlar hayli- ima tos " mikroplar u oldaia oynardım. Genif bir tarladır. Or-
ee ~ktar. Onl-. luıılws da deaile- gibi hansmdaa oson ek balanda- tasında da ulu bir ağaç vardır. 
mes, ~ ildim tanlan bir ~k landan 1tlrell a7Jf ve tamiyon• 
hatalwlrlmr tberbae ),tlyllk tesir .,,._ yfllmek olanlara bi pHr. Denb ke- BugQn bu,ondilr a kardef! Akb-
par. Bam hMtahlde han tebdil e- nannda ıtln8' a.tı da en ~k va- mıza esti ya, dotru or&J'8 slde-
tlillaee wn-ı.1re tJ1 olm. Ballan kit bol oldaimadaa ona da fa7- Um.,, eledi. Biletçl biraz dilfündtl. 

:.::=ı!:' delittirmell tlse- d~n:!k·denb bun da rllsdTla "Dinle Sam,, clecll. "Bana hava 
n riltubetli olana oram da sarar- lfot. ben blletçlytm, vazifem oto-

T-1J'ODU ytlbek olnJann ,.ak- h olur. Karadan -len __ _._lama bili nereye ptene Citain bilet kee-
11ek iklimlerde harmamıyacaldan •- ...... il&" 

itedenı.ert söylenllfr. Fakat bu sis- neaklıfl eok defi.utlnden denb- mekttr. Hiç te giclllen yere karıf-
de ha,.llee mOJ.allta ohlata da den ıelen riiqlrlardan daha siya- marn,, Sam otobillil Alclpt yolu-
tBPhemdlr. Tansiyon )'ftbeklitfne de sarar verirler. Bele ramatısm. na koydu. BilMçl Jack ")'8hu ma-
---'- 1 ıLI! ...... -n1. • ..1. L. dan IODra ytlrelderl saydlamq ba-
umu-u o m uuı'ln ..._ 3 ..--, uın !ananlar ritubetH rlqlrlara hiç clemJd tafl'&ya pdlyorm, D9J9 dol-
lkl ytls, bin beş ~ metredea yak- tahammtll edemesler. Bir - 1de rudan dopya f9hh'dm ~ Mk yerlerdir. Oralarda bile. asan avuu 
ea bir saman kahlıktan IOlll'll ilk D1Ulea bir naflddet a(lk •eatsde ruz?~ diye IOl'du. Sam omuu O.. 
zararlı tesir ~k deiiıtlr. Bqlan • 11eyahate (lkmak mtbnldln oluna rinden "Kırk yıldır, muanen 1aat-
Sl(ta tansiyon ytlkseld:ıji halde .an- o vakit tesiri t.flabtltfla 1.aşka n te muayyen Jerdeıa, llluaJ18ll blr 

_ _a_s_• d ...1-L- pek .ilyl Ohlr. AaeÜ Jna ttlrltl ... .1...a...-
ft yavq 1""' _..m en uw .. n telHIW yapabilecek khmelerH Jere t8f11IP durnqUIUUA buı ,oı-
.-lı dereceye iner. pek ~k ltulv•Mnas. cu1ar Yardır. Ben on1arm bu do-

Zaten o bdn ytllmek yerler pek Bir taraftan da, 7tlrell sayıl w lap beyglrl lfbl hiç bir ,ere yar-
de ~k delildir. Cenap Amerika- tansiyona ytlbek olan herkese 1- mı.yan c1o1--.1---.1-- blkbm ve 
llDID pek ytlklek yaylllan mtlstes- ....a J-Ln k bir t ... L -rr--
na olmak tbere, bittin d•--"'a ı • ıe "" eee Y• a3 ·• etme.. bezıtn olduklarını söZJerinin bakı-......,_ mtlmldla det:Wlr. Bastabiua ... ••ktn yerler ytlbekte okala:r 1.i- herkeste ı.ır lrnek olsa da, herke- pndan anlamıftım. Zava1lılan da 
le aneü b:n Od ytls, 'bin "' 7tis sin mtwma ve tahammalflne si- beraber ıötürellm., decll. 
metre kadar ytlbek ohirJar. re .-idi as veya ~k tlett.tr. 1J1rM 

O kadar ytlbeld:k te, bibi sa- önee slyledilbn rtlnuıtlmnahlar • B 'il muntuam yolculardan, 
,..ı " tam'701111 y8bek o1anlara daa 1.aıtb ytlrek ~-~-- Aldgate iatlymm k6fesln-
sararh olmadıkta ... Meta ra- ler, tiroit pddetrfllıln honldap.. de ytrmt aemidmberi PÇek atıuı 
hatbk nrtr. tık samanlarda tan- dan dolayı ytlrekleri •7Jflamı' o- fhtiwar J-ın _....ıı otobGle aldı-
ıdyon J,iru daha ntbktan IODl'8 Janlar, ytlrek a,.ıtı,_._ ..... " -r -.,-
•8'er, nef• rahatlar, kalbin kav- yı pek ıdnlrll t.alnanl• •• d• lar. lhtiyarçap cebtnla ııq.tn-
•eti artar, lneedea sancılar ı.aı-- nls kenarında pek rahatsa olur • deki bakır peDll1'yl el JOldamt1e 
1a itile onlar da aldnler. Böbrek lar. Onlara denlsdea asak~ hlras ararken "lstuyona oiJum!" decll. 
•• damar hutuma ytlbeklldkten ytiksek fmt rtlqAnıs, rtltubetsls Biletçi "ı.tu,oıaa ıttmtyoruz, pm.. 
slyade rtiqlnn, ritabetln aran yerler daha iyi p'IİI'. Hepsinin ı.tr- dl dolnı Strortford'a nraca.ır-
olar. Ormana •akm •ahat ..t -"•- d• ilk d"-flneea&a lkHm riltubet- a-o1 ı .. ...- ._. ..._. ,,,__.ıı __ "-L-IA- -WJ- _,,,_._ 
drlara açık 1.ir yn pek ~ m kura, rllqAnıs ..ıdn ),fr yer- v.ı---n .... ...,..., "_,,,,..ı~ 
olmasa 1.ile dokunur. Bir 4e rll- .er.e .... twl,.a yftbekllii me Hayda l8hir dıpna. alaçlara baı.. 
tu'het .. ılı yapan vadilerin .... dan utdı: pıçmek .... ıı'bt rırll- çelen, seni de beraber ıötilrec&-
rindeld yerler Jtirete, tQslyotaa ntl,.or. Bir amandanl»erl tanalyo- 1tz.,, diye cevap verdi. Zavallı !h-
ararlı •lmlar. Blqln, •aldılı nu uaılm1t olanlar daha ıık ıell· tiJUClk ppJralclı. Tl neden mn-
ve rtltuhet dereeeat ilk nk wa.en yorlar. Belld ı.11 da ....... raıa. ..mi 
yerler de lyle... Zayıf yttrek ve ıri"'- yapb~ eflvelerden... YOlt • ra ı,,Iunca NYlrml l8IMldlr 
,.eksek tamlyan biıdenWn hlsıl aek yert.,fe eek bhnak en sl,a- tatil JGd ı&memlftlm ,.vrum, 
olan ha•• deli ....... laotlaa • de tansly01111 .._ olulan de • pek l1l pctelim,, dedi. Jwup ana-

toktanberl ,.._ medar. bam. Dea1s bun Wns ıP sfrb J1 aldddın ,.dm ldra atede 6-
llele ,... 9'dblı ileti ... .... ................ fabt ____. ~1. _._. ......... 

~ buhnut. dl- 7lnık Ml71mllt. ..._ ._.. an- ....._. ...._ wpw.. lıl -"' ~ moe ....... ı-- ,_ .--

kızı Llllan ile Rose'u içeri aldllar. 
Bunlar kenclllertni bildi bileli ko
ca bir binanın küflü ve karanlık 
bodrum katında mukavvadan kutu 
yaparlardı. 

Biraz daha ötede muntazam yol
cularından iki yaşlıca adamı da 
içeri aldılar. Biletçi onların kim 
olduğunu, her gün nereye gitmek
te olduklarım bilmiyordu. Belld de 
kendileri de o kadar mthanlld bir 
tarzda pcllp geliyorlardı ki kendi
lerinin ve ne yaptıklarmm kendi
leri de farkında clelildller. 

Bala gözlüldüsü nereye gidile
ceğini duyunca "olsun!" diye ne
fefle güldü. Altın ıözlüklüsü. 
"Dolru delil! Akh bqmda mun
tazam imanlan iflerlnden güçle
rinden alıkoymaymız, clolru dejil!" 
dedi. Bajalı ıözlüldüsü, "Sen mı
nlctanma, madem Jd buraya bi.n
dJk, otob4s nereye pdene oraya 
gldem, •ten her 8i1n ;raptJlımız 
if bundan ibaret delil ml?., diye 
öteki homurdayıcıyı susturdu. 

Sam daha bqka yolcular da al
dL Fakat her yolcuyu almıyorlar
dı. Yani bilet parasını vermekle 
insan otobille binmek hakkını el
._ ...,~ llerıde ~·vı 
.._ ,.._ ~ bldali n.ı.r. 

gözleri çökük bir kadını göıilrse, 
onlara bilet kesiyordu. Son ola....& 
aldığı adam, şipnaıım biri leli. Gö
beğine allivi kallavi bir altın sa
at köateii gerili idi. Şemsiyesi, bet 
Urahk soyundandı. Jack'a "Oxford 
Circus'a bir bilet!,, dedi. Jack "O
raya gitmiyoruz,, diye cevap ver-
mesine vakit bırakmadan herif 

can lıkuıtJsmdan olacak uykuya 
varıvermiFL 

Meyhaneci hfklyeırinln bura
sında birden durdu. Ben 

"Devam etsenef Taşraya nuıl git
tiler, nereye vardılar? Yolcular 
soma ne oldu. Şoförü hapis mi -. 
tn.r? Bu ifiıı alt tarafını anlat
sana!., clecijm. Meyhaneci "Evet, 
devam edeyim, fakat dönmediler 
kil ..• " diyerek anlatmakta devam 
edeceli zaman, kapı açıldı. PoU. 
meyhaneciye "Sam Wooldbridge 
ıana her gece tembih ecllyorum. 
kapatma saattnt geçiriyorsun!., diJll 
balırdı. Hemen dıprı Ç\kmakhiun 
llzımdı. Dıprıda kendi kendime 
düşünürken polisin kapıdan ba~ 
dığı ad hatırıma geldi, ve itte on
dan IODradJr ki masalın alt tarah-
111 dlnJ_.11 .old~ halde m
Jaımf bulundum. 

SiLKO 
ROMATiZMA ·LUMBAGO 

SiYATiK - ARKA - BEL -
DiZ·KALÇA AGRILARINI 

Silko· 
Tesldn ve izale eder 

Tm ala lsym Eden Saçlar 
Dwwwaba bahmdaldan ,_f talrebnek anuaunda olanlardu. 

Binı neleJla 

Saçlarınızı ltaaie Alııtırınız 
Buaua •• iyi ıareıl 

PERTEV BRiYANTiN' 
'* .... , . ., ----·wldt 1 ........... .... '"•~·~~-.. •• ,.1rt-~ .... 

__..==-:===--=--==-=.....:.:..:::=--=-~=---==--~....d.~---~-.!....:........~~L:-.~~~~~~~.....:.f.:.~~~~~~'...:.:iıİıı:~:Mi~ııt.ı;.i;..~~~iiialliiııal~~~..a,a 
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Erzincanın Kalkınması 
• • 

ve iman için Yeni 
Kararlar Alınıyor 

~AN ::===================================================== 13-12-938 
~ 

Sahte Rapor Suçluları 
Muhakeme Ediliyorlar 

:· ıstanbul · Belediyesi :\.<·:.Jı~n_,arı 
• • • • 6 -' j .. ,_ 

~e-
Nafia müdürlüğü;nden alınacak olan ve 3300 lira bedel . ı..evı· 

dilen bir tane kamyon açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnaınesı ılı 11e:
zım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda !az befll' 

Dün asBye birinci ceza mahke- Fevzi de bir başka doktordan ra- kt bile 
d sika ve 247 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz _ve~a m~ u bulutl' 

mesin e sahte rapor tanzim ettikleri p0r alacağını söyledi. Kendisine beş ber 29.12.938 perşembe günü saat 14 buçukta Damu Encnınende 
iddia olunan iş takipçisi Adnan, Fev- lira rapor ve 2 lira da yol parası 
zi ile sabuncu Şakir merhumun re- . . malıdırlar. (9092) ____.,., 
fik Ref. v 1 F thlnin' d verdim. Bana bu raporu getirdL Sah-

ası ıa ve og u e uruş- . . d • 
malarına başlanmıştır. !ddia şudur: te olduğunu bılmiyordmn.,. Maliye Vekaleti Varidat Umum Müdürlü~~n .e"a'iriJ'l' Pirinç Sanayii ile Konserve ve Krema 

Fabrikaları Kurulması Düşünülüyor 
Suçlular sabuncu zade Şakirin ve- Fevzi, bu raporu Ad.nanın aloığmı Münhal bulunan 70, 80 ve 90 lira ücretli daktiloluklar ıçın 2.4 tillatlı 

fatından evvel başka kansiyle, ço- iddia etmiş, ve evvelce yaptığı iti- cikanun 1938 tarihinde saat 14 de .Ankara'da bir müsabaka .illl 
11 

tıe
cuklanna dağıttığı emlak ve para- raftan döndüğünü söylemiştir. yapılacaktır. Bu imtihana girmek istiyenlerin memurin kanunuıı~g}ııfl 

., ~an istifade edebilmgk için onun va- Diğer iki suçlu hadiseden haberle- şinci maddesindeki şartlardan maada orta mektepten mezun ° Mir 
siyetini çürütmeye karar vermişler . 1 d x; .ddi tmi 1 uha ve asgerl üç sene müddetle daktilo işlerinde_ çalışmış old~larına '.fa.llP' 

Ş k. . d' ğ t 1 "t- d n o ma ı5ını ı a e ş er, m - tmtih ak ed 1 ca~tır . ve a ırm ıma e eyyu un en ve vesika ibraz etmeleri şarttır. an .m m . en 7ap1.a . ·
2 

]3i.rııı· 
felçten öldüğı!nü ileri sürmüşlerdir. keme şahitlerin çağrılması için baş- ler evrakı müsbitelerine raptedeceklerı bir istıda ile bırlikte 2 .. 

8
caat 

Bunun için suçlulardan Fethinin kar- ka bir güne bıralol.ınıştır. cikanun 1938 tarihine kadar Vekalet Zat .İşleri Müdürlüğüne rıı~;o91 
dcşi ve Refianın oğlu ve ayni za- etmelidirler. ,..., 1 (5019l «-- / ·--·: ~-· ::~~~=~~: Şehir ve lnkdap -M·' ~ 
siyetnamenin iptali için dava açıl- • • 0 ~·- _:ıt· masını istemiştir. Adnan da Fevzi Müzesi yakında -·- SJ>. 

vasıtasiyle doktor Ihsan Ali namına Mık.tar Cinsi Muhammen B.% 7
1
5 teminat ~kJl.iıl 

lnşaah bitmek üzere balun411 Erzincan Halkevi binası 
Erzincan, (TAN) - Şimendiferi.

mizin buraya varması, Erzincanın 
im.arını ve ikbsadiyatının inkişafını 
ırüratle temin edeceği için halk se -
ırinç içindedir. 

nulacağı kule de dahil olacaktır. 

Yakında binanın tamamen ikmali 

için, dördüncü umumi müfettiş ge -

neral Alpdoğandan eskilerine ilave

veten yeniden yardım rica edilece
ği söylenilmektedir. 

~ahte bir rapor tanzim ettirmiş ve Açıbyor Beheri Tutan • :cxı.~ti 
asliye beşinci hukuk mahkemesine Li. K. Li Kr. f..ira Kr. Şek~ 
müracaat edilmiştir. Muhakeme es· Beyazıtta ikinci Beyazıt medrese- --------~-.:---:~--:~:---~-:;-;-;;---;A:-::':;ık~ 1 · 

Elbise ve Kasket 195 takını 21.- 4095.- 307 .13 ç 14.30 
nasında sahtekarlık ortaya çıktığı sinde kurulan "Şehir ve inkı18p vesi- Palto 69 adet 15.- 1035.- 77.72 ., 

15
,...,,. 

için dava ceza mahkemesine intikal ka.ları müze ve kütüphane,. sinin ha- İskarpin 213 çift , 4.10 873.30 65.50 Pazarlık ııııll 
etmiştir. zırlıklan tamamlanmış ve açılacak 1 _ İdaremiz müstahdemini için yukarda cins ve mıktal"1 ··yteti' 

Dün mahkemede Adnan kendisini bir hale getirilmiştir. 3 kalem eşya nümune ve şartnameleri mucibince hizalarında göS 
( ~ . _ ~. .. . _ ı Şehir ve lnkılap vesikalan miize len usullerle satın alınacaktır. 

1 
rıııOS. 

müdafaa ederken şöyle Cieıniştir: ve kütüphanesi şimdiye kadar eenebt n _ Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hiZ3 9 

"- Ahmet Suat bana babası mer- dillerde inkılabımıza ait çıkan 600 gösterilmiştir. .. ü ~ 
bum sabuncu Şakir hakkında dok- kadar eseri bir salonda toplamaya m - Eksiltme 15.xtt.938 tarihine hastlays.n perşembe güll_ d~ 
tor reçetelerini verdi: Bu. doktorlar- karar vermiştir. Bu kitaplardan bir lannda yazılı saatlerde Kabataşta Leıvazım ve Mübayaat Şubesi.JJ 
dan raporlar almamı ıstedi. Ben dok- kısmı getirilmis. bir kısmı da ısmar- Ahm Ko ... -t..-onunda yapılacaktır. .. J' 
tor Kotostant doktor RobeT Prottan ııı=J bede .. 

lan d-ı.. IV - Şartnameler parasız olarak her gün .sözü geçen ŞU rapor aldım. mı~~· 
hnabileceği gibi nümwıeler de görülebilir. fit" 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde gel 
. · yorı~ 

Vasıtasızlık yüzünden !hraç edfle
med.iği cihetle çürüyüp giden Erzin. 
canın pek bol ve lezzetli meyvala -
nnı yaş olarak komşu vilayetlere 
göndermek inıkam hasıl olmuştur. 
Diğer taraftan, muhitimizde pirinç 
ziraati ve sanayii kurmak için bü -

! ~ ~ ~ 
de 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarda adı geçen korolS 
meleri ilan olunur. (8662). 

* il' 

yük bir firma tarafından teşebbüs -
ler yapılmaktadır. Diğer bir şirket 

te, krema ve konserve fabrikası te
sisi maksadile tetkiklere girişeceğini 
bildirmiştir. 

C. H. Partisi Seçhdi 
Erzincan, (TAN) - C. H. Partisi 

merkeı ilçesi idare heyetine M us
laafa Hatunoğlu, Zekiye Ozen, Ra
lim Ozkutıu, Ahmet Bahadır, Ha -
ıan Ozaslan, dava vekili Cemil Can 
ve Abdurrahman Gürel seçilmişler, 
Musta4a~Hatunoğlu reiı; olıİıuştur. 
Ziya Ulukök, Hatice Salim ve Mus
tafa Hatunoğlu, vilayet kongresine 
murahhas gideceklerdir. 

leni Kütüphane ve 
Mektepler 

Erzincan (TAN) - Kültür direk
törü Bedrinin teşebbüslerile bir kü -
tüphane yapılmak üıeredir. Beledi -
yenin teberrü ettiği arsaya yapıla -
<'ak binanın plfuı1an gelmiş ve dör -
düncü umumi müfettişlikçe bu hu -
susta mühim bir para yardımında bıı
hmulacağl vaadedilmiştir. 

Otuz köyde eğitmen mektepleri ya 
pılmaktadır. Bunlardan bir kısmının 
inşaatı bitmiştir, diğerleri de bitiril -
mek üzeredir. 

Halkevi Bitiyor 
Erzincan, (TAN) - Yeniden ya 

pılmakta olan halkevinin harici kı -
sım1arı bitirilmiş ve bunun için 98 
bin lira sarfedilmiştir. Daha 30 bin 
lira harcanması ıazı.m geldiği anla -
ştlmaktadır. Bu son masrafa, kalöri
fer ve elektrik tesisatile saat ve ko-

Antepte içme Suyu 
Gaziantep, (TAN) - 13 kilometre 

uzaktan buraya tem.iz içme suyu ge
tirme ameliyat ve tesisatı pek ya
kında bitmek üzeredir. 

1 ICIA~iYI: 

,. .......... ~------------------------------------------------------·, Amerikan ve Avrupa radyo cihazlarının bütün evsaf mı birleştiren yegane radyo 

GENERAL ELECTRIC 
( Birleşik Amerika Mamulatı ) 

VERESl, YE SAJIŞ 

Satış yeri: 

. ·. 

\~ . . .. · 
·· (f~ 

. •A 

GENERAL ELECTRiC MÜESSESESİ 
Beyoğlu, lstiklCiı> Caddesi No. 28 de ve Acentelerimizde 

. ,.. .............. 111111'. ............................ ____________________________ .. 

si 111 
ı - İdaremizin Paşa.bahçe müskirat fabn"kası fçtn şartnarıı: pı9t' 

cibince 4 adet alttan sürme araba ile lOOXllO eb'adında 20 ade 
form açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. ı:ıııı\'~-

II - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 900 lira 'Ve 
kat teminatı 67.50 liradır. 1' &e 

Ill - 21.XII.938 tarihine rastlayan çarşamba günü saat dS 1" 
Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki Alım Koınisyonurı 

ll' pılacaktır. deıı g 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözii geçen şube 
nabilir. ,,1if1eı11' ~ te" _11, 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız fennı t frv· 
ni tetkik edilmek üzere ihale gününden bir hafta evveline kad:ıeri ,.e 
sarlar Umum Müdürlüğü Müskirat fabrikalar şubesin_,e verın 

5 
tekliflerinin kabulünü mutazamroın vesika almalan lazımdır· Gıde 1,. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gür. ve saatte f~ırxıeıetl 
güvenme paralariyle birlikte yukarda adı geçen kqmisyona g-
ilan olunur. (8712). 

* tıırt'll 
1 - İdaremizin Ciball fabrikası için kadranh ve otonıatJk bileC~ 

cinste bir adet 500, 1 adet 300 ve bir adet 200 kilo gramı tart91<sil~e 
kabiliyette ceman 3 adet baskül şartnamesi mudbmce aç:ılc e 

11 
usulile sat(n alınacaktır. tetılııı' 

II - Hepsinin muhammen bedeli 2500 lira ve muvakkat 
1 

187 ,50 liradır. ~ rıii ,,. 
III - Eksiltme 30.XII.938 tarihine rastlay11n perşembe g~510ıı,1' 

14 de Kabataşta levazım ve mübayaat şubesmdeki alım kollll , 
da yapılacaktır. b det! 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şu e 
nabilir. . Jif ~il~ 

V- Eksıltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatSlz fennı _tek ıar ti'ıt 
Ioklannı eksiltme gününden bir hafta evveline kadar tnhısar rnıt1ıJl '" 
fabrikalar şubesine vermeleri ve tekliflerin kabulünü mutaıa ol 
sika almaları lazımd~r. . . . _ tte f>ı r 

VI - İsteklilenn eksıltme içm tayin edılen gun ve saa getıı' 
7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona 
leri ilan olunur. (8760). 

* ;r 
I - Şartnamesi mucibince 3.000 kno arpa sabunu eksı1trne i 

le satın alınacaktır. . 2o Jjt' 
II - Muhammen bedeli beher kilosu 14 kuruş hesabıyle 4 ~ 

muvakkat teminatı 31,50 liradır. t 1' 
III - Eksiltme 20/XIl/938 tarihine rastlıyan Salı günü 988 dS. Y' 

Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyontlfl 

pılacaktır. b det' / 
IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen ŞU e i'. 

nabilir. ~ 1 ,6 ;~ 
V - İsteklileri~ ~ksiltme için tayin edilen g~ ve saatte eierl il S.ı 

venme paralariyle bırlikte yukanda adı geçen komısyona gelıJ'l (863 
olunur. 

* ffıel' 
'tlf ,. ~ 

ı = Idaremızin Yavşan ve Çamaltı Tuzlaları için rnen'l :cııt1 ~ 
ve lüzumunda hafif yük naklinde kullanılmak üzere satın alıl'l ıııırı1ıı1~ 
26/X/938 de ihale edileceği ilan edilen 2 adet kamyonetin ıntJ,e l'0 

bedeli tezyit edilerek yeniden ve pazarlık usuliyle eksiltme~ ır 
muştur. ı:ıl'J(ııt 

II - Her ikisinin muhammen bedeli 6000 lira ve :oıtı>' ~ı 
minatı 450 liradır. ı)ııi'ı .~ 4 

m - Eksiltme 19/XII/938 tarihine rastlıyan Pa~artesi ~0ıııiS) 
14.30 da Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindekı AlıJll 1ır 
nunda yapılacaktır. peOeıı 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şu e<I 
nabilir. . le ıı:ıı!os ~:r 

V -EksUtmeye iştirak etmek istiyenlerin katalokları~ ı:ı.tıl'ı g1,r 
şekli ve dahili taksimatını gösterir bir plan ile be-nzin sarflYtpllis5' 
terlr fennt tekliflerini ihale gününden 5 gün evveline kadar t_ 
Tuz Fen ~besine vermeleri lazımdır. ok 1,5 aV 

VI - İstekliler pazarlık için tayin edilen gün ve saatte ~Jeti 35~ 
venme paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gel.f1l 1186 
olunur . 

i • .. 

[ 
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Son tıkan son derece müessir K E S K 1 N KAŞELERi üsütme. grip, nezleye ve ağnlara bire birdir. s•:!~.~!:.•TI 

Dr. Suphi Şenses • 
ldraryolı." .._.ltklan Matıelıa891• 
Be7otlu Yıldız sineması karJın Lek

ler ıımımman. l'aldrl~t! '"'""'7!. 
Tel. 43924 

Fatih sullı üçüncü hukuk hlJdm .. 
~en: Fatih Hasan Alemi mahal
Jeit Serezli sokak 23 numaralı hane-
4. 23-11-938 de ölen Hikmet Saimin 
!ıtrth1 t:Jandan tt!baren alacak ve 
~lannın bir ay ve varla iddia
~ bulunanlann iic: ry i~e mah 
keıneye müracaatlan aksi halde te
l'tkenin hazineye devrolunacağı ilin 
OlUnur. 

Levaznn Amlrllğl Saha 
Alma Komisyona llanıan 

11,000 kilo zeytmyağı müteah
hit mm ve hesabına 19/12/938 
Pazartesi günü saat 15 de Topha
Jıede İstanbul levazım lmirliji sa
tın alına komisyonunda açık ek
liltme ile alınacaktır. Tahmin be
deli 5500 lira ilk teminatı 412 lira 
IO lnıruftur. Şartnamat komfl.. 
)'onda garilltır. ı.teıdilerin kııtu
ld veslkalarile beraber belli IHtte 
komisyona plmelerL 

.. 1oa. •aa11. 

* Ordu ahhı,.ı için 2000 adet 
hatt.m,. 201121931 Sah ,ana .... 
at 15 de Tophanede ı.t. Levazım 
lınirllll •tın alına k~mıda 
kapalı ~ ebiltmell yapılacak
tır. Tahmin bedeli 24000 Ura ilk 
'-ıtnatı 1800 liradır. Şartnam811 
"- nümun..t Ko. da ~rilleıblllr. 
fateıdilerin kanuni vesikalarile be
l'aber teklif mektuplannı ihale sa
lt.inden bir 888.t enel kom.isyona 
'-nıeıert .. 385,, "8698. 

* 20oo kilo kapr peyniri 2000 ki-
lo beyaz peynir 16/12/938 Cwna 
IGıın saat 14,15 te Tophanede J.e.. 
~ lmirliği satın alma kom.fs
>'onunda pazarlıkla alınacaktır. İs 
~ belli IUtte teznin•tl i1e 
._ __ komilyona ıelmeleıi. 

"'22,. "9018" 
Jf. 

12 Ton plllvbk pirinç 19-12-938 
~ günil saat 14.lS de Top-

İstanbul üıNmm Amlrlill 
~ komisyonunda pazarlık
lt ebntmesi yapılacaktır. Nümu
~ komisyonda görülür. İsteklile
il Jı:att temi.natlaıile beraber bel-

llatte komisyona phnelerl. 
(425)(9084) 

* f!lt.1._ ~, adet büyük ve Dd adet kft-
·~ bakır kazan 20-12-938 sah gfi.. 

~---t 14.30da Topanede Levazım 
~itil 1atmalma komisyonunda 
~hkla ahnacaktır. TaJımin be
~ 2~7 Ura teminatı 3'1 Ura bet 
~· İsteldilerJn kanun! vesi
~- beraber belli saatte ko
~ ıeJmelerl. (426) (9055) ,,. 

er!_'IO Ton kot kömOrft 1~12-938 
L- gibıil saat 11 de Tophanede 
~bk .ıatınalma komisyonunda 
~bkıa eksiltmesi yapılacak • 

• f.tetuıertn katı tem1 -
~ beraber beW aatte llıo • 
. ~ gelmeler1. (424) (9083) ,,. 
~ nhhtyeıd için (zede edile

... 11lahldller haklmıdald eczacı 
~ Mu.tala Sunertn) kitabın 

20o adet 14-12-938 çarşamba 
~~t 14.30 da Tophmede LV. 
~ •tınahna ~- • 
~ •bmcaktır. t.tatıu .. 
belli aatta Ko. m ıe1meJer1 

' (418)(8902) ... 
°'«u lçJn ntımmıellk btrl Bakır 
~ lllvanlzll saçtan olmak ibere 
~ lci9t IU fıçım yaptınlaeakbr. 
~'lılı:la ebllfmell 14-12-938 ~ 
' ., _ lfbıfl .. t 15 de Tophanede 
~ lmlrllll utınalma ton. 
..... yçılacaktır. İstetli1erfn 

... tte komisyona ırelmelerl. 
(412) (8898) 

lt..~ rn~trelfk "!amtekllk popltn 
ft ~ ·D~ e&118mba ,Ontl saat 14 
~ 0ph&Jlede Lenznn Amfrllll 
SJ.~ komfsyonuncü pual'

te.Q ~- Tahmin bedeU 
~teminatı 729 liradır. NG
~ komisyonda görülebilir. 
~ kanuni TestkalariJe 
~~ betM saatte komisyona gel
. :-.ıtl. <uu '8878) 

ZEVCi ONDAN KAÇIYOROU_ 'fa'~t\d; 
BiR AY SONRA 

.. ........... '" .......... _ ..... ... .. ..... ......... ... , ........ ............ ........... .,....., 

............... _, __ 

.......... 
CNıı .... , ....... 
,.....,. teerllıe 

...... :.;'-~r11 

Parts ı. Blrlnelkba.. ına 

Eski Osmanh lmparatorl•ğunua Düyanu Umamlyesl 

Maverai Erden Mümessili Senedatı 
20. BirindkAnan. 1938 tarihinden itıöaren, MaveraJi 

Erden mümessil senedatuua 8 numaralı lmpoam maka· 
bil: 

ı !sterlin liralık sened için: ~ 0:1:0 
2 112 • • • • ~ 0:2:6 
6 5 ,, " • • i! 0:5:0 
Tediye edlleceflnl, eski Osmanlı İmparatorlulanan tU

ıime aira1an Dü)'Wlu Umumiye Meclisi aJikadarlara ilin 
eder. 

İtbu mebaliğ Tiirkiyede, senedin ibraz ettltl rthdha ra
yici üzerinden Tiirk lirası olarak ve lf'an ahire deJin, a-
9ağıdaki mtiaseseler tarafmclan tediye edilecektir. 

Ankarada: - Tiirklye Cumhuriyet Merkeıl Jlanh11. 
- Osmanlı Bankası. 

utanbulda: - Tlrkiye Cumhuriyet BankuL 
- Osmanlı Bankan, Deutselıe Bani. 

1 Harici Askeri Kıtaat l18nlan 

MilAI, ltilllot. Jlodnım pnılson
lan lhtb'acı olan 13650 kilo sade
yalı 15.12.938 (riinü aaat 15 de ka 
pah zarfla lhaleıd ,..pıJacattır. Mu 
h•mmen bedel 1-.. Ura Dk ta 
m1nata 1CKS Uram. fatMJtw u • 
caret odumd•n almcülan ticaret 
nsltalan ile ve ilk teminat mu -
kabWnde ınalmüdürlillderlne )'8 -

tıracaklan makbuzla bfrlltte sarf. 
lan saat 14 de Alay ... bnalmı ko
misyonuna verilm1f olacaktır. Ml-
1'1, Kflllü.k yaflan Ue Bodrum yal 
lan bir müteahhide ıynl prtname 
dahilinde 9erilecell gibi J4ilh ft 
Bodrum prnJz.onlannın yallan 
ayn ayn f81'bı:ımelerle bqta lltek 
l11ere de verilecektir Param oJa .. 
nk prtname Milb Ordu ntnde u 
tınılmı tomlsvonunda her DIDaD 
ıhnıhilir, (882) (8831) 

k 
Boclrmnda iki pa'VJOft " btr 

tavla ve bir mutbak bıfU1 kapalı 
zarfla eksiltmeye konrnUf .l8e de, 
talip Çlkmadılmdm 20/11/938 dell 
itibaren bir ay zarfında puarblda 
nPtm1muma karar verllmit&lr. 

Kefil bedeli 815840 lira kat.t temi
natı 9878 liradır. 

lstekli1erin bu ifa alt kefil pUn
ı.nm w tutzıamelerlnl Mqlada 
D-1 Talay bdrllhmda Ko. na 
ha- sQD mib'lıeutlan. (682) (881S) 

* 
Zraarmn prnlzomımıun 28000 

kilo Sankamıpn 28000 kilo sade 
J'Blma talip çıkınadıtından yeni
den kapaJı zarfla eksiltmeye kon
mUflur. Bnurum •de )'Bğuu.D 
tahmin bedeli 23'121 lira ilk temi
natı 17'11 Ura 3'1,& kuruftur. Sa
ntamıı sade J'Blı tahmin bedeli 
25900 Ura ilk teminatı 1942 Ura 
50 kuruftur. Ekslltmelarl 19--12 
-838 puartell lflnü Erzurum.da 
ubd •tm alma komiqonunda 
~-~J'&lmm ... 
at 10 da 8anJwmt J'Blmm ·
llltm.l .. t 11 cMdlr. Tetl1f mek· 
tupı.rı bir aat enet Ko. Bfk. na 
.,. po9ta ile t6nderllınlf buluna
caktır. Şartnameleri her gQıı Ko. 
da ıörülür. (686) (8841) 

,. * 
Tefemlt kıtalının fhu,aei ola 

TURK TiCARET BANKASIA. s 
Merkezi : A N KARA 

KAMBiYO iŞLERi 
Ve Sair 

ŞUBELER 

Ankara 
Ada pazen 
Bandırma 

Bartın 

Bola 
Bursa 
Eüif •hir 
6emlik 

ı.eur 
Lanlt 
Wr..-r. 
Jetirdağ .. 

Harl te Mullablrlerl Y• ~ · 
Telgraf Adresi :, 

Umum Müdürlük: TORKIANI • Şu6eler. TICAIEt 
lanliannm• lstaaHI llllieslaCle ...._ ......_ 

nGECE KASASI~ 

31LOOO ~ 7b oa btr bin kDo ,._ 
laf kapalı ad uull1e ekallane,e 
Jraaalmuftar. ~ &parW 
TGm atınelme ._.,.... okll-
Nblllr. 1fblı 111 .• kJ1o JQlafm 
maluyn._ tutan 11.lllO indir. 
ŞartnınwhWld JOzde Jtrml •bef 
mlkdar fazlaana dahil oldutu hal
de tik Wıııhwtı 1213 Undlr. J11D. 
.na. --11 .. puutlll ,..a 
aat H te llparta Ti1meD atmaJ.. 
ma komlqônunda ,..pı.caımr. ı. 
teldUer 2~12--838 puart.esl gü
ntl aat 13 kadu WdU ıaektup. 
1mnı Isparta tümen atın alma ko
mllJonu bafkanhlm& verecek ve-
7& ~- Ba IUttea 
IOlll'a verilen " )'8hut ~ 
ı.a llNktap'o ~· a. 
at 81UI ta- ...... ,... 
ı.Gütır. . 

M80 ..,. bmm1m btMmJerl
- n NJJM• (12) IUdtııdae .,.. 
pa obmfa mektuplana IÜıp. 

rl eblltmeye --~ 
cektlr. <•> (8933) 

rlhll,.. 

Sumer Bank 
Karabük Demir v Çenk 

Fabrikalanndan: 
Faltrllia ... lfla 14m• .._ 6000 to. clolomltl• lar-fla..,. ......... l•I AIJI clvanaclan l•racı, c1 .. 

aa. tarlkU. Zonı•lclalc veya ,.lyoıa aaldl ve vaıo•a 
ta•mlll lıl •lr •ltea•hlcle •aıe eclllecektlr. lstelclf. 
lerl• tafsl .. fl ljrHmek ve ı•rha•eyl almak 11z .. 
re 20. 12. 1938 tarihinden evvel Karabile lilroı11 Mil· 
dllrlljilne mlracaat .... elerl il.ta olun•r. 

Klltlr l•••lliı 
lrlreli Teralllk Obl• Dlrelıtlrl .. laclen : 

Slpariı Atölyesi Aıılmııtır. 
1181' nevi G.t elbl..ı.t IJa kadın manto ft tayyörleri uygun fi. 

atlarla ve .itlDah bJr flkllm dikllmettedlr. 
Adım: D1YaJ170lu Tel. 22480 

(8002) 
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HAVALARA . GÜVENMEYİNİZ! 
, 

Hafif bir üşütme, mühim hastahklara kapı açabilir 
• 

Halbuki alacağınız bir tek kaşe · 

Viicudii butun bu tehlikelerden 
' 

sıyanetle Gripi tedavi ve 
eder ağrıları izale 

Gripin, soğuk algınlığı 
ağrı· ve sızılann 

-
ve nez lenin, bütün 
kat'i devasıdır. 

Tesiri anidir. Terkibindeki hususiyet dolayısile kalbe, 

böbreklere. mideye hiç zarar vermez. Lüzumunda 

günde 3 kaşe almabilir. 

Her ·yerde ısrarla Gripin isteyiniz v; Gripin y~rine başka b·ir marha verirlerse şiddetle reddediniz. 

Bböreklertien ıarar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mikroplarını 

kökünden temizlemek için (HELMOBLÖ) kullanınız. 

Böbreklerin çalı~ak kudretini artınr, kadın, erkek idrar -rorluklıınnı. 
eski ve yeni belıoğukluğunu, mesane iltihabını bel ağrısını, "ık sık ıdraı 
bozmak, ve bozarken yanmak hallerini ıriderir. Bol idrar temin eder. Sıh· 

hat Vekaletinin ruhsatını haizdir. Her eczanede bulunUI'. 

DİKKAT: HELMOBLÖ, ldrannızı temizliyerek mavileıtirir. 

Hali tasfiyede bulunan 

Lö Feniks Dö Yiyen 
Hayat Sigorta Şirketi 

Sigortalarına: 
Tnsfiye muamelatının 21-11-938 

tarihinden itibaren altı ay müddetle 
tcmdidine İstanbul İkinci Ticaret 
mahkemesince knrar verilmişti r.Kay 

iıkabul edilen alacaklar üzerinden 

Daima yenilik ·--
Yeni Postane karşısında 

Kundura Mağazası 
Mevsimin en şık ve sağlam modellerinin gelmiş 
olduğunu sayın müşterilerine bildirir. TeJ. 23396 

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

Sumer Bank 
Karabük Demir ve Çelik 

Fabrikalarından : 
erilmesi takarrür eden yüzde 15 ve 
uzde 1 o ki, ceman yüzde 25 tevzi- Fabrikamız için lazım olan 40,000 ton kireç taıı· 
t tut '"'"ı bugı.ine kadar Tasfiye he- nın Irmak • Filyos hattı üzerinde Bahkısık istasyonu 

t rıdC'n tahsil etmiyen sigortalıla· yakınından ihracı ve Bahkısıkta vacıona tahmirı bir ~, 
ın müracaat etmelen b'ildirilir. 1 

--

_ müteahhide ihale edilecektir. isteklilerin tafsilcitı 
Sah1hi ve Neşriyat Mijıfürü Halil öğrenmek ve ıartnameyl almak üzere 20. 12. 1938 1 4 
Lfıtfü DÖRDÜ:SCÜ Gazetecilik ve 1 tarihinden evvel Karabük Bürasu Müdürlüaüne mü-

1\Teşhir ve satış sa_lonu: Beyoğlu istiklal caddesi No. 3 I 

Ne~i)'atı T. L. Ş. Basıldı{n ver TAN j racaat etmeleri İIÔn olunur. 
ıu.tbaam ,_.. __________ _,, E D 1 S O N Müessesesi 

• ! 


