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ILKKANUN 
1938 5 KURU$ . GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

CEP KITAPLARI 
On kuruşa bir kitap ve senede 100 kitap. 
Yok pahasma bir kütüphane sahibi olmak 
i~in Sabiha Zekeriyanın çıkaracağı Cep ki

taplarını alınız, birinci kitap Cumartesi 
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DEVLET ŞEFiNiN ANKARADA MUAZZAM SURETTE iSTiKBALiNDEN iNTiBALAR 
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lialk için ve 
lialkla Beraber 
l'azan: M. Zekeriya SERTEL 
.A.ınerikada demokrasinin hakiki • 

babası sayılan meşhur cüınhurrelsle
tinden Abraham Lincoln demokrasi
)t ~yle tarif etmiştir: 

lialkın, halk için, halk tarafından 
5daresidir. 

Ciimhuriyet He.Ik Partisi bu tarl
tı daha kısaltarak şu veciz cümle ile 
ifade etmiştir: Halit için ve halkla 
~taber. 
Ciiınhurrelsimlz İsmet İnönünün 

hu de!aki Anadolu seyahati bu vecl
ıenın canlı bir tezahürüdür ve o bu 
~ahatten mülhem olarak şu vecl

İNGİL TEREDEN İHTAR 

Chamberlain Dün 
Akdeniz için Kat'i 
Beyanatta Bulundu 

" Akdenizde Statükoyu Bozan 
Her Hareketi lngiltere, Kemali 

Ciddiyetle Karşdar .. 
~Yi söylemişlerdir: 

"Partimizin baJlıca kuTYeti blitün ı Jfi°Jiit°iaM ~flU/~ın-;-Jat;Jl:tf: 
:lduğu gibi, baŞ'lıca ·vazüesi de bü- de bulunması ihtimali ve İn,..ltere-
~\ratandaşların hizmet ve ihtivaç- nin böyle bir hadiseye karşı alacağı 

ın teminidir.,, vaziyet bugün Avam kamarasında 
'1-- bahis mevzuu olmuştur. Avam kama tı :Sütün vatandaşların hizmet ve ih- rası azasından birinin bu mesele ü-

~llçlarını temin için de devletin zerinde sorduğu suale cevaben Baş-
llf lltıa beraber ve halkın içinde ça- vekil Chamberlain, Akdenizde sta-
t ,llıası lazımdır. Bunu da Cümhur- tükoyu bozacak her hareketin İngil-
~lSiıniz şu cümle ile ifade buyur- tereyi son derece ciddiyetle alakadar 
~§lardır: edeceğini söylemiştir. Daha sonra İo-

d~~hatça söylenebilen ve vatan- giltere ile Fransa erkanıharbiye ko· 
~ la devlet memuru arasında ciddl nuşmnlnrında Nis, Korsika, Tunus 
llıt·8atnfmi ahenk bulunan yerlerde müdafaasının da bahis mevzuu olup 
th~~~açlann tesviye ve temin edil- C olmadığı sorulmuş, Mister Chamber--
~ hamberlain, •on Pari• •eyaha-
1 tnuhakkaktır.,. lain, deminki umumi beyanatına bir 
aı:n t ı tinde Fran•ız Hariciye Nazın tı..._ -e nönü bizzat halkın arasına şey ilave etmek istememiştir. 

~k, onların dertlerini bizzat din- Bone ile beraber (Sonu Sa: a, sn ı de) 

tı U k suretile de, devlet memurla- ============================ 
hı~ ?allt arasında asırların vücude 
'\ ~ğt soğukluğu ve ayrılığı gider
' luzumuna işaret etmiştir. Sal
lı.ilet d~vrinden kalma bir itiyatla 'd' daınıa devleti kendinden ayn, 
t.~den başka, afaki bir kuvvet 

Elektrik 
Hesap 

Şirketinden 

Sorulacak! 
~l etmiye alışmıştır. Halkla 
~etin bu kadar kucak kucağa, bu 
~hır Yanyana geldiği ve bu derece Kumpanyanın Y alnrz Hükumete 
~l'lcı aştığı Cümhuriyet devrine ge- Zamanda 
tl'lı-ur~ kadar Türkiyenin tarihinde 

Kendi Meclisi 
Değil, 

de idaresine 
Manevralar Çevirdiği Anlaşılıyor be ll"ıeınfştir. 

'• "1etıe. halkın kaynaşması, anlaş'l "e bir ahenk dahilinde çalış- Eski elektrik şirketi hissedarları 
~ ?rıeınlekette hakiki demokrasi- ve idare meclisi 14 kanunuevvel pa
~~ ~ll kuvvetli temelini teşkil eder. zartesi günü heyeti umumiye içti
'leıll"ıel ne kadar kuvvetli olursa, maır.ıa çağırılmıştır. Haber aldığımı
' 

0 
derece kuvvetli, halk o de- za göre, şirketle Türk idare meclisi 

1 ~ ve müreffeh olur. azaları arasında geniş bir ihtilat mev 
itti 0 cut bulunmaktadır. 

S• ~ada Parlamento Elektrik şirketinin tasfiye işlerin~ 
blSfe~ı·ne Son Verı·ldı· de bu kabil şirketlerin ötedenberi 
'\O "ı akıl hocalığını yapmakta olan Metrkil 

tıı.-"I ltıa 14 ( yotinin müşavir olarak istihdam edil tı~to '. A.A.} - Italyada parla-
• 1\ ltıe~ıtcrninin son enkazı da bu- mesi bir çok dcdikoduiara yol açmış 
~ 'tıı it Usan meclisinin 29 ncu dev- tır. Prensiplerini tasfiye sırasında 
~~'nt~ apayan toplantı i1e ortadnn dahi feda etmiyen elektrik şirketi 

ıı- b~ı bulunmaktadır. Toplantı, tasfiyeye memur edilen iki ecnebi -
• "ilJ- tı· Unan B. Mussolini'yc karşı den birisine beş aylık tasfiye müd

' ~ tıı~;eznhüratla açılmış ve o su- deti için 6500, diğerine de 5000 Türk 
~ ıı!~lis, ~:~ i b~l~uştur: . • İirası verdiği halde ayni heyete dahil 

iti 1t l mın ıç polıtıkası hak- bulunan iki Türk murakıba beş ay 
~1 r~'nt> ararname ile ilkbaharda . . k 

300 
r ·· t · şt· 

~~ıı Yt- ~tonun yerine kaim olacakB ıçm. ~nbcal .... •r~. udcrke' vermı t ıri. 
~ ~a'- tıı kor 1 'hd h k 

1 
u ıtı ar a onumuz e ı pazar es 

"' "'İ it porasyon nr ı ası a _ _ 1 k h ı· . . t' 
tn~}Js ararnnmeyi ve hnrp halin- gunu yapı aca . e~e ı umu~~~e .~ç. ı-

Ayni 

Birçok 

\ ~E' azasının ön safta muhare- maında bu kabı] hır çok puruzlu ış
\ llai~ kıtalarda hizmet edecekleri- ler. hakk19da jdare meclisinden he

ı_ Itablan kanun layihasını alkış- sap soru~ması da çok muhtemeldir. 
uı etmiştir. ...,, • •• .... !Arkası ~ a. sa: 3 teJ 

Şirketin merkezi iJarai 
Metro Hanı - ~ .. 

ÔlümTehlikesini,~ I .1 . S }A • 
ŞansEseriOlarak Ilı ngı terenın e ametı 
Atla~Genç Türkiye ile ~ttifaktır 

Bir Romana Benzeyen 

Macerasını Anlatıyor 

Miiııeddetin Kafkas kıya/Ptile 
alınmış bir rumi 

Evvelki akşam Bahçekapıda Mu -
hallebici Hacıreccbin dükkanında az 
kalsın bir gencin ölümü ile netice -
lenmesine ramak kalmış olan bir 
vaka olduğunu dünkü nüshamızda 
yazmıştık. 

Dün hadisede, mağdur vaziyette 
(Sonu Sa: 4, Sil: 3 te) 

(IBUGÜN 
: 

ik:nci Sayfada: 
M. Turhan Tan'ın fıkr.,q: 

Dayılar Diyarı 

-Oçüncii Sayfada: 
Ömer Rızanın fıkrası: 

Merak '.Edilecek Noktalar: 
Feleğin Fıkrası: 

Mukaddes Ateşin Yanıkları 

Be inci Sayfada: 
Sablha Zekeriyanın vazıları 

Evvela İctimai Tetkik 
Yusuf To!ıunlarla İsmet 

İnönü 

Altıncı Sayfada: 
Bürhan Feleğin Makalesi 

Amatör - Profesyonel 
Mü~adelesi 

Naci Sadullahın fntıbalan 
Demokrat Reis halle arasında 

Yedinci Sayfada: 
İnönünün seyahati ve 

Erzincan hattının açılış 
merasimi 

1 

1 
Bir lngiliz Gazetesi " Buna Kati ihtiyaç 

11 

Vardır, Türkiyeyi ihmal Edemeyiz,: Dedi 
Londra J3 (Hususi) - "Sun -ı 

day Times., gazetesinin siyasi 
muharriri "Scrutator,, bir sulh 

:eçetesi serlavhası altında yazdı 
ğı yazıda "'Akdeniz menfaatleri 
hayatidir,. diyerek İngilterenin 

:·, Akdenizdc takip edeceği siya -
seti anlatmaktadır. Scrutator di 

·- -

decek bir Türk ittifakına ihü -
yaç vardır. 

Türkiyeyi ihmal eder, yahut 
Arap devletleri federasyonunu 
müttefik sayacak olursak, Lord 
Salisbury'nin dediği gibi para
mızı yine yanlış ata yüklemiş o
luruz. 

Yapıcı ve muvaf!akıyrtll bir 
banf ıdyasetfnln anahtan, Orta 
Avrupada değil, İspanyadan Ça
nakkale Boğazına kadar Akde -
nizdedir. Şu var ki sulh için en 
büyük tehlike, muayyen bir ih
tirastan .ieğil, en ehemmiyetsiz 
kavgayı büyütecek milletleriml 

zin gittikçe birbirine yabancıla§ 
malannd3n ileri gelecektir. Al -
man diplomasisinin en az mu
vaffak olduğu saha bu olduğu gi 
bi en çok iş beraberliği yapacağı 
saha da bu olsa gerektir.,, 

Halkla Vasıtasız Temas 
Rqat Nuri GVNTEKIN 

Devlet reisi Dadayda bir hal.k terzisine soruyor: 
- Akıl erdirir misin ba11a; köylüye elbiseyi ne kadar 

ucuzlatablliriz ı·e ne tedbirle? 
- Bunda iki mesele var: Biri f abrikamn kumaşı doğru· 

dan doğruya Ziraat Bankası vasıtasiyle, az ticaretle sattırma· 
sıdır. lstanbul kazanıyor, Kstamoni kazanıyor. Biz üçüncü el· 
de kalıyoruz. 

Dadaylı terzi ekonomi ilminin çetin bir bahsini, yapıcı ile 
istihlak edici arasındaki vasıtalar davasını bir_ kar basit keli· 
me ile ne güzel halledivermi§tir. 

Köylünün sırtındaki kumaş parçasının. dokunduğu tez· 
gahtan Dadagdaki küçü kdükkana gelinceye kadar dolaştığı 
yolları artık görüyoruz. Bir seyahat rüyasında gibi gözümü
zün önünde trenler; vapurlar; maçwıalar ve maunalar; ara
bada, ellerde, sırtlarda tll§man demir kuşaklı balyeler ,· büyük 
ve küçük merkezlerde irili ufaklı depolar, mağazalar, dükkan
lar, komisyoncu yazıhaneleri kaynaşmaktadır. 

Köylünün bugün verdiği para ile yarın vermesi mümkün 
olan para arasında yarıdan fazla fark gine gözümüzün önünde 
kırıklanıgor, toz zerreleri halinde bunlara doğru uçup gidiyor. 

Bu zerrelerden lokomotife, vapura işçiye giden, umumi ha
yat dediğimiz şeyin yürümesine hizmet eden kısma bir derece
ye kadar göz yumabiliriz; "Jlakine ve işçinin bu beyhude yor
gunluğu neye htihlaki mümkün şeylerin mevcudunu arttırma
ğa yaramıyor,, sualini de zihnimizden uzaklaştırırız. 

Fakat zerrelerin depo ve mağaza mobilge, p<uke, asansör ve 
aynalarının cilasında, gece reklamlarının uııklarında, bar ar
thtlerinin ellerindeki billur kadeh, parmaklarındaki kıymetli 
taş, tırnakl.arındaki manikürün parıltısında seçllen kunmlan, 
belki en büyük bir kısmı vardır ki "Safi kayıp,, saymak ve umu.. 
mi: hayatın zaruretlerile ide izah edememek lazımdır. 

Fakat artık maraz gözümüzün önündedir. Marazı gözü ile 
görmek onu imha için en müsait vaziyete geçmiş olmak değil 
midir? 

Parazit vasıtalar maalesef yal.nız iş hayatında yapıcı ile is
tihlak edi.ci arasında Yll§ayardardan ibaret değlldir. Onlar 
memleketlerin hayatında, idare edenle idare edilen arasında 'da 
daima uaıanııı ve birbirile birinci ~ allluılı ola bu iki 

[Arkuı Sa: .. 8Q 2 de] 
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p ENCEREMDEN 

Dayllar Diyarı 
M. Turhara TAN 

Son g(lnlerde ıırazete sötonlanna 
sık sık geçen isimlerden biri de Tu
nus'tur. Roma, bu ad üzerinde hara
retli neşriyat sıralıyor. Paris, ayni 
ismin etrafında heyecan püskürüyor. 
Londra da ona karşı kayıtsız değil, 
ODU - hemen her &iln - bir siyasi 
nutka veya makaleye mevzu yapı-

Afyon Satışları 
Anlaşması İçin 
Dµn Toplanıldı 

Halk Sandığı Yarın 
Merasimle Açılıyor 

\Otobüs Sahipleri 
ı Fiatlara Yeni 
' 

Zam İstediler 

S - Biti.erin "Kavgam,• a
dındaki kitabında Türkiyeyi 
tdakadar edecek bir fıkra 
mevcut mudır? 
C - Bizim bildiğimize göre, Hitl~ 

rin .. Kavgam,, adlı kitabında Türk1
-

yeyi alakadar edecek bir fıkra yok -
tur. O daha ziyade Orta Avrupa "18 

Şark memleketlerini, yani Ukrany•
yı istihdaf eden bir program yapınıt 
tır. 

---o-

Seçilen Komite Hemen 
7or. 

Ben, ajanslann ha yaman dediko Çahşmıya Başladı 
kuya alt tebliilerini okurken ihfi- Türkiye - Yugoslavya arasındaki 
yarsız dayılan, Tunusun taçsız hü- ham afyon satış mukavelesini yeni
kümdarlannı hatırlıyorum •. Malllnı !emek üzere gelen Yugoslavya mu
olduğu üzere bu ülke, üç yüz yıl ev
veline ıelinceye kadar dayılar diya- rabhasları, dün sabah Türk heyeti a-
nydı ve baılannda taç, altlannda zalan ile birlikte Ticaret odasında 
taht olmasına ra&'men o dayılar, Ak- ilk toplantılarını yapmışlardır. lçtir 
denizde sözlerini yürütür, sağlannı maa, İktısat Vekaleti ihracatı teşki
sollannı ürkütür birer hükümdar i- !atlandırma müdürü Servet Berki ri
di. Onlann phıslannda yataıanlan- yaset etmiştir. 
m bellerine takıp - haritasız, reh- Servet Berk, Türk heyeti namına 
beniz - macera yollarına atılan ve söz alarak dost ve müttefikimiz Yu
e tek yataıanla kürenin umulmaz goslav milletini temsil eden heyeti 
bir yerinde bir ıiln hük6met kuru
veren Bahadırların efsanevi kudret- selamlıyarak kendilerine "hoş geldi-
leri tecessüm eder. niz,, demiş, bu toplantının her iki 

memleket için hayırlı olmasını te-
Tanasan dayılar diyan olup Ye- menni etmiştir. Bundan sonra, Yu

men Fatihi Sinan Pa§Bnın o ülkeye 
musallat olan Jspanyolları sürüp çı- goslavya heyeti reisi Doktor Obra -
karmasından sonra ba~lar. Sinan Pa- chovitch söz almış, teşekkürlerini 
p, Barbaros Hayrettinin Tunusta söyliyerek iki kardeş milletin bu ve
tesls etiii Türk hakimiyetini ta- sile ile de yanyana bulunmalarını se
mamlıyan adamdır. Ulkenin Türklü- vinçli bir hadise olarak kaydetmiş
le bağlılığım sağlamladıktan sonra tir. 
idare itlerini divan adile te~kil etti- Dünkü toplantı ihzari mahiyette 
fi bir idareye bırakmıştı. işte bu olmuştur. Öğleden sonra tekrar top
meclis kendi azası arasından birini }anılarak bir komite seçilmiştir. Bu 
dayı adile reis seçerdi ve memleke- komite ruzname üzerinde meşgul o
tfn idaresini onun iradesine bırakır- !arak bütün teferrüatı müzakere mev 
dı. Babıalinin Tunusa yolladığı vali
lerin hiç bir kıymeti yoktu, sadece zularının her birini ayrı ayn tesbit 
hOnkann mfimessili sıfatile konak- ettikten sonra ikinci umumi toplantı 
lannda otururlardı. yapılacaktır. Umumi toplantılar baş-

Dayılık, eski Türklerdeki Alplık layıncaya kadar da iki heyet, arala
&ibi çok güç elde edilir bir sıfat ve rında hususi fikir teatisi yapacaklar

İktısat Vekili Şakir Kesebir 
Merasiminde Bulunmak 

-o-

Alınan Resmin Biraz 

indirilmesi Muhtemel 

Üzere Şehrimize Gelecek 
Şehrin muhtelif semtlerinde ser

vis yapan otobüsçüler belediyeye mü 
racii-at ederek şunları istemişlerdir: 

Halk sandığı yarın saat 11 de me
rasimle açılacaktır. İktısat vekili 
nin merasimde bulunmak üzere cu
ma sabahı Ankaradan şehrimize gel
mesi muhtemeldir. Sandık, açıldık -
tan sonra derhal muameleye başlıya 
caktır. 

İstanbul Halk Sandığı müstakil 
bir anonim şirkettir. Sermayesinin 
kısmı azamını mahalli idarelerden 
temin etmiştir. Sandığın hissedarlan 
arasında İktısat vekaleti ile İstanbul 
hususi idare ve belediyesi, Ticare' 
Odası, Ziraat ve Halk Bankaları var 
dır. 

İktısat vekaleti yüz bin, İstanbul 
hususi idaresi 7500, belediye 2500, 
Ticaret odası 5000, Halk bankası 
132,500, Ziraat Bankası 2500 lira ol
mak üzere mecmu sermayesi 250 bin 
liradır. 

Sandık, Ticaret ve sanayi erbabı -
na ait mamulat ve masnuatın u -

1 - Otobüs fiyatlarına yeniden 
zam yapılması, 2 - Tramvaylarda 
olduğu gibi otobüslerde de ayakta 
durulmasına müsaade edilmesi. 

Bu dilekler belediye fen heyetince 
tetkik ediliyor. Otobüs seferlerini 
tanzim için alınacak tedbirler ara
sında yüzde 60 nisbetinde kar bıra
kan hatlar için konulmuş olan bele
diye hissesinin azaltılması, yolcusu 
az olan hatlarda da bu resmin tama-
men kaldırılm~sı mevzuubahistir. 

Halk Bankası Mildürll Atrı Evcım \'e 1s-ı ~undan baş~a, sahi~lerine .Prim 
tanbul Halk Sandığı Müdilril Sermet Çifar verılmek suretıle servıs beledıyeye 

intikal edinciye kadar yeniden bazı 
mumt satışını organize edecek otobüs hatları tesis edilmesi de dü-
ve mesleki inkişaflanna yar - şünülmektedir. 
dım eyliyecektir. Her türlü kredi ve Belediye 941 senesine kadar otcr 
banka muameleleri de yapılacaktır. büs işini kati surette halletmeyi ka
Cari fc1iz nisbetinde faiz verecek borç rarlaştırmıştır. 
lu muameleleri için yüzde 8,5 ve a- Şehir meclisinin şubat devresin-
çık krediler için yüzde 12 faiz hesap- de bu iş için tahsisat istenecektir. 
layacaktır. 

MOTEFERRIK : 

Eski Emniyet Parti Vilayet 
Müdür Muavini Kongresi Bugün 
Dün Dinlendi 11 de Toplanıyor 

Döviz Kaçakçılığı işi 

Tahkik Ediliyor 

* S - H itler istiUi planında 
tadllat yapıyor mu? • 
C - "Kavgam,, adlı kitabında ç1S 

diği planı gayet metodik bir tarzd• 
hakikat sahasına çıkarmağa çal~!_,: 
yor. Siyaset icabı ufak tefek inhı.nı> 
lar yapsa bile, bunu muvakkat 01- -
rak yapıyor, yoksa programın aıı• 
hatlarında hiç bir tadilat yap:rnıyot· 

* S -H itlerin istila prour;;. 
mını Tanda okumak münık 
değil midir? 
C - Mümkündür tabll. Bir gllO 

bunu h1llasaten sütunlarımıza ~ • 
letmeğe çalışacağız. 

* S - Gazetenizin hikliyele -
rini yazan H allkarnas Balık
çısı kimdir? 
C - Bodrumda yerleşmi,, ve~ 

müddet orada yaşamış kıymetli af'
arkadaşımızdır. Yakında bütün ~ 
muharrirleriyle birlikte onun da ~ 
yatını öğrenmek fırsatına nail oı. 
caksınız. 

bir ıereftL Alplar, malfim olduğu ü- dır. 
t:ere, okla gökten kartal düşüriip Dolmabahçe faciası hakkında tah-

S - Yüks"! tali.silde ~ 
harf eleri öğretmek için ,er JI 
best veya mecburi bir derdı f 

Gümrük muhafaza teşkilatı, ya- nulması ihtimali var mı ~ 
hancı memleketlerle ticari münase- c _ Biz mazi ile, hele bu 1 JI" 

tüylerini börklerine takmak, kılıçla BELEDiYEDE: kikat yapan mülkiye ve emniyet mü 
pars tepeleyip kuyruğunu bileğine fettişleri dün de vilayette meşgul ol-

Cümhuriyet Halk Partisi vilayet betlerde bulunan bir müessesenin mazi ile bütün alakamızı keSIJ1el' _.,1 
kongresi bugün saat 11 de Parti Re- döviz kaçakçıhğı da yaptığını tesbit 1 ekrat fP" 

isi Vali Doktor Lutfi K1rdarın reis- etmiş ve tahkikata başlamıştır. tediğimiz için, genç ere t ,çıl' 
dolamak gibi işler başardıktan sonra A •• T • 1 
e sıfatı alabilirdi. Dayılar da Akde- sansor esısafı Çİn muşlardır. Dün saat 11 e kadar, eski 
nizin boralannı, fırtınalarını, ışıksız emniyet müdürü Salih Kılıç tarafın-
gecelerini kendi iradelerine ramet- Tarunafname Yaplldı dan verilen listede isimleri yazılı bü 
tikten ve isimlerini 0 denizin dalga- Belediye fen heyeti müdürlül{ü tün memurların ifadeleri alınmış ve 
lan .Dzerinde yilrüte ..n.nte Jspan- . . ' aynca facia gecesi sarayda bulunan ;, "' yem bınaların çoğuna yapılan asan-

'
ollara Venedı"kl"l Cenevizlilere hademelerin de, şahit sıfatiyle ifade-' ı ere, ' sör tesisatını daimi surette kontrol 

Malt.ı..J.a..L. Fransı Iara Jngilizlere . leri tesbit edilmistir ~ıınt on birdf>T' "~ z , ' ve murakabeye kar.ır ver.mış vtt bu-
Felemenklılere tanıttıktan sonra bu . . • . sonra da, iki gündenberi şehrimizde 
lakabı alırlardı. nun ıçın de ~ır tal"?11~tname_ hazı~lı- b 1 akta olan eski Emniyet mü -

. yarak Beledıye Daımı Encumenıne u unm • . 
Dayılann ıld b8yilk. kmurlan var- . t" dür muavini Kamran, teftiş heyeti 

dr h d 1 · · ı vermış ır. "f d i l • arp e. er er, zaferler devşırır e~, Talimatnamede, asansörü idare e- tarafından çağrılarak ı a es a ın -
fa~at ta~~e kıymet vermezlerdı. decek memurların bu iş hakkındaki mıştır. Heyet. yarın akşama kadar 
Çu~il dovuşınek ve ıalip gelme~ kabiliyetleri, asansörlerin inşa şekil- tahkikatı bitirerek fezlekesini hazır
zevkıle ~avaşa ıirerlerdi ve bu zevk~ leri, her asansörün tahriki için kul- lamağa başlayacaktır. 
elde edınce yarattıklan mcnkıbclerı lanılan elektrik miktan her asan-
)'aşa~.aya lüzum görmezler, yahut sörün kaç kişi nakledebileceği hak- turat yoklamaları bitirilmiştir. Emi-
tenezzul etmezlerdi. Bu sebeple da- d h "k "" 1 d nönü kazasında da cumartesi günü 
ılann h t b" kın a u um er var ır. 

)' aya ı ır tarih sayfası ola- Talimatname şubat devresinde şe- bitirilecektir. Beyoğlunun ancak ya-
mamış, gilnlilk takvim yaprağı halin· bir Meclisinden geçecektir. rısı tamamlnnmıştır. 
de kalmı§tır. Şimdiye kadar yapılan muayene-

Yine onlar, dlSvü~ek düşman bu- Eyübe A~ılacak Caddeler lerde 4026 kişinin konturatsız otur-
lamayınca kendi aralannda boğuş- Yeni şehir planında Sirkeci garın- duğu tesbit edilmiştir. 
mayı severlerdi. Bundan dolayı da dan sahili takiben E-yübe kadar u- * Belcdiy fen heyeti, otomobil. o
daimi bir anarşi içinde yaşarlardı. zan;cak olan, birbirine muvazi cad- tobüs ve fabrikalarda yapılacak fen
Bunnnla beraber 1570 yılından ı 720 delerin istikamet ve genişlikleri 1.es- ni muayenelerde şikayetlerin önüne 
yılına kadar Tunus dayılar diyarı bit edilmiştir. geçmek için bazı esaslar "tesbit. et
olarak Akdeniz siyaseti ve ticareti H 1 nan avan pUına göre biri miştir. Bundan sonra muhendıs ve 
üzerinde milessir olmuııtur Dayılar ah"ladzır ad'ğ . b"r""Z daha iç~rden fen memurları kendilerine verilecek 
d lb h . - · • s ı en ı erı ı ... . . . ki ·· t 

an ra ım, Musa, Osman, Yusuf 1 k - ' s· kecı· garından iki cad sorgu fışmı dolduraca ar ve mu a-
M Ah • ' oma uzere ır • · kl d' 

urat, met hoca, Laz Mehmet d 1 kt Bu caddeler Keres- lealarını ilave etmıyece er ır. 
L" M t f K ·· ' e ayrı aca ır. b lcd" b 1 · · se az us a a, aragoz, Hacı oğlu, t 'l d k" hfıl - " de birbirile telfı- * Bazı e ıye şu e erı, yenı . -
Şaban, Menteşeli Mehmet, Laz Ali, ı:ıe':fec:k;er- f:~~ hali müteakip ne bütçelerini hazırlı~?1"ak ~eledı~e 
Uzun Ahmet, Debai Mehmet, Tunu- caddeler tek;ar birbirinden ayrılarak muhasebeciliği.ne _ gond:rmışlerdır. 
sun halk dilinde yaşayan tarihinde biri . hT diğeri de mahalleler Bütün şubelerın butçelElı alındıktan 
Anibalden bin kat fazla şöhret almış- aras?n1~:n s:c~~ek üzere Eyübe ka- sonra m erkez bütçesinin tanzimine 

liğinde toplanacaktır. Miiessesenin Galatadaki merkezin- harfleri öğretmek için bir ku~ 
de yapılan bir araştırma neticesinde ması ihtimalini şimdilik ın 1,,ı kaçakçılıkla alakadar görülen bazı görmüyoruz. Maamafih eski esef 41 
evrak müsadere edilerek ve bir okumak için eski harfleri bilıne~ 'I' 
zarf içine konularak mühürlenmiş- ihtiyaç vardır. Ancak bunu şah 

Kongre, reisin bir nutku ile açı
lacak, ondan sonra birinci ve ikinci 
reislerle iki sekreter seçilecektir. Ri
yaset divanı belli olduktan sonra par 
ti idare heyetinin iki senelik faali-
Vf'\tlne ;ı.,.; .. '"""",.. nlr11na,..,,,.,.. R .... 

porda son iki sene zarfında İstanbul 
parti teşkilatında yapılan yenilikler 
aktedilen kongreler, umumi meclis 
seçiminin arzetetiği neticeler, halk
evlerine yapılan yardımlar, bu evle
rin muhtelif kollardaki faaliyetleri, 
bu müddet zarfında açılan halk ders
hanelerinin verdiği randıman, muh
telif kazalarda spor ve maarif işle
rinden alınan neticeler, yeniden açı
lacak mektepler ve bu müddet zar
fındaki beledi faaliyetler tebarüz et-
tirileceftir. 

Rapor okunduktan sonra hesap, 

bütçe, yayım encümcnlerile kaza kon 

grelerinden gelen dilekleri tetkik et

mek için 3-7 şer kişilik encümenler 

seçilecektir. 

tir. şebbüsünüzle temin edebilirsitJS' 
• Fakat, bu zarfın sonradan açıldığı * .. "' w••~:.,, __ , __ ,.._,. .,. ı,..ç.,ı;,._...3__ 9'W'\:\r1~nh""""" U __. .1. uı • ., .,. ._. ........ '" c'1 ~ 

miliR haberdar edilmiştir. raf ındnn çıl«rrılan ta,.;ll ~ , 
Tefti! Heyeti Reisi tabı kaç cilttir~ hangi tel',.,' 

Gidiyor küllerden bahsder; kaçtı 
Teftiş heyeti reisliğine tayin olu- tılır? ı" 

nan gümrük baş müdürü Nuri Anıl C - Dört cilttir. İlk ve ortsÇ~ ,,-
için, gümrük müdür ve şefleri ?ün rihini topluca ih.~iva ed~r. Fa1t~1 ,t • akşam Turing Palasta bir veda zıya- ıet merkezini Türk tarihi teşl< b <(I 

feti vermişlerdir. . . mektedir. Üçüncü cildi Osın9~ıet' * Türkiyede itfaiyecllığin bA.nlsı Dördüncü cildi Milli inkılap tll JJ1' • 
olan Gerçek Davudun, Aksarayda ne hasredilmiştir. Toptan (beş} 
Haseki hastanesi arkasındaki mezar- lı bir 
lıkta bulunan bakıyyei ızamı, Edir- ya a na ır. 

nekapıdaki itfaiyeciler mezarlığına * ı·k'l e~~ s -Ahmet Re ı .". d nakledilecektir. id r ,. * Şiledeki köy _Yatı ~ektebi ihti- ri bir cilt halinde m ı 're'' 
yaca göre genişletıleccktır. Bu mak- ayrı nu ba•ılmıştır, ,,e 
satla Şileye giden heyet şehrimize tdarik ol.unabüir? 1ı dJf' 
dönmüştür. C- Ahmet Refik'in osınaıı pil ti * Nişantaşındaki Işık Lisesinin rine ait eserlerinin hemen b~~ 
yirmi dördüncü yıldönümü münase- bu meyanda tercüme ettiği ~tJ9' 
betile dün mektepte bir toplantı ya- ve medeniyet tarihleri Hilınl &s1" 
pılmış eski mezunlarla talebe bir a· hanesi tarafından ayrı aytı ~ 
rada yemek yemişlerdir. halinde basılmıştır. Bir ıatl -,1' 

Mektep müdürü Eşref Bilzet, eski mevcudu kalmamıştır. Nü~•tıııl~ 
tstanbul valisi Süleyman Sami, dok- nüz tükenmemiş olanların iSıttul' f' 
tor Nami hı.lebcden Hakkı birer nu- fiya\lannı o kitaphaneye ıne 
tuk söylemişlerdir. 1A d ,J 

zıp sormak uzun ır. ,...,,, ... 
lardır. dar uzanacaktır. Sahilden geçecek başlanacaktır. . 

Sonralan valiler, dayılara hakim olan caddenin genişliği 30 mahalle- * Açık bulunan be1~~ı~.e~ !en he
olmak fırsatını buldular ve dayılığı ler arasından geçecek olar: caddenin yeti tetkik şubesi müd_ur~[1nei ~s
ortadan kaldırdılar. Dayılarla müca- ise 25 metre olacaktır. ki belediyecilerden Arü me a
dete yolunu açan vali, Cezayirli Ra- * Eyüp ve Fatih kazalarında kon- yin edilmiştir. 

Encümenlerin vazifelerini bitirip, 

neticeleri heyeti umumiyeye arzetme 

leri için kongrenin yarın toplanmak 

üzere öğleden sonra müzakerelere 

fasıla vermesi muhtemeldir. Yarın

ki toplantıda ise encümenlerin ra -

porlan dinlenildikten sonra yeni i
dare heyeti ile Büyük Kurultaya iş DENiZ VE LiMANDA: 
tirak etmek üzere beş kişilik bir mu ... ----- --- - 
rahhas heyeti seçilecektir. Fırtına Karadenizde 

Seyrüseferi Aksattı 

TAKViM ve HAVfı. 

mazan beydir, dayılık tarihini kapa- r-::::ı.ooil ........ ~~111:::3.ıı:~ ...... ı~rı 
yan da Ali Bey Zade Hüseyin Paşa- '-...ll .& .& ~ '-"' ~ .JL .JL '"-""' 
dır n bu zat, valiliiin babadan oğu
la ıeçmesi usulüQü de Tunusta tesis 
etmiştir. 

Jbrete ve dikkate deler nokta, da
yılığın lağviyle beraber Tunusta ec
nebi nüfuzunun yilz ıöstermesidir. 
Bu nUiuz nihayet Tunusun Fransız-
lar tarafından kolayca istilasını in
taç etti ve dayılar diyarı yad illere 
ıcçti. 

I te Avrupa ıazetelerini ~ ıııuada 
l .gal eden ,.e yarın için bir çıban 1 
bnııı olması muhtemel ı<>rünen Tu
nusun tarihinden acıklı bir safha! .. 

YURTTAŞ---. 
r:oğan çocuğuna nüfus tezkere· 

s. ç1kanr 1.ribi, bankadan bir ta
sarruf hesahı açtır. Çocuğuna bü 
yük iyiLk etmiş olursun. 

Ulusal Ekonomi 
ve 

Arttırma Kunımu Tiirkive ile Yugoslavya arasında, ham afyon ihracatı için yeni bir mukavele hazırlamak fizere, dün iki taraf 
mümessilleri ilk toplantıyı yaptılar Resimde azalan blr arada R'Örüvonız 

Liman reisliğine gelen haberlere 
göre, Karadenizde fırtına artmıştır. 
Gemicilere ihtiyatlı bulunmaları hak 
kında tebligat yapılmıştır. Bir çok 

vapurlar, muhtelü limanlara sığın 

mıslardır. 

Karadenizde kara yel fırtınası ile 
yağmur da yağdığı ve yer yer kar 
döküldüğü bildiriliyor. 

Serseri Şamandıra 
Bulundu 

Geçen hafta Karadenizde serseri 
gezdiği haber verilen Ziyalı şaman
dıra Emineburnundan 39 mil me3a
fede ve 45 derece arzı şimali ve 52 
derece· tulü şarkide yeniden görül
müştür. Şamandıranın cenuba doğru 
seyrettiği tesbit edi'rniştir. * Şirketi Hayriyenin talebeler ı
çin verdiği paso miktarı hayli çoğRl
mıştır. Geçen seneye kadar yalnız 
talebeler için verilen pasolar200 ol· 
duğu halde bu miktar birdenbire do
kuz yüze yükselmiştir. 



WuHG-ÔN_I T~AN~ ======================================================== 

~erak Edilen 
~oktalar 

. SON ~ABERLE R -·~·~1' 
r ~n: ômer Ru:a DOôRU L 
~Ya, Tunus, Nis, Konika, diye 
~ Yor. Acaba bu yüzden bir harp 
~ •r niı? Harp çıkmazsa bu mesele-
'tbanş yolu ile tesviye olunur mu? 
~tansa ile bir sulh deklArasyonu 
it •layan Almanya, iş harp raddesi
~,"•rsa da, ftalyaya yardım eder 
~· l' oksa Alman müzahereti yalnız 
ı'tlevi mahiyette mi kalır? 
~alya, Fransaya hücum eder ve 
\t,~u almak veyahut Nisi zaptet • 
'ıstene İngiltere bu hadiselere 
b lakayt kalır m1? 
't~n merak olunan noktalar bun 
\ ve bu noktalara bağlı olan, 
~0lı:talardan doğan bir çok mese

\'e sualler vardır. Fakat bu su
içinde şimdiden cevabı verile -

'ek, cevaplan giln geçtikçe te • 
b·tıh edecek olanlar az değildir. 
~it kere az <'Ok muhakkak olan bir 

ta, İtalya iİe Fransa arasında bir 
'kopmadan ve Fransa bu harp-

~lrnecten İtalyanın Ni~, Korsika 
• 'l'unum almasına imkan yok -
' Onun için bu meseleleri barı~ 
''"I n 1 e hallederek İtalyaya şu veya 
llteyi terketmek şıkkı, bahis mev 
olamaz. Bütün Fransız matbua
Fransız ricalinin anlattıklan 

a"'•hiyettedir. 
halde İtalya, armlannı tatmin 
lltı Yapacak? 

ltalya Askeri 
Masraflarını 
Arttırıyor 

---<>-
Roma 14 (A. A.) - İtalyanın aske

ri masarilinin tezyidi için bu sabah
ki nazırlar meclisinde verilmiş olan 
karara müteallik haber dolayisiyle 
şu ciheti tasrih etmek lazımdır ki 
teslihatın inkişafını temin için büt
çeye konulmuş olan on milyar liret 
kredi, bir çok mali senelere taksim 
edilecektir. 

Bu kredinin ilk yardımı olan tak
riben ilci milyar 474 milyon liret 939 
-940 bütçesi kredilerine ilave edile
cek ve bu mali senenin bahriye, har
biye ve hava nezaretleri masarüinin 
yekUnu takriben 8 miJyar 275 mil -
yon lirete baliğ olacaktır. 

* Roma 14 (A A.) - Nazırlar mecli
si 1939 - 940 mali yılı bütçesini tas
vip eylemiştir. 

Bütçe 29.316 000.000 liret masraf 
ve 24.516.000.000 liret de varidat der 
piş etmektedir. 

Açık beş milyara yakındır. Milli 
Müdafaa masrafı harbiye ıçın 

3,406.000.000, bahriye için 2 milyar 
701 milyon vo hava için de 2 milyar 
165 milyon lirettir. 

Karadenizde 
Fırtına Kesildi 

~I göze a Jacak ve Almanya da 
lt-i birlikte harbe girişecek mi? 

1aıun Tunus, Konıika ve Nisi 
için harbe girmesinin manası 
~~~de statukonun İtalya lehin • Aksu 
~ lrİ§tirilmesidir. İtalya, İngilte-

--0--

Vapuru Fırtına 
~ ~'11 bu statükoya riayeti te • 

"-~~tlği için, İtalyanın böyle bir 
~ Akdeniz fstatilkosunu boza-

Yüzünden Samsunc.1 

Uğrıyamadı 

Milli Müdafaa Vekilinin Konferansı 

"Hayatı Ucuzlatma k 
Başlıca Davamızdır ,, 

''Büyük Endüstrimizin Maliyet Masraflarını 
lndirerek Devletin Bu Davasına Yardımcı Olma
larını Bekliyoruz. Bunu Mutlaka Yapmalıdırlar,, 

Ankara, 14 (Tan muhabirinden) - ı 
Dokuzuncu yerli mallan ve arttırma 
haftası münasebetile Milli Müdafaa 
Vekili ve Ulusal ekonomi ve arttır
ma kurumu Başkanı Kazım Ozalp 
radyoda bir konferans vermiştir: Kit
zım Ozalp konferansında bilhassa 
demiştir ki: 
"- Bu yılki haftamız, milli kur

tuluş hareketimizin kahraman önde
ri Atatürk'ün ölüm yılma tesadüf e
diyor. Onun yokluğundan doğan u
nutulmaz acıyı, bıraktığı eserin bil
yüklüğü, onu yaşamak, yükseltmek, 
genişletmek için bütün millete dü
şen vazifenin kudsiyeti ve heyecanı 
ile avutuyoruz. 

Yerli Mallar haftası dolayısile içinde her sergi açılan Sergi evi-

Büyük milletimizin müşterek ira
desile seçilen yeni Cümhurreisimiz 
lsmet !nönünün yüksek şahsiyeti da
valanmızın devamlılığını, idealleri
mizin daima daha geniş ufuklara doğ Demiryollarımız, her sene süratle Bu şikayetlerin en kısa bir zamanda 
ru hızla ve muvaffakıyet1e ilerliyc- memleket içerlerine doğru ilerliyor. müsbet bir surette tatmin edilmesi 
ceğini miijdeliyen en kuvvetli ve en Erzincana vardık. Erzurumun kapısı lazımdır. 
emin bir garantidir. önündeyiz. Bütün endüstrilerimiz, devletin ve 

Ulusal ekonomi ve arttırma kuru- Deniz ticaret filomuz yepyeni ge- milletin himayesine ancak ona layık 
mu, 1929 senesi sonlarında 0 zaman milerle hem evsaf, hem miktar bakı- oldukları müddetçe mazhar olacakla
Başvekilimiz olan Ismet Inönü'nün mından seneden seneye ilerliyor. rını bilmelipirlcr. Bilhassa büyük 
Büyük Millet Meclisinde irad buyur- Iktısadi hayatımızdnki bu gelişme endüstrimizin rasyonal işletmede ö
duklan tarihi nutuk günü kurulmuş- tnbintile iş hacmini de genişletiyor. nayak olarak maliyet masraflarını \~ İngiltereyi İtal1aya karşı va

~ •lınağa mecbur edecektir. O 
lıet Akdeniz statlisilnil boza • 

t•bbüs Fransa ile İngilte • 
.\ıtdenizde birleşik harekete 

~ • kaldı ki İtalyanın Tunusu 
~k istemesi, Akdenizin Sicil-

Iş hacminin genişlemesi ise milletin indirmek, sağlam ve ucuz mal istih-
Sinop 14 (A. A.) - Üç gündür de- tu~emek ki, yeni Cümhurreisimiz, istihlak kabiliyetini arttırıyor. Bu i- sal etmek suretilc devletin hayatı 

vam eden şiddetli fırtına bu sabah memleketimiz ve milletimiz içn çok tibarla yerli malı davası, artık sade- ucuzlatmak da\·osında en büyük yar
sükılnet bulnuıştur. İstanbuldan hayırlı ve faydalı olan br çok işlerin ce bir istihlôk davası olmaktan çık- dımcı olmalarını bekleriz. Bunu mut
Trabzona doğru sefer yapan Aksu ve kurumların oduğu gibi ceJ111.iyeti- mış bir istihsal davası halini alınış- laka yapmalıdırlar. Vazifelerini an
vapuru bu sebepten Samsuna uğra _ mizin de kurucusudur tır. Mesela seker endüstrimize baka- cak bu surette ifa etmiş addolunur-
yamıyarak doğruca limanımıza gel- Dış ticaretimiz de inkişaf etmekte- rak, dört şeker fabrilfamızın ancak lar~ 

~ellaria ve Tunus aruında en 
~~İtlerini italyanın eline geçi • 

~ ~tere~ln ıpuvasalasını doğ
'-.:.40huya tehdit edebilir. 
~·~in Akdenlzdeki mUYasa • 

miı ve Samsun yolcularını buraya dir. ihtiyacımızın yarısını karşılıyabile- Tasarruf sahasında ise millete ve 
çıkarmı~tır. _ ··~ıı --"~.r.a_I_ım_ı:z:~.~la •. n_ı_n_. __ m_a}.ı .. ~:. ~!?.c.?~ğı:,, ceğini görürüz. Seker istihlUki o ka- bankalarımıza şeref veren bir mer-
--=--.,,_.c:ı....__~-~·~ ............ .-wı.u.ı.1.u .... _"" .. - - ... __._. 81.-..r. -r•- ht, Il'\.Jll\..& ucu cn=.ı .h .. lrh rıaı~ye ,~arm uıu uyoruz--. 8an.Jıfıi-

gelecek vapurla Samsuna döncekler- mız, hem ithalatımız seneden seneye sannyi plônında dört şeker fabrikası lanmızdnki küçük tasnrruf mevduatı 
dir. artmaktadır. daha kurmak düşünülmüştür. 100 milyon liraya çıkmıştır. 

\ı ltonnnası İngiltere için ha • 
~t llıenfaat teşkil ettiği için o

llıenfaatıeri korumak üzere 
~b~le birlikte hareket etmesi ka 
' hir şey t asavvur olunamaz. 
~ ne Fransanın Akdenisde bir 
-~l'eltetıeri ise İtalyayı teenilz 
~I 0tltıafa kafidir. 

SıvaMJ kar yağıyor 
Sivas 14 (TAN muhabirinden) 

Bugün şehrimize ilk kar yağmıştır. 
Yağış devam etmektedir. Sivas çev
resine ço'k kar yağmaktadır. 

Dünkü Meclis 
Toplantısı '•fhenııı Almanyaya taaTI<ık e • 

"' •ırn.a gelince, şimdiye kadar Ankara, 14 (A.A.) - B. M. Mc: lisi 
\ıı~'1a§!Jan bir nokta. Almanya- bugün Refet Canıtezin Başkanlığın
"-a-. garbi Avrupa devletle- d~ t~pl~n~rak vakıflar umum mü

~ .. °"l"he girişmek istemediğidir. d~rlu~ğunun 19.38 yılı. bütçesinin dör
IL~:ta İngiltere ile harbetme • ~uncu maddesıle verılen ve 200 bin 

"nll ~ h lıraya kadar kısa vadeli hesabı cari-
it i . er ihtilafı sulh yolu ile ler akdine mütedair salahiyetin 400 

oıc Çın bir deklArasyon imza- bin liraya çıkarılması hakkındaki ka
>'a ~h gibi buna benzeyen ve nun layihasını müzakere ve kabul et 
~•le Fransa arasında, Avro- tikten sonra Şurayı Devlet kanun 

, ırıeselesi bnlunmadıtını layihasının müzakeresine geçilmiş-
'1- •tadaki hududu kati mahi- tir. Meclis bugünkü toplantısında 
'ııı~ak kabul eden bir dekllras- kanun layihasının onuncu maddesi-
'-ı 1•rıırııştır. ne kadar müzakeresi yapılmıştır. 
,.:e İtalya dilekleri uğrunda t Meclis cumartesi günü toplanacak

~ hılltrı Fransa ve İngiltere fle ır. 
1
,, t harbe girmek istemediği-
~01tınabiJir. Madam Ruzvelt 1 Edeni 
l....~t~•tıırı hedefi bö:vle bir har-
\."'1']~e? ziyade şarki Avnıpada Çaya Davet Et ti 
~')'•tı l"ile meşgul olmak olduğu Vaşington 14 (A.A.} - Eden, ile 
•~t 1 .e tahmin olunuyor ve bu- Roosevelt yaptıkları mülakat hak
)~Çın hatta bir çok delili ileri kında beyanatta bulunmamışlardır. 
~ld Eski Ingiliz Hariciye nazırı refaka-

l ~tte~ "-hnanya, ftalyaya ka~ tinde nazır Wells olduğu halde mil
'~ "aıı t" • ld ğı t kd" li gazeteciler klübünde kısa bir nu-

Zirai istihsalimiz, gerek artan ih- Ayni şeyi pek yakın bir istikbalde Şimdi en çok on sene içinde 500 
racahmızın, gerek dahildeki hnm pamuklu endüstrimiz için de söyli- milyona varmak hedefimizdir. 
madde ihtiyaçlarımızın taleplerini ycbileceğiz. Iç piyasamız çok genişle- Tasarruf paralarını hala evlerinde, 
karşılıyacak kabiliyete giriyor. meğe müsnittir. Milletin alım kabili- çıkınlnnnda, küplerinde saklıyan va-

EndGstrilesme hareketimizin ilk yeti arttığı nisbette istihsal sahaları tandaşlanmız varsa, onlara acımak
merhalesini, ·beş yıllık sanayi pro- da genişliyecektir. Böylelikle daimi tan başka elimizden bir şey gelmez. 
gramına dahil bütün fabrikaların bir bir inkişaf halinde bulunan bir iktı- Türk parası sağlamlığı ile kendisi
çoğunu işletmeğe açmış olmak, geri sadi hayata namzet olmak bahtiyar- n~ ":'illetçe ~?stcrilen itimadı paket
kalan küçük bir kısmını da inşa ha- lığın~ayız. . . mıştır. Bu ıtıba~?~~ para kazanan 
linde bulundurmak suretile iltmal et- !stıhsal bahsınde fena kalitelı mal- her arkadaşın kuçuk de olsa bankn-
miş bulunuyoruz. lara karşı devletçe ve .m~ll.et~e z:nüca- d~ bi~ tasarruf hesabı nçmnn;ası için 

!kinci dört senelik sanayi progra- dele hususundaki azmımızı bıldırmek hıç bır sebep yoktur. 500 mılyonluk 
mımının tatbikatına gegilmiştir. istert"\1. Mesela çorap endüstrimizin hedefimize en klsa bir zamanda va-

Maden istihsalimiz büyük bir in- bazı cinslerinden bilhassa kadın ço- rabilmek için bütün vatandaşlarımı 
kişaf gösteryor. raplanndan şikAyetler artmaktadır. yeni bir hamleye davet ediyorum.,, 

Fransız Hariciye Ncmrı Diyor ki: Yahudiler 
--0-

Rumanyada da 

Macaristandaki 

Muameleye Tabi 

Tutulacaklar 

"Fransa lngiltereye 
Karşı Taahhütlerine 
Tamamen Sadıktır,, 

Bükreş, 14 (A.A.) - Nazırlar mec
ğı makalede Fransanın Sovyetler bir- lisi bugün saat 16 da toplanarak 
liğine ve Polonyaya kat'şı sarih ta- Ru~an~adaki yah.udi ekalliyetinın 

.. . . . vazıyetı hakkındakı yeni kararname-
a hhu tlere gırışmış olduğunu teba- 1 · t tk"k t · ti B · t " 1 . - erı e ı e mış r. u ycnı me ın e-
rüz ettırmektedir. Actlon Française rin Macaristanla lmredi kabinesi ta-
ve Matin gazeteleri Fransayı Ukran- rafından kabul edilen kararnamelere 
ya davası için bir ihtilftia sürükleye- benzediği bildirilmektedir. Nazırlar 
bilecek olan ve ufukta teressiim edel'\ Rumanyanın Londra ve Vatikan bü
teşebbüse şiddetle itiraz etmekte ve yük elçiliklerine tayin edilecek zevat 
Çekoslovakyayı müdafaa etmek fü:e- meselesi ile de meşgul olmuştur. 

Mukaddes Ateşin 
Yanıkları 

Yazan: B. FELEK 

İki kısım adam tanınm: Birisi ha
yatta hiç bir iş nya hadise ile sıkı 
alaka tesis etmez. Ömrü tereyağın • 
dan kıl çeker gibi geçer, gider. Öteki 
manalı veya manasız bir işe mcrnk 
sarar. Bunun için ömriinii kütnlı e
der. İşini güciinü bozar; hatta zarar 
görfır. I~akin onu bırakmaz. 

Ben böylelerini takdir ederim, çün 
kü garazsız, ıvazsıs, hatta zarnrına 
olarak bir işe sevdalanmıştır. Böyle
lerini bu kara sevda yolunda aydın
latan me~leye !renkler (Feu sacre= 
mukaddes ateş) derler. 

Kimisi tarih aşıkıdır; kimisi eski 
kitap, kimisi pul, kimisi tütün, kimi
si bağcılık, kimisi gemicilik, kimisi. 
kooperatifcilik, kimisi bankacılık, 

kimisi sporculuk. 
Bunlara yeni dilde hasta denili -

yor, eskiden tiryaki derlerdi. Edebi
yat dilinde aşık adı verilir. 

Ben bu iki ceşit insanın ikisini de 
hoş görürüm. Herkes bu mukaddes 
ateşten nasip ıılamaz. Herkes hayat
ta bir şeye sevdalanamnz. Hoş gör • 
mediğim şudur ki; bir çokları bu A
şıklarla, bu sevdazcdelerle alay eder 
ler. Sırasına göre onlara çıkışır, hat
ta bilerek bilmiyerek hakaret eder
ler. Onlar da bir iki defa uğraştıktan 
sonra bir ham ervaha bu mukaddes 
ateşi anlatmanın imkansızlığını nn -
lar ve onun yavelerini tevekkül i
le dinler geçerler. 

l\lesela falan adam at meraklısı • 
dır. Bir kere nttan düşmüş, omuzu 
kırılmıştır. ()ç ay alçıda kalmıştır. 
Bir defasında at çiftelcmiş, çenesi 
dağılmış, hatta hayatı tehlikeye düş
müştür. 

Liikin bu adam bütün bunlara rnğ 
men ata aşıktır. 

Arttk buna: 
- Yahu! HfıJa at hikayesi mi? n2 

kalsın dörtnala öteki dünyaya gide. 
cektin. Vazgeç şu işten! demek onun 
bu işe verdiği hayati manayı anlama 
mılktır. 

Bir diğeri balık meraklısıdır. Sıra· 
sına göre işini bile ihmal eder. Fırtı. 
na, sis, bora tanımaz. Ayaz, don yağ
mur dinlemez sandala atlar, denize 
açılır. 

Tuttuğu balığı da kendi yemez ha! 
Beraberine aldığı yardımcıya bedi • 
ye eder, bir kaç defa denizde kalmış, 
havaya tutulmuş, hayatını güç belli 
kurtarmıştır. Şimdi bu adnmn: 

- Yahu! Sana yakışır mı? Okur 
yazar bir adamsın! Balıkçı nıı ola • 
caksın? İhtiyacın mı var? Ynrın bir 
kazaya uğrayıp pisi pisine ölmekten 
de mi yılmıyorsun! Vazgeç bu serse
rilikten. Demek ona küfür etmekten 
beterdir. Onun hayat felsefesinde, 
kendi ömriinün manaları arasında o 
işe tahsis ettiği mevki böyle muvahe 
ze ve tenkitlerin varamıyacnğı kadar 
yüksektir. 

Bir diğeri sporcudur. Spora me
rakı vardır. Bu yüzden istikbalini 
hırpalamıştır. Spor davası yüzünden 
şununla bununla kapısmıştır. Sırası
na göre maddi zararlara uğramı tır. 
Lakin o kanidiı ki: bu işte memleket 
için, gençlik için, Türklük için lıiiyiik 
fayda vardır. Artık şunun bunun ta> 
rizleri vız gelirken kalkıp: 

- Yahu! Sen ne zaman akıllana. 
caksın! Saçın sakalın ağardı. Hala 
rnı spor? Bir dddi işle ne zaman meş 
gut olacaksın? Böyle vahi şeyleri 
bırakıp azıcık da istikbalin ile me~ • 
gul olsana! 

Dediniz mi ona bundan büyUk ha
karet olmaz. 

Gerçi o bu sözlere: 
l u~•h ye ını a 

1 
a ır - tuk sö.vlemiştir. Mumaileyh bundan 

~.lıd· C?'etin sırf Orta Av:nıpa· 
~ ı h d sonra Vaşingtonun mezarına çiçek 

•ttı e eflerini kolayca ta • koymuş müteakiben refikaslle bir-
~~afii~;k için Fransa~-ı daha Jilete beyaz sarayda Mme. Roosevelt 

Paris, 14 (Hususi) - Fransa Harici 
ye Nazırı M. Bonnet, bugün parla
mentonun hariciye encümeninde be
yanatta bulunarak Fransanın toprak
!arından hiçbir karışı feda ~tmiyece
ğini, bu şekilde vukubulan herhangi 
talebin ancak silahlı mücadeleye se
bep olacağını anlatmış, daha sonra 
1036 da Hariciye Nazırı Delbos'un İn 
giltere taarruza uğradığı takdirde 
Fransaya ait deniz, kara ve ha va 
d.uvvetlerinin İngiltereyi müt!a!aaya 
h.mr olduğuna dair verilen ta3hhtit
leri aynen ve kamilen tanıdıklarını 
söyıemiştir. M. Bonnet, daha sonra 
Von Ribbentrop ile görü~elerinderı 
bahsetmiş ve Almanyanın mihver si
y.">setine sadık olduğunu anlatmıştır. 

re geçen eylCılde Fransayı harbe SÜ· * 
rüklemek istedikleri iddiasını reddet Budapeşte, 14 (A.A.) - Yahudile-

rin kütle halinde din değiştirmek ve 

- Hakkın var! der ama bunu bir 
fidyei necat olarak verir. 

\. ltdit, ır vaziyet almağa sev- tarafından verilen çayda hazır bu-
L "a lunmuştur. 
'"ı".1'tttınt kanaat, Almanya • Eden, Oğleden sonra şehirde bir 
b lt~ılerini ve kendi emeUerini gezinti yaptıktan sonra misafir bu
~l lllt~arıın Akdenizrleki mn _ lunduğu Ingiliz sefarethanesine dön
~ıı.... s+ edecek bü,·iik bir rnüştür. 
') e g· . 
1 ~t b •rııınıek değildir. 
~~ll .. tı llıerkezdc olduğuna gö 

., '.\'"k 
,a,,Jı U selen Tunus. Korsi-

-~ Alatı k \ , heık" olay kolay dur • 
1 "-h 1 de iki taraf bu yolda 
t ). at ıı: etmek irin bir hay-

t ' '"Pil ' 
ha,., taklar, fakat bo yüz • 
~hı <:ıkınayacaktır. 

1" h 
e\ oı arp çıktığı takdirde 
--1"\tı."" taraf, telafisi çok 

ta ttğrayacaktır. 

---o,---
Belçika Krah Penisi 

Ziya ret Edecek 
Paris 14 (A. A.) - Petit Parisien 

gazetesi Belçilta kralı, Leopoldun son 
kanunun sonunda veya şubatın ilk 
günlerinde Parisi resmen ziyaret e
deceğini bildirmektedir. Bu gazete -

' nin bildirdiğine göre kral, valide kra 
liçenin refakatinde olarak Parise ge
lecek v~ burada üç gün kalacaktır. 

mektedirler. 
bu suretle yahudiler hakkındaki ka-
nun ahkamının tesiratından yakala
rını kurtarmak istemelerinden bah

Fransa Niste Tahkikat seden bir yazısında Ujmgyassago ga

Bonnet. en sonra İngilter,. ile Fran 
sa arasındaki Akdeniz menfaatleri • 
nin tamamile birleşilt olduğunu söy

Yaptırıyor 
Paris, 14 (A.A. - )Oğrenildiğine 

göre, umumi emniyet işleri hakkın
da tahkikatta bulunmak üzere dahi
liye nezaretinden Nice şehrine iki u-l~mi~tir. 

)/. mumi müfettiş gönderilmistir. 
M Bl p ·· ı t · d "İ Geçenlerde Marsilya ve Toulon şe-

. um, ~pu er ~aze \?sın e - hirlerindc çıkan ve hükumetçe tah-
talyan talepleı:ı~ ş~r~ı Avru~a~a h~ kikat yapılmasını intaç eden rezalet
sule gelen yem ıhtılatları Munıh sı- lere benzer bazı yeni hadiselerin ce
yasetinin iflasına bir işaret telakki reyan etmesi ü~erine böyle bir tah
etmekte ve bugün Ukranya meselesi kikata lüzum görüldüğü zannedil
hakkında Popüler guetesiııde yazdı- mektedir. 

zetesi, yahudilerin bir sene müddetle 
katolik veya protestan kilisesine ka
bul edilmelerini teklif etmiş olan 
Macar başpapazının, bu tavsiyesini 
tahsin ve tasvib etmektedir. 

Memel Seçiminde 
Almanlar Kazandılar 

Memel, 14 (A.A.) - Meme! mec· 
lisi seçiminin muvakkat neticesi: 

Alman listesi 576.486 rey, Litvan
ye listeleri 130.085 rey, bu hesaba 
göre, Alman listesi reylerin yüzde 
81.5 ini kazanmıştır. 

Böyle mukaddes ateş yanıklnn • 
na, bu tarzda nasihatler. tarizler hat
ta azarlamalar kamçı gibi gelir. Acı
tır ama durdurmaz. İşte ben böyle 
yanıklarla alay edenlere, onları birer 
ınany3k, birer budala sayanlara içe
rilcrim. 

Bir kaç defa dolup boşalmış bir ra
kı kadehi öniinde veya ynngın yerine 
dönmüş bir yemek sofrasında bana 
da kendimce mukaddes sn~ dığım a· 
teşi söndürmemi tavsiye edip: 
"!ç belde, güzel sev var ise aklü

şü.unm!,, 
Dünya var imiş ya ki yok im iş ne 

umıırun!,, 

Diyenler oldu. Bu :c;özlerin yiire • 
(Lutfetı1 8tlyfayı çeviriniz) 
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Müddeiumumilik 
Sabtekirlık iddiasını 

Tetkik Ediyor 
Müddeiumumilik dün, bir sahte- kendisinin de şidiye keclar maaşlan

kirhk iddiamm tetkike baflamıfbr. m almakta olduju görüler· v.. .. bil 
iddiaya nazaran Darülfünun lağve- dirmi§tir. ugunu -
dlldikten aonra u~ doktor Iffet .işte 0 zaman doktor lffet bir sah
açıkta kahmf. Bu istihale devresin- tekirhğa maruz kaldığını ve kendi
de bir müddet açık maaşı almış, son sinin haberi olmadan maaş bordro 
ra maaş verilmiyecek dendiği için na Ittet imzası atılarak maaşınS: 
Devlet Ştirasma müracaat etmiştir. başkası tarafından muntazaman alın
Devlet Ştlralı mflracaatı tetkik etmlf dıjını farketmiştir 
ft doktor lffetln de munta~ Bu sahte imza~ da mutemet 
ınaqlannı almakta oldulu neticesi- Ekrem tarafından atıldığı iddia o
ne vasıl olmUfhır. lunmUftıır, Bu lmzalırm k1m1n tara-

Bunun 6zerine kendlabıe maapnm fından atıldığı ehli vukufun verece
muntazamın verilmesi icap- ettiiiJıi, ğl raporıfan anla§ılacaktır. 

Takas Davası 
latka Gine 

Kaleli 

Türklüğe Hakarefı 

Eden Kasap 
Mahklm Oldu 

lf A M 

Ölüm Tehlikesi Atlatan Genç 11 TIHAJ; 
fstanJınI 1UıaW ....... aGdflrfl 

sabıkı ve..,_,.~.~ 

Jaıa lminı fiti .... f!Nıdn re-

-- - 1 ·- Dr. • t pap-

Rady 
nm kerimesi ve Halıcılık Türk Ltd. p~ ıs. 12. 1111 
Şti. 8*l6ril Ali Memdult tmm•hı va ' 
lidesi ve Dr. Celil Namık, Avukat E- HNFONILEA: 

sat Muhlis,,. Sami lfamıt SJ,rmalı- JUO Berin orta daJcuı::::::.. 
1r 1 

Pled!er). tı.10 KBnfısberr. 
nm hemş e eri hayırperver nisvan- .... ıı.ıı BDknt: Sentanlk k-" 
elan .. J'Wwmoalai). 

HAl'll' KOM•RLllRt 

UO Bertin na dalıuı: Neti• 
(8.lS: n.nnu). T.SO J'ranıcturl: 
komerl. UO K&ılpberı: Sabah 

le vakti Beyazıt camii fttlfinde eda JO BerDn kın dalgası: Jlatlf ın 
olunarak Şehitlfkte1d aile kabrlsta- Askert bando. IS: Hatif musPd 
mna defnedilecektir. J>eınnıı). tt Bakref: Pllk. ıuı 

StQdyo orbftr1191 (14.IO: 

Bayan Ane Müzeyyen Ons• 
AnSJZm irtihali darıbeka evlemlpir. 
Bul6nk0 peqembe günG namazı öl-

Berlla bil dalpm: Kol0ft78 
eden seyyar bir tiyatroda gördüğünü kanttk n811Vat. 17.45 Berlln ıasa 
ve münasebetlerinin de burada başla sı: iş sonu konseri. (18.50: Devad 
dığını bildirdi Ve bırakıp gitti. Ramburg: Kantık bir saat. it 

Nihayet valra akşamı Müveddet Alman halk muslkf91. J9 Kolon)'8! 

b 
. mantal ko...-. lt.10 Bari: Anİtl' 

lrdenbıre mağazaya geldi ve bana: yat. ıuo 1ı1anlb: Kanfl]t ~ 
- Sadık, dedi, duydun mu başıma Viyana: K!SylQ ve çoban ha~ 

ge1enl'!l'i? Nişanlım beni almaktan Peşte: PIAk. 19.45 Be)grad: 
nz ,geçti. Rica ederim bir muhalle • VIU'fOn: Kantık muıf1d. 20 

bl i ki lim d b bi kıl Ma-+ dalpa: Allkerl bando, 20.11 ~ 
e ye , e e ana r a 05• ''"' car muanmt. 20,11 Btlkref: ..._. 

nasihatine ço'r ihtiyacım var. Peste: ~ orır.tna. 2uı 
Dört sene beraber yaşadığım bu T.: Radyo fantaznert. 22 Ko'klD!'f. 

kızın ricasını reddedemedim. Ve be- lar. 22.15 BerUn kısa datıue 
raberce Hacı Recebin dilkklmna git- lrOçtlk konser. 22.to Peste: et-. 

"'" trua. 21.45 S.Un orta ~ tik. u -;t kattaki salonun bir köfelln- MDr bavalan. ıuı Ko1oQll: 

Tabi ft1erlncle lllUstlmal ,.pbk- TOrklQe ıı.taret ettlll lddla ola- MirJJJetin Jifa bir rami de, oturduk. P'akat henüz bir kelime sert. 23.30 :ıııanıh: Bando _.... 

ilan iddia edilen -1d ticaret müdii- nan Galatada Topçular cllddealnde (Bap l t.cideJ kettm!n onun bütün bütün sukutuna söylemeğe vakit kalmadan o birden Hamburı: Gece mualldlL sa.41 
~ 11~ ticaret umumi katibi 53 numaralı dülrklnda f8bıd Jtae- bulunan kutufre tOccan Sadığa sebep olacağını dü§ünerek vicdanen bire çantasından bir tabanca çıkardı. StOdyo orkestrası. 
~~ ~ı:-~ıa:, = !:;!:. ~ ı::.~ mGracaat ederek eü1 leVgillll Mü • razı olmadım. Ve göğsQme tevcih ederek •tef etti. OPERALAR, OPERETLl!lll:~ 
~· Necip Serdengeçti, Rlfat, Ze- me,e g6re hAdlM töJle oJmuftu: ftddetl b&yle bir çılgınlıla aevke - Nihayet bundan dört ay evvel Mü Ben hemen merdivenleri tmnele ıJ.l5 l'rankfurt Opera 

~ Tallt, Kemal, Enver, Aglh, ve Siman bir ,on manp1m ti8tGne den bu vaka etrafında mufassalca veddet nikih için beni tazyika ve başladım. Garsonlara da bir polis =~~;":;,a: 
rMilftt ile eayılan eWyi qan arka- pirzola mabpnk dOklrAnm &ı6ne mal6mat nrmeslnl rica ettik, bize sık sık rahatsız etmeğe başladı. Onu çağırmalannı, yukardald kadmm e- :resı. 22 Belgrat: OperaJar. •Jll 
idqlarmm durapxıalarına dün asliye lmJmaf. Kmdı.t lcerlde mega1- fU)an anlattı: böyle oyalamaktan ne çıkardı? Her lindeki tabanca ile beni öldürmek Is- baq: "Tra~ operumm 1 
IGçGnc(1 ceza mahkemesinde denm mOf. Bir aralık c:lıprıya çıkmıf p~ "-Ben onu bundan dört sene ev- halde bu ife bir nihayet vermek ll- tediğt-ıi söyledim. Bu sırada Müved- S Onc11 perdeleri. 

edildi Iddia m•kammı lfga1 eden zola puçaJarmdan btrlstnln yok ol- vel bir akpm Taksimdeki belediye zımdı. Bunun için kendisine: det de koprak arkamdan ini7ordu. --~:>----
müddeiumumi muntnt Hicabi IÖz a- dulunu görmiif. Orada bulunan §0- bahçesinin alafranga kısmında gör- _ .Müveddet, dedim, sen bu hare- Bütün gayretine rağmen ateş alm~
lıırak mahkemede phlt olant din- för Mehmede ÇJ]a§llllf ve TOrklQle müftüm. Yanında kendisi· gibi genç ketlerlnde devam ettikçe resmen ev- yan tabancayı bu defa kendi ıatsü
aenen bapnOfettlt Ali Kemal, bu it- de hakaret etmiştir. arkadqı vardı. o zaman henüz on lenmemiz §Urada dursun bu tekilde ne çevirdi ve bir iki kere tetill çek-
ten devletiıı 2 mil)'Oll llra kadar zaM lılahkeme Slmonun mçuna sabit yedi yapnc:la olan bu kızı bir melek yaşunaıntta bile lmkin yoktur. Sa- ti ise ~e ateı almadığım görünce: 
nr eıtiihıl IÖJlecUil halde 80Dr& gördü. EencUıdM l8k1z q ceza ver- kadar masum ve bir peri gibi güzel na apartımanın 800 lira kıymetinde- - Ah, dedi, lllıl de kendimi de Moskova 14 (A. A.) -

~== =: dl. • bulmuştum. İçimde garip bir heye. ki etyası ile 500 lira da para vere. öldürecektim; ama muvaffak olama.- blldlrlyor: 
arar ~ zlkretmif olmlla- ' _ _ _ can vnrdı. Daha göreli bir kaç daki- yiın, aynlalım ne dersin? Her feyf dım. Elindeki tabancayı baleler kal Yabancı memleketlerle 
rınm arada bir tezat ve tebaythı hu- TrablulfCllllhlClrlll ka olduğıı halde ona yaklaşmak, ona kabul etmek adeti olan bu kız buna dınp başıma vurmak istediyse de naebetlerJ idame cuıılYt,...~ 
inile getlrdilfni ileri silrd(l ve bu mü- T--'- ve T-Lrlklerl sokulmak ilıtiyacı ile yanıyordum. da razı oldu. Yalnız vereceğim 500 çevik bir hareketle darbeyi atlattım. k~tesl, 16 blrinoikAn• 
bayenetin haill için bapnafeıttlt Ali 111i&1A .., Acaba kabul etmez mi diye korka liramn çok az olduğıınu buna bir Ondan IODJ'll bildiiinlz lfbi if mah nu Mo.kova rad70 lsttanıllClllf 
Kemal ile ehlDıibrenin tekrar çal- korka kendisini dansa davet ettim. mıktar daha illve etmemi IÖyledi. kemeye intikal ettL ga uzunlulu 1744. Tm 
nlma1annı '99 dinlenmelertnl latedl. Trahlm Şamhlar, Atatilrlriln öHI- Çok terbiyeli ve ull bir tavırla tek· Uzun uzun müzakere ve münakaşa - Ta~a dört fltek bulandulu, tip edilen bir radyo koalWI 
Mahkeme bmı1ann c;alnlarak dfn.. mi brpmada dayduklan teessflrll Ufiml kabul etti. lardaa IOD?'& bir ahliklızlıkta bulun- ve bunlann kapsülleri berinde llo - dec'1tir. Konser, TQrJdya 
lemneleri için durupnayı batka bir ft ismet lnantbıtln rellleumhmluia Bu sırada onun bir muaevi olup maması ... ..+ı ile ve bir sene müddet- rozım çarpmamndan mütevellit la1ıer de bqbyacaktır. 
8Dne ~ ~ mbnehetlJ'le tebriklerini ,_" ,.._

1
111!_a;lll!f I!'...:..• ,..111aa.c••••• ......... ~ .......- _ .ftımtnln de Parla oldutmıu aınm - le 500 liradan maada ayda 30 lira olduiu ft ,.ıııtler de kadını eliacle a. um .... ...,,.., 

~ ~-"a" nmı 111 .. ., dlllm aman garip bir biıdsar hayale vermeyi kabul ettim. Ve buna dair tabanca U. 'ft tetiil tebrken tir ........,.. ~ edecd• 
Yerftdl 6 · uh'amıştım. Kendi kendima ".Ah ne Alttnr1 Nnterlfkte hfP. ..,u'kavele im- dillderlnl tfade ettikten 10ma ita ka- Sav;!:nntrtfl.I 'h .. • 

Bir - •w'--len., ba arada bir de Tllrkf1e Cııt'l'ıbaır,,t!tt !tefsi ismet olurdu, diyordum; Türk ols:aydı 111 z81adık ve aynldık. QllUu ~ Ut:JJ.t:lill:!UU v ............ 6 .. AQ IOft ( Jiibek 
-. .-tu tn&ntl s.... aam•atne (Al*ara) rar vermif oldqu fiipbl9mHr. Od 9'fuefbane MD...man hmazhk yap- m . .,. Bu suretle Mü'1eddetle aramızda M ubakemealn ti (teguinl), ve en.tenaaQ 

t1lt-~ J81ra1aum çiçekçi l'o-~ ~~ ı;:~ İfte bu IUl'etle bqlayan münase - hiç bir rabıta kalmadılt halde o yine ~ :::s:::.e:Dde tevkif e- sabakalarda müklfat 
!l dibı, Jedlnel IOl'gu hAklmt tarafm- aball8l mubUllertnce bDyOk bir .arur ve betlmU yavaı yavq kuvvetlendi ilk sık matazaya pllyor ve muhtelif ~ k Zlk (pQlmo) ile U.. 
dan tevktf ecUlmlftlr ~ bala o14ula ft bamın Zalml Kendlllyle bir kaç defa Altmkuma, lhtlyaçlanndaft bUMderek para il- • ::.,,.. 

• ekbm ~ Atatark 1IL 1erl b1:1- nar,aya litUk bu ıuretıe pgen ild tlyordu. Ş. S. 
llr l• ... li MeM•ram ball clanbda 9Yl__.cSen ne'8l .- a- ll'1 içinde Parlaya 0 kadar. ısınmıfbm Bu aralık onun Beyoflunda bir ========-=-----------------~ 
C...ıı T-U ldlldl z1m elem '" mahzmd7et1erln bir derece 1d ne oluna olsun onunla evlenme - 1 " b t d ettiıw .. ı ---••-• 21 ~ çaffilmba akpmı - tahattOf etmesine Mbep tetkil etttltnl arz, k genç e munase e pey a 5u.a.a ve rr ~t-" 

Cemile M~ hannnm emniyet TOrk kavmi neclblnln mQmeaillerl milt- ğe karar vermiştim., Bu aranını onunla nlpnlandığını ötrendim. Bir • ~ d\b:a7amD eo,OOO ıdnemısmda birden ~-~ 
ancbl:mda babman 3800 Urumı sah- Wılden Omuru cumhuriyeti mllselleml e-- kendisine açtığım zaman fU!lU da kaç gün sonra bu gençle beraber ma- W A L 
ıte bir llDetle Dametlne pçlren san- nun olan 7ed1 makderet ve hasakaUerl- f8rl koşınu§tum. Benimle evlenmele ğuaycı geldi. 1çerde kimse bulunma-
cbk memur1umdan lbnhlm Hamdi- ne tevdi Q"lemelerlnden dola7ı ansaml- razı olduğu takdirde kendisinin de dığı bir sırada ikisi birden para ver- D ı• s N EV' 
mn mubaJremeel dGn aiu'C9Za malr m1Ukalp tebrik ederiz... müalüman olması llzımdı. Parla bu medillm takdirde beni öldürecekle - ··ı·. 
kemeatnde nlbayet ~ Tlr1r:b'9 ObnJuırl,.etl BapeldB CeW Ba- teklifimi de çok DWWD bir tesllmlyet rini sö lediler. Bilttm dtbıyada -""'"""' 

'Mıd!kemıa _ -ı.a.. • ~ Huzura Smnlalne le kabul etti •e "Sen nuı1 istenen Y hdl kulak haldklPphAf!le!'ltv1 u ınhlm BamcU;;-l llll'mGt Ye Jb.. ~ BOJOk ıtuıtanem n farkı a- 6yle ollmı,, decll. Fakat ben bu te de asma-
wrmlf&lr ~ ,... laapl9 cezaa 11m1n1n meduı f8hrCl mcıbehatl olan ıte- İki gün IODr& bir lstkla ne hükA - dım. Ve zabıtayı haberdar et -

. Um 8llC llf bn....,ın mal Atatork Baretleri ll7ÜI ebedl~ln. mete müncaat etti 1lzun gelen ka - mele bile lüzum görmedim. 
=z 't'-*ll lgln tlell ~· Trabhu ebe'•-. ini ettSll eltm ve mAh- nanl muamele bittikten sonra .Mil - Vüadan ilç gün nvel nlpnlısı p R E N s 

suçlu IMMblm 3800 .._ mntyetıer tarif kabul etmez derececle de- veddet ismini aldı ve ertesi gün de maiazaya geldL Ve Müveddetin bu-
~. da '" a.nQtemlıldlr. Bu. TDrld7e ka- nl§an1aDdlk. Bazı ı,ıerimln hal ve raya gelip gelmediğini aordu. Evin-

clar bQtln ..n l1eml tein te1ltlsl milte- tesviyed için dülilnil bir kaç ay aon- de kendisine ait bir tabancanın da ve 7 c·· 
!jbu -1 N llW ............ el mtr bGrlk bir zf7acbr. lnaanb'e& bile o- ra yapmak llzıın geldi. Bu mftddet kaybolmuı oldu~u llive etti. 
4almn ~ h ..._... .., Wr -. mmıa bCl7tlk bir rtıkntıml kQbettl • .!i,,e-- zarfında ntpnlımı 8Dll9inln Galata- Şimdi anlıyorum kt kadın bana ateş 
bdd• atefba BUma J'M"ln ..._ nabda.ak mme c:tımıesıtze sabn csnll ve dakl sefiJAne evinde bırakmala razı etmek istediği tabancayı yeni nlşan-

ilmaa 7uı~ Pd9l IDalfur hu:ret'lerlne ecrt cez11 lh- olmadım. Ve Azakzade apartunanın- lısmm evinden almıştır. s •• ., " 
1-a.ıana ı.e,.a "71e 1IUe iN IUl ba>'wam elendim,. dald daireme gelmesini söyledim. Bir kaç gün evvel beni Milmle teh umer ve a s 

ıslbel Hvmekle ... llne7 .. .._,. Bu teklifime annesi de razı oldu. Ve elit eden pnç, Mtıveddetten acı acı 
Wr m•._.m ID81-..,. tı-:11. iki g0:n sonra .Müveddetle beraber şiklyet etmele batladı. Ve onu iki ~&1••" 

t.leallat MDl1ea ...._ h '• lll.AtlSIZ Tlycdroı••cla yapmala bafladık. ay evvel Uzunköprüde 1crai lüblyat Slnema'Jnnıda 1tbdm a&terlleı 
lipbr, w Nıreket ld ._.,_ _.. 17 BlrlnclkAmm camartesı ak- J'akat, bir Jraç ay IOJıl'& Kilveclde- -------.--------------: 

:..."":-'..:,..":~ ftllnJdıe-...- ıın:o::!"~:-- ... ~SAKARYA Slnenlcumda:;::.:::=· 
:::--=:.=~= ~'nin ;:..:ı:r:E;::: l.orel Hardi isvicrede ~ 

lhmı.tı ~ MID ....,. l'~lr. IOO.,. 200, Balkon ıao le mtmıeebet bqda ettilfnl 6tren • 
L dtm. 1tk amınlar on11 apartıman • Aynca: Renkli MİKEY MAtJSll w fenl PAllAMUNT JUBNAL 

.... ıeıektlr. ,..... .. 4'CaJu 800 "" 800 kunq. dm atmlk lltecllm. Fakat bu hare - Seanslar 2.30-4.30-8.30 IUVll'e 9 da••------~ 
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TAN 
Gündelik Gazete 

--0--

TAN'ın hedefi: Hıber· 

de, fikirde, herıeıdc 

temiz, dOrUat, aamlmt 
olmak, karlln gazeteel 
olmıyı çalıımaktır. 

ABONE BEDELİ 
Türkiye Ecnebi 

1400 Kr. 1 Sene 2800 KT. 
750 .. 6 Ay 1500 " 400 .. 3 Ay 800 " 150 .. 1 Ay 300 " 

~iilletlerara!ı posta tttihadına dahil 
oımıyan memleketler için abone 
':>edeli mQddet sırnsiyle 30. 16, 9. 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir 
Adres dcğlstırmek 25 kuruştur 

Cevap için mektuplar 10 kurus-
1 ık mıl IH\ve<ıt 1117.ımdır 

f .................. ··-ı 
GONON MESELELERi ........................ 

Ali Çetinkaya 
Müideliyor 

AJi Çctinkaya Erzincan hattının a
fllınasından dönüşte bir çok müjde
ler veriyor: 

Iran - !rak istikametindeki yol 
ıiLratle ilerlemektedir. Erzurum 
hattının in§aatı çok ilerlemiştir. 
Ônümilzdeki Cümhuriyet bayra
mında hattın i§1emiye açılması 

muhtemeldir. 

Ankaradan 1stanbuta Bolu üz~
rinden ikinci bir hattın inşası mu
tasavverdir. 

Adana, lzmir, Diyarbakır hava 
servisleri için geniş hava meydan
larının ve telsiz istasyonlarının in
fası başlamıştır. 

Radyo makineleri postahaneler 
tarafından ucuza satılacaktır. Ec
nebi şirketlerin satın alınması için 
müzakereler cereyan etmektedir. 
bir devletin bir senelik programı-

bı doldurncak kadar zengin görünC'!I 
hu İcrnnt, Cümhuriyet hilkfimetinin 
hlnız bir vckôlctinin faa1iyetidir. 
lıu faaliyet memleketin umran ve re 
~~ha doğyu ne hızla gittiğini gösteren 

ı.r örnektir. 

Onun için Ali Çctinkayanın §n hiik 
ttıu gayet yerindedir: 

--,. .. _,.,.,.,,., 

~e kemal yolunu tutmuş, durma
dan yürüyen, çalışan, uğraşan hu
ııt.r ve re/ ah alemidir . .., 

* 8oı1canlar1n 
E,. Büyük Eseri 
""'-----------------~~ 
d lıir de Cümhurreisimize refakat e-
11,cn nıuhabirimizin Karabük fabrika
~ h.akJanda verdiği p maHunab o-

Yttnuz: 

~-Verilen mal<ımattan öirenlyoruz 
t )(arabük fabrikası önümüzdelô 
~filde tamamlandıfı nman 45 mil
lto liraya malolmuı olacaktır. Yılda 
11 ton ~elik verebilecek, 24 saatte 
t!lt nöbet halinde durmadan ltleye • 
ı_., \'e 2500 amele çalışbracaktır. Bu 'lika Balkanlann en muazzam fab 

sı olacaktır.,, 
\r "4 • bu fabrikanın yanmda bir de 

'-d ~ve şirin bir §ehir kurulmak. 
I?, 

~11.lllhttriyet rejiminin yeni l>ir 
~tt~anıı umran ve relahtır. Memle,1 il her tarafında bu gayeye doğru 
"'--"· •tı1an adımlar, Türkiye için 
-~•bir istikbal hazırlamaktadır. 

~.~, - * tf nınJz ve 

~ 
bı. t 

tlt,d Allgıliz gazetesi her ftrnttan Is 
~ • ederek okuyuculanna bu tel
' >'apar: Sevininiz ve ne~U olu -

'ı!4rilterede işsizlerin adedi 10 bin 
'-b~alnııştır. Yılba~ mUnasebetile 
~· larda iı çoğalmıştır. 

• •ilet· 'l)•t ın bu sene pazarlardaki sar-
S .. 1 .her senekinden fazla dır. 

""111· 
ltttiı •nb ve neşeli olunuz. 
~~ it ınilleti için neşe ve sevinç 
•t~ 'iı sayılan hu haberler bizim 
-.ltı "e Sevinç kaynağımız olması la 

'd:~?" Yukardaki fnnliyetler ya-
llı ıç ınesahcsindedir. 

~~. ~Yeni bir medeniyet kuruyo • 
~tlıeti er tarafta medeniyetin bu te

flt h ııı atrnakla meşgulüz. Köylü-
11ı.,ltı" et tarafta mektep, fabrika ve 
~ c lstıyor. ,/ 

~I e\>hıı 
~Ilı lı tılz •e neşeli olunuz, demek 

akJurnızdır. 

TAN 

İstanbulda Muvaffak Olabilmek 
• • 
için Buna Kat'i ihtiyaç Vardır 

GVZEL ISTANBULDAN, BiR MANZARA 

I• stanbula yeni bir valinin gelmesi, halkın, gazetelerin İstan
bulun dertlerini ortaya dökmesine Yesil oldu. Bu şüphesiz 

gözle görülen ihtiyaçlara işarettir. Fakat bu kadar mühim ih
tiyaçlar içinde olan bir şehrin hangi ihtiyacı daha mühimdir, 
hangileri birinci plfinda tatbik imkanlarını haizdir. Diz bunla
rı bilmeden, gelişi güzel sıralıyoruz. Ilu şekilde bir isteyiş na
sıl amiyane ise, mevcut ihtiyaçlara gelişi güzel cevap veris te 
usulsüz bir çalışmanın f elaketleriylc karşılaşır. 

Y eni İstanbul valisi ilk İstan
bula geldiği gün gazetecile

re, bir ilim adamı olduğunu, bu me 
seleyi ilmi metodlarln, icabederse 
mütehassıslar getirterek hallctme
ğe çalışacağını söylemişti Bence va 
linin muvaffakıyet amili bu ilk tef 
tişlerden sonra, bu zihniyetle ha
reket etmesi olacaktır. 

Prost şehir planını ~izdi. bu 
Plfın şehrin imarını. güzelleşme

sini, şehrin ticari ve iktısadi inki -
şafını nazarı itibara alarak şehre 

verilecek zahiri şekli tesbit eder. 
Prost bu planın tatbikini de sene
lere taksim etmiştir. 
' İstanbulun bu imar planı yanın 

• • •• ~ X~ı -

mai faaliyet planı vardır. Herkes 

söylüyor, hastahane lazım, süt me 
selesinin halli lazım, çocuk bahçe
leri lazım, s~ı lazım, binihaye la -
zım. Bütün bunlar şehir dahilinde
ki bir çok içtimai meselelerin ser
levhalandır. Bu meseleleri sırasi
le ve esasından halletmek için ev
veliı içtimai lıir tetkik zaruridir. 

A\•rupada , bilhassa Amerikada 
rasyonel çalışmanın en birinci şar 
tı, ihtiyaçları ilim metodiyle ölç -
mck, bunlara cevap verebilmek i
çin yine ilmi bir plim çizmektir. 
Son zamanlarda ister vali, ister be 
lediye reisi, herhangi bir işin ba!Il
nn geçen tcş.ıdlatçının tatbik ettiği 
usul budur. 

':i'enırac çnmaı tetkik "'yaparak 
bu şekilde bir plan çizmek hareketi 

....-- YAZAN: ---. 

Sabiha Zekeriya 

içtimai tetkikin maksadı, 
saha6ı, usulü tesbit edildik
ten sonra fehrin bütün ihti
yaçlannı adetler, realiteler 
halinde gözümüzün önünde 
görür, faaliyet programımı· 
zr çizer, sonra bunların tat
bikini fehir planı gibi sene-

lere taksim edebilirir. 

Amerikada elli senedenberi tatbik 
edilmektedir. Bilhassa son seneler 
de içtimai tetkik yapmadan (Soci
al Survay) işe başlayan ndamlara 
mutetabbip gözü ile bakılmaktadır. 

• 

I stanbulda böyle bir tetkik 
yapmak imkanı vnr mıdır? 

Xuvvf!tll fra.:io vı> Anerü1P..r irin im 
kanı olmayan hiç bir şey yoktur. 
Bu tetkikin ilmi bir mahiyet alma-

Gazetelerden : Ecnebi Şirketlerinin Tasfiyesine !<arar Verilmiştir: 

i , 

Ali Cetinkava - A.irrlan bitti .. .U,.Ji .. ra .,ıaliJlere geldi: <T 020 Albümünden). 

sı için şüphesiz tetkikin ilim adam 
lan, bilhassa bu sahada selahiyet
tar adamlar tarafından yapılması 

zaruridir. Bu tetkikin esas planını 
çizecek mütehassısı Avrupadan A
merikadan getirtebildiğimiz gibi, 
memleketteki ilim adamlarından, 

bilhassa tatbikatta Üniversite genç 
!erinden istifade edebiliriz. 

İçtimai tetkikin maksadı, saha
sı, usulü tesbit edildikten sonra, 
şehrin bütün ihtiyaçlarını adedler, 
vakıalar, realiteler halinde gözü -
müzün önünde görür, faaliyet pro
gramını çizer, sonra bunların tat -
bikini, şehir planı gibi senelere tak 
sim edebiliriz. 

İstanbulun sıhhi vaziyeti, mev -
cut hastalıklnrını, doktor ve has -
tnhanelerin noksanını bir doktor 
aşağı yukarı tahmin edebilir. Fa -
kat bunları :ıdedler ve vakıalar ha 
linde karşısında gördüğ üzaman ba 
zan bu tahmininde yüzde elli ya -
nıldığmı anlar. 

A merikada İllinois'te Sprlng -
c d §cllrinae :ıçtımaf tet -

kik yapılmazdan evvel şehirde ço
cuklar arasında en çok hüküm sü
ren hastalığın difteri ve zatürree 
olduğunu iddia etmişler. Fakat iç
timai tetkik yapıldıktan sonra <lif 
teri ve zatürreenin dördüncü sını
fa düştüğünü, çocuklar arasında 
en çok hüküm süren hastalı~n ka
bakulak olduğunu görmüşler. Ve 
Kabakulak serumunun tatbikiyle 
hastalığın önüne geçmişler. 

Şahsi tetkik ve müşahedeler, tah 
minler/'Jnuvakkat tedbirler alın -
mak için faydalıdır. Hakikati bu -
labilmek için, her sahada ilmin 
santimetresini kullanmak, ölçmek, 
adedleri ve vakıaları usulle tesb1t 
etmek lazımdır. 

İçtimai tetkik planı, bize şehir 
dahilinde tetkik edilecek içtimai 
meseleleri sıralar. Her meseleyi 
kendi sahasında, müşahede ile, va
kıaları tesbit ile, rakamlar, grafik
ler, ve istatistiklerle önümüze ko
yar. Sonra bu haritanın önünde bir 
erkanıharp gibi sevkulceyş pllinı -
mızı, hareke! noktalarımızı, müca
dele şekillerimizi çizer ve icraata 
geçeriz. 

1922 senesinde Robert kollej sos
yoloji profesörü Clasencc Richard 
Johnson İstanbulda böyle bir tet
kik yapmıştı Kollej müdürü dok -
tor Gates'in yardımı ile yapılan bu 
tetkik yarım bir tetklkti. Bunlar 
İstanbulun tarihini. beledi idaresi
ni, cemaat ve cemiyet teşkilatları
nı, sanayi hayatının bazı safha -
larını, muhacir meselelerini. yetim 
evlerini, parklar ve eğlence va~1ta
lannı, dullar meselesini, kabiller 
arasındaki cürüm ve cinayetleri, 
yerli mektepleri tetkik ettiler. Hu
susi bir müessesenin, yaptığı bu 
tetkik bir çok noksanlanna rağ -
men şehrin vaziyeti hakkında o za 
manki valilerin bilmediği bir çok 
hakikatleri ortaya koymuştur. 

profesör Johnson'un noksan 
yaptığı işi, bir devlet teşki

latı bütün fırsat ve inlkanlan ile 
çok mükemmel yapabilir. Şehrin 
içtimai ihtiyaçlannı, kültürel, eko 
nomik, sıhhi vaziyetini, böyle il • 
mi bir tetkikle ortaya koyarsak, 
o zaman hpkı bir doktor gibi has
talıldan ilim gözü ile teşhis eder, 

m-:mm 
Yusuf Dursunl•. 
ismet lnönü 
~5.t2. 1~ 1 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

İkinci isim, herkesin bildiği, sev -
diği, hürmet ettiği Tiirk cunıhuriye
tinin reisi. Birincisi kimsenin bilme
diği, Çankırının Orta nahiyesinden 
iri yapılı, tok sözlil, köylil Yusuf Dur 
sundur. 

İsmet İnönü Kastnmoni seyahatini 
Yusuf Dursunla tanışmak için yap -
mı§ gôrünüyor. Soruyor, dinliyor, 
defterine yaz.ı) or, sözü Yusuf Dur -
sunlara veriyor. Onlar da yaşadıkları 
azap ve ızhrabı, yolda hızıra rastla -
yıp, derdini döken köylü gibi, bir bir 
döküyor. 

Mektep isteriz .. Taşı, tuğlası, eme
ği bizden, muallimi senden, Su iste
riz, karanlık köylerimize elektrik is
teriz, yollara dökülen hastalarımı-
7.a hastahane isteriz, hayyan gilbresi
le ısıtamadığımız kulübelerimize o
dun isteriz. 

* Konuşııyorlnr: 

- Papm, bizim ormanımn yok.
Eıı yakın orman altı saatlik yolda. 
Oradan aldıtımu; odunları buraya 
getiremiyoruz. Sal vermiyorlar. 

İnönil valiye soruyor. Cevap çok 
hazindir. 

- Orman kattunu iki saatten mak 
kalan köylere mahrukat ve kereste 
vermiyor. 

İnönüniln cevabı hfhnün canlı bir 
ifadesidir: 

- Fena, balta ve ateı, ormanla 
memleket arasındaki sevgiyi kesip 
larıyor. Peki sen, para ile de oduna
lamıyor musun? 

- Alamıyorum. Yolda sevk tezke_. 
resi yok diye, jandarmalar geri çevi
riyorlar. Bu yüzden mahkemelere 
düştlik, hayvanlarımızı elimizden al
dılar. Odun yüzünden çıra gibi yan
dık paşam. 

Vali köyliiyii yalanlamak istiyor. 
Sevk vesikalan üzerinde tahrifat ya
pılmış olacağından bahsediyor . 

Yusuf Dursun, ayaf,r:ına gelen hı:n
rın eteklerine sarılıyor, ondan aldığı 
kuvvet ve cesaretle, korkmadan, ya
nn başına geleceğini diişünmeden 
haykırıyor: 

- Hayır paşam. Kabahat bizim 
değil, kabahat ziraat memuriyle, mü
teahhidin uzlaşmamasında .. Onlar ge 
çinemlyor, biz ateşsiz kalıyoruz. 

Bu cümhurreisi, vali, ziraat me -
muru, ve köylü arasında geçen acık
lı bir sahne, ve hüzünlü bir hadise -
dir. Fakat o kadar manalı bir hadise 
ki içinden çırçıplak bir hakikat do -
ğuyor. 

Memur zihniyetile, kırtasiyecilik 

zihniyetiyle, köylüyü tiril tiril titre
ten bir balta Ye ateş hadisesi, derd -
lerini cümhurreisine, bir evladın ba
basına derd dökiişil gibi anlatan köy
lü, halka inen değil, halka yükselen 
bir Cumhurreisi. 
İnönü, halktan aldığı hakimiyeti, 

halka ''eriyor, köylü konuşuyor, halk 
konuşuyor, odun yüzünden çıra gibi 
yanan Yusuf Dursun, İsmet İnönü ne 
konuşuyor. 

sonra tedavisi çarelerini düşünebili 
riz. Avrupada. Amerikada yapılan v• 
neşredilen bu içtimai tetkikler bi
zim için güzel nümunclerdir. Bun
ları tetkik ederek, icabederse bu 
hususta bir mütehassıs getirterek, 
modern bir zihniyetle işe başlar -
sak, belki bir&z geç, fakat çok esasl 
bir plfınla harekete geçmiş oluruz. 
Zaten plansız bir çalışmanın daha 
seri neticeler vereceği de iddia edi 
lemez. Prost şehir planını çizmek 
için kimbilir kaç ayını vermiştir, 
plan çizmeden Jşe başlasaydı ne 
daha çabuk, ne de mükemmel bir 
eser vermİyecekti. fstanbulun iç 
pliinı, yani ktimai faaliyet pldnı 
çizilmeden işe başlamak, bazı nok 
talarda semere verse dahi, teşki -
lfıtlar kurarak çalışmak kadar e
saslı netice veremez. 

Bu plan çizilinciye kadar hiç bir 
iş görmemeli mi? Hayır. İstanbul 
öyle bir şehirdir ki, çok ince tetkik 
lere ihtiyaç göstermeden gözle gö 
rülen noksanlan binihayedir. Bir 
taraftan bunlara karşı tedbir alır
ken, bir tardftan da önümüzdeki 
senelerde daha müsmir faaliyetler 
yapabilmek icin böyle bir tetkik 
yapmak, ve elde edilecek neticele
re göre program çizmek daha mu
vafık olur kanaatindeyim, 
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Amatör ~ Profesyonel Mücadelesi 

Tekirdağlı - Adnan 
Güreşi izam Edilecek 
Bir Mesele Değildir 

DEMO KRAT REiS HALK ICIN DE 
lnönü ankırı Yolunda 
• 

ismet lnönü Köylülerini Bir B aba Gibi Dinledi ve 
1 

i darecilere Şu Emri Verdi: ''Onlarla Görüşün, Bu Size 
1 ~

1 

~~~!!!!iiii!E!!!!iiii!n~B~ü~y~iı~· k!!!!!!!!!!!!!D~e~rt~l~e~r~in~M~a~~~i~IJ~et~i!!!!!n~i~B~u~ld~ur~aôôôiiiiibiii!i'"iıiiiii!i!·ı~ir~.,~,~~~~· 
Ankara, 13 (Hususi surette giden 

arkadaşımızdan) - Bu sabah saat 8 
de Çankırı istasyonunda trenden i
nen İsmet İnönü, ellerin} sıkmak !ut 
funda bulunduğu karşılayıcılarına 

ve yolu üzerine saçılan halka selam
larla iltifatta bulunurken şu müjde
yi de ilave ediyordu: 

uzıyan bu şayanı dikkat muha.ı.te

meden başka memurlar ve maka:n
lar aleyhine davacı da haklı çıkıvor-
0 zaman İnönü. bu bahsi şu tarihi 
cümlelerle kapatıyor: . 

110 kiloda profesyonel başpehlivan 
Tekirdağlı Hüseyin 

79 kiloda amatör giircşçi 
Adanan 

-Partive gelin. Orada uzun u
zıın görüsüri.iz. 

Bu büyük müjdesi ile g(!Jisine se
vinenlerin coskunlu.!!unu çılgmlaştı

ran İnönü, istasyondan Partiye l!i
derken halk biribirini ciğnedi der

- Bu mesele de basit. Cares!nı 

bulmak çok kolay. Fakat m;mleket~ 
te bu kadar bas.it işlerin bile halle
dilebilmesi için Reisicümhurun bU

raya gelmesine lüzum kalmamalıdır 
ve soruyor: . 

- Hani o arazisiz köylü gelmedi 
mi? 

O anda ben kendi kendime ona hi-
tap ediyorum ve: 

sem mübaliiğa yapmış sayılamam. - İnönü, diyorum, senin büyült 
Çünkü çiğnenmek tehlikesini dar başının bu kadar küçük meselelerle 

atlatanlar arasında ben de vardım. ismet lnönü valilerden ve alakadarlardan izahat alıyorlar 
k d • k yorulmasına kıyamıyorum. 

Parti binasmın geniş salonunda i -Nüfusumuz çoğaldı da ondan.Son ı - Doğrusu kanunu mile e~ı Ç~ -

1 

Fakat 
0 

sanki kafamdan ve içjın-
masamn bavsına oturur o:~~az h_ı:ı!- ıra köyümüzün geniş bir meydanı tıktan sonra da ben üç a emı so a- den geçen bu cümleleri duymuş gi .. 
kı dinlemege ba~lıyan Buvuk Reısı- vardı, şimdi ondan da mahrumu.z. ğa atamadım paşam. 

d 3 b _ 1 d bi ilave ediyor: 
cümhurumuz tam 3 saat için e U- - Neden? Cümhurreisimizin bu soz.er en B f k . F k b k bil u .. 
cuk dakika bile istirahate lüzum gör -Bu dediğim meydan çok eskiden hoşnut olmadığı aşikar. Fakat köy- fa; işle: ~e:i~ş.içi: :!yü~ i:ıerdefl 
medi. köyümüzün panayır yeri imiş, ic;in- lünün bu sözlerni samimiyetine, saf- daha az ehemmyetli değildir. }311 

tnönünün ilk görüştüğü köylü 1s- de birçok dükkanlar da varmış. Pa- fetine bağışlıyacak kadar sonsuz ve adam şikayet edeblürse, şikayeti.~~ 
mail Soydaştı. Bu konuşma Reisi- dişah devrinde Mehmet Kamil adın- büyük bir müsamaha göstererek so- nazarı itibara alınırsa işler iyi gıdi 
cümhıırumuzun bu seyahatinde ne da bir kaymakam bu meydanı satın ruyor·. k · yor, deme tır. 

_ garip hadiseler dinlediğini iyi anlata almış, fakat bir gün padişahtan bir _ Söyle bakalım ne istiyorsun Şu anda benim beklediğiın de 
bilecek mahiyettedir. ferman gelmiş. Fermanda panayır benden? budur. 

Yine bu kônusmıya göz gezdiren meydanı kimsenin de.ğil. köyün ma- - Paşam, bizim köye su 13.zmı, 
ler İnönünün alakadar olduğu mev- lıdır, deniliyormuş, köylüler buna burnumuzun dibinden geçen Kızıl- Lô.t köylü Süheylin girişi d~at; 
zuları ne sonsuz bir ısrarla takip et- çok sevinmisler ve o günden sonra ırmaktan su getir bize. Biz onun su- !erimizi kamçılıyor, çünkü Sübe1 
tij!ini de kavnyacaklardır. meydan köylünün olmuş. lanna baktıkça hem imrenir, hem İnönünün beklediği arazisi oJ.ınlY"' 

İsmail Soydaşın köyü 270 haneli Fakat bundan dört sene evvel ürkeriz. Kışlan bize çok telefat ver- köylüdür. İnönü soruyor: 

İki gün evvelki akşam gazetelerin olan Adnanın yarım saat dayanmak 
den biri Manisada bir organizatör suretile bir ders vermiş o1masını a
tarafından tertip edilen güreşlerde matörlük noktasından lüzumlu bir 
Tekirdağlı Hüseyinin mılli güreş ta- hareket saydık. Amatörlerle profes
kımı!adan Adn-..,güreşerek ken- yonellerin temas yasağına gelıncei 
disini 35 dakikada yendiğini yaz . bu yasak gösteriş temaslarına şamil 
malCfa ve ""ou münasebetle güreŞ'te değildir. Kaldı ki; şimdiye kadar a 
amatöderin proehyonellerle temas matörlerimizin ekserisi profesyonel 
etmesi nizamsızlık ve disiplinsizlik güreşçilerimizle idman ve gösteriş 
olduğunu ilave etmekte idi. nevinden bir çok hususi temaslar yap 

ve 1668 nüfuslu imiş. Yatıh mek - buraya bir kadın geldi. "Ben kay- diriyor, çünkü köprüsü yok, öbür - Ne iş yapıyorsun? 
tepleri de varrmş. Bunları öi?renmek makam Mehmet Kamilin bilmem ne sahiline geçmiye kalkışanlar arasın- - Ameleyim. 
İnönünün simasındaki daimi beşa - siyim. Elimde senedim, sepetim ta- da boğulanlar çok. Fakat yazın im- - Nerelerde çalışıyorsun? ~· 
şeti gf'nişletmişti. mamdır,, deyip bizim meydana sa- reniyoruz ona. O suyu makine ile - Karabükte, Ankarada, 

- İşte, dedi, bizim aradığımız hip cıktı. Biz evvela aldırmadık. İş bize getirirsen bizim yetiştireceğimiz kalede, rJJlf 
köy. Köy nüfusu iki binden aşaitı sakalıktan çıkınca hala e1imizde du- pamuğun yanında Adana pamuğu - Bu üstündeki iş elbisesi 
olmamalı. Fakat maalesef bunu da- ran yaldızlı tuğralı fermanı göster- pacavra kalır. - Hayır. 
1 ı.1 k d ,. """ ._,44 .,....,. -··- - ,. , ıet T<1l1n.,,., f'~,. ... An~ı -•-..J-ıa yaflarncı ı . tR, ı,, ... ı;duu~. """~-"·• '"'''"'" ...,........ Kiinsen var mı? 

Sonra İsmaile sordu: bunlar kar etmedi. Bizim meydan- kınlı Talat söze karışıyor: - İki çocuğum ve anam var. 
_ Kaç çocuğun var? da bağıra ça~ıra gitti. Çünkü biz - Yalan değil paşam, diyor. su- _ Günde ne alıyorsun? 
- 9. f 1 tabii padişahlık ya kavuşturulduğu takdirde o ha- 1111' erman ıyız ama - 80 kuruş, otuzunu yeriınt ,,-

Bizim aldılımız malümata göre or· mışlar ve lüzumu halde biribirleri
tada izama değer nizamsızlık ve dJ... ne idman vermişlerdir. 

- En büyüğü kaç yaşında? gectiği kin mahkeme fermana ku- valinin topraklarından pamuk tasar. 
d b k t ·şı· k d" 1• risini aileme veririm. .__, _ 9. lak asmadı. Fakat veraset geçmedi- Valinin e u anaa e ı ıra e ış ~ 

· f 1 k h · · d İno-nu··nu·· du"'şu"ndu··ru-yor, not alıyor, - Çok yiyorsun. Hesap ver siplinsizlik sayılacak bir mesele yok- Zaten Türkspor Kurumu~un. infi
tur. Hadise şöyle cereyan etmiştir: sah edi~ devlet beden t;rbıyes~ teş-

Manisada güreş tutmak . kilatının doğmakta oldugu bugunler-

Nüfus siyasetimizın aa a ra- ği için varısı tam ı. -
manlarından olduğu anlasılan genç - Ka~ının bu meydandan istüa- ve o anda siması muhataplanna bü- bakayım. b# 

b t ·· ·· ·· b" vu"k u··mitler verebilecek derecede - Beş kuruş yatak. Altı il' köyliiniin bu ceva: ı nonu'!tın •raz desi nedir? tütün, on sekiz buçuk ta ekınelc ıçm oraya .. ~ 
gitmiş olan Tekirdağlı Hüseyin, pro· I de henüz bu gibi teferr~atla ugraş- evvel dirilen nikblnliğini canlandır;- . - Mcy<lnnı bize satmak niyetin- derin bir alaka ile doludur. 
fesyonel pehlivanlardan kimse gü _ maya müsait spor mekanızmaları ku
reşmek istemediği için yalnız kal , rulmuş olmadığı gibi bu mekaniz -
mış ve bu yalnızlığın verdiği CT!Sa- manın nasıl işliyeceğini göstcr~cek 
retle başta Çoban Mehmet ve Eli • nizam ve talimatnameler de çıkarıl
yük Mustafa olduğu halde bütün a. mlş değildir. 
matörleri bir kaç dakikada yenece
ğini mevki kumandanı ve memle • 
ket erkanı önünde söylemiş. o sı 
rada hazır bulunan milll taktnı gü • 
reşçisi Adnan da bu sözün doğra ol
madığını ve amatörlerin profesyonel 
lerle her zaman güreşebileceklerini 
Çoban Mehmet ve Mustafa şöyle du; 
sbn Hüseyinin kendisini bile yene· 
miyeceği cevabını vermiş. 

t -1·· · k· de. 1500 lira istivor. Köylü huzurundan uzaklaş1rken 1- yemek. --1JfJ 
mış ı, f!U umsıyere · - Köylülerden iyi kazanı~ ... -

- Aferin sana, dedi, sonra sor- İnönü. bu garip miras davasının nönü soruyor: 
··ht· • "l"" _Hanı· araZl· sahibi olmıyan köy- demek? -1t du: notunu alırken gayrıı ıyarı gu um- - Amma ben senede altı aY ~ 

- Ne kadar arazin var? süyordu, sonra: lü gelmedi mi daha? 
- 30 Dönüm. - Pekala, diyor. bir kere baka- Simdi anlatacağım konuşma köy- ~nm. 

- · - Arazin de olsaydı? .. - Köyünüzde hiç arazisi olmıvan lım neymiş mesele ve soruyor- lünün kendisine baş umud diye hi- ~ 
var mı? - Ba~ka bir istediğin var mı? tap ettiği aziz Reisicümhurumuzun 

- Çok. - Var paşam, bir alay asker ve- bu milli muayenede gösterdiği titiz-Cezalı Oyuncular 
- Yardımı olurdu, haya ~ 

yansım topraktan, yanS1nl da 
kineden çıkarir giderdik. 

-o- İnönü aradığını bulduğunu anla- ya bir fabrika? ce dikkatin sayısız misallerinden hi-
tan bir alaka ile doğruldu. - Fabrikayı anladım, fa:kat bir ridir. Konuşan dokumacı, nalıncı 

- Sen. dedi, bana onlardan biri- alay askeri ne yapacaksın? Mehmet ustadır. Bu Haft adan i tibaren 
- Neden almıyorsun?. ~ 
- N erden? 3 senedir yol P 

Pehlivanlarımız, sporculanmız 
hatta hayatı mücadeleden ibaret te
lakki eden her sporcu için böyle ko
nuşmak en tabii bir haldir. 

Bu iddia o derece ileri gitmiş iti; 
nihayet iş Hüseyinle Adnan arasında 
yarım saatlik bir serbest güreş gös
teriş müsabakası yapılmak ne1.!cesi -
ne vamış. lki pehlivan tutuşmuşlar 
fakat bu müddet zarfında HüsC'yin 
Adnanı yenememiş. Yenemeyince işi 
zora vurup çocuğu güreşe devama 
icbar etmiş ve bir ara Adnanın in
~ik olan bacağını eline geçirip ka
nırırken Adnan güreşi bırakmış 

İşte gazetelere akseden h9dise 
bundan ibaret. 

Biz yalnız güreşte değil ıılehimum 
sporda amatörlüğün en ileri giden 
taraftarlarındanız. Hatta değıl mü -
sabıklann, idarecilerin bile spordan 
menfaat temin etmelerinin aleyhin -
deyiz. 

Fakat ara sıra işittiğimiz ve şahidi 
olduğumuz gibi şu veya bu profcs • 
yonel güreşçinin de memleket ama
törlerini paçavra edeceği hakkında 

palavrasını da sükutla geçiştirme • 
yi amatörliik şerefi ve hakiki spo:- .. 
culuk hesabına zararlı görürüz. Bu 
sebeple Çobanı beş dakikada Mus • 
tafayı üç daklkada yeneceğini söyll
ren Hüseybıe iki kategori daha hafif 

k l d . ç--,__ veremiyorum pa!=:am. . ~~ Mal! Yapamıyacaklar sini bulup getirebilir misin? Zeki köylü gülümsiyere cevap - On sene evve, ıyor, •uı.ıun- _En çok aldığın yevmıye 5~ 
~ - Bugün bütüri köy halkı bura- veriyor: da tam dört yüz dokuma tezgahı 

İstanbul beden terbiyesi direktör
li.Jğü maçlarda hadise çıkarttJkların
dan dolayı. bazı oyunculara cezalar 
vermişti 

Bu futbolcuların bir kısmt ~enel 
direktörlüğe itiraz ettikleri, ~akat di
rektörlüğün bu cezalan tasın: etti
ğini bildirmiştik. Bu tasdik keyfi.ye
tine rağmen bu oyuncular takımla
rında geçen hafta oynamışlardır. 
Yaptığımız tahkikatta cezaları tas 

dık edilerek gelmiş, fakat kanbul 
beden terbiyesi direktörlüğü t...=!bliga
tı ancşk maçta.n bir gün sonra yapa
bilmiş ve çok haklı olarak klüpler 
de kararı tebliğ etmedikleri ir.in bu 
oyuncuları oynatmışlard1r. ·Karar 
klüplere tebliğ edilmiş olduğundan 
bu haftadan itibare noynamıyacak

ük mi? da. Hepsi seni karşılamıya koştular 7 Kalahalık olur? Alışveriş ço- vardı. Şimdi yirmiye düşt- . 
1 h S b ? - Evet. 

Paşam, dışarı çıkıp bir do aşsam ep ğalır pa~am. - e ep. 
t -~~ sini bulur getiririm. O ayrılırken nönii unutmadığı - Fabrikalar iplik satmıyor. 

- Ala. Buradan çıkınca bir ta- mevzuu bir kere daha hatırlatıyor: O zaman kendi kendime gayriih- - 40. 
- Ne istersin benden? 1C1' 

nesini çagvınrsın. - l'.ırazisi olmıyan köylüyü ge- tiyari: ğ 1 rsa 
Fabrika. Amele ço . a 1 ... 0e 

- Bas.üstüne Paşam. tireceksin, mıutma s?kın. - Eyvah, diyorum. Galiba ipliğin .. d l'ğinıı" 
metimizle beraber gun e ı e-- Rençbersin değil mi? - Kaç nüfusun var? de ipliği pazara çıkıyor. Mehmet us- k ilave 
artar paşam ve yutkunara _ Evet. Palabıyıklı, gen;s yapılı, temiz ta iddiasını isbat için ilave ediyor: 

- Sapanla mı sürüyorsun topra- ve yeni esvaı::ı]ı tıknaz, orta yaşlı - Adana fabrikasına gittim, mü- diyor: •zi be~ 
· d ik' t b kled'm - Bir de sizin bize geJrnenı_ .. j~ ğı? köylü cevap verıyor: dürün kapısın a ı saa e ı · .. il ., 

- Evet. - 4. müdür parasile iplik almak istiyen liyoruz paşam, Yapraklı ~o~ e ~ğ· 
S b k ? d k d·ı b'r fı bekliv. or. Acaba gelınez mı d Y - Pulluk istemez misin? - ay a aV1m . bir vatandam sa a a ı enen ı -

- İstemez olur muyum, pulluk - Bir ben, üç de ailem. kara gibi b~kletti ve neticede iste- lıyanlar var. kar bit 
Rcisiciimhur ameleye vaat ta isterim, temizleme makinesi de. Reisicümhurumuz tabii bir hay- diğimi vermedi. 

b k M"'d- - u · · Nu tebessiimle: t"lilfl Köylü içini çekerek il~ve etti: retle soruyor: · Sümer an u uru mumısı - ~ 

Ü k - Hadi bakalım, diyor, - Bunlann hepsine aklımız erer - ç te ailen mi? rullah Esat Sümer söze anşıp: 
amma, neyle yapalım pasam. Beriki boynunu bükerek ve öni.ine _ Bu iddianın hakikate uyduğu- varsa gelirim size. ~tr 

--Sizin kadınlarınız da çok mu bakarak cevap veriyor: nu hiç sanmıyorum, diyor ve ilave Amelenin cıkışmdan s~~a bıJrıt' 
çalışır? - Evet pasam. üç de ailem var. ediyordu: kın valisine Büyük Reisıcurrı 

At·ına Fut bol - Çalışırlar paşam, tiftik eğirir- Fakat ben aileden fazla cocuifa dfüş- _ Çünkü depolarımız stok dolu. muz: )ııtflt'° 
d H f · 3 ç b b 1 t ? - Go"'ru··vors. unuz. v. a. diyor. c•.l<~~ ler, Tosyaya gönderirler, hani şu kilnüm ür. er ~e erıncıe ~tr a a Fabrikalarımız nası sa maz · 1 

lardır. 

Şamp·ıyonlunu h 1 a· 1 a· b" · · ·1 1.. ş;,,1-aAvet etm. esı·nı· ni'1retmek ve .. ır-'7 meş ur Tosya kuşağı yok mu, bi~im o ayım, ıye ev en ım, ınncı ın em Köy u: 11. ''n s " 
Atina lik maçlarının fı"nal mu-sa b d h k t b k B · vet ·d.n1eme~ı·nı· bı·ımek iıısatl 1fı1'11' - u ipliklerden yapılır o. Kasığı, be- de çocuğum olma ı, onu ıra ama- - nönü, divor. bana a , en <:enın w ı ,, ıı 

bakası Panati:taikos Apolon arasında ı · d h. h dola~mı~ bı'r ~s k ı -;:;. t' •or Ne colc aıı1'' li düşük ihtiyarlar hep bizim kn~a- dım, kimsesizdi. Cocuk sahibi o.- pe~ın e cep e cep e '"' " " - co sev er Osre 1) · . y 

yapılmış neticede Panatinaikos 3- O ğı '.kullanırlar. mnk ürnidilc bi'r aile daha aldım, yi- kerim, Çanakkalede, Arabistanda, ya la~;k mevzu var. değil ~~~el< ı~: 
galip ~elerek Atina şampiyonu ol - B k d. ·· ·· - b' Anadoluda emrı"nde dövüştüm, hu - lan ku"'çu""k go··rmeyin. Ufak 

1 
r '1$ - aş a ne yapar sizin kadınlar? ne muradıma ereme ım, uçuncu ır _ 8 ıc 

muştur. - Yün kumaş yaparlar. aileyi tecrübe ettim. Ondan da ol- zurunda yalan söylemiye ne tenez- birler birl~since büyük dava b;rr.0 

Ziya Ateş Vazife - Elde mi? mayınca kabahatin kendimde oldu- zül. ne de cesaret ederim. ledilir ve halkı dinlemek siz\ıııt· 
Alacakmış - Hayır tc:z:g8hta. ğunu anlayıp ümidi kestim. İnönü. Nurullah Esada soruyor: dertlerin mahiyetini buldura je1'' 

Türk Spor Kurumu eski Ankara - Tezgahlan var demek? Bunları anlattıktan sonra başını -Bu nasıl iş? Fabrikalanmız s~oık * "zteri ,. 
bölgesi başkanı Ziya Ateşin futbol - Köyümüzde bir tane var, ka- kaldırıyor: dolu ve bunlar iplik bulamıyorlar. Partiden ayrılırken bu :.0 

•• 11iifl ~ 
f d d b . it 1 v d 1 b' b k d k b" laklarımdan gitmiyen f non_ut A11e e erasyonun a ır vaz e a acagın- ın ar nöbetleşe kullanırlar. - Fakat, diyor. O zaman kanunu Sonra ır aş a o umacı, ır . . gos ev 
dan bahsedilmektedir. Fakat biz bu - Köyünüzde arazi sahibi olmı- medeni yoktu daha. dokuma tüccarı buldurtuyor, hepsi- çık alnını öpmek cüretını 
haberi şimdilik ihtiyat kaydile yaz:- yanların çok olduğunu söylüyordun. Ve bir feragat kahramanı giıbi ni birer birer dinliyor, Sümerbankın ten kendimi zor kurtardıj il"~ 
yoruz. Neden acaba?. boynunu bilkerek ilAve ediyor: tat! beraeti ile n eticelenen ve hayli Naci Sa " 
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lamet lnönii lnebolrlJa SaotJTonaya binmek üzere •ahile yiirüyorlar 

Rei.icümhur halkı •elamlıyorlar 

lnönü, lnebolrı Vilayet konağına Joğru ilerliyorlar 

Büyük Reü, ~ melıteplUerle lıonafrıyor 

Erzincan Hattının Açılış 
Töreninden lnhbalar 

l•tiklal mar11 Jinlenerek hathn kü,at rami yapılıyor 

Garnizon Kumandanı hitabesini 
irat ederken 

Şimendifer, yine bir nehir, 
ve muazzam dağlar Clf•Yor 

Erzincanlılann muazzam te:zahürah 

Nalıa Vekilimiz, arif 
nutkunu söyliqor 

Bayram treni, .an •Üratle Vekillerimiz kü,at ruminJe 

-Türk kudretinin bir mi.ali Fırat •lıillerinJe bir JaiJan bir Jafa atlqoın demir af 6niin'1t: 
Köprünün iami Şeytan Köprlisii 
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Elektrik Şirketinden Hesap Sorulacak 1 
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(BCl§ı l incide) 
Mebuslardan Mister Henderson, İ

talyan matbuatının İtalyayı ümide 
düşüren son beyanat üzerine bu hü
kumete bir takım ihtaratta bulun -
mak için tedbir alınıp alınmadığını 
sormuş, Mister Cbamberlain, yine ce 
vap vermek lüzumunu görmemiştir. 
Mister Chamberlain dün yabancı mat 
buat cemiyetinin yıldönümü müna
sebeüle verilen ziyafette de bir nu
tuk söylemiştir. Ziyafette Alman ga
zetecilerinden başka bütün yabancı 
gazeteciler, Alman sefareti erkanı 
müstesna olmak üzere bütün kordip-

cih ettikleri ve onların işine geldiği 
için başkalarını tenkit etmek bilmem 
ne lüzumlu, ne de faydnlı olur.,, 

Mister Chamberlnin, İngilterenin 
silalılanma programının üç senesi
nin geçtiğini, programın ahval ve 
şe~ait: ~öre değiştiğini, fakat İngiliz 
milletının daha büyük fedakarlıkla
ra hazır olduğunu anlatmış ve daha 
sonra şu sözleri ilave etmiştir: 

(Başı l incide) 
Dün kendisile görüştüğümüz şir

ketle yakından alakadar ve vazifeli 
bir zat şirketin zihinlerde düğümle
nen işleri ve heyeti umumiye toplan.. 
t~sı hakkında bize şunlan söylemiş
tır: 

le masarifatı umumiyesi çıktıktan 

sonra evvela yüzde beş ihtiyat akçe
sine, saniyen birinci hissci temettü 
olmak üzere yüzde altısını da hisse
dnrlara tevzi etmekle mükelef iken 
bu yüzde altıyı sermayenin yüzde 
altısı imiş gibi telakki ederek aslan 
payını daha doğrusu bu temettüden 
hisse alması 18zım gelen diğer kim
seleri bu arada meclisi idare aza
sının payını da kendine ayırmıştır. 

Böylece hiçe inen temettüden bir 
şey kalmadı diye meclisi idnre az~ 
larını muntazaman haklarından mah 
rum etmiştir. Bu haktan mahrum o
lanlar tabii Türk azalardır. Şimdi bu 
meclisi idare azaları ayrılmışlar ve şir 
keti dava ederek haklarını aramıya 

karar vermişlerdir. 

Karışık ve nasıl yapıldığı belli olmıyan bayat 

çocuk gıdalarile yavrunuzun sıhhatini 

tehlikeye koyarsınız. 

H_ Şirketlerin tasfiye haline gir
dikten sonra meclisi idare ile birlik
te yapmağa mükellef bulundukları 

intikal bilançosunu fevkalade bir he
yeti umumiyeye arz ve tasdik ettir
me~ mecburiyeti vardır. Elektrik şir
ketı de bu mecb'l;lriyeti kanuniyeye 
tevfikan hareket etmiş olmak için he 
Y.eti umumiyeyi içtimaa davet etmiş
tır. Ancak bu heyeti umumiye mü
znkeratı esnasında şirketin daha bir 
çok kirli çamaşırlarının ve kanuna 
aykırı hareketlerinin meydana çıka
rılması ihtimali vardır. 

Allahın yarattığı gibi saf vE 

tabii hububattan yGpclmış 

lomatik hazır bulunmuştur. ~ 
Londra s o s y e t e s i erkanı 

ziyafette bulunuyorlardL Al -
;ınan1arı ziyafete iştirakten alıkoyan 
amll. nutuk suretinin peşinden tev
~ olunması ve nutukta Almanlara 
ait almanlarca hoş görülmiyen bir
kaç cümle bulunmasıdır. Alman ga
zetecilerinin henüz irat olunmıyan 

bir nutku protesto ile karşılamaları 
\re ziyafete iştirak etmemeleri, Alman 
sefaretinin ayni şekilde hareket et
mesi,Londrada çok fena tesir etmiştir 

Mister Chamberlain bu nutkunda 
'her oeyden evvel takip etmekte ol
duğ'u tatmin siyaseüni, bütün :lnki
.-rlara rağmen müdafaa ettiğini söy 
1emiJ ve harp yolu tutmaktansa bu 
yolu tutmımm hayırh olduğunu 1_ 
.zah ederek bu sayede be§ anlaşma
nın yapılımf, yahut tatbik mevk.iine 
WDDlUfO~uğuııu~barüzettirmiştir. 

. M~ahede yoluyla bütün devletle
nn sılahlarının tahdidi ve tenzili için 
yapılacak herhangi enternasyonal bir 
anlaşmıya iştirak edebilirsem pek 
bahtiyar olurum.,, ,,. 
Fransız matbuah Chamberlain'in 

nu~nu çok iyi karşılamıştır. Bilhas 
sa Mıster Chamberlain'in nutuk için
de_ İngiltere ile Fransa arasındaki 
mun~ebetl~rin, hukuki taahhütler 
fevkinde olduğunu söylemesi Fran
sayı ~e~den hoşnut etmiştir. Cham 
berlaın ın evvelki beyanatının soğuk 
tesirini izaleye yardım etmiştir. E
s~sen _Chamberlain'in evvelki günkü 
sozlerı sırf hukuki mahiyette oldu
ğu, bu münasebetle hatJianmakta-

dır. * 
Londra gazeteleri Chamberlain'in 

nutkundan umumiyetle memnuniyet 
göstermektedir. 

En son vaziyete göre Almanyancı 
I:?mira sefıri sırf bir teknik hata yü
zunden dünkü ziyafette hazır olma-
dığını bildirmiştir. . 

Chamberlain'in anlattığı anlaşma-

lar, İngiliz - İtalyan anla§IDU!, Mü- H iki V :ııih anl•pnası, İngiliz -Alman, Fran a a asıtasız 
az - Alman deklerasyonları, İngiliz- T 
Amerikan ticaret anl•,,,,asıdır. emas (Başı 1 incide) 

Cbamherlain, şahsi temaslarla el- imamn direkt temas ile anlaş
&: edilen neticeler üzerinde ısrar et- masına mani olmuştur. 
mış ve bu görüşmelerin sonunu ga- Bir doktor f arzediniz ki has -
libiyet veya mağU'lbiyet saymarun tasını görmeden; parmağını 
:~lmıyacağını anl~tarak van _ nabnna, kulağını göğsür.:! gÖ -

ye suretinin diğer tesviye türmeden sırf muhabere ile ya
smetine mini olduğunu, yani harbe hut aradaki vasıta yardımı ile 
karp geldiğini anlatmış, daha son- muayenesini yapıyor. 
ra Alman matbuatının vaziyetine ge Doktor ve hasta münasebeti 
çerek fU sözleri söylemiftir: için imkansız addedilen bir şey 

"Yalnız bugün Alman matbuatının devlet ve halk münasebeti için 
halen ahmf olduğu tonu teessüfle tıBırlardan beri gayet tabii gö • 
kaydetmek mecburiyetindeyim. o Al rülmüştür. 

Diğer taraftan bir de şirketin tez- . 

yidi sermaye marifeti vardır ki, şa

Mesela hükumete ne türlü oyunlar heserdir. Bütün bunlar ve daha bir 
oynandığı ve fırıldaklar çevrildiği çok meraklı ve garip hakikatler her 
satın alma müzakeratı esnasında mey 
dana çıktığı gibi bu şirketin çok ga- halde önümüzdeki heyeti umumiye 
rip ve enteresan işlerinden birisi de içtimaında ortaya dökülecektir. Hiç 
kendi meclisi idaresine dahi bazı ha- şüpse yoktur ki meydana çıkacak o
reketlerde bulunmuş olduğu şimdi lan bu hakikatler ayni konsorsiyo -
meydana çıkmıştır. nun malı olan tramvay şirketinin pa 

Şirket şartnamesinin bir madde- zarhğında hükıimetimize büyük yar
sinde temettü tevzi ederken biletim- dımlar edecektir.,, 

Kartal Malmüdüriyetinden : 
D. N. Mahalle ve mevkii 

152 Yakacık Ayazma mesire 
mahalli 

" " "' .. 
248 Maltepe Kartallı sokak 

148 Kartal Çayırlar M. 

.. .. .. ,, 
,. ,, ,. ,, 

267 Kartal Meşeli Ayazma M. 

221 Maltepe Çeşmeler C. 

326 Bostancı Yeni mahalle 
Cesriderbent 

N. 

5087 

5088 

9/303 
(1018/3): 
(1018/30): 
(1018/30): 

5,7,9,11 

230 

Nev'i Muhammen 
Kıymeti 

7062 M2 fın-

dalık arazi 
11650 MZ fın-

dalık arazi 
Kagir maza 
735~ M 2 tarla 
16542 M 2 tarla 
22056 M 2 tarla 
Mandıra ye
ri ve ebniyesi 

Bir çatı al
tında ayrı ay
n kapılı ka

gir ahır 
M2 arsa 

353 10 

932 00 
150 00 
220 56 
496 26 
661 68 

100 

650 00 
115 00 

Yukarıda yazılı emUk ve arazinin hiza1annda gösterilen kıymetlerle 
23/12/938 Cuma günü saat 14 te satılacaktır. 

Taliplerin % 7,5 pey akçeleriyle Kartal Malınüdürlüğünde müteşek-man matbuatı ki, bir meselede, daha Aradaki va1ntalar klih büyük
dnn bu memleketin Başvekili olan lü küçüklü ve türlü isimli me -
deT1et adamlarımızm en muhteremi- murlar, kiih muayyen bir mak • 
ne kartı çekinmeden hücum etmek- Mit için meydana gelmif sözüm 
te ve pek -a hldisede nokta! nazarı- ona representatif teşekküller, 
:ıı. ıta:P herhangi bir anlama zihni- kalı ilimci, edebiyatçı, gazeteci 
ııunla ~bulunmaktadır. Bu - vesaireler olmıtftur. 

kil satış komisyonuna müracaatları ilin olunur. (9078) Çocuklarını~n yedirlnl:ır. ~" '{üksek evsafa 
malik olan bu özlü unu 

ıDd beraber fU cihetten eminim ki, Halbuki bu vasıtalardan hep-
~ arzusu. Münib dekleras- sinin realiteyi daima değişmiş 

~onu t.esbıt edilıniş olan şeklin- ol.arak veren ayn menşurları, 
millet,~tmektedir. Yani her iki objektifleri vardır. Hayattaki 

irtınize karp hiçbir za- sesler hemen her zaman alôka • ı ::,!::_be girmemekllğimizi, fakat dann kul!fğına deği§erek, boğu-
ihtiUfları ~t bulacak olan bütün larak gelır. 
mekli~?'Uftne yolu ne hallet - Çok kere devlet adamlan hal- j 

Mister Chamteınennı ediyor._ ka en rok eriştiklerini zannettik 
Romaya berlain, daha sonra Zeri zamanda bile muayyen nok-

. yapacağı seyahatten bahset tai nazar veya menfaatlerin 
mış, ve gayesinin şahsi ~ anlaşamama lıkl maslarla portparolu olan mankenlerle, 

dünyada mevcud çocuk gıdalarmm en mükemmelidir. 

lrm•~• Pirine;, Yulaf, Mercimek, Buğaa.y 1 

Patates, Mısır, . Türlü, Bezelya, Bader1"1a 

Çavdar Özü Unlarını Çocuklarınıza Y ediriniı. 

--------~~~,-----------------------------~~ 
Ankara leledlyeılnden : ıtııi 
Belediyemize alınacak beş motopomp için isteklilerin tekl~e-ıtl 

teşrinisani 938 sonuna kadar vermeleri ilan edilmiş iken bazı fal>l_';",
mümessillerinin müracaatı üzerine tekliflerini yetiştirmedikleri , 
şı~dı~d~ i~bu müddet kanunu evvel 938 sonuna kadar temdit _,
mıştır. Şımdıye kadar tekliflerini yetiştirmiyenlerin bu müddet 
fında göndermeleri ilan olunur. (8900) (5068) olduğunu •n;aıı:. ~af etmek travesti operet köylülerile, hat

aözleri söylemiştir· a sonra şu ta hatta kuzu postuna bürün -
"Bazı :mahafilde · dikta _ • mUf kurtlarla konll§tuklarımn 

leketlerlle anı- tartorlük mem farkına varamamışlardır. 1 
tum için nazı v f aftan oldu- Reisicumhurumuzun Kasta -
nı terviç eyl~ al~~~erl- moni seyahati, beklenmedik za
niyor. Eğer bununla~ u dl soyle- manlarda halkla yapılan - ani 
ketim içinde de bu aıste':ıeri memle- bulanlar ,,eklindeki - direkt te
edeceğim kastediliyorsa ııun!1:izam mulann halk ve hakika.tler için 
nun tamamile zıddıdır An ak, t ~u- ne kadar faydalı ol.abileceğine 
zim işimize gelmiyen ~~eri i- en temiz bir nümune ve misal ol 

Soğuk algınhğı, nezle ve teneffüs yol· 
larile geçen hastahklardan korur, 
grip ve boğaz rahatsızhklarında, ses 
kısıkhğında pek faydahdır. 

ter- mU§tur. 

Y EZ i O 
REFiK HALiD 

~ir ~nç, onda ancak ırilrllndtllQ. parföntı kok
byabilir; hız çeşit çeıit rayihasını sezebiliriz ve bu 
rayllıalan arttıracak maharetleri dudaklarını da 
bulabiliriz. ız 

Aşklanmız liizumsuzca coşkun olmıyabilir_ fa
kat, maharetli, emniyetli, bilhassa hfı.kimdır. Kadın 
bu pşırmıyan, becerikslzleşmiyen iradeli sevişten 
gitgide büsbütün ayn bir zevk duyabilir ve kö 
i.şıklariyle geçirmi§ günleri olduysa onlan hat% 
dıkça kabyolmuş günlerine acıyabilir. Kemale ermiş 
erkeğin aşkı kadını sadece vezke ıetirmez, onwı 
zevk vericiliğini, zevk duyuculutunu da arttınr. 

Bütün bunlan Zellhaya anlatamnAnn Diyemez 
dlm ki, dilim artık tadı ölçmekte yanılmıyor; ,;ıre
ğim heyecanın dereceslni bir regülltör gibi tanzim 
etmiye alıfmılbl'· Olgunun qkı plikolojlnln "Emo
tion - choc,, dedlll 1ert ve aarsı~ fakat kısa heye
candan değildir; ••emotion - sentiment,, tarifine sı
ğan devamlı ve kararlı heyecaıılardandır. Asıl bizde 
bu heyecan fiziyolojiktir, ihtiras ~klini, yani sabit 

:Qeyecan halini alır. 
Bu yaştan evvel erkek, lüzumsuz yere :zenbe-

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
Karadeniz Dördüncü Postası erı 

Mevsim iıibarile yapılmakta olan ve İstanbuldan cwna ~ 
saat 10 da kalkan Karadeniz hattı dördüncü postalan bu baf~ 

Beyoğlu - lıtanbul itibaren yapılmayacaktır. 

TEFRI KA No. 30 

reıt bopnan b!r maktne, harareti görmeden cıvası 
fırlıyan b~ometre, henüz tekemmül etmemiş 
bir llet taslağı, bir icat başlangıcıdır. Onun ancak 
şekli ve görünüşü kemale benzer; bir yeni yapıdır 
ki, içerisine girdiğiniz zaman daha döşenmemiş ol
duğunu görürsünüz. 

Gecenin aşkı bir sergüzeşt seyahati olmaktan 
· başka bir şey değildir. Gürcüstan kralının sarayın

daki alhn tüylü kuzuyu ele geçirmek için bir çek
tiriye binerek, hartasız ve pusulasız, Karadenize a
çılan Argonot'lardan biri de odur. Biz biliriz ki sır
ma yapaltlı keçi veya koyun diye bir 191 yoktur. 
Bulacağımız mahl\tkun ne olduğunu tanıyarak ona 
lellmetll, en kısa yoldan gideriz ve bildiğimiz gibi de 
buldutumuz için hayal sukutuna düşmeyiz; bundan 
dola11 da apımız devamlı olU(. Argonot'lar, belki 
-:t•lerlnde fl1r tapyorlar; biJ bilgi ve tecrübemizi 
gotüriiyoruz. .. Bu daha doyurucudur, aldatıcı dejil! 

Bunlan Zellhanm külot pantalonlu ve telltin 
çizmeli a_t elbisesi içinde bir kat daha çevik ve dinç 
.duran vucuduna bakarak düşünüyorum. Sevişmiı 

oldu~uz takdirde bana ne vereceğini, nasıl be-

nim olacağını en ince, en ufak tefcrruatıylc görmek
teyim; zihnimden hepsi geçiyor; şimdi daha ziyade 
fizik bir mahiyet arzeden bu isteyişin yarın ruh11ı
mu sarması, bütün benliğimi kavraması ihtimali çok
tur. Fakat, sonra? Ayrılığı acısının yüreğime ne ya
kıcı çökeceğini, bu acı şimdiden içime iniyormuş gi
bi ıstırapla düşündüm. Kırk beşinde başlıyacak aş
kın beni ürküttüğünü anlıyorum ve hayatımı yeni 
heyecanlardan kurtarmak istediğimi görüyorum. 
Demin öğdüğüm yaşlılık meziyetlerine artık öfkeyle 
bakmaktayım. Kendimi heyecan ve ıstıraplardan ko
rumağa başlamak ihtiyarlığın ilk Uflmetidir. Gö
nül kocamaz derler; halbuki rahatını kaçırmamak is
tediği gün gönül kocamış sayılır. 

- Ne kadar dalgınsınız? 
...:. Sizi düşünüyorum; biraz da kendimi.. diyo

rum ki, keşke bu derece genç ve güzel olrr.asay
dınız. Gençliğiniz ve güzelliğiniz, bütün kararları
ma, ıararlarima rağmen aklımı alıyor. Bunu size 
hiçbir gizli maksat gözetmediğim için, açıkçaa, söy· 
lüyorum. Bir şey soracağım.. 

- Dinliyorum. 
- Bugüne kadar birini sevdiniz mi? 
GOlümsedi, Anladım ki, ciddi bir macerası yolrr 

tm. 
- Eler, dedi, btrlııe sokulmak, sQrtQıımek, 

bapmzı göpüne dayayıp dinlenmek arzusunu duy
map sizi 8evmek ismi verebilirseniz. Ben de sevdim, 
hem ild kere sevdim. Sanıyorum ki, genç kız aşkı 
böyle oluyor: Birini görüyorsunuz, istiyorsunuz ki, 

ona her kesten fazla sokulasınız, kollarında kal~ 
nız, elleri ellerinizi tutsun, gözleri gözlerinizde d ıı 
sun .. Yaklaşmak ve yapışmak; işte o kadar! 13~, 
ilkönce çiftliklerimizden birinin vekiline karşı d 1# 
dum. Adonis kadar güzel tenesüplü idi, ata eJJ1S

8 
1 

binerdi, boğaları boynuzlarından yakalar, sırtlarıftıı> 
atlar, yere çökertirdi; yüzlerce işçiyi hükmüne :,, 
etmişti. On yedi yaşındaki o cazibeli, zarif fışkıtl§ 6' 
bakacağına taylan okşar, buzağıların ağızlarıııl ri' 
per, yanımdan ıslık çalarak ve kamçısıyla çizıneletl' 
ni döverek kayıtsız geçerdi. Ben ona soku lınaİ' iS ,ı, 
ğiyle, sokulup katı göğsünde bir kuzu gibi uslu Y g) 
mak ve sert ellerinin sırtımda ağır temasını duYı1l 
hırsıyla geceleri ağlardım. 

- Sonra? dJ. l<Bf 
- Sonrası yok. Bir gün hiçten kavga çt ~ 

ba~nı aldı, yine ıslığını çalıp kamçısını sallJY 
pampalann başka bir ucuna gitti. 

- İkincisi? ,t" 
- Psikoloji hocamıza karşı da böyle bit ,ıA' 

zuya kapıldım. Kırkını geçirmiş bir adamdı; ,Y 
lan vaktinden evvel bembeyaz o muştu. da1ıı:~ 
yah ceket, renkli ye~k giyerdi. koket ve ıtın3 ~ 
Sest o kadar tatlı, ahenkli ve gözler1 öyle D' .,,.. 
hulyalıydı ki, ders takrir ettiği zaman. yiiStııl~ 
karken kendimi bqka bir llemde meselA b~ 
taph gecede Ganj nehrine karp, henüz btlll1 t,.f 
bir çalgı, bir mnt gitarası dinliyorum sanırdıaı-
gınlıklar geçirirdim. f)ISf) 

(Devanı' 
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Bir Öğle Vakti idi 
tladığımız iki lulgardan Birinin Kamburluğuna 
-men Hızlı -Yürüyüıü Nazarı Dikkatimi Celbeffl 

biltln bu yüz karalan • 
acı hatıralarımı 

bu birbirini tuıım,an. 
slJmlml tırmalayıp 

dunuJarm acı ft ,.. • 
a1tmda ne kadar yan

llrl'Uıcbm billenls. OyJe n 
mıyerum ki. nhll-

bt'ann ba azaplar, ıztı
bra günlerimin, 

~llltJerimln llyık oldu • 
ft mmnt cezalan 1-

ba qhammtl eılllem'
allr e11alan; ,.nf tlt

&İbm için lirdfllm ilk 
..... bdar I* ,., • 

bir .. metlDlJli De 

tana çekllmiftl. M.Wa çavuş her 
ıagnankt pbcılılUe Bulgann 
bmlturunu okfı)'UU 10nıyordu: 

- Gompodln. Ne var bu çekme
eenhl içinde!. 
Yorıunluktan ve sıcaktan ziya

de yakayı ele vermek korkusun • 
dan olacak, alnından nohut taneli 
ıtbi ter döken kambur ihtiyar söy
lenilen .aztı anJmnamıı gibi bön 
bön ÇAVUflDl yüzüne bakarken 1•
WNlakt gencbl yGd la1"UIDlftl. 
TltteJera cludakJarmuı anamdan 
buJpıcu 

- ... Hapı yuttuk ... 
Sld blr fmltı gibi döldllilver • ..._. 
Artık tereddilde lüzum bJma. 

mtb. JhttJuı becalJN taktJlmı 
kuHetll btr çelme ile yere J1ktım, 

Tüfekçlyef sisteminde el bombası! .. 
Sade Bulprlann delil, etrafı • 

mızı merakla saran bizim Meh -
metçlklerin de gözleri faltap gibi 
açılmıfb. Bombalann üzerindeki 
yazılar bana çok teYler söylem~ 
ti. Numaralar iıfime yanyacak ha
berler vermişti. Çilnkfl ba yazılar 
ve marka ve numaralar eşkıyalı • 
tun zamanında bbe Bulıaristu
dan gönderilen bombaların numa
ra w nwblarına bememlyonlu. 
Yuı ve markalar yeni, numaralar 
yQbet idi. Bu deii1Udik, komite 
merkezince Trakya ve Makedon • 
yada yeni hazırlıklar yapıJdılım 

apaçık gösteren bir delil idi. Ben 
bombalan yoklarken Mustafa ça
T.Uf ta Bulgarlana iberlerJni ara-

darcık bir muvaffaldyetle neı'ele
nen, tecrübeaizJili sebebi ile biraz 

da ppran çavuşum: 
(Arblı...., 

Atatürlriin 
Hayafl 
zq. $alıir 

c·EP lliTRPLRA.I 

Rlp Yon 
Wlnlde 

W•Alpton 
I~ 

Kabuiu11a 
Çekllmlı 

Adam 
A. Cltelıol 

Ma rkop•lo· 
••• 

Sertl•eıtlerl 
Clllırl• Pinser 

Acemi llr 
Köylü Km 

P..,lrin 

ispanyada ....... , .. 
cı.,._, Wood 

Nefse itimat 
Wcıılclo .... ,..,. 

htnobaıl 
Nehlw .. tlr7 

Brice 

Yirmi Yıl 
Soara z...-

Çıkaı'an: Sabih a Zekeriya 
Bütün dünya eclebi,.at, fikir, fen ye feleefe 
hareketlerini aize 10 kuntluk küçük kitaplar 
halinde Yermek üzere hazırladıimuz bu netri
yatı bütiln ıençlerin, btitiin atretmenıerin. ye 
herkesin takip etmeainl taniye ederia. 

Birinci kitap cumartesi ıGnü çıkacaktır. On. 
dan sonra ayda tekiz kitap netredilecektir, ae
nede yüz kitap Çlbrılacaktır. 

Bu ay netredilecek kitapların li.teai solda ,ö
rülmektedir. 

Beher kitabm fiyab 10 Jnuuttur. Bir eenecle çı
kacak yüz kitabı topladıiımz zaman zengin bir 
kütüphane aabibi olacabmız. Birinci kitapta 
çıkacak yüz kitahm fihristi de Yardır. 

Cep kitaplan her evin en zeqin kütüphanesini 
ricude getirecektir. içinde bütün dünya Jdi81t
leri, günün içtimai meaeleleri, metbur adamlar, 
fikir hareketleri huliaa hel'fey nn:br • 

Kütüphane sahibi olmak " kitap okmmık için 
arbk bütçenizden fecleHrlık J&PllllJa lüzum 
yok. Cep kütüpbaneainin netriyatnp takiD edi-
. w·d· nız, 1 ır. 

Birinci kitap, Ebedi Şefimiz Atatiirldin hayatı
m Yermekteclil\ Onuiı ha18b berkesin evinde 
Ye her ıencin cebinde tafllllUI lbım .._ __ 
bclcles hir eeerdir. 
Kİtapçdarduı illteyinb. 

lıtanbul ıahı 111erknf: Yeni KlfaPfı 
Nall ÇAKllHAN 

Ankara Caddesi No. 8S 

PASTiL KATRAN HAKKI o. .................. 
....... tecriiHlldlr. 

BePktat l1l1h icra memurlutun
dan: Bir me.k Galatuara)' arka 
IObk 12 •• dWnda hac8e41-
lea 3000 kilo kömür 24-12-938 ta
rihine brp .... caman.l llntl 
1Ut .ıdldea ona tadar açık ar
tmna aureti1e parqa .,.nı.c.t
tlr. 

Bu thdblen ımn.n kc)met:la 
arbnuda Jbd• '71 t bQ.lnnmadılJ 
takdifde 30-1M38 tarlldne rut
lıJan cuma jbtı ,m. •ld:ıden o
N kadar IJdncl arbnl)uı yapıla- 1 
caktır. 

Te1Wl1e ...m 19fmler m1ft. 1 
rlJe alt olmü 1..-. •lriann ay
m lfia .,. mu.de mahaDlnde 
bulunduralwk ~DJQl'UDa mar.. 
cutlan nan olmmr. 

UY~USUZLUK 

• sıxıa AORILARI 

• A 8 A B 1 OKSOBthtLER 

• BAi DÖRllBSl 

• GIKLIE 
ft 

~ ILl:Rt Gl:LBN 
Bitibı RabaU.d*Jan 
iYi EDER 
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Zara garnuon cı ıçın 205 ton un 
19.12.938 saP.t 14 de kapalı zarfla 
eksiltmesi y1;1pıl.,caktır. Tahmin be -
deli 28700 lira ılk teminatı 2152 bu
çuk liradır Snrtnamesi Zarada Ko. 
da görülebilir. İ~teklilerin kanuni ve 
sikalarile b~raber teklif mektupları
nı ihale saatındt:n bir saat evvel Ko
misyona verme!c-ı.ri. (663) (8638) 

1 L-------H_a_r.ic_i __ A_s_k_e_ri __ K_ı_ta~a~t~il-a~n~la_r_•~~-:"."I 
3/1/939 Salı gtinü saat 11 dedir. 
İlk teminatı 9965 liradır. Evsaf ve 
şartnamesi 872 kuruş mukabilin
de Ankarada komisyondan alıllll'. 

Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı 
kanunun 2, 3 cü maddelerinde gös 
terilen vesaiklc teminat ve teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel Ankarada M. M. Veka
leti Satınalma Komisvonuna ver
meleri. "701,, "8960,, * 10 tonluk 6 adet dizel motör-

lü yol silindiri kapalı zarfla yeni
den münakasava konulmuştur. Mu
hammen bedeli 43200 lira ilk te
minatı 3240 liradır. Eksilt(llesi 
16-1-939 pazartesi günü saat 15 
de Ankarada M. M. Vekaleti Sa
tınalma Komisyonunda yapıla

caktır. Şartnamesi 216 kuruş mu
kabilinde alınabilir. İsteklilerin 
kanunda yazılı vesikalarla ilk te
minat ve teklif mektuplarını iha
le saatinden bir saat evvel Anka
rada komisyona vermeleri. (668} 

* 
(8656) 

Bodrumda iki pavyon ve bir 
tavla ve bir rnutbak: inşası kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuş ise de, 
talip çıkmadığından 20/11/938 den 
itibaren bir ay zarfında pazarlıkla 
yaptırılmasına karar verilmiştir. 
Keşif bedeli 65840 lira kati temi
natı 9878 liradır. 

Isteklilerin bu işe ait keşü plan
lannı ve şartnamelerini Muğlada 
Dağ Tuğay karargahında Ko. na 
her gün müracaatlan. (682) (8815) 

* Beher metresine tahmin edilen 
fiat 575 kuruş olan 13200 metre 
elbiselik Gabardin kumaş kapalı 
zarf usulile münakasaya konul
muştur .. İhalesi 7 /1/939 Cumarte
si günü saat 11 dedir. İlk teminatı 
5045 liradır. Evsaf ve şartnamesi 
380. kuruş mukabilinde Ankarada 
Komisyondan alınır. Eksiltmeye 
gireceklerin 2490 sayılı kanunun 
2, 3 cü maddelerinde gösterilen 

vesaikle teminat ve teklü mektup 
lannı ihale saatinden bir saat ev-
vel An.karada M. M. Vekaleti Sa
t:Jınalma Komisyonuna vermeleri. 

"700t, ' 48959" ,,. 
Beher metresine tahmin edilen 

fiatı 380 kuruş olan 8500 metre 
lfıcivert kuma§ kapalı .zarf usulile 

münakasaya konulmuştur. İhalesi 
5İkincfkAnun 939 Perşembe günü 
saat 11 dedir. İlk teminatı 2422 
lira 50 kuruştur. Evsaf ve şartna-

mesi 162 kuruş mukabilinde M. 
M. Vekaleti Satınalına komisyo
nunda verilir. İsteklilerin kanu
nun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı 
vesikalarla teminat ve teklü mek
tuplannı ihale saatinden bir .saat 
evveline kadar Ankarada M. M. 
Vekaleti Satınalına Komisyonuna 
vermeleri. "698,, u8957 .. 

* Beher kllOSUna tahmin edilen fi.-
at 249 kuruş olan 70000 kilo San 
sabunlu kösele kapalı zarf usulile 
münakasaya konulmuştur. İhalesi 

* Beher kilosuna tahmin edilen fi 
yatı 92 kuruş olan yüz bin kilo sa
deyağı kapalı zarf usuliyle müna
kasaya konulmuştur. İhalesi 29 
Birincikanun 938 Perşembe Jriinü 
saat 11 dedir. İlk teminatı 5850 
liradır. Evsaf ve şartnamesi 460 
kuruş mukabilinde M. M. Vekale
ti Satınalma Komisyonundan alı
nır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddele
rinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatin 
den en az bir saat evvel Ankarada 
M. M, Vekaleti Satınalma Komis
yonuna vermeleri. (703) (8962) 

* Beher metresine tahmin edilen 
fiyat 575 kuruş olan 13200 metre 
elbiselik Gabardin kumaş kapalı 
.zarf usulü ile münakasaya konul
muştur. İhalesi 7-12-939 cumarte
si günü saat 11 dedir. İlk teminatı 
5045 liradır. Evsaf ve şartnamesi 
380 kuruş muknbilinde Ankarada 
Komisyondan alınır. Eksiltmeye 
gireceklerin 2490 sayılı kanunun 
2, 3 cü maddelerinde gösterilen 
vesaikle teminat ve teklif mektup 
lannı ihale saatinden bir saat ev
vel Ankarada M. M. Vekaleti Sa
tınalma Komisyonuna vermeleri. 

(700) (8959) 

"" Beher çiftine tahmin edilen fiat 
445 kuruş olan 32000 çift okur 
kundurası kapalı zarf USlıliyle ek
siltmeye konulmuştur. İhalesi 4-
1-939 çarşamba giinü saat 11 de
dir. İlk teminatı 8370 liradır. Ev
saf ve şartnamesi 712 kuruşa An
karada Komisyondan alınır. Ek
siltmeye gireceklerin 2490 sayılı 

kanunun 2, 3 cü maddelerinde ya
zılı vesafkle beraber teminat ve 
teklif mektuplarını ihale saatin -
den bir saat evvel Ankarada M. 
M. Vekiıleti Satınalma Komisyo -
nuna vermeleri. (699) (8958) 

* Eksiltmede olan iş 492 ton Kırk 
lareline ve 123 ton Vizenin buğ

dayının öğütülmesidir. İhalesi ka
palı zarfla 29-12-938 peşrşembe 

günü yapılacaktır. Saat 11 dedir. 
Kırklarelinin muhammen bedeli 
2 kuruş 6 santim, 2 kuruş 15 san
tim de Vizenindir. Şerait ve evsa
fını okumak istiyenler hergün ko
misyonda okumaları ve ihalesine 
taliplerin saatinden evvel teklif 
mektuplannı Tekirdnğında satın -
alma komisyonuna vermeleri. 

(708) (9014) 

1 Mijı-jilmmlııı=-•aad@ 
Muhammen bedeli (29580) lira olan 6000 adet gabyoni (takviye se

peti) 13.1.1939 cuma günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 2218,50 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini ayni gün saat 14 30 a ka-
dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. ' 

Şartnameler 148 kurusa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl
maktadır. C9125l. 

* .Muh~en bedeli 11775 lira olan 10,000 metre yeril emprenye yel
ken bezi ıle _5~?0 metre vagon körükleri için yerli keten bez 22.12.1938 
perşembe gunu saat 15 de Haydarpaşada gar binasındaki satınalma 
komisyonu tarafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ile 883 li-
ra 13 kuruşluk muvakkat teminat ve teklif mektuplannı muht · f 
l ek ilt - - evı zı;ır arını ~ me gunu saat 14 de kadar komisyona vermeleri lazımdır. 

Bu ışe ait şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon ta-
rafından parasız olarak dağıtılmaktadır. (8831) 

Senelik muhammen kirası 120 lira olan Büyükada Altınordu cadde 
si sokağında 389 Met. murabbaı arsa bir sene müddetle kiraya verilmek 
üzere açık arttırma gününde isteklisi bulunmadığından pazarlığa çevril 
miştir. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekli olanlar 
9 liralık teminat makbuz veya mektubiyle bernber 22.12.938 perşembe 
günü saat 14,30 da Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (8913) 

* 
Hususi idnre emekli ve öksüzlerinin 938 yılı üçüncü üç aylıklannın 

verilmesine bugünden itibaren başlanıldığından aylık sahiplerinin aylık 
lannı almak üzere aylık cüzdanlnriYle beraber Ziraat Bankasına müra
caatlan. (9091) 

Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu llô ları 

30 ton yeşıl mercımek 16-12-
938 cuma günü saat 15 te Topha
nede Ist. Levazım amirliği satın
alma komisyonunda kapalı zarf
la alınacaktır. Tahmin bedeli 5325 
lira ilk teminatı 399 lira 37 kuruş
tur. Şartname ve nümunesi ko
misyonda görülebilir. lsteklilerin 
kanuni vesikalarile beraber teklü 
mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona vermeleri. 

(8661) 

* 12 Ton pilavlık pirinç 19-12-938 
pazartesi günü saat 14.15 de Top
hanede İstanbul Levazım amirliği 
satınalma komisyonunda pazarlık
la eksiltmesi yapılacaktır. Nümu
ne komisyonda görülür. İsteklile
rin kati teminatlarile beraber bel
li saatte komisyona gelmeleri. 

(425)(9084) 

* Beş adet büyük ve iki adet kü-
çük bakır kazan 20-12-938 salı gü
nü saat 14.30da Topancde. Levazım 
amirliği satınalma komisyonunda 
pazarlıkla alınacaktır. Tahmin be
deli 247 lira teminatı 37 lira beş 
kuruştur. İsteklilerin kanuni vesi
kalarile beraber belli saatte ko
misyona gelmeleri. (426) (9055) 

"" 170 Ton kok kömürü 16-12-938 
cuma günü saat 11 de Tophanede 
amirlik satınalma komisyonunda 
pazarlıkla eksiltmesi yapılacak -
tır. İsteklilerin kati temi -
natlarile beraber belli saatte ko -
misyona gelmeleri. ( 424) (9083) 

* 2500 aöet çuvalın açık eksiltme-
si 2-1-939 pazartesi günü saat 14 de 
Tophanede Levazım fımirlıği satı
nalma komisyonunda yapılacak

tır. İki adet çuval nümuncsi mev
cut olup birisinin tahmin bedeli 43 
kuruş, diğerinin 53 kuruştur. İlk 
teminatı 99 lira 37 kuruşt!.lr. Şart
name ve nümuneleri komisyonda 
görülür. İsteklilerin kanuni vesi -
kalarile beraber belli saatte komis
yona gelmeleri. (435) (9142) 

* 70 ton kadar yulafın pazarlık-
la eksiltmesi 22-12-938 perşembe 

günü saat 14.30 da Tophanede İs
tanbul Levazım amirliği satınal
ma komisyonunda yapılacaktır. As 
kerl evsaf dahilinde ve çuvo.llan 
iade şartile alınacak olan yuld i
çin isteklilerin kati teminatlarile 
beraber belli saatte komisyona gel 
meleri (431) (9138) 

)#.. 
Amirliğe bnğlı müessesat ıçın 

78 ton kok kömürü 16-12-938 cu
ma günü s~at 11 de Tophanede İs
tanbul Levazım Amirliği satınal -
ma komisyonunda pazarlıkla ek -
siltmesi yapılacaktır. İsteklilerin 
kanuni vesikalarile beraber belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(433) (9140) 

* Orta okullar için kimya aletleri 
ve eczası ile tabiiye ve fizik ders 
üzere açık eksiltmesi 24-12-938 
aletlerinden ikişer takım alınmak 
üzere açık eksiltmesi 24.12.938 
cumartesi günü saat 11 de Top -
hanede İstanbul Levazım amirliği 
satınalma komisyonunda yapıla -
caktır. Hepsinin tahmin bedeli 
2677 liradır. İlk teminatı 200 lira 
77 kuruştur. Şartname ve şekilleri 
komisyonda görülür. İsteklilerin 
kanuni vesikalarile belli saatte ko 
misyona gelmeleri. (434) (9141) .. 

Harita kıtası için iki adet bakır 

TAN 15-1.2:938 ~ 

1939 ~· 
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D i S O N Müessesesi --:;: 
kazan 20-12-938 salı günü saat 1 • 
14.30 da Tophanede İstanbul Leva- • • • ~ • 
zım amirliği satınnlma komisyo - t(\°leıı111 

1 k ·1t . ""1.-c:ll ~ıı nunda pazarlık a e sı mcsı ;:apı- Cinsi mıktan Muhammen B. % 7,5 P": $# 
lacaktır. İsteklilerin kati temın~t- beheri- tutan teminat şekli S 
larlle beraber belli saatte kornıs- Lr. K.r. Lr. Kr. Lr. Kr. ı 
yona gelmeleri. (432) (9~39) Çamaşır kurutma ı adet - - 200- 15 - -Pazarlık 

16 * 2000 ki ve ütüleme makinesi '...G 
2000 kilo kaşar peyniri - Lastik hortum 180 metre 7 50 1350- 101 25 Açık i)te~sf'~ 

lo beyaz peynir 16-12-938 Cuma 1 _ İdaremizin Cibali Fabrikası için (1) adet Elektrikle tJ'l ııoıi 
günü saat 14.15 te Tqphanede le- çamaşır kurutma ve ütüleme makinası ile (180) metre Iiist11" ~ııt'..n 
vazım amirliği satın alma komis- şartnameleri mucibince hizalarında yazılı usullerle satın aıınıı~ıııtBı1"
yonunda pazarlıkla alınacaktır. İs- II _ Muhammen bedellerile muvakkat teminatları }lı ~ 
teklilerin belli saatte teminatı ile ı gösterilmiştir. ~ ii lı~lp 
beraber komisyona gelmeleri. lll _ Eksiltme 30.Xll.938 tarihine rastlayan cuma gu·~deJti 

(4
22

> C
9

0l8) da yazılı saatlerde Kabataşta leva.ıım ve milbayaat şubesı P 

On bin adet yastık kılıfı 16-
12-938 cuma günü saat 14.30 da 
Tophnnede Levazım amirliği satın 
alma Ko. da açık eksiltme ile ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 4200 li
ra ilk teminatı 315 liradır. Şart
name ve nümunesi Ko. do görüle
bilir. İsteklilerin kanuni vesikala
rile beraber belli saatte Ko. na 
gelmeleri. (387) (8700) ,,. 

Bin çift beyaz kadın çorabı 16-
12-938 cuma günü saat 14 de 
Tophanede Levazım amirliği sa~ 

tınalma Ko. da açık eksiltme ile 
alınacaktır. Tahmin bedeli 360 li
ra ilk teminatı 27 lira beş kuruş
tur. Şartname ve nümunesi Ko. da 
görülebilir. İsteklilerin kanuni ve
sikalarile beraber belli saatte Ko
na gelmeleri. (384) (8697) 

komisyonunda yapılacaktır. bede~ 
lV - Şartnameler parasız olara k her gün sözü geçen şu ~ 

nabilir. tlerde Y .... .,Jtı 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saa .ııB ~el? ·I 

7,5 güvenme paralaril~ birlikte yukanda adı geçen komisY0 

ri ilan olunur. (9130) ~~ 

Cinsi Miktarı* Muhammen B. %7,5 5" 
Beheri Tutarı Teminat 

Li. J{r· ı' Kr. Sn. Li. Kr. 
To::? tütün çuvalı 2000 A. 26, 75 535.- 40.12 
200 m/m boy. yuvarlak 
Başlı cıvata 4000 ,, 
3/8 120 " " ,, ,, 8000 " 60 Ki. 440. 33.- ~ 
3/8 Demir pul 12000 ,, 

1 
sıl' 

J - "2000,, adet ince şeyler konabilen standart, nor?';ortJ'lı.ı::ı 
lü toz tütün çuvalı ile Cibali Bakımevine yapılacak pla vııtş" il 
zumu olan eb'at ve miktarı yukarda yazılı yuvarlak başl.ı cı af!' 
mir pul l/XII/938 tarihinde ihale edilemediğinden yenıdell 
pazarlık usuliyle eksiltmeye konmuştur. . latıtld' 

il - Muhammen bedeliyle muvakkat teminatları hızıt 
.. ıııı terllmiştir. ıcsi gı.ı ~ 

Buz Makinesi Alınacaktır 
111 - Pazarlık. 19/XII/938 tarihine rastlıyan Pazar t ctJbes 

l\ ..... b yaa • e zalarında yazılı saatlerde Kabataşt a Levazım ve "u a il"cıııı slı 
ki Alım Komisyonunda yapılacağından isteklilerin %7,S gur· •'6 
ralariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilün olun 

Fethiye belediyesince günde bin kilo istihsal cdi.leb~Ie~ek ~~drette 
ve 231/400 voltluk üç safhalı mütenavip ceryanlı, bılezıklı reJıstanslı 

elektromotörle işler buz makinesi alınacaktır. T&Iiplerin mezkur beledi
yeye teklifte bulunmaları ve tekliflerine makinelerinin hususi ve fenni 
evsa!ını resim ve fotoğraflannın iliştirmelerl. (9088) 

Maliye Vekaletinden : 
1 - 31.Kanunuevvel.937 tarihinde ilan edildiği üzere eski Brons 

beş kuruşluklarla yüz paralıklar ve nikel bir kuruşluklar 31. Kftnunu
evvel 1938 akşamından itibaren tedavülden kaldınlacaktır. 

Ellerinde bu nevi para bulunanlar 31.Kanunuevvel.1938 akşamı
na kadar bilumum malsandıklan ile Cumhuriyet Merkez ve Ziraat ban 
kalarma müracaat ederek mübadele ettirmelidirler. 

2 - Tedavülden kardınlan bu nevi paralar 2257 numaralı kanu -
nun sekizinci maddesi mucibince 1. Kfınunusani. 1939 tarihinden itiba-

ren bir sene zarfında ancak malsandıklnnna ve Cumhuriyet Merkez 

bankasına yapılacak tediyatta kullanılabilecektir. (4964) (8806) 

Cinsi 

Sert lasti~ 
Yumuşak şambre lfıstiii 
Ebonit 

* ~ 7,5 t# 
mikdan Muhnmmen B. ı0 ~ 

300 kilo 
300 ,, 
180 • 

Beheri tutarı µit' 
Lr. Ku. Lr. Ku. 

2.80 840.-) 
2.80 840.-) 
2.80 504.-

2184.- i1'tgf' 
· ve tJ'l I - Şartname ve nümuneleri mu cibince yukarda cıns I' 

zılı kauçuklar açık eksiltme usulile satın alıncnktır. ıarıııd11 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatı hiza flııO 
rilmiştir. errtbC ,0~' 111 - Eksiltme 22-XII-938 tarihine rastlıyan perş ı:ılıtJ'l 1' 
at 14 de Kabataşta levazım ve mü bayaat şubesindeki " ıı' 
nunda yapılacaktır. şubede 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözil geçen ~ 1.6 
bileceği gibi nümuneler de görüle bilir. _ 

88
ttc eleti 

V - lstcklllerin eksiltme için tayin edilen gun ve 5 gcl11' 
venme paralarile birlikte yukarıda adı gecen komisYons 
olunur. (8895) 
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( 8UGÜN·KUMBARANIIA·ATAGAGINIZ·5·KURUS) 

Odeon· No. 5 Odeon· No. 1 Odeon- No. O 

T. İS BANKASI 'nın 
939 KUMBARA iKRAMiYE PLANI 

LiRA MÜKAFAT 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 EylGI~ 
1 lkinciteşrin Tarihlerinde Çekilecektir 

111 ıruı iKRAMiYELER: 11 
1 Adet 2000 Lirahli - 2.000 Lira 
5 .. 1000 il - 5.000 n 

8 n 500 .. -- 4.000 .. 
16 " 250 fi 4.000 •• 
60 il 100 .. 6.000 .. 
95 n 50 .. 4.750 .. 

aso il z~ n 0.%:90 n 

435 32.000 .. ~--~ ----------------------
1 .. .__ ________ ~------•----------------

t\gA• 

T. iş Bankasına Para Yatırmakla, Yalmz Para Biriktirmiş 

Olmaz, Ayni Zamanda Talihinizi de Denemiş Olursunuz. 

' .. - ..... ·~ 

Türkiye Cümhuriyet · Merkez Bankası 
10 - Birinci kanun - 1938 Vaziyeti 

~KTIF. PASJF 
Lira Sermaye 

~ . 
~Satı kilogram 17 ,159.088 
\1p :KNOT 

24.135.1599.05 
14.141.300.-

992.354,56 .\l{I.IK 2. 712.234.11 

Ura 
15.000.000.-

~deki Muhabirler: 
l'flr1ı: lirau 

Dıtlyat Ak~esl 
39.269.25,.61 A.cD n fnkalldo 

Huaul 6.000.000.- 8.712.234.11 

~ki Mubebtrler: 
~ Satı ldloıram 9.054.61' 
~~ tahvili kabil Serbaı 
bit~ler 
tı .. _er d6.Uler " Bor'1a kll
ll.~ bakiyeleri 

~e hlıvlilerl: 

~de edilen evrakı nakdiye 
--qıııtı 

~llnun 6 - 8 lnd maddele
~tevfikan hazıne wafmdan 

tcdi:rat 

8-ecıat OUzdanı: 
~NE BONOLARI 

t.,L C.t.tu SENEDAT 

~ve 'ralıvillU CUzdam 

~ CDcruııde edilen ewaln nak 
...... (di1enirı urıılıtı Esham t'O 

' ...... i'r•bvUlt(itibarf kıymetle) 

83'7.127.57 

12.738.038.33 

2U22.87 

'F.210,057.32 

158.748.583.-

15.287.101.-

75.603.581 ,031 

41.893.751.95 
6.769.064.50 

837 .121 .57 l'edavWdeld Banknotlar: 

Deruhde edilen enaln aatdl71 

Kanunun 6 - 8 tncf maddelm
oe tevfikan bazını tarafından 
dld tediyat 

19.970.818.152 Deruhde edilen enakı nakdiye 
bakiyesi 

Karıılıtı tamamen altm olarak 
Ulveteıı tedavüle vuedil• 

ReeskonJ mukabill ll4veten teda. 
vazed. 

143.461.462·- l'Urk Urası Mevduatı: 
Döviz CBa.hhüdatı: 

Altına tahvili kabil dövizlet 
75.603.581.03 Diğer dlMzler ve alacaklı kll

rını baktyelerl 

.Muhtelif• 

48.662.816.4:1 

158.748.563.-

15.287.101.-

143.461.462.-

19.000.000.-

34.000.000.- 196.461.462.-

21.359.236.92 

3.179.73 
~ 

28.358.249.09 28.361.428.82 

94.018.098.78 

' Crbest esham ve tahvılit 
~"~~: ~-------ı 

·~ l'\ I 

.. ,tırı''e kısa v/ldo ne 
l atı 11~ lJovu uzcune 

b. "ıl~ı 
q uıerınc 

" · "'"" rıar ı "'ll4~. .. 

7.583.~00.-
180.!ll l .83 

1.808.722.- 15,1553.133.83 

4.500.000.-
16.054.267 .62 

C7-•..A- 363.912.460.63 
.&.:.nuu L---- "'kim 363.912.460.63 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren 
Iskonto haddi o/o 4 altın üzerine avanı % 3 

-,_ - ----* -- ----_____ .. _ 
-----...-. ------------------t - --

I 

-----..-~-----

YARIN·KURACAGINIZ • EVİN;TEME(İDİR 
m m - P' p-ııc.w: _.. "• ua 

T. C., 
ZiRAAT BANKASI 

SiGARADAN KURTULMAK ÇARESi !ıaı: :~~=ri,~. 
kökünden keser. 

Sumer Bank 
Karabük De·mir ve Çelik 

Fabrikalarından: 
Fabriliamız ıçrn ISzım olan 40,000 ton kireç taıı· 

nın Irmak • Filyos hattı üzerinde Bahkısık istasyonu 
yakınından ihracı ve Bahkısıkta vagona tahmili bir 
müteahhide ihale edilecektir. isteklilerin tafsilCitı 
öğrenmek ve ıartnameyi almak üzere 20. 12. 1938 

1 tarihinden evvel Karabük Bürosu Müdürlüğüne mü· 
racaat etmeleri ilôn olunur. , ............................ ~ ........ ., 

Sumer Bank 
Karabük Demir ve Çelik 

Fabrikalarından : 
Fabriliamıı için ıaıım olan 6000 ton dolomitin Bar· 

tın suyu boğazında Boğazköyü civarından ihracı, de· 
niı tarlkile Zonguldak veya Filyosa nakli ve vagona 
tahmili iti bir müteahhide ihale edilecektir. lstekH· 
lerin tafsilôtı öğrenmek ve ıartnameyi almak üı•· ı 
re 20. 12. 1938 tarihinden evvel Karabük Bürosu Mü· 
dürlüğüne müracaat etmeleri nan olunur. 

T .. ........._ 
aun'tr •P• •••• 

oldu~~ teaırlalhe
rtr 't.\7ıı;.: &.te ~uı 
•rar •-•",I •n 
bG,Olı faldası ~0-

relılıebln •lı••••• ,•• 
ucun eranm t.n• 
•I• i:;Ja• acu-:C.akl 
lı:OçOlı YlclaJI' 79lıa• 
rıp .., • ..-l•:r• 
o:rnatmal\, llfldlr., 
Ham...a ••ffaf 
-P..t• a1Gre...._ 
.... " kabiliyeti ,,..... 

.,_,ki\ "~· 
arlfllr~ 
Apı .elıtlae &ii'3i° 
1ıenca- ..... ~ye91 

Fatih nllı üçilncü hukuk hl -
kimliğinden: Merkezef. mahalle 
Mevlevihane.kapı caddesi 28 No. 
da oturan müteveffa tramvay kon 
trolü Mahmut yetimleri İsmihan, 
Orhan ve İrfana ayni mahalle ve 
sokak 6 numarada oturan küçük
lerin teyzeleri Münife Dasının 12-
12-938 tarihinden itibaren vasi ta
yin edildiği ilan olunur. 

•·M-e;~;;iiifat "ı 
Cağaloğlu Halkevi arkasında Şeref 

Efendi sokak No. 3 

Malatyah Fahri 
KOLUMBIA 

Plaklarında 

BAYAN SUZAN 
İştrakile okuduğu son 

plajını arayınız. 

17. 51 Q B~ğnm açık 
Bır laf attım 

Ankara Belediyesinden: ı •-m-
Teşrinisanı sonuna kadar tekliflerini vermeleri ilan olunan be- 1 ---• SA Ti LI K 

' ıedlye için alınacak benzin motörm tek ve çüt yataklı iki adet imdadı Müfrez arsalar 
sıhhi otomobili için bazı fabrikaların müracaatı üzerine müddet kanu
nuevvel 938 sonuna kadar uzatılmıştır. Şimdiye kadar tekliflerini ver
mlyenlerin bu müddet zarfında belediyeye göndermeleri ilan olunur. 

"5069,, "9000,, 

Kalamış deniz kıyısında, Müra
caat: Kızıltoprak, Rüştiye sokak 

47 No. da Miço delaletilc-. 

•• • 
muessır KESKİN KAŞELERİ üsütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. sA~!~s.~!~.Arı son derece 



TAN -Grip, nezle, bronşit, baş, diş, romatizma. nevralji, 
kırıklık ve tekmil ağrılara karşı 

·Nı TERCiH EDiNiZ. 
Çünkü bir tek kaşe almakla hastalığı defeder ve ilerlemesinin önüne 
geçmiş olursunuz. Bir tek kaşe 11 Gripin 11 en muannid baş, diş ve 
romatizma ağrllarını, üşütmeden mütevellid sinir ve adale ağrılarını 

izaleye kCifidir. 

Kat'i Tesir Seri Şifa 

15 - 12 - 938 

•Gr?pJn.. hu yağmurlu ve soğuk havalarda v ücudünüzü hastalıklardan 
koruyacak en kuvvetli ifa cdır. 

Bir kaşe "Gripin 11 ~ok kısa zamanda sizi ra~at ve sıhhate kavusturur. 
icabında günde 3 aded alabilirsiniz. 

Her yerde ısrarla Gripin isteyiniz ve 

Gripin yerine baıka bir marka verirlerse 

tiddetle reddediniz. 

Ki$ GELiYOR •••• 
Grip • Nezle • Bronşit • Baş • Diş • Romatizma 
ve üşütmekten husule gelen bütün ağrıl~ra karşı 

en kuvvetli ilciç 

allnabilir. 

tesiri anidir 
Lüzumunda günde üç tane 

Mide ve kalbi yormaz, 
Taklitlerinden sakınınız. ısrarla SEFALIN isteyiniz 

1 lik ve 12 lik ambalaiları vardır. 
SEFALIN '1 bir liere tec:riibe eden onu ısrarla istemektedir. 

- - - - __ , •Dr.SuphiŞenses4 ~ 

l ldruyolları h astalıkl arı mDteh aaııııı 1 
J 

Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Lek 
ler l!Jl"rtım,ıın. Faldrl('rr r>ırn•n~ 

Tel. 43924 

... Üç Ayda Biçki.-

\-\OLANTS[ RAN~ 
1 

UNi N\/. 

Öğretilir. Diploma verilir. Ders- Sah ibi ve Ncşri~·at l\1 uılürü Halil 

Baş. Diş. Nezle, Grip. Romatizma lere Yılbaşında başlanacaktır.Ka Lfıtfü OÖRllÜNCO Gazetecilik ve 

Nevral°1i1 kırıkhk ve bütün ağrllarınızi derhal keser. yıt açıktır. Beşiktaş Dikiş Yur- Neşriyata T. L. Ş. Basıldıjtı yer TAN 
du. Akaretler Dibek So. ı - icabında günde 3 kaıe ahnabilir. - ... ________ _. Matbaası 

. ..... 
Sabırsızhkla Beklenen 9 3 9 Modeli 

Her tiplen mebzulen gelmiştir· 
Radyo tekniğinin taheseri olan bu markayı görmek 

mahiyeti hakkında bir fikir edinmeğe kafidir. 

Umumi Vekili: ABDURRAHMAN IMRE 
latanbul : Bahçekapı Hasan deposu üstünde - T e1efon : 2

3521 

Şeker insanı ayakta tutan gıdaların başında gelir. 
Fakat unutmayın ki her tatlı, ,eker değildir. 

Her §eker HACI BEKiR ŞEKERi olmadığı 9ib1• 

ALI UHi "N . ., 

.. 

HACI EKlr 
.. 1 -Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadı1'D 


