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•• ey içinde Umum Mallarını Tasfiye dolayıalyte bDyOlc ten· 
zllltla aatmaktadır. Her on llra ahı verl,e ayt'ıca bir hediye 
verlllr. 

ANKARADA ÇOK MOt-tlM 1 PARTİ KONGRESİ 
MÜZAKERELER OLDU 

Karabük fabrikan önünde Türk İfÇÜerİ 

41manya ile 
liccri 
ln111ıu~.:uvı ımı3' 

•• ankıJmoDlll fam blr 
Jalclıaf. l~lnde lılemedl
ğ ini ve hlzfm i~ln •mdu
ğumaz neticelerin olcsl
•l vermlye hafladığım 
görüyoruz. 

J 
1 

Carlinsky 'yle Mülakat 

AlınacakParalar iki · 
'1eker ~~afJrikasına 

H asredilecektir 
Carfinksy Bu Hafta londrada Temaslar 

Yaparak Yine Ankaraya Dönecek - Yeni 

Limanların Projesi de Hazırlanıyor l"~: M. Zek~ SERTEL 

ll ... ~ya ile Türkiye arasındak:f 
~ lnünasebatm inkişafı, o vakit Ankaraya gitmiş olan Karabük göre M. Carlinsky Ankarada Ziraat 
,~tı İk:tısat Nazın bulunan doktor müdürü umumisi M. Carlinsky dün Vekili ile ve diğer erkanla, Türkiye-
aht•l!:ı Ankara ziyaretiyle ba.Şlar. bq mühendis M. Edwards ile bera- ye tahsis edilen İngiliz kredisinin tez 

bıtboktor Şaht Bitler Almanyasının her dün İstanbula avdet etmiştir. yidi için temaslarda bulunmuştur. 
'~Ürnessili olarak biitün Orta Av- Kendisinden elde edilen malıimata (Sonu: Sa. 8, ıü. 1) 

~ '9'e Balkan memleketlerini, bu ========================= 

::,_ '"~!l~ d•lk~ = ltalya isteklerinde 
~~() ~akit Şaht"ln muvaffakıyetini 
,, 1?18§tıran Amillerin başında dün- Israr Edı·yor ~Uhranı vardı. 929 - 933 dünya 
~~ büyiik devletlerden birçok
~ fakir düşürmüş, hariçten mal 
Ilı.il 1

Yacak hale getirmi§ti. O vakit 
~~ ltıaddelerimizin çoğu elimizde 
~q lJ, lllÜ§terl bulamamıştı. Dünya 
~~arı kapanmış gibiydi. Dünya 
S .tıının daha ne kadar devam e
' ~ı bilinemezdi. Bizim için hariç
~~~~\'iz almaksızın yaşamak ta 
.\~ Un değildi. İhraç mallanmıza 
~it l>a "eya dünya piyasalarında 
~'lı tbahreç aradığımız o sıralarda 
tıltt. t?ıııa Alınan lktısat Nazın Şaht 

ltalyan Gazeteleri Tarihi Tezler . Yazaral 
Tun us Meselesini Müdafaa 

Londra 15 (Hu
susi) - İngiltere, 
Fransa, İtalya ef
lcan umumiyesi, 
hlla Tunus, Kor
sika, Nis mesele
lerile meşguldür. 

l ....._ U2:··ı Londra gazetele-

Dün Valinin Riyasetinde 
ilk İçtimaını Y apt~ 

ilk Toplantıda Lutfi Kırdar Mühim Bir Nutuk 
Söyledi; Geçen Sene Yapllan işler Tetkik 
Edildi, Kon9re Bu9ün Tekrar Toplanacak 

, İnönü 

Vekiller 
!Heyetine 
Riyaset Etti 

Ankara 15 (Tan muhabirin · 
den) - Vekiller Heyeti saat 
15,30 da Cümhurreisinin riya -
seti altında Ziraat Veklletinde 
toplanmıştır. Cilmhurrcisimizin 
son seyahatlerinde tetkik buyur 
duJdarı meselelerden hükumet 
programına biran evvel alınma
sı lazım gelen işlerin bahis mev 
zuu olduğu muhtemeldir. 

, Toplantıda Ziraat Vekili tara· 1 
1 fından ziraat kongresi ve mem· 

leketin muhtelif ziraat işleri 
hakkında malumat ve izahat 
verilmiştir. 

ç 

Solda Valimiz. Lutli Kırdar nutkunu •Öyler

•aida kongreye i,tirak eden cU:a 

(Yazın H unca sayfad9) 

Filistinde Yeniden 
Hidiseler Oldu 

Bapnüffünün MuhaDflerinden Şeyh 

Mahmudülensari Dün Öldürüldü 
Kudüs 15 (Husust) - Bugün Filis 

tinde bazı mühim htıdiseler vukubul 
muştur. Ömer camii imamlann -
dan ve baş müftü Eminülhüseyn,i 

1 muhaliflerinden şeyh Mahmudulensa 
ri bugün katlolunmuştur. Şeyh Mah
mut, şimdiye kadar bir kaç defa ta
arruza uğramış. ve ailesinden birkaç 
kişi öldürülmüştür. Kendisi de üç ay 
evvel taarruza uğramış, fakat yara -
lanmıştı. Bu defa ise maktul düşmü§
tür. 

Hadise, Filistinde baş müftü Emi
nülhüseyninin ne dereceye kadar ha 
kim olduğunu göstermek itibariyle 
nazan dikkati celbetmiştir. Yuvarlak 
masa konferansına iştirak edecek mu 
rahhaslann müftü tarafından itima
dı halı kimseler olmaları icap ettiği
ne dair esasen mevcut olan kanaati, 
bu hadiseler büsbütün teyit etmekte
dir. Hakikatte Filistin halkı ancak 

(Sonu: Sa. 8, sü. 5) 

. Filütin Mültü•ü Ellaac 
Eminülhü•eyninin Kudü•ten 

kaçarken alınmıı rami 

!\~ U meyin. dedi, ne kadar ma- ri, Fransa Hari-
~. ~arsa ben hepsini almıya hazı- ciye Nazırı M. 
~~l~ı e?1 de buhran fiyatına değil, Bonnet'nin Fran-

Ankara, 15 (A.A) - Reisi
cümhur ismet lnönünün riya
seti altında Ziraat Vekaletinde 
toplanan Vekiller Heyetinde Zi
raat Vekili tarafından izah edil
miş bulunan birinci köy ve d· 
raat kalkınma kongresi içinde 
bulunduğumuz Birincikiinun a
yının 27 inci Salı günü Parti 
fevkalade kurultayının hitamını 1 

miiteakıp toplanacaktır. 1 

ilıl!i!!!!~~~~~!!!i!!!~!!!!!!!!l!!!!!!ifi!i• 
Hatayın Taksimi 

Şayiaları Doğru Değil h fıyatına. sız topraklarına 
~~lit'· 
to~l litı Orta Avrupa ve Balkrın dokunulduğu tak-
ıı..:q,t11ek7tıeri gibi biz de sevindik. dirde Fransanın 
~hııı b~r kurtarıcı gibi karşıladık, silfilılı mücadele-
ltaı tıcari muahedeler yaptık. ye girişeceğini, İn-

~ btıLi • "} k '\ lcı· .,. Almanyanın mtıksadı baş- gı tereye arşı da 
.\ ~a~ Geçen gün de bu· sütunlarda !herhangi tecavüz 
~ıtn - İngiliz rekabeti hakkında vuku~.n~a Fransa

~:\!, /\. ttı Yazılarda izah ettiğim veç- nın butun kuvvet
~. 1~anyd- ~lıtc bir fiyatla mal- lerile İngiltereye 
~ ~ı l"'h ·.; · rd d RomaJa toplanan ltalyan °en...1eri Franm ~ hu ., isan aıtına aldıktan son- ya ım e eceğini o ~' 
dL ha~ları dünya piyasalarına sev- söylemesi İngilte- aleyhine tezahürat yapı~rlar 
"'t tlct adı. Müşterilerimizi elimız- rede çok iyi tesir bırakmıştır. M. da bahsetmiştir. Onun anlatı§llla gö

l. '1e bize borcunu öcliyemi- Bonnet, bundan başka Von Ribben- re, AlmanY.a Hariciye Nazır~ AI-
1 (Sonu: Sa.. 8, sü. 3) trapla n konuşmalarından (Sonu: Scı. 8~ su. 4) 

il B UGÜN 
İkinci sayfada: 

M. Turhan Tan'ın fıkrası: 

Üçüncü sayfada: 
Ömer Rıza'nm siyasi ma
kalesi: Anla~lan meseleler 

Feleiin fıkrası: 

Beşinci sayfada: 
M. Turhan Tan'ın tan"bt 
yansı: Rüyaya uyan ölüm, 
Sabiha Zekeriyanın fıkrası. 

Altıncı ısayfada: 
Eşref Şefiğin spor makaleel 

Türkiye, Hatay Statüsünün Verdiği Hakka 

Dayanarak lskenderun Limanım Tevsi Edecek 

Antakya, 15 (A.A) - Hatay hfi- ğinden haberdar olmadığını söyle
kı1met Reisi Abdürrahman Melek miş ve demiştir ki: 
Dnb. Ajansı muhabirine beyanatta Gazeteler tarafından bu bapta 
bulunarak İskenderun limanının Tür işaa edilen haberler doğru değildir. 
kiyeye ilhakı ve buna mukabil Ha- Hataydakl Türk ve Fransız askeri 
tayın diğer kısımlannın Suriyeye kıtaatının geri alınması için Ankara 
terkine dair Ankara - Paris ve Şam ile Paris arasında yapıtmakta olan . 
arasında müzakereler cereyan etil- (SMM.ı: Scı. 8, sil.' 6) 
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(BUGO N_I 
4nlaşllan 
t.ieseleler Amerikada Tasarruf Haftasının Dördüncü Günü 

f lEK 
Yanm Düdük 
Yarım Tren 

>'azan: Ömer Raa DOCRUL ihtilal Yazan: B. FELEK 

~ansa Hariciye Nazırı M. Bomıet, cu···mhurreı·sı·mı·z ou·· n Bir Manilyah Jıiklyesi okudum: 
t'tansn Parllmentosu hariciye encü- Ol k ...,,, Marsilyah bir Şef dö Gar var. Ya-
"eni. önünde &ünün en mühim me- a c a m 1 f nl istasyon memunı. Trenin hareket 

=~~~~~;!!:!~ ;~v~~ ~:.F::: Mebiko 15 (A. A.)-Troçkl. b. Sokak Sergı·sı·nı· Gezdı· =~~~-::: v~::~ :: 
'-i1ecektir. Ve Fransız topraklanna pitalizmin son derecede hlldm blr va dük ötmflyor. 
"'ku bulacak her taarruz, ailihh ziyete gelmiş olduğu Amerikada bir Görülüyor ki, dfldüjiln içinde uı 
ltı..ıtavemetle karşılanacak, yani bu ihtilil olacağı kehanetinde bulun • fak yuvarlak dtitmflf. Hemen orada-
ttiıden muharebe olacaktır: muş ve kapitalizmin umumi bir her- il~ f 17." J t ~" ' " B • 111 1 k t • ki hademeyi bakkala sönderiyor: 
it 1'1. Bonnet'nin bu noktaya verdi- cümercin mu.'ltaddimesi olan ipiz1ik .l QSQrrU UR Y US Q Ve V UmU U ır l.Y.l emıe e ın _ Git bakkaldan bir 

0
, bezelye 

~ ~;:.::::::ih~:·y!a~~!::: ~=~en aşınmış olduğunu llAve et- Medeniyet Seviyesinin En lgi Miyarıdır,, tanesi setir! eliyor. 
~er~nden herhangi kısmına gös Amerilıa ilıi 1aarp gemi.i Herif bakkala aidiyor ve elinde 
~, ve orayı ~imayı kurmut ise, Ankara 15 (Tan muhabirinden) - nn tçletilmek smetile nemalanmaın, Memleketimizde, memnuniyet ve bir avuç bezelye ile seliyor. Fakat 
~ bu dileği fiil ve harekete lnkı· yaptınyor Cumhurresimiz saat 11,30 da Arttır- içtima! ihtiyaç ta, bu paralann mem in§irahla gördüğümüz tasarruf ha • bezelyeler kabuiu çıkanlmış olduiu 
;:.!_ettiği takdirde İtalya ile Fransa Vaşington 15 (A. A.) -._B. ~oose • ma ve Yerli Malı Kııllanma Haftası leket fktıadiyatnda verimli ıaha.lall- reket ve faaliyetleri, Cümhuriyet re- için hep yanın. 
"-atııda bu yüzden harp baıbyacak veltin yeni sene içinde mümkun °1 - dolayısile sergi evi önibıdeld llOkak da kullamlmasını Amirdir. jlminin nimetlerinden biridir. - Kabuklu bezelye bulamadım. 
"-~tarafın mukadderatı bu harbin duğu tak~irde her biri kırk beıer bin sergisini ıereflendirmiflerdir. Cum- Arttınlmuı istenilen meballğin, Tasarruf sandıklan henüz lifi Marsilyah: 
'eticesine bailı olacaktır. ton hacminde olacak ild sattı harp hurreisimiz sergi ile yalandan alA- tasarruf sandıklan memurlan tara- derecede inkişaf edememiş olmakla - Zaran 7ok! cliyip bir tanesini 
"· Bonnet'nin bu noktayı bu tekil· gemisinin inşasını emretmek tasav • kadar olmUf, bilhassa milli kalkın- fından tasarruf edenin ikametglhm- beraber milll bankalar ve bu meyan düdüğün içine koyuyor ve üOeyinee 

t. tavzih ettiği sıralarda Mister vurunda olduğu haber verilmektedir. mayı tebaıilz ettiren grafik ve tab- da tahsili, tasarruf cüzdanının mu- da diğerlerine tekaddüm eden İş b~ tren hareket ediyor, fakat ikiye ~ 
~berlain de diğer bir noktayı EJen, hariciye müte,an lolarla meşgul oJmUflardır. bir 1 in blok edilmesi kası, tasarruf ıandıklannın da hız- IUnfip yansı istasyonda kalıyor. 
~ etti ve İnKilterenin alac:aiı ile ~Örüftii ayyen zaman ç e metlerini ifa eylemek suretiyle ta • Çfinldl düdük yanm olunca, tesiri 
-_,.eti anlattL Vaşington 15 (A. A.) - Hariciye Diba lH!Tllen konlerana yani, cilzdan hesabının yalnız par_a sarruf edilen paraların milli ekono- de yanın oluyor. 
~ Chamberlaln İtalya tara- müsteşan B. Vellev, B. Edeni öğle .Ankarka, 15 .A.A.) - Türkiye Z~ yatınlıp 0 hesaptan milddetin h~ miye naklini azami itina ile temin ey Bu hiklye demek istiyor ki; la 
11..... _-::: Akdenisde atatiikoyu detlt- yemeğine alıkoymuştur. İki devlet a- raat Bankası U. Müdür muavini bu tamından evvel :ıı~d- çe~:em:, !emişlerdir. yarım olunca vazife de yanın olur. 
~ mahiyeteJd her hareketin İn- damı, beynelmilel vaziyet hakkında akpm 22 de radyoda söylediği nu- ::ı::.:1:ı m':k~ ve ::nç = Milli ikfıaat glbıfJ Bu sıralarda şehrin muhtelif çarp 

e tarafından derhal clcliyetle uzun uzadıya förüpnüşlerdlr. tukta ezcümle demiştir ki: ' Tasarruf Haftası münasebetiyle yerlerinde biqey gözüme iliıiyor: 
aö le ki •--ılt - lfk tasarruf sandıklan muhtelif "-1.a Y me e ....._. e- B. Edenin ziyaretinin Amerikan Memleketimiz.de son senelerde go-

1 
rd uvaffaki 

1 
dün Yüksek tktısat ve Ticaret mek- Birçok diikkinlar ikiye bölünüyor 

~ Akdenisde statilkoyu defiıti- ve İngiliz demokrasileri arasındaki rülmekte olan refah artıpnın ehem- memlekete e m yete tat - tebinde bir milll lktısat günü tertip ve ufalıyorlar • 
.. ~etleri, Fransa derecesin· anlapnayı ıalaha yarayacağı tahmin miyetll bir kısmımn, halle arasında blk edilmektedir. edilıni§ ve mektebin konferans salo- Dilfilnilyoram: 

~ brp vuku bulmut saya- edilmektedir. tasarruf itiyadmm inldpfa başla- Tasarruf sandıklannm, mevdu• nunda bir toplantı yapılmıştır. Acaba; bu dfikklnlann yanya M-
~ mı1atmıt obeyor. Bunan aebe- masından ileri geldiğini söylemek ta yüksek faiz vermeleri halkı ta - Mektep müdürü Profesör Şükrü IUnmesi keselerin ufalmaaından mı? 
~-=-~~:ı:: = Fransa • Suriye lbmıdır. sarrufa tepik için ba§lıCa unsur - Baban günün ehemmiyetini anlatan İnsanlann ufalmanndan mı? 
~~.Bu ytbclen Mı.ter Tasarruf masraf yapmanm zıddı lardan biridir. bir nutukla toplantıyı açmış, bunu tnaan mahna ctlce mı olur? 
~berlain nutuklanmn hlrlnde Muahedesi delildir. Tasarruf, masrafın en lü- Hem faiz haddini yüksek tutabil- müteakip iktısat doktoru Muhlis Ete Zannetmem. Meputiyet devrinin 
~ ile Phma aruuıdakl mtl· zumlu zamanda ve en uygun pkil· mek, hem mevduat sahiplerine kat't Osmanlı İmparatorluğu iktısadtyatı- bldayetlerinde eskiden Ticaret " 
~\etlerin hukuki taah8tler fev· A --o-- de yapılması demektir. Bugünün bir emniyet verebilmek için tasar • nm bir yan müsteml~ke iktısadlyatı Nafıa Nnarett ismiyle idare edilen 
~ _ olcluiana anlatmqtı. Mister yan MecDslnde Bu fuzuU masraflannı bertaraf edebil· ruf mevduatının muayyen bir kıs- olduğunu tebarOz ettıreret Cümhu • nezareti İttihatçılar ikiye bölerek Ti-. 
~lain daha evvel hukılkl va- mek, yannın zarurl masraflarını rlyet iktısadiyatı ile mukayeseler caret Nezareti, Nafıa Nezareti nam-. 
~de balı etmlt ve İtalya tarafın- Muahe(lenln TasAine yapmıya imkAn bahşeyler. Ancak mının, bazı memleketlerde hattA ta- yapmı, devlet lktısadfyatınm biltçe- lariyJe ild milstakil nezaret haline 
~ J.ir teeınib vukau talr:dirfnde tn- itiraz Edil• böyle bir itiyat iledir ki nefılmlzıe mamının, devlet eshamma yahni • ntn varidat kmnından finame edil • lı:oymUflar. Bunu siren bir meraklı 
~ Fnmayı mtldafaaya mee- olan itimadı takviye ve iktısadl va- ması iltizam olunmaktadır. Bu su • dllfnl ve bankalardaki tasarruf he - at o aman mebus olan merhum U-
~ ~ anlatmqtı. Bukuld Paris, 15 (A.A.) _Ayan Harici· ziyetimizde salAh elde etmlf, istik - retle, bir taraftan, tasarnıf sandık - saplanmn ehenımfyetinl kaydetmif- beydullah Efendiye nmıur. 
~ bu ımlıiyette oldufuna her 'f9 encümeninde Bergon ve Haye, bali emniyet altına alJnıf bulunu - lan, halkın mevduatına en emin ve tir. .. - Efendi! Şu Dd it bir aıHa ve-, 

~ IGJ'Ol'da, falı:at menfaatlerin Fransız. Suriye muahedesinin tasdi· yoruz. Medent ve fonne blr insana faydalı blr plasman bulduğu gibi, Halk Sandıgı bugün a~yor tek bir nezaretle gül eı'bi ldaN ecli-
,~. Te bir tehlikenin Jkl tarafı kine itiraz etmişlerdir. yakışan hattı hareket te budur. diğer taraftan, devlet de, mevduat- İsta:lbul Halk sandığı bugun saat lirken ne diye ikiye ıu:ırdınız ca~! 
k,.'1111 derecede te}Jdit etmesi, ali- Bergun, bu muahedenin tudlklnin Binaenaleyh tasariııf etrbiyesinin tan toplanan paralan müsmir saha- 11,30 da merasim1e açılacak ve m:u- Masrafı arttırmanın Jİmdl mım 
~ blrletlk harekete "8Vlı:et· ~mdi memmsizfadulunu sö;y:lem!§. en )ilcükY•stan-b.aılanım. bilhas- :1atda kuD1Jımak .fırsatını-Ye mbn- amel9'e .J>qlayacaktır. Sandıp a - mıydı! 
.._ "1ıa11~ .._ iki nokta- • •- • ı uid ~ 't••· .-....-. ~llJlihafJa ~ lan ınebatflln ırimn elconoın~ - m~e b'll •'bil ~- Jnte7.d~ ftfqdl .ı,: 
f._ ... .._ __ ... ed t• 14_d Haye, Suriyede manda rejlmfnln ru bir fikir edlnmet pek fazla şa- tanlmasuıı temin eylemtı olur. ze gelmesi beklenen iktısat vek Pek haklıs A 

1
_. LIL._ t....:--W en ne ıce 8ŞINK ır. da d x.... Fr idare- . . . . . h. - ını:ı z um. 1U11 

~ tanfmdan Akclenis atattilı:o- ft doğru n or;~ .. ya ~ yanı arzudur. Suretı umumıyede esham ve tah- Şakır Kesebır nyaset edecektir. a · bir nezareti idare ed~bilecek kUTV t-
~ ~ bir tecavtls, hısDten ainln ipkasmda ısrar eylemı~. Tasarrufun b~, phs! men~aate vilAt mıktan, kısaca yaratıcı tasar • tısat vekilinin bu münasebetle küç_?k te nazır bulamadık. Eldeki namz~-
~ müavemetl ile lı:arp- Bu iki ayan azasının mutalealan taalltik eden, dığerl içtimat ihtiyaca rufun vüsat ve fiimulü, o memleke - esnafın kalkınması işi ilzerlnde hu - terin hepsi yanm nezaret kuvvetm-

B~ Num Bonnet'ye bir met- cevap veren ilrl cephesi vardır. Şah- tin medenlyat aevfyeslnbı en lyl kt\metin aldığı tedbirleri izah eden de idi. E, bir nezarete ild nazır koy-
~ Lh .... _ t:a-• "'---- K tapla blldlrllecek 'ft hGk6mıettaa d- .t nzl,.thı icabı, arttmlan parala- miyarıdır. bir nutuk söylemesi muhtenıeldtt. mak ta mflmkiln olamadı. Nezareti 
l~ ._... .. _ uuya, .& --., 0~ ratle bir karar tttfhazı Jsteneeektlr. 
'-="-1'I. diye nthnayft1er yaıpm•lı:la Encümen fevkallde toplanarak Ddye bllclllk. Bir yarım nazır yansa-

~ daha tan derecede tlviaat Harici N yakın k Al y h de 1 e ç• d K 1 m, hlr bqlı:a 7anm nazır da 8teJd 
..... ~-- bu taJeplerdea TU leleri rak=m izaha~in~7. man· a u ı en ın e o era =e= ettik. diye Dfikteli 1dr 

... ~ Tans ftllalre ne ı.era- cekttr. -- -- ' D Ce 1 SalcJını Var Nasıl yanm insan tek kona, tek 

~ ~ dfier talepler, .., .. 79- Macar·ıstanda 0•• n za annı bacaktı demek değilse kn~n ..ıun s ~ muharip halı:ları ve- Hükumetimiz Bir Milyon da tice demek delildir. Zaten btl-

~ ee:-:7:.:. ::-:c: Nyazi T,ezahüratı Odemegv e Başladılar Santimetre Mikibı Atı = ::.-· iri - -- pt.. 
~erl arhlı: tehdidi altında 
._ ..._ olnu,a mechr edenlı: lapan- apı amıyor Göndererek yardım Etti Manisa v alisi \ ~-= l'ranlı:onun saferi Buctape,ıe. 15 CA.A.> -Macar Na- Fransa Hariciye Nazın Müstemlekelere Yahudi Ankara. 15 cA.A.> - Şiddetli bir 
~ lılt ktir. İtalyamn 111- z1 fırkuı tefi mebuslardan Bubayın "" salgın halinde devam eden kolera 
,, talebi Habet merkezi Adlaa- 1 birinctklnunda nazllertn yap!Dlf ol Muhacir Kabul Edileceğini Bildirdi hastalılh dolayısile Çin hükUmeti ·-
' kaııdenbe ballqan Clbu- dukları bir nümayif esnuuıda zabı- && 

~ 4di.ababa demhyolu hattım tanın nazilere dürüştane hücum ede- Londra, 15 (Husus!) _ Almanya- Bu lel'!Daye, münhasıran Alman- p yardımında bulunulmuını istemi§ 
C...~ B h t --- 1 t afm k ahudi w•--' ve bu talep hükUmeti~ memnu-~ t..... • 11 a ~.numız ar ar - rek bunlardan 56 kişiyi yaralamış ol- nm Londra sefarethanesi kltibi Von yayı ter: etmif olan Y m" ~ 
~~ve Adluıloa~ da ... -klinde zabıta aleyhbıde it· Rat'ın Lebll bir~ Yohudl tara- lerine lohata edlleeektlr. niyetle brpnarak, Çine kolera apn 

_,,. ~ tlllı:esi 1 Clb ti _. .. r- Alman eli gönderilmiye başlamifU. Aldığımız 
o an u ye hamlar ileri sürmek suretile istizah- tından katli üzerine ya, ken Londra 15 (A. A.) - Avusturya - maldmata göre, Sıhhat ve ı~mai mu 

tadır. ltalyan matbuatının ta bulunmu•- dahili- nazın da bu- memleketinde yaşıyan Yahudilerden dan gelen ve 350 çocuktan mürek - .,H 
t...-:""I g• 1--...:ıı Cib 70 

.,- avenet Vekileti tarafından Ankara 

---0--

Pazartesi Günü Yeni 
Vazifesine Baılamak 

Üzere Maraıtan 
Ayrılıyor 

...._, ure son zaman ..-ua u- na cevaben bu kabil nümaylfler ya- bu bAdisenin intikamlDI almıya k8- kep olan üçüncü mülteci yahudi ço-
~ aleyhinde bir takım tahri· pılmasmın Macarlstaiıda memnu ol- rar vermif ve Almanyada yapyan cukları kafilesi Parkestone nhtımm· merkez hıfzıssıhha müeaeseainde ih- Marq 15 (TAN) - Manisa Valllit.._ "hıae olmuıtur. Veba tahriki· muma binaen bunlann her zaman Yahudileri 80 milyon tn~ lirası da karaya çıkmıftır. ~ edilmekte olan kolera apsından ğine tayin edilen Osman Şahinbapn 
~ ..... ek llzımdır. Onun için pddetle tenkil edileceğini söylelDif- nakit cezuına mahk<ım etmiştL .Bu-
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otlan çocuğu Lowestofta git. bugüne kadar Çine gönderilmlf olan emri gelmiştir. Osman Şahinbaş Ma-

~~bu demiryolana sahip ol- tir. IÜD bu nakit cezasının ilk tabıtinl ,_, rdlr Geri kalan kız -·'lrlan qınııı miktarı bir milyon aantimet- raştaki valiliği çok kısa bir zamana 
~~ de mUmkiinse Cibutiyi öedemek günü idL Ödenecek para- ;:: urt kam ~=-. re mlkAbma varmış bulunmaktadır. inhisar etmesine rağmen büyüklü 
;~ .... -.ederek Şarki Afrikada !tal- y d M h nm miktarı 20 milyon İngiliz liruı lerdirrco pma g Çinlil • bi allala küçüklü bütün Maraf halkına ken-
~iyetlni sağlamlamaktır. f. ar Jma U taç idi. Yani verilen cezanın dörtte biri • a yenı r muv yet dini sevdirmiş, Maraştan aynlışı da 
~ tlçfinctl bir talebi de Silveyt •• J ldl. Yahudilerı bu cezayı nakden ve- kazandılar bu yüzden bütün MaraşWan müte-
-~ • hisse sahibi olmak ve Universite iler receklerdi. Nakitleri olmıyanlar el- Bagv datta"' Şangklng, 15 (A.A.) - Teahhür- essir etmiştir. 
~ ~ ile yaptığı mUnakalAtı -o-- lertnde bulunan hille 1e11etlerinl, ak lerle alman haberlere göre, Şantung Osman Şahinbaş köylii dostu idi. 
~ 1 htla yapmaktır. styonlan vesa1re)'l bu if için tefldl kıyısında mefbur Uyaz istaayonu o- Maraştald memuriyeti esnasında her 
~--.,lelerin de ltolav kolay hal- Rektör Ankarada olunan bOroya vereceklerdir. T k•f + lan Tslngtae Çin çeteleri Jirerken kese karşı mültefit. davranmış, hiç 

L. ., tc1nnıtyeceği belli . deflJdl. • I I BUl(in bu prt1ar altında cezanm e V 1 a Çbı tayyareleri de buradaki Japon kimseyi incitmemişti. Halkın işini 
~ t.ı..: llllıayet buhranm mflhım Yaptığı T emaı ar a kıtaatlDI muvaffakıyetıe bombarc1ı - kendi iflnden üstün tutarak çalışan 
~--:_~ ceflrdiif göze çarpmak- ilk tabltl toplanmıftır. y ı d man etmlflerdlr. Osman Şahinbq §e?'efine muallimler 

tahavvül ise siiphe yok ki yardım lıini Halleti Yahucll muhacirlerinl barmdınnak a p 1 1 ,... ı......_.ıi ile parti ve diğer teşekküller tara-
~ki ban, lehindedir. m..ıest ,beynelmilel mühim bir me- ~.,.. AT-ı fmdan hergün ayn bir veda ziyafeti 

Ankara, 15 (TAN Muhablrln- lele o~ her yerde bUis mevzuu Bağdat 15 (A. A.) - Devletin em- Şungktng, 15 (A.A.) - Çbı ajan- verilmektedir. 
• den) - Birkaç ~denberi .fehrimiz.. olmaktadır. Dün Mösyö Bonnet, ha- niyetine brp komplo yapmak suçun 

11 
bildiriyor: 

stanın Ankara de bulunan rektör Cemil Bilsel maa- riclye encümenine verdiii ma16mat dan tevkif edilen -'--'wetler, 193'1 le Çin -zeteı-a '1 klııunuevvelde Osman Şahinbaş yeni vazifesine 
rtfle üniversiteye ait lf1er h•klnnda- meyanında bu mesele ile meuuJ ol-

1 
., __ zund --::-1~&~-"'-"• lan •- .. u, başlamak üzere Pazartesi günü Ma-D -· +· ·r or ki u y Del o.cı.uaıU a o uun.uw..., o Avam kamarasında Lord Plymouth raştan ayrılacaktır. Bütün Maraşlı-~ - e«JI§ ırı ıy temularuu bltirmiftir. niVSll- mUf, ve l'nınsanın lnglltere gibi a- general Bekir Sıtkmm yakmlann - tarafından Çine ihracat kredisi veril lar valiyi uğurlıyacaklardır. 

~·ıs (A.A.) - Efganistanm tede yardıma muhtaç talebeler m• huc:llleri mastemlekelerin! kabul et- dandır. Bunlar, evlertnde mevkuf mesl imklnları ve Va§lngton mu
~.!_ b~Y'ük elçiliğine tayin edi· selesi de halledilmiş bulunmaktadır. mek yolunu tuttuğunu toyleml§tlr. bulunmaktadır. Aralarında sabık hedesi önünde lngilterenın Amerika 

....._~--~eki büyük elçisi Sultan lsveç• Krom Satacalız * m6dafaa nazın Mahmut Şeyh, gene- nmktntn ayni olan hattı hareketi hak 
~ ~ bu akşam bir veda su- Ankara, 15 (Tan muhabirinden) - Londra, 15 (A.A) - Yahuclll.- ral Bekir Sıtlaııın aabık yaveri yüz - kında yapılan beyanatı iyi karpla-
"~ ~ir. Şark kromlan Tiirk aııoııim firketi, tahsis edilmlf olan "Baldwin Serı- bap Ali Halis, sabık Londft atate - DUflardır. 
~-~ l'eaıninde Başvekil Celll Ba İsveçe mühl mmiktarda krom stoku mayesl,, nln icra komitesi, bu _... mlltteri albay Şakir vardır. Baroya h milhtm Çin gazetelerinden blrl 'tut Ye Vekili Saracollu, kor- aatmat Oaere mftatentta bulunmak mayeıdn AJman,.,a nakil helrlnn. mensup bet klfl de mevkuf bulun - olan Ta..Kuııc- Pao pzeteıdne töre, 

hazu. bulunmuftm. tadır. daJd pJlalan tebip etmektedtr. matt.hr. ın,ntere .,. Aımrtta Japc1D7& QW'l-

ne tazyik yapmak için hakikaten teş 
riki mesat edebilirlerse, uzak doğu
dalti vaziyet derhal başka bir şekil 
alacaktır. 

Gazete, İngilterenln Japon sinizm 
ft ltlWsirlzlltıne daha ne kadar ta
htJD!Dll edı ı ılflll mıenls ecltJo&'. 



. . 
~ah.k:errıelerde 

Sinema Taklidi 
Yaparken Katil 

Olan Çocuk 
Dün Asfiye Mahkemesinde Sorguya Çekrıdi 

Ve Ağırceza Mahkemesine Gönderildi 
Amerikan filmlerinde g~rdüğü bir ı maddelerin çerçevesini aprak ağır 

eşkixalık rolünü taklit ederken arka- cezalık mcvat arasına giriyor. Mah
daşını tabanca ile öldüren ve Fer:f.. kemenlzhı bu davaya balmııya sali
köyde 86 numaralı evde oturan Teo- hiyeti yoktur, dedi. 
dos oğlu Jozefin muhakemesine dün Davacının avukatı Mahmut ise: 
ullye üçüncü ceza mahkemesinde - Ben davacı avukatı olmama 
ba~landL rağmen bu davanın ancak mahkeme-

Suçlu on yedi yaşını henilz bitir- nlzde görülebileceğine kanilm çocu
mişti ve mevkuftu. Yanında avukatı ğun anuı, babası ve kardeşi tartı te
vardı. ÖldilrdilğQ arkadap ayni. ev- essürlerinden, acılarından ölümün 
de oturan elektrikçi Paril idl kıakançlık neticeal olduğunu iddia e· 

Varislerini avukat Mahmut temsil diyorlar, dedl 
ediyordu. Suçlunun avukatı da müddelumu-

Dün mahkemede &en çocuğun ba- minhı isteğine f(>yle mukabele etti: 
ban Dimltri, anuı Romadl, kardep - Bu hldise tedblrsWikle dol
Teodoksiya ve amcasının otlu Andon mu§tur. Kılkançlık filin yoktur. E
Seriko şahit olarak dinlendiler. suen polis ve müddeiumumilik ifin 

Ölenin annesi hiç durmıyan göz- kaza olduğunu tesbit ettiler ve mah· 
yaılan arumda §Öyle tehadet etti: kemenlze öyle gönderdiler. Ben ayni 

- Oğlumun katili olan bu çocuk, zamanda müekkillmin kefaletle tah 
bet senedenberi bizim evimizin üs- liye edilmesini isterim. 
tündeki bir odada kiracı olarak otu- Mahkeme mü~akereye çekildi. Dos 
ruyordu. Kunduracı çırağı idi. Ana- yayı ağır ceza mahkemesine veril
sı aşçılık yaptığı için her gün eve gel mek üzere müddeiumumiliğe gönde
mezdi. Benim ölen Parisim de elek- rilmesine karar verdi. 
trlkçi idi. Çok ve çok kazanan bir ço
cuktu. 2,5 ay kadar evvel saat yir
mi sularında odmızda oturuyordu. 
Yukan katın merdiven ba§llldan bir 
ıslık çalındı. J ozef, Parsı çağırıyor -
du. Oğlum yukanya çıktı. İki daki
k uonra pati diye bir ses i§ittim. Bu 
sesten sonra da bir gürültü oldu. Ben 
bunun tabanca sesi oldujunu san
mamıştım. Yukarıya koştum. Bir de 
ne göreyim. Yavrum yere yıkılmlf, 
gözünün altından kanlar fı§kınyor -
du. Oğlum tabanca ile vurulmuştu. 
1.tstüne kapandım, haykırdım. Ağa
l?eysi eeldi. Polise ko§tu. Yavrumu 
apfıya indirdik. kapının ~niiııde can 
v~fti..X.ukan1a çıktığım zaman Jo
zef: 

lir Hırsız Tevkif 

Edllcl 
Dün Ereğlili Halil oğlu Kadir ia

minde bir hırsız tevkif edilmiftir. Ka 
d1r tuhaf blr tekilde yakalanmıftır: 

Fatihte Fazlıpap caddeainde kah
vecilik yapan Mahirin bir gün oda
sıııdan bazı etyalar çalınmlf, Mahir
de bu hırsızın tekrar ziyaret etme11i 
ihtimalini düşünerek odasına çıkan 

merdivenin basamaklanndan birine 
gizli zil tertibatı yaptırmıştır. 

Bir müddet sonra da bu tertibat 
sayesinde hırsızı yakalamıya muvaf
fak olmuş ve polise teslim etmiştir. 
Kadir yaptığı hırsızlığı itiraf etmek
tedir. 

--o-

lir istimlak 
SahtekCirlliı 

- Onu ben öldürdüm. Sinema tak
lidi yaparken tabanca patlad, diyor
du. Sonra da öğrendiiime göre, J o
zef oğlumu kıskançlıkla haset neti
cesi olarak öldürmü,ıür. Jozef çok 
lşnbeldi. Haftada ancak iki gün ça
bfmıya eider, diler ıünler haylaz, 
haylaz gezerdi. Hatıl bir IÜD anası Dün asliye ikinci ceza mahkcmc-
ona çıkıfırken: sinde varissiz olarak ölen Ahmede 

Bak ait arsayı yeni sebze hali yapılırken 
- Paris ne çalıfkan çocuktur. sahte vesika ile belediyeye satarak, 

Bir avuç para kazanıyor, dem1ft1. 
1fte Jolllf, kend1aine daima 6rnek parasını çektikleri iddia olunan yet-

olarak eösterUen ollwna t .. in ı..ı- lm miş yaşında Kayserili Mehmetle A
ı. ..... _.. ~ .,...u narkilot ve Madam Eftalyanın mu

POLiSTE ~ 

Sabtkalı Bir Gece 
Hrsm Y akalandl 

İki aydan be
ri Be§lktaı ve 
Balat tarafla -
nnda gece hır -
azlıklan yapa -
rak bit çok ev
leri IOydufu hal
de bir türlü ele 
geçiril e m 1 y • n 
Bulgaryanm Kır 
cali ~uabasın -

Sabıkalı Abtli dan Mümin oğ -
lu Abdi, dün Emniyet tkinci şube i
kinci kısım memurları tarafından ya 
kalanmıştır. 

Emniyet müdürlüğünde cepleri a
ranan Abdinln üz,rinde maymun -
cuk, hırsız fen eri ve saire gibi bir 
çok aletler bulunmuştur. Abdi bu -
gün adliyeye teslim edilecektir. 

Beı Kiıi Birbirlerine 
Girdiler 

Haydar caddesinde oturan Kasım 
kardeşi Hüseyin ile komşuları Vey -
sel, Numan ve Haydar arasında kav
ga çıkmı§tır. Hepsi de birbirlerini 
dövmıiıler ve tatla yaralamışlardır. 

Suçlular, cürmü mefhut mahlte • 
mesine ve yaralılar da hastahaneye 
götürülmüştür. 

Eıya Çalarken Tutuldular 
Fenerde Çarşamba caddesinde Ve

linin dUkklnından sigara vesaire ça
lan Şevket ve Diyamandi suç üstün
de yakalanmışlardır. 

*Vatman İbrahimin idaresindeki 
106 numaralı Maçka - Bayazıt tram· 
vayı Harbiyede yoldan çıkmış ise de 
biraz sonra raya konarak seferlere 
devam edilmi~tir. 

* Sürücü Ahmedin idaresindeki 
2241 numaralı yük arabası Unkapa
nından geçerken birdenbire tekerleği 
çıkarak devril~iş, arabacı bacağın
dan yaralanmıştır. 

Sanat Mektepleri 
Mezunları Kongresi 
Türkiye Sanat mektepleri mezun

lan ~tyettnitı l8M11k kongrest E
minönü halkevlndA ı~tAnbul San-.. 
mektebi müdürü Yusuf Ziya Etima
nın riyasetinde toplanmıştır. 

Cemiyet reisi doktor Hafız Cemal 
Lokınanheklm, cemiyetin bir tarih
çesini yaparak sanat mekteplerinin 
memleketin sınat ve iktıaacll kalkın
masında mühim bir rol aynadığmı 

söylemiş ve cemiyetin bir senelik fa
aliyetini kongreye bildirmiştir. 

Hesaplar tetkik edilerek tasdik e
dilmiş ve yeni idare heyeti. azalıkla
rına Sırrı, Yusuf Demirsen, Özdöl, 
Sadık Ilgın, Halil İfD'len, Ali Karput, 
Lokmanhekim seçllmi§lerdir. 

'r A N 

DÜNYA BU YA! 

Kasap· Et Derdinde; 
Koyun Can Kaygısında 
Müveddetin Sevgilisi Fransuva da Tabancanın 

Nere Patlamadığını Merak Ediyor 
Salı akpmı Bahçekapıda Hacı Re-

cebin dükkinında ıeçen tabanca ile 
cerhe te,ebbüı hldisesi gün geçtik
çe daha meraklı bir mahiyet arzet
mektedir. 

Dün de, Parla, Müveddet ve Mar· 
garita isimlerini taşıyan vaka kah
ramanının en son nişanluıı olan l''ran 
suva :ile görüştük. Daha iki ay evve
line kadar karısı ve çocukları ile ol
dukça mesut bir yuvaya malik olan 
bu genç. bize şöylece anlattı: 

- Bundan iki ay evvel Uzunköprü 
kazasınm elektrik şebekesini kuru
yordum. Karım ve çocuklarım var
dı. Bir gün kasabaya seyyar bir ti
yatro kumpanyası geldiğini ve artist 
leri meyanında güzel bir kız bulun
duğunu söylediler ve bu kızı o kadar 
methettiler ki, çok yorgun olmama 
rağmen ne olursa olsun ben de gidip 
görmiye karar verdim. 

Fakat keşkl gitmez ve görmez o
laydım. Çünkü daha ilk gördüğfun 
dakikadan itibaren onu anlattıkların 
dan daha çok güzel bulduğum gibi 
birdenbire onu sevmeğe başladığımı 
anladım. 

Gözlerimin önünde karımla çocuk 
lanmın hayallerini görüyordum. Bir 
an için buradan, bu tehlikeli muhit
ten uzaklapnak, ihtiyacım duydum. 
Fakat buna imkan yoktu. Çünkü ka· 
dın sanki benim içimdeki fırtınayı 

hissetmiş gibi gülümsiyerek bana ba
kıyordu. 

Bu davetkar tebessümler karşısın
da tamamen irademi kaybettim ve 
tiyatronun paydos olmasını bekle -
dim. 

Erte11i gün Uzunköprü istasyonun
da Müveddetle baıbaşaydık. Bana 
genç kızlık hayatını ve bir gence na
sıl uyup dört sene beraber yaşadık
tan ıonra gencin maddi menfaatletl 
u~nda kendisini silkip attığını an
latıyor, 1iıçKıra i111r~ı.ra u ı • .> u ;.ı .... 

- Margarita, dedim. O genç seni 
atmış ise, ben tutacağım. Binaena
leyh müteessir olma. Bütün hayatımı 
sana vak!edeceğim. Sana layik oldu
ğun mesut yuvayı kuraca~m. Eğer 
bana itimat edebilirsen benimle be
raber gel, seni 1stanbula götüreyim. 

Margarita, bu teklimi derhal ka
bul etti. Ertesi gün beraber İstan
bula geldik. 

lira para ne tabancam1n yer:lnde bu
lunmadıgını gördüm. Biraz etrafı a
raıtırdıktan sonra yeri deği§tirilmi§ 
olan parayı buldum. Fakat taban -
cam yerinde yoktu. 

Bunun için ertesi gün müddeiumu 
miliğe müracaat ederek (122179) nu
maralı tabancamın çalınmış olduğu

na dair bir istida verdim. Hali hazır
da muamele görmekte olan bu isti
da, müddeiumumilikte 11577 numa
ra ile mukayyettir. 

O gün ve ertesi gün Margarita or

tadan kaybolmuştu. Nihayet vaka gü 

nü kendisine Tophanede tesadüf et
tim. Bana: 

- Tabancanı ben aldım, fakat bir 
kaç gün sonra iade edeceğim, dedi ve 

ağlamıya başladı. 

İki gündür, nerede olduğunu sor
dum: 

- Bunu şimdilik sorma. Fakat o 
genç bana ne yaptı biliyor musun? 
Guya ben kendisine tabanca çekmi
şim, diye beni mahkemeye verdi. Ö

nümüzdeki cumartesi günü hapis o
lacağım. 

Tabanca sözünü işitir işitmez ça

lınan tabancamı hatırlamıştım. Er
tesi sabah eazeteleri okuduğum za
man bu tabancanın bana alt olduğu
nu anladım. Yalnız şimdi o tabanca
nın nasıl olup ta ateş almadığına hay 
ret ediyorum. Ben ekseriya taşr 

dolaştığım için bu tabancayı yanım

da taşır ve dağlarda, kırlarda şura

ya, buraya endaht ederdim. Bunların 

hi~ birisınde de ta!:.4.rı.:snın patlama

dığını görmemı~t!m. 

Sizi daha ziyade me§gul etmemek 
içi~ ~~ade ~~rseniz bu~dan son~ 

rasını da hulasaten anlatayım. Salı 
akşamı ı:sacııga çekııen taoanca t>enım 
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DALGA UZUNLUOU 

Cuma, 16. 12.1938 
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'1'. '/;, Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 JC1'• 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes. 20 

'J'llt'k' Öll• n91rlyatı: Saat 12,80 Müzik ( s,ıf 
çe eserler). 13 saat Ayarı ve haberler. 1cJI" 
Solist konseri - Pl. 13,30 - 14 Muzllc < 
band - Pl.) ~ 
Akıam neırlyıtı: Saat 18,30 'il' 

(Türk müzltl incesaı. fıslı). 18.4:1 J:C<>!.. 
ma (Spor faallyeUcri). 19 Muzi!c (r ... 
tar - Pl.). 19,15 Saat ayarı ve ha~ 
19,25 Miltlk (İnce saz faslı). 20 ?d • 
(RiyaseUcumhur ftılrmonik orkes~ ...ı 
Şef: Hasan Ferit Alnnr). 1 - La Ka.rı1''~, 
Rumen - uvertür - (Berlloz). 2 - ~)· 
No. 1 - MH bemol majjör - (BO 1Jfl' 
3 - Le Prelüd - (List). 21,10 Müzik <Şi)J. 
bur, kemençe, ney). 21,30 Konufl"Oa: )fil' 
ri1 Saracoğlu (Hariciye Vekili). 21,45 (!Ct' 
tik (Şarkı ve takslm). 22,15 Milzlk 
çillt orkestra): .-l)o 

1 - Semi.rantlı - uvertür - R? 
2 - Suvenir dün nill dete a 1' 
(Gllnka), 3 - Serenata amoroza <eec:-
4 - Noris sül - (Torjussen). 5 - şsıı (13"" 
parol - (Çaykovsld). 7 - Manon -
'er). - • _ _.. 

23,15 MQzflıc (Romana ve belllW,;a.-
23,45 - 24 Son h•!'erler ve 7arın)d 
ram. 

SENFONiLER: -.i 
21.10 Viyana: Senfonik konser (..,... 

hoven). 22 Stutgart.: Senfonik korısd' 
"1Al'IF KONllRLIR: ıot""_ 
7.10 Berlin kıH dalgası: Net'ell -"" 

(8.15: Devamı). 7.30 Kolonya: Sabııh ; 
seri (8.10: Devamı). 9.54 Berlin kll' ~ 
gası: KlAsik küçük konser. 12 S~ 
PlAk. 13 Berlln kısa dalgası: Hafif tr 
(14.JD: Devamı). 1s.ıo Bilkreş: J01t1

1
s,d 

kestrası (13.30: Konserin devamı)· ıfJ' 
Berlin kısa dalgası: Askeri bando~ 
Könlpberg: Eğlenceli musiki, 17.411 ~ 
kısa da.1,gası: İş sonu konseri (18 50 1 of 
18 Mil!no: Hntlf musiki kon.eri~ 
Bi1kreş: Orkestra konseri. 18.50 ~ 
Muhtelif plAklar. 19 Kl!nlgsbetı= ıf. 
ko~ 19 Peşte: Çigan orkes~ '
Parla P, T. T.: Konser nııkllı ıe.ı ,, 
reş: Rad70 orkeıtrası. 19.30 Stuıprt: ,,. 
kerl bando. 19.35 Bilkreş: orıcfıst:tt' ıfO' 
Varşovn: Kanşık musiki. 20 :Uypıll~ 
el havalan. 20 Viyana: BOyfik ~ 
20 Bedin Xı.ııa dalga!!: Askeri b 10 ~ 
80 Stutrart: Orkestra konJerl. 21• ~111• 
lin orta dalıuı: İki bandonuıı ıJI ~ 
~1.15 Bükreş: Stüd70 orkestrall· 2 ~ 
nlh: Yeni musiki.. 22 Kolonya: ı..eo t'!1 
orkeııtra~. '2 MIHlno; .. n .. ı..estr,!l...... ..A' ,,.,,. ıuuıım. ~Jıczy·ırn1.....,lt'"~. Si 19 .,...._. 
bur,: NordUcht'ln eııerlerlnht'I\· ~ ~ 
lin kıll dalgası: KilçQk artııtl.k ~eti-~ 
30 Parls P. T. T.: Orkeıtra koni~ 
Peşte: Askeri bando. 23.40 I< 
Eğlenceli musiki. ~ 

O~EfllALAfll, OP!R!TLE~ D tp~ 
20.30 Peşte: Opera piyesi. 20 5 , _I 

Mukopıl'nln cCıvılleria Rutdcaı; çr., 
rası (Pl~k). 20: Berlin orta d 1'11

1~ operası. 20.10 Kolonya: Sesli filr!\ ~ o.ı; 
operetlerden parçalar. 21.!0 Flo;ı~ı 
ra piyesi. 20.40 BOkreş: Masc:ı- I>" 
pcrasmdan parçalar. 22.40 Bil 
ise• operasından parçalar. ,,r_ 

ODA MUSiKiSi: ,st0-.1 
19.20 Br~lau: Hatvtg trıyoıu~ıd.t r 

lln orta dalgası: Yeni oda m 
~&6M9· Nihayet o gün bu kJakanç-
lığını gizliyemiyerek yavrumu ta - h:tk.emliğine dün devam edildi. YENl NEŞRIY AT: 
banca ile öldiirm\ittür. Bu J,_, ild İddiaya göre, hldise töYle olmuş-

İstanbul tarafında bir ev tuttum, 
Margarita ile buraya yerleştik. Bu 
kızın yüzünden Uzunköprüdeld işi
mi de yarıda bırakmıya mecbur ol
muştum. Halbuki tesisatı yapan şir
ketle ifi bitirmelt üzere mukavelemiz 
vardı. Çok geçmeden noterlik vası
tasile protesto çektiler ve 738 lira 
tazminat verdikten sotıra yakayı Itur 
tara bildim. 

kaybolan tabancamdır. Bunu Marga
rita benim evimden almı1tır. Onun 
maksadı Sadığı öldürmekti. Fakat 
öyle zannediyorum ki, Margarita ta

bancaya fişekleri koyup kapatırken 

heyecanla onu biraz fiddetle kapat
mıı ve bu sırada horozun ucu kırıl
mış olacaktır. Maamafih ben bunlan 
söylemekle Margarltadan usanmış ol 
duğuma veya onun aleyhinde söz söy 
lediğime zahlp olmayınız. Ben yalnız 
hakikatı anlatıyorum. Onu hata çıl
gın bir aşkla seviyorum. 

Çünkü ben onun için bir yuva boz 
dunı Şimdi o da benden uzak1c1şırs1 
benim anık eski yuvama\n harab~ 
kri üzerinde f er1at eı:ien bir Day
lt~ştan ne farkım kalır?,, 

lerinden. 1' 
REllTALLIR: ~~ 

.. __, tur: 
sene evvel anuının 95 lirasım da çal- Anartilos ne Madam Eftalya seb-
JmftL ltenclishıdm hesap IOran ana
llllı da bir gün tabanca ile kovala _ ze halinin yerinde sahipsiz bir aksa 
llllflı. Blr gün de elinde tabanca ile bulunca bunu belediyeye satmak is
eve geldiğini görenler de vardır. temtşler ve Kayserili Mehmedl bu-

Parilin babam da ayni tekilde ve- larak onu Ahmet gibi göstermişler 
hadet ettl Amc '-1 ve paralan almışlardır. 

asının °6 u IUnlan Mehmet kendisini mildafaa eder-llÖyledi: ken: 

- Ben Parisin yaralandılını ve öl - Bay refı, benim adım Mehmet-
düğünü görmedim.. Beni 10nra çağırt ttr Ahın d -.

1 tılar. Bana o vakit Parlsin sinema de' dQkk:ı ea&. Benim Beylerbeyin 
taklidi yaparken wruldutunu 16yle- anın vardı. Bunlan sat-
mlflerdi. tırmak içln ftmdi yanımda oturan 

· suç ortaklanma müracaat ettim. Ca-
Reis phide kanaatini de sordu o: hU oldutum için bir mn~rı bulma-
- Bir kaza eseri oldutuna kanHm, tarını s&yledim. Benden nnfus klğl-

dedl dımla 1kt fotolraf istediler. Ben bun 
Kardep Teodosya ise bildiklerini lan Verdim. Sonra nüfus kllıdmu 

anlatırken: aldım. Fakat fotolraflarınu unut-
- Ben odamda oturuyor, Erzlnca- tum. İfte bu fotoğraflarla beni yet

na ait bir elektrik pllnı hazırlıyor- mtı tene sonra Ahmet yaP?IU§lar ve 
dum. Yukandan biribiri ardınca iki belediye meclisi aza11ndan İsmail 
aes geldi. Ben tabanca sesi oldutunu 81tkıyı da parayı almıya vekil tayin 
sanmadım. EvvelA annem çıktı. Hay etmlfle. Belediyeden parayı çekmtı 
kınnca ben çprtım. Kardepmt kan- 1er Benim bundan katiyen haberinı 
lar içinde gördüm. Eczaneye kQ'8 - yoktur, dly~u. 
rak polise telefon ettim. Ben gidince Diğer suçlular da hldlieyl tnlr 
kardeşimi aptıya indlrmltler ve &1- ediyordu. Muhakeme phitlerin ça
müştiı. Joıef ben vurdum, diyordu. tınlmaaı için bafka bir güne bn-a-
0 kardeşimi çekemedill için öldür- kıldı. 

müştür,, diyordu. lu da llr laıkaıı 
Reis zabıt kJ.tibine phidin poliste Sahteldrlık yapmak suretile be-

ve istintak hakiminde verdiği ifade- ledlyenin binlerce liruuu dolandır
ııni okuttu.Orada"çekemediğl,. kaydı dıklan iddia edilen kahveci Sotiri, 
yoktu. Reis bu ifadelerinin hangisi - Maryora, Yusuf&Jd Bayramt>llu, Ma
nin doğru olduğunu sordu. Şahit §im teo ve Anıelosun muhakemelerine 
diki ifadem doğrudur, dedi. d?\•am edildi. İddiaya göre, Belediye 

Şahitler bitmişti. Müddeiumumi '"enibahçede stadyom yeri it;in em-
Hicabi iddiasını sôyledi ve: lik ve arazi satın alırken bunları Ma-

- Son şehadetlere göre hldlse as- dam Kristina ile varislerine ait boı
liye ceza mahkemesinin 16recejl tanlan sahte llmühabe!'le belediyue 

Havacıhk ve Spor 
Havacıbk ve spor mec:muuının l.klnel

teşrin nOshım, Ebedi Şefimiz Atatilrknn 
ölilmQ münaıebetile tevkalftde olarak: Çlk

mıştır. Bu nüshanın en büyük humslyets, 
Atatürkiln gözlerini hayata yumduğu 10 
1klnclteşrln tarihine alt yaprağın siyah bit 
klişe halinde kaba çıkarılma11dır. Bundan 
başka siyah kabın arka tarafı, Büyük Şe
fin gençlile hitabesi., ikinci aayfaaı da bü• 
yQk mikyasta renkli bir resmlle süslen
mektedir. 
Mecmuanın diler ıayfalan da yine BO

yillc Ölilnün bllhaaaa havacılıla olan all
kalannı gösterir en canlı reaimleri ve Re
islcümhurumuz ismet İn6nil ile olan arka 
dqlıklannı tebarüz ettiren resimleri ve 
tarih! cenaze alayına ait en hazin tablo
lan ihtiva etmektedir. 

Deniz - Türk Ticaret Kaptan n Mı
kinlsUer Cemiyeti tarafından çıkarılan bu 
mecmuanın 42 inci sayısı intişar etmiştir. 1 

Yeıtl Birlik - Bu •ençllk, killtQr ve sa
nat mecrnuamun Jkhıci ıaym çıkmıştır. 

Varlıkk - Bu fikir mecmuasının ıso 

uncu ~sı çıktı. 
ÇıOır - Bu :ftJdr ft ıencUk nıecmuası

nın 73 ihıcQ sayısı cıkmıştır. 
TDrklye BlbllyoarafyHı - ıcmtor Ba• 

kanlıtı Buma Yazı ,,. Resimleri Derlem• 

Birkaç gün 11onra gizlice Sadığa 

uğrıyarak Margarita hakkındaki fi· 
kirlerini sordum. Bana çok iyi ce -
vaplar verdi ve kendisi ile derhal ev· 
lenmeml tavsiye etti. Bunun üzerine 
ben de buna karar verdim. Fakat, 
bundan zavallı karımla çocuklarımın 
hiç haberleri yoktu. 

Nihayet mahut tabanca hAdlsesln
den birkaç gün evvel bir akşam eve 
geldiğim zaman evde Margarltanın 

da bildiği bir mahalde saklı olan 400 

ş. s. 

VEFAT 
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakillte

ıi eıtoloji ve ambrioloji doçenti iken 
iki yıl evvel Efganistan Tıp Fakülte
si profesörlüğüne gitmiı olan sabık 
Kastamonu mebusu merhum Bay Ha 
san Fehmlnin oğlu doktor Edip Sü
merkanın kısa bir ha!talığl müteak1p 
vefat ettiğini teessürle haber aldık. 

11.15 Berlln kısa dalgası: . JI'~ 
şarkılarından. 18.20 Be~d·, ~tJ' 
şarkılar. 19.15 BUkreş: Wagner 1~ _1.1 
nndan. 19.10 Bari: Arap şar:ı,: ~;,.. 
Hambu1"1: Şarkılar. 19.20 MO tıc ,,.....-_., 
musiklsl. 19.80 Frankfurl: ff• ~ .,.r 
21.10 Milnlh: Btahamı'ın fll1'';, ı5 P' 
23 Pette: Viyolonsel konseri• ~ 
grad: Şarkı konseri. 23.15 ıto 
man konseri. 

DANI MUSiKiSi: ~ 
11.10: uypz1.ı. n.10: Monfb. ~ 

TIPE8Atl DftA~ ~ 
16 - lZ - ga8 '°" aksamı saat afi 
VINDSOR'11~:1 ~ 

KADINL oOV' 
llTIKLAL CAl .. ~.tl, 

KOM sol "' .,. .... 
18-12-938 c:ama gtlnQ a)qalDI uı:P'rP J' 

DAMA ÇIKMIŞ BİR G ___; 
• 25 senedenberi bütün İstanbulda g~aterilmlf olan flUmlerin•._. ...... _....._.__.._....,,..,,.__.-.-...-

Umum hasılat rekorunu kırmış olan ~_......-_. • ' 

Aşkın Göz Yaşıarı 
Tirkçe Sözlli ve Arapça $arlnh Filf\ll 

TAKSiMSJnemasıttın 4 ncüBafta 

YURDDAŞ: -o11 

Taıarrufa ria11etin ilk ıa;:, 61 'j 
ler ıahibi olmaktır. Kile'~ I" 
sapnı evdir. Kuovedi .,,. 
reçel ve fW'Upıur. :JSkotl~__.J 

uıu..ı ıcutV~ 
~ 

DirektarlQG, ıtsa 8911..t TQrkiye Blbll- olarak büyük bir muvaffakıyetle devam ediyor. 

7-oeraf>'--uını-•d•a•n•••e•tmlştlr---·---- İlll9' Bu film BOMAN FİLİM Şirketi tarafından ifletilmektedlr. _.. _/ 

---------------~---------------------------------------------~----------------~· aatmıflar ve paralarını da almıflar- ....-

:;rB~ ~~u:.~ :ıı:: "Q SAllA1 
~EE~S ÇAHBAPÇAVUŞLAR ·pf' 
~ı!"1!:::mı.=!!79 ':~ HAYDUTLAR ARASINDA .. S~bJ< 
lebil~ bildirildiği için kndislnln o Ô o ·· ··ııneınif ~ 
zorla getirilmesine karar verildi ve T R K Ç E S Z L muva~~~~yetle b' 
muhakeme kanunusaninin on doku-
zuncu l[Ününe talik edilcU. 

• 1 
1 
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TARİHTEN Y AP ·RAKLAR 
~TAN~ 

Gündelik Gazete 
-0--

TAN'ın hedefi: Haber· 
de, fikirde, h•rtefde 
temiz, dOrDat. umlmt 
olmak, karlln ııazeteel 

olmıya c•ltımaktır. 

ABONE BEDELİ 
Türkiye ~nebi 

1400 Kr. 1 Sene ~800 Kr. 
750 ,, 6 Ay 1500 .. 
400 ,, 3 Ay 800 ,, 
150 ,, 1 Ay 300 ,, 

MUletlerarası posta fttJhadına dahil 
olmıy8IJ memleketler tçtn abon! 
bedeli milddet ııırasiyle 30, 16, 9. 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir · 

Adres değiştirmek 25 lruruştur 

Cevap için mektuplar 10 lrun11-
luk pu1 llAveııf IA7.1mdır. 

, ~~~~~ -~-~~~~i ] ı ..................... . 
Bu Kıymet Fazlası 
Kime Aittir? 

Eminönfl meydanı açılmıya bat
ladıktan sonra, evvelce arkada ka
lıp ta kıymeti düşkün olan bina ve 
arsalar birdenbire kıymet kesbetti
ler. Bu kıymet artııı Sultan Haına
truna, Bahçekapıya kadar sirayet et
ti. Bilhassa ön safa ve meydana dü
şen arsa ve binaların kıymeti birkaç 
nıisline çıktı. Evvelce on liraya kira
lanan yerleri şimdi yüz liraya kira
lamak mümkün olamıyor. 

Bu kıymet fazlalığı kime aittir? 
Bu arsa ve bina sahiplerinin bu faz
la kazançlarında hiçbir rolleri olma
mıştır. Onlar belediyenin '8hrl imar 
için sarfetiği paradan, yaptığı feda
karlıktan istifade etmektedir. Bele
diyenin parası halkın parasıdır ve 
ondan herkesin milsavi surette isti
fade etmesi lAzımdır. Ba istifadeyi 
Yalnız Eminönü sahasında bulunan 
enılik ve arsa sahiplerine bir hak 
lrihl vennek donu ddiLllr. • 

Fuac ne yapalıpı, diyeceksıniz. 

Bu adamlara büyük bir piyanko düş
lniiştür, onlann bu ikramiyeden is
t'fade1erine m8.ni olmak mümkün 
değildir. 

Doğru, Fakat buradan alınacak 
dersle, ileride yapılacak istimlakler
de bunun önüne geçmek mümkün
dür. Şehrin imarına daha yeni baş
lanmıştır. Daha birçok yerler istim
lak edilecek, birçok cadde ve mey
danlar açılacak ve bütiln bu saha
larda bulunan emtak ve arsa sahip
leri şehrin imar faaliyetinden istifa
de edecektir. 

Bizce şimden sonraki istimlakler
de takip edilmesi lizım gelen metot 
iti olmalıdır: 

E111inönü meydanını misal olarak 
•1alıın. Bu meydanın genişliği pllnı 
"e alacağı şekil evvelden tesbit edil
bıiştir. O halde meydan açılınca han
ti bina ve arsalann bu meydandan 
istifade edeceklerini istimlakten ev
-.el tayin etmek mümkündür. Bu 
t.kdtrde, meydan açılmış gibi farze
:~rek, meydana nazır olacak olan 
b.•na ve arsalan istimlak etmelidir. 

llnlar, zaten arkada bulunduğu için 
~Ynıetaiz emlak ve analardır. Yok 
lllllıasma istimlil: edilebilirler. Son
~ bunlar yıktınlıp yerlerine bele
d Ye tarahndan, plina uygun şekil
'-

8 :tnodem binalar yaptırılır. İnşaat 
qı~ 

••nciye kadar ortada kalacak olan 
;:11Iakin ergeç yıkılacaği halk tara
f bdan da anlaşılacak ve bu sebeple 

1 
8 herkes vaktiyle kendisine yer bu
~p buralardan uzaklancaktır. O va· 
~t bu emlaki yok pahasına istimlak 

1 in Ylkmak milmkiindiir. Bu suret
._" henı bugün sokağa atılan büyiik 

"

11 
.. l\ tasarl'Uf e4'ilm1~ olacak. hem de 

l'kn" . 
l>ııı ' " evvel,,,. helf'-'·~·P t""n'1nd1tn 
ta tı•ı .. ,lnn ve krvm" ti l-l'""""nhire ar
)i~~~ o1an h;,.. ~1(',. bf'1,.11;ye ;~;n hü-
~ hi.,. varMa• kAvtu:ılZt nla ... aktır. 

bı n,. tarz j-;fimliikin bir fa:ydası da 
bı el>dan arıhr a<'ı1maz planın tamıı
dt eıı. tatbikine imkan hAsıl olması-•. 
ta!İJndi Eminönü meydanı açıldık
iti b~llra meydana bakacak olan es
tlıt 11181ar ne olacak? Bunların plana 
hf'l'l el te111tz, muntazam ve modern 
J.el:~ llp haline gelmesi için senelerce 

eııtek lizım nlecektlr. Meydan 

ROYAYA UYGUN öLOM 
S araybumundan Marımaıraya 

doğru gidilirken Ahırkapı 

fenerine varmadan evvel kale du
varına dayanmış kule gibi bir yer 
görülür. Güzel kesme taştan ya -
pılmış ve üst tarafı işlenmiş olan 
bu öksüz kule, bir zamanlar İs -
tanbulun en zarif binalarından ve 
hatta şaheserlerinden biri sayılan 
Sinan paşa köşkünden arta kal
mış yegane yadigardır. Biz yadi
gar dedik. Fakat hakikatte o, öl
dürülmüş ve yok edilmiş bir san
at bediasının kopuk koludur. Gü
zel san'atlara ve güzel eserlere 
Saltanat devrinde yapılan suikast
leri hatırlatır. 

Sinan paşa, üçüncü Sultan Mu
rat ve üçüncü Mehmet za -
manında beş kerre sadrbarn 
ve beş kerre de serdar olmuş, 

Osmanlı imparatorluğunun mu -
kadderatı üzerinde müsbet ve 
menfi büyük roller oynamış, Ye -
meni alıp Tunusun Türklüğe bağ
lılığını kuvvetlendirmiş ve dok -
san yıl yaşamış bir adamdır. Ü -
çüncü Murat tarafından ikinci de
fa olarak sadrAzam yapıldığı sıra
da {1588) efendisine hulQ.s çak -
mak istedi, bu köşkü yaptırdı. E -
ser, mimarbaşı Davut ağanın yap
tığı plana göre inşa edilmişti ve 
gerçekten bir san'at incisi halin
de vücude getirildiği için yerlile
ri de yabancıları da süreık:li hay
retler içinde bırakmıştı. Meşhur 

tarihçi Selanikli Mustafa efendi 
bu mimari bediadan bahsederken 
şöyle diyor: 

"999 {M. 1590) şabanında köşk 
tamamlandı, yapı işinin bittiğini 

gösteren altın alemleri takıldı. O 
kadar güzel, o derece süslü idi kf 
gören gözlerin kamaşma.masına 

imkan yoktu. İçerisi çinilerle mü
zeyyendi. Tavanlar, duvar -
1ar yaldızlı nakışlarla pı -
nl pınl parlıvordu. Her tarafa i -
ı-.._ .... u,.n, alı nı~n uuıaıuer seru-
miş ve bütiln köşelere kat kat sır
ma ve dizi dizi inci ile süslenmiş 
yastıklar serpilmişti. Murassa ve 
mücevher top avizeler, aynalar, 
bu akıllara hayret veren süse baş
ka renk, başka zevk veriyordu." 

Yine bu müverrih, Üçüncü Mu
radın köşke ilk gelişini şöyle an -
latıvor: 

"Bahar mevsimi ve gül, kiraz 
zamanı idi. Padişah, Topkapı sa -
rayından atla çıktı, köşke doğru 
muhteşem bir alayla revan oldu. 
SadrAzam, alayın hareketini du -
yar duymaz selimi destar ile se -
lam mevkiinde el bağlayıp durdu, 
hünkann görünmesile beraber ko
şup müıbarek rikabına yüz sürdü, 
piyade olarak önüne düştü, gümüş 
asasile rehberlik eyledi, köşkün 
merdivanına gelinince padişahı 
koltukladı attan indirdi, ayağın 
öperek tekrar selAmladı, meydan
da kurulu sayebana götürdü. 

"Üçüncü Murad köşkün güzelli
ğine hayran olmuştu, memnun ve 
mahzuz bu güzelliği temaşa ediyor 
du. Sonra yüzünü sadrazama çe -
virdi,, "Nolaydı, şu köŞk sarayı -
mızın içinde yapılmış olsaydı" 
dedi!,, 

Sultan Murat işte bu köşke 
sık sık gelirdi, şarap içerek 

ve saz fasıllan yaptırarak eğlenir
di. Ara sıra yine ·burada zi
yafetler verirdi, cirit oyunla -
n yaptınrdı, kayık yanş -
lan tertip ettirirdi Gözdelerile, 

açılacak, ve manzaranın çirkinliği 
devam edecektir. 

Halbuki yukardan beri izaha ça
l•ştığımız metotla hareket E'cHli.,.'le, 
m.eyıfan a~ıldıih zaman bu çirkinlik
ler kalknu' bulunacaktır. 

Bu metot belki meydanlann açıl
masını, caddelerin genişletilmesini 
biraz geciktirebilir. Fakat temin e
decefi fa;\·dnlar o kadar çoktur ki, 
kaybedilecek zamanı beleKan mabe
lağ telifi edebilir. 

Bu sayede de hflktmeün ve bele· 
diyenin fedakirlığından hAsıl olan 
kıymet fazlasından yine belediye ve 
«lolayısiyle bütün ıehir halkı istifade 
etmlf olar. 

............. . ........... . 
jYazan: M. Tu~han_Tan 
: Bimarım Ey Ecel Bu Gece Bekle Yanım Al 
• : Cananımın Emanetidir, Gel de Canım Al 
• 
: Bir gece bu ıarkıyı söyleten Üçüncü Muradın göz-

:
• leri dolu dolu idi. Saraya dönerek yatağına girdi 
• · ve ertesi sabah ölü bulundu ve teneılre götürüldü ........................................... 

hasekilerile de; yine bu köşkte de tatbik olunmasını temin ede~ 
halvet alemleri kurduğu - hem de di. Ayni zamanda kendisi de şa -
bol bol - vakidi. raptan, sazdan, rakstan ve aşktan 

Onun eğlence takımı mükem- azami mikyasta zev'k hissesini 
meldi. Köçek, çengi, sazende, ha- alırdı. 

nende !kümeleri arasında maska- Bir gece o, yorgun ve bitkin ya-
ra cüceleri, üsta soytarıları, çeşit tağına girdi, sızgın denilecek bi -
çeşit hokkabazları ve san'atlann- çimde uykuya daldı ve bir rüya 
da mahir dalkavukları vardı. Bun- gördü. Guya Kanunt Süleyman ile 
lan hazan dövüştürür, bazan sö- bir mecliste !bulunuyordu, yanın -
ğüştürürdü. Ve bin türlü oyunlar da Sultan Murat, saray adamla -
icat ettirerek eğlenirdi. Fakat en nnda olup İştipli diye anılan bir 
sevdiği adam saatçı Hasan idi. şeyh vardı ve bunlar Kanuninin 
Onu kendine sırdaş ve adeta ar- heybetinden titreşerek ayakta he-
kadaş seçmişti. Haremdeki kadın yecan geçiriyorlardı. Sultan Sü -
kavgalannı, gece nöbeti yüzünden leyman; vur patlasın, çal oynasın 
çıkan gürültüleri, birbirini kıska- düsturuna göre tertip ve idare olu-
nan gözdelerin saçsaça ve başba- nan bir devrin ne sefil tezahürlere 
şa gelmelerinden doğma gülünç kaynak teşkil ettiğini hiddetli hid-
hAdiseleri hep ona anlatırdı. Hatta detli anlattıktan sonra yüzünü Ha-
gönül esrarını da bu sadık nedi - sana çeviriyor: 
mine açmaktan geri kalmazdı. - Dört siyah, sekiz benekll, 
A~ işlerinde kendisile istişare e • kırk ta beyaz koyun buldurun, 
derdl kurban edin! 

Saatçı Hasanı bir aralık imra - Diyor ve gözden siliniyor! 
hor yapmıştı. Sonra mertebe- Boyacı Hasan, ağır bir kibusa 
sini biraz daha yükseltmek istedi, uğramış gibi ter içinde uyandı, 
herife vezirlik rütbesi verdi. L.t- Sultan Süleyman tarafından ida-
kin o devirde vezirliğin kıymeti ma mahkum edildi~ini tevehhüm 
henüz yüksekti ve bir veziri sade- ederek uzun bir telaş dakika!n ge-
ce dalkavuklukta kullanmak müın çirdi, sonra bu rüyayı efendisine 
kün değildi. Bu sebeble saatçı söylemek lazım geidiltini hatırla-
Hasan paşanın da rütbesile müte- dı, divtte ve kAğı.da el attı, uzun 
nasip bir işe konulması gerekti. bir tezkere karahvarak kıs~avı 
Sultan Murat sırdaşından ayrılmı- hik~ve etti ve tezkereyi padişaha 
ya bir türlü nza göstermemekle yolladı. 

beraber kanun hükümlerini ilk Sultan Murat zaten vehham 
lahzada ayak altına alamadı, nedi- bir adamdı, bovuna kuruntu !!'e-. . 
mini Diyarıbekir valiliğine yolla- çirirdi. Sadık nediminin gördüğü 
dı. Fakat çok geçmeden - ne paha- rüyayı haber alınca renk Tenk ve-
sına olursa olsun deyip - onu iş himlere kapıldı, neş'esizlendi ve 
başından aldı, İstanbula getirtti, rüyanın görüldüğü zamanı - uzun 
yine eski vazifesine geçirdi. itinalarla - tahmin ettirdikten son 

İşte bu saatçı Hasan, Sinan paşa ra saatleri saymıya başladı . Ka-
köşkü Alemlerinde Sultan Mura- nuni Sultan Süleymanın elli ild 
dın daima yanında bulunurdu, eğ- koyundan bahsetmesini mAnalı 
lence programlarmm madde mad- buluyordu ve o sayı De kendi öm-

rünün günleri arasında bir müna
sebet buluyordu. 

Bir gün bu endişe ile geçti, ikin
ci gün "de o suretle atlatıldı, fakat 
rüyanın görüldüğüne hüktnolun -
duğu zamandan elli iki saat geçer 
geçmez padişahın midesinde bir 
ağn yüz gösterdi. O, basit bir ha
zımsızlık eseri de olması mümkün 
görünen bu arızayı mahut rüya -
nın neticelerinden biri olarak te
lakki ediyordu, telaş gösteriyor -
du. Ayni zamanda bir felaketten 
korunmak çarelerini de arıyordu. 
Bu kaygu ile hemen saatçı Hasaıu 
çağırdı: 

- Tez, dedi, dedemin emrini 
yerine getir. Dördü siyah, sekizi 
benekli, kırkı beyaz olmak şartfle 
elli iki koyun al, Eyüpte kestir, et
lerini fukaraya dağıt! 

Bu işin yapıldığı kendine ha
ber verilir verilmez mide -

sindeki ağn durduğundan vahi -
mesi de işlemekten durdu, neş'esi 
yerine geldi ve saatçı Hasana gü
lümsiye gülümsiye ikinci bir emir 
verdi: 

..:._ Sinan paşa köşküne gidece -
ğiın. Yürü, git, meclisi hazırla! 

İkindi üstü oradaydı, büyük bir 
iştiha ile içmeğe hazırlanıyordu. 

Fakat midesindeki ağn yine taze
lendiğinden yüzü ekşidi, neş'esi 

kaçtı, içine garip bir korku çöktü. 
Bununla beraber saraya dönmedi, 
yerinde kaldı, ve saz heyetinden 
hüzün verecek bir 'beste terennüm 
etmelerini istedi. Onun sazende -
lere fllllU veya bunu okuyun de
diği duyulmut değildl ömrllnde 
ilk defa olarak böyle bir teklif ya
pıyordu. Sazendeler biraz §8.Şll' • 

malda beraber hemen emri yeri
ne getirmişlerdi: 

B'.krıanm ey ecel bu gece bekle 

yanım al, 
C•nanımın emaiaetidlr, pi de 

camnı al.. 
diye başlıyan şarkıyı okumıya 
başlamışlardı. O, dalgın dalgın bu 
nağmeyi dinlerken bir gürültü 
koptu, köşkün camlan kırıldı ve 
arkasından ikinci bir gürültü du
yuldu, binanın temelleri sarsıldı 
ve hünkar telaş ile bağırmıya kcr 
yuldu: 

- Bu kAflr yoksa yıkılıyor mu? 

Meğer İskenderiyeden gelen 
iki kadırga, padişahı se

lamlamak kasdile top atıyorlar • 
mış. Hadisenin sebebi bu suretle 
anlaşılınca telaş geçti, llkin Sul
tan Muradın neş'esizliği deıvam 
etti, ağzından şu sözler döküldü: 

-Bu köşke galiba son gelişi • 
mizdir. 

Gözleri dolu dolu idi, sessiz ses
siz ağlıyordu. Biraz sonra saraya 
döndü, yatağına girdi ve ertesi 
gece o yataktan ölü olarak tene
şire götürüldü! .. 

1 Yeniköylüler Bir Şose 
Y aptırmıya Başladllar 

Orhangazi (TAN) - Buradan yedi 
kilometre uzaktaki Yeniköy halkı, 
müteşebbis muhtarlan Abdullah Yıl 
mazın gayretiyle aralarında 20 bin 
lira toplamışlar ve köylerini Orhan
gazi - Yalova caddesine bağlamak i
çin muntazam bir şose yaptırtmağa 
başlamışlardır. Bir aralık sillndir 
makinesinin alınması yüzünden fası
laya uğrayan inşaat, şJmdi bütün hı
zıyle devam eylemektedir . 

Yeniköyde, bir bahçe içinde, bir 

sütun üzerine Atatürkün büstü de 
konulmuştur. 

Kasımpa§a Camii 
Tamir Ediliyor 

Bozok (TAN) - 420 sene ev -
vel Bağdad seferine giderken Kasım 
paşanın burada yaptırdığı ve kendi 
namiyle anılan tarihi camiin duvar
ları muhtelif yerlerinden çatlamıştı. 

Evkaf Umum müdürlüğü tarafından 
62 bin lira sarfiyle bu camiin tamiri 
ne başlamlmıştır. 

G'ök>tJŞLf J) 
Yusuf Dursunla 
ismet lnönü 
1 '1°.f l. 38' il 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 1 

İsmet İnönü odunsuzluktan çıra 
gibi yanan Yusuf Durıunu dinledik· 
ten sonra diyor ki: 

- Bana, herşeyi böyle açıkça 

söylemelisiniz. Aferin sana. Bu su• 
retle kendi iıtini dıe, benim işimi de 
kolaylaştırmış olursun. 

İsmet İnönü, bu sö:derile, bütün t 
bir halka dertlerini dökmek için 
devlet kapılarının açık olduğunu ilin 
ediyor. Bu, şimdiye kadar ıelip aı .. 
den halkçılığın biru daha hallan 
içindeki kökünü aağlamlqtırmuı. 

biraz daha genişlemesi demektir. j 
Bu ıenişlikten istifade etmesini 

bilen köylü hemen büyük bir derili-! 
ni daha döküyor: ı 

- Paşam bizim bir derdimiz dU. 
var. Nahiye merkezine pulluk, veto. 
hum ekme makinesi istiyoruz. 
İnönü valiye bu makinelerden f 

mevcut olup olmadığ'uıı soruyor. Va-ı 
linin, mevcudiyetini haber veren, 
hükômetin taksitle sattıiuu bildiren 
cevabını, köylü dünyada hiç bir ıı.. 
kikatin ıizli kalmasına day~ 

yan cesaretiyle aydınlatıyor. 
- Bizim istediğimiz pulluklar on

lardaki biçimden deiil paşam. 
İşin kökünü anlamıya karar ve-. 

ren İnönü, ziraat memurunun ~ 
detinı dinliyor: 

- Ü~ tane var efendim. 
- Niçin gönderilmiyor! 
- Gönderiyoruz, kullanmamı 

bilmiyor, kırıyorlar, paşam. 
Yusuf Dursun, hakikatlerin fize. 

rine perde geren zihniyete, içinin 
bütün samimiyeti, ve isyaniyle cevap 
veriyor: 

- Ne milnasebet. KullanamıyacaJc 
olsak, ister miyb! Makineleri kırı
yorlar, diye bizim kalbimizi kırma· 
llllllar. Bizim köylfiler dışarda, çatı
nn soralım. Bizim köye bh tanecik 
gönderilmedi ki, kınlsın. 

Ziraat memurunun, makinelerin 
battal olduğu iddiası, herşeyden ev• 
vel, önce söylediği sözlerin battal 
olduğunu lsbat ediyor. Cümhurreisi
nfn bu memur zihniyetiyle, köylfl is-. 
teklerinin ~arpışmaaına karp vercll. 
ği cevap, yahut sorduğu sual, bu zih· 
yetin yüzüne çarpılmış bir tokat gi
niyetin yüzüne çarpılmq bil' tokat 
gibidir: 

- Olabilir. Fakat o makineler ne. 
kadar battal olsa, devirlerlnln fyl. 
makineleri idi, tohumlann beıte bi
rini ohun temizlerdi ya? - Bu hiç te
mizlenmemesinden daha iyi oıma.. 

mıydı? Köylünün arazisi var. Tohu
munu temizliyecek makinesi de, pul• 
luğu da verilecek. Bunlan da yapa
madıysak, hiçbir şey yapmamı~ sa-. 
yılınz. 

Köylfl makine istemez. Babasın
dan alıştığı kara sapandan ayrılmaz.. 
Bu kafasına her bilgiyi bir dolma 
gibi sokan, eski itiyat ve düşfinfişle
rine bir ahtapot &ibi yapışan, kırta
siyecilik ve resmiyet formülleri için-· 
de yaratıcı ve yapıcı kabiliyetini kay
beden insanın sözüdür. Bu k3ylilyü 
tammıyan, tanımak istemiyen, köy
lünün tepesinde aklınca otorite ve 
saltanat kuran dünkü memurun sö
züdür. 

Köylü, pulluk ta ister, makine de 
ister, istihsalini arttıran medeniyet 
vasıtalarını, onu ihtikar ve istisma
riyle soyan vasıtaların kalkmasını, 

hepsini ister. Yalnız ona bu işteki 

menfaatini KÖstermek lazım. Köylü, 
diinyanın en realist mahlukudur. 
Karının nerde olduğunu şehirliden, 
hele kafası bin bir formüUe kalıpla
şan memurdan, hadiseleri ariyet tak 
tığı gözlüklP gören münevverden çok 
daha iyi hilir. 
İsmet İnönfl tecrübeli bir devlet 

adamı, memleketin geçirdiği içtimai 
inkılibı esasından kavramış bir mü
tefekkir gibi yaranın üzerine parma
ğını basmıştır. İsmet İnönilnün Kas
tamonu seyahati, halkla doğrudan 
doğruya yaptığı bu" teması, memle
ketimizde zirai reformun, daha kati 
bir şekilde hızlancağının bir alaıne· 
tfdir. Aksi takdirde Yusuf Dursunu 
dlnlemfye lıic ihtiyacı yoktu. 
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FUTBOLCULARIN 

Bedeni ve Ruhi ldm.anları 

Antrenmanlarda Yalnız Adali Olarak 
Alınır Çalışılırsa Aksi Neticeler 

Hemlyar takımlar arasında yapı
lan her maçtan sonra dertlerimizin 
büyüklerinden olarak saydığımız ak
saklıkların başında idmansızlık me
selesi gelir. 

Her fırsatta ağızlarımızda dolaş -
tırdığımız bu idmanlılık ve idman
sızlık meselesi A vrupalılan da se
nelerden beri işgal etmektedir. 

Antrenmandan kasterilen mana 
iyice aydınlanmadıkça bu tarifin tef 
sire göre, her an ve her vakada baş
ka bir şeye delilet etmesi tabiidir. 
Antrenörler pek pahalı olduğundan 
Avrupada ve bizde idman bahsi ek
seriya yalnız beden çalışmasına in
hisar eder ve galibiyette az yapılan 
sayıların şikayetle, mağlubiyette çok 
yenen gollerin adedi hep idmansız
lık kelimesile manalandınlır. 

Yazan: EŞREF ŞEFiK 

EICOMOHI 

lngiltereye 
Türk Malı 
İthali için 
~ 

Bazı Firmalar Müracaat 

Etmiye Başladılar 
Muhtelif memleketlerle olan kli· 

ring ve tediye anlaşmalan sebebile 
bir çok mallarımızı İngiltere pt.ya
salan pahalı bulduğu için almamak-
tadır. Serbest dövizle iş yapan İngi
liz piyasalarının bazı Türk malları
na ihtiyacı olduğu için alakadar ti-

1 

caret firmaları İngiliz hükumetir..e 
müracaatla kendilerine cüzi bir prim 
verilmek suretile Türkiyeden sınai 
müesseseleri için mal it'1al etmek ar-

ı zusu göstermişlerdir. 
Muhtelif fabrikaların yaptıkbrı 

bu tetebbüs üzerine İngiltere tktı
sat Nezareti İngiliz fabrikalanna miı 
sait davranmak için alınacak tedbı::-
leri ve piyasa vaziyetlerini tetkike 
başlamıştır. Sovyet Rusya ve Alman 
ya tarafından çekilmekte olan :nalla
rımızdan İngilizlerin de istifad.:?ye 
çalışacakları ümit edilmektedir. 

Son günlerde futbolcunun idma- Şehrimizden Oıüm ihracı 
nına dair münakaşalar İngilizler a- için Hazırhk 
~ında hız aldı. Ruht, ilmi bilgile- Bazı ihracat tacirleri dün Türko-
rıne tecrübelerini katarak: çalışan ba fise müracaat ederek şehrimizden de 
zı İngiliz mütehassıslan bu mesele- üzüm ihracı için lazım gelen kolay-
nin en doğru tarifini ve en faydalı lıkların gösterilmesini istemişlerdir. 
teklini izaha çalışıyorlar. Üzümlerin İzmirden sevk ve isracı 

İn~llz .. m~.teha~ıslarının bu işe da- için kontrola ve istandard nizamna-
1 ir .nen surdüklerı görüşler bizleri de mesine göre alınması icap eden ted-

alikadar e4eceğinden kısaca aşağıya birler vardır. Tüccarlar bu tedbirle-
alıyorum: rın burada da alınabileceğini söyle-

İngiltere üçüncü kümesinden pek mişlerdir. Ofis, bu müracaati tetkik 
az zamanda ikinci kümeye çıkmak Her tUrlü idmanlarla adaleleri ve gayretleri yay haline ıelmlt İngiliz edeceğini ve vekaletçe de müsaade e-
istidadını gösteren Queens Park Ran futbolcülerinin havada uçu gibi futbol oynayıılarından bir sahne dildiği takdirde bu sene ihracata baş 
gers klübünün maneceri olan Birrell lanacağı anlaşılmaktadır. 
nok~ nazarını §Öyle izah ediyor: tedbirlerle bir takımın kudreti t~- ı- * Kuş yemi satışlan gevşek de-

Biı11Jn kanaatune ~.'basit tart- miTI olunamaz. l_ ~:fO ~•l!li!!!!!!!l!!!!!!i!!!!!!!i@ll •am etmektedir. İngiltere ve Hollan 

En kısa Zamanda 

neticeyi 

size de ayni 

kazandırabilir. 

parlak 

RADVOLiN 
' 

Yakın Şarkın dit macunlan Kraliçesidir. Milyonlarca afua 
güzellik, 11hhat, Mğlık vermit ve bu hassuiledir ki 

18 diploma, 48 madalya kazanmı9br. 

Sabah, öğle, akıam her yemekten sonra RADYO·· 
LIN 'le aqzınızı flrçalama ı unutma ınız ! 

HERKES İSTER 
Kuvvetlerinizi arttırmak, varlıtınızdan son derece bir randı-

man almak, bedeni, ruhi ve manevi hasletlerinizi büyütmek ve ye

tiştirmek istersiniz. delil mi? Behemehal FOSFARSOL ıurubUDU 

içinb. 

(FOSFARSOL) daima kanı tazeler, kırmın yuvarlacıldan ~ 

ğaltır. Görmek, işitmek, koklamak hassalanm arttınr. Halsizliti, 
tembelliği, uykusuzluğu, fena düşünceleri giderir. Zeka ve hafızayı 

parlatarak hiç umulmayan vücudlerde bile enerji, cesaret, azinı ye 

irade yaratır. Sinir ve adale manzumelerini sağlamlaştırarak asabi 
buhranlan, düşkünlüğü önler ve şifalandınr. Hususile belgevşekll· 
ği ve ademi iktidarda mide ve barsak tembelliğinden doian bazılll· 
sızbk ve muannid kabızlarda ü fo, ırip, zatürree ve sıtma nekahet· 
lerinde ıayanı hayret faydalar temin eder. Ve derhal kilo aldırıt• 

FOSFARSOL'u diğer kuvvet llaçlanndan ayıran başlıca b_. 
n*' •~futbolcü için bi- A 1 da alıcıları için az bir miktar mal 

lilda zararlıdır. Bugünkü lig ve ha- herhangi tarihi bir maç doıayısUe O aldırmı~ "lrdır. J!:n son ııyat çuvaııı uc\iAum ., ... oı.u,;uc _...., ---· ..... , ~-ı---- __ ____r • - ---
fi ~... ılr:ı ~-.... 'L..ı- ,&"•'"' Ben oyuncularımı itiyatlarından "" 1 
yat'111tlan lçiri9!11Nı Mbolcünün UZaklaştumam. Onlara arkadaşlarile olarak kilosu 5,22 kuruştur. Bu fi- Iarda bile aunıi bir hafta içinde tesirini ıöstermesidir. Muhte~ 
haftada bir kere ciddi saha idmanı toplu meclislerde telkin yaparak, ru- yatlann daha fazla yükselmesine ih- doktorlanm.ız tarafından yas binlerce vatandap kemali itim• • 
yapması pek kilidir. Hafta arasında ht idmanlarına dikkat edere~ kamp- B d T b" . timal verilmemektedir. lı tavsiye edilen FOSFARSOL Sıhhat Veklletimizin resmi müsaadesi 
Dd gu-nu- d ıı.1 la temin olunacak perhizi yaptırmı- e en er ıyesı e ea enceli pek kısa idman nl haizdir. Her eczahanede bulunur. 
hareketlerine aYl"lna oynıyacağı maç ya çalıtşmm. Bu sistemim beni aldat- Yüksek Mücavere Londra Piyasasında ' .-.••••••••••••••••-•••••-'1: 
la beraber tam dozunu almıı olur. mnmış ır. ,. lncirlerimiz 

Bence bir futbolcünün kolu, baca- Aston Villa iJaTecisinin likri Heyeti Ne Oldu 7 Londradan iktısadi mahafile gelen 
tından ziyade maneviyatını idman ------------- haberlere göre, Londra piyasasında 
ettirmek, hevesini artırmak, k Birinci kümeden Astan Vilıamn i· Yeni teşekkül eden Beden ter Ege mıntakasının torba incirlerinden 
dqbk hislerini takviye etmek, ~:~ darecisi Charlton manecerinden ba~- biyesi umum müdürlüğü teşki- mal kalmamış olduğu gibi kutu in-
tını bezdirmemek gibi n ktal ka türlü düşünüyor. O diyor ki: latı hakkında yevmi gazeteler - cirlerinin de stoku bitmek üzeredir. 
k t edil '- 0 ara dik Bır oyuncuyu itiyatlanndan bir de bazı haberler intişar etmek- Bu sene lngiltereye gönderilen in-

a ere.... avutulması daha 1- 'ki ·· · · k k k" · 1 · · · d h b k t 1 1 u- , gun ıçın ayırma ve 1rıt se ız tedir. cır enmızın a a ça u sa ı mış o -
zumludur. saat top ve saha yüzü gösLermemek Bizim mevsuk olarak aldığı _ masının sebebi ihracat sırasında gös 

Benim takımm rakiplerine naza _ faydalı oluyor. Futbolcunun hırsı da mız haberlere göre Beden Terbi ı terilen itinadan ileri gelmiştir. 
nn beden idmanlarında çok hafif l ha &rtıyor. yesi kanunu mucibince Başve • Egenin incir rekoltesi 34 bin tonu 
gittiji halde onlardan daha iyt neti-

1 
M~ama~ih uzun kamp hayatı~ın a- kiletce intihap edilecek spor : bulmuştur Bunun 32 bin tonu ihraç 

celer alması ruht idmanma verdilbn .cyhındeyım. O zaman bir nev: sur- mütehassıslan ve alakalı daire 1 edilmiş ve yalnız dahili sarfiyat için 
içindir. gün bayatı olan kamp hayatı da iti- lerden tayin edilecek mütehas _ 2 bin ton kalmıştır. 

Hem bu neticeler bir mevsimin te- vat haline geliyor. Ruhi idmanın be- sıslardan terekküp edecek bir 1 
sadüflerine delil, iki vsi d d~n idmanından daha elzem oldu - yüksek miışavere heyeti kurul - ı Hataydan Bir Müracaat 
raiki grafilimizde g~d.i;i: te- iunu tasdik ederim, Zaten her oyun- ması icabetmektedir. Müdüri • Hatay ticaret müesseseleri İsken -

te- cusunun kalbine inememiş yalnız bıı yetin bütçesi ve çalışma progra denın ticaret odası vaSltasile şehri -
rakki ile sabittir. caklt..nna ve kollarına tak;hp kalmış mı gibi başlıca işlerini tasdik e- mizde müesses ticaret evlerine, fab-
Difer manajer ne Ji,or1 anırenörlerden fayda yoktur. decek olan bu heyet henüz te • rika ve sanayi müesseselerine müra-

TAN - Garip bir tesadüfle Astan şekkül etmediğiiiden kadro ve caat ederek mamul ve gayrimamul 
İngiliz birinci kllmesine mensup, ViJli idarecisi bu beyanatını verdıği teşkilAt gibi esaslı meselelerin Türk mallarının tedariki için kendi-

" birkaç senedir kupa ve pmpiyo- hafta rakibi Charltonu 2-0 mağlüp bugünlerde halledileceği gayri }erine adres, katalog ve nümu\ eler 
birin llikl ind aki le etti. O galibiyetin sebeplerini oyun- varit görülmektedir. gönderilmesini istemişlerdir. Bu mii 

na c er e r p rini en culann hırsını artıran ikı gu-nıu·· k "ddi h ilJ;i;i;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!i!iiiiiiili~!i!!iiiiiiii~ racaat alakadarlara bildirilmiştir. 
cı te dit eden Charlton klübilt!Ün kamp hayatında aramak nP. kadar ---====-=======-z======--= 
idarecisi §Unları anlatıyor: doğrudur, bilinemez. Yalnız bu ve-

Bir çok klüplerin manecerleri mü- sile ile Charlton idrnancısının yuka
him bir maç arifesinde oyuncularını rıya aldığımız sözlerinden 'lir cumle
alıştıklan muhitten uzaklaştırırlar. yi tekrarlamak, meselenin daha ay
Onlara bir iki gün Adeta bir sürgün dınlanması için faydalıdır. 
hayatı yaşatırlar. Bu işin adına da Charlton idarecisi, sistemlerinin 
kamp hayatı, derler. Kampta pek doğruluğuna iman etmiş manece?'ler 
muntazam beden idmanlarile takım- bi:- maç kazanıldığı zaman usulleri
larını tarihi maça adamakıllı hazırla nin i~abetine emin olarak rahat ra
dıklannı zannederler. O maç kaza - hat uyurlar. Kaybedildiii hkdirde, 
nılırsa sistemlerinin doğruluğuna e- ya şanssızlığa, yahut karşı t:trafın 
m!n olarak rahat rahat uyurlar. Kay krndilerinden daha sıkı idman ettiği
beclildiği takdirde ya şanssızlığa. ya- ne hilkmederek yine kanaatlerirıin 

kaldılar. Hele bir tanesi gelmesilc 1 'ii!!!!!!!!~iiiii!ii~!!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~i!!!!!!!!!!i!i' 
gitmesi bir oldu. Avrupa ihracatı a-1 Dünya Muharrirlerinden 
rasında tahlil etmek, manevi mesele- Tercümeler Serisi: 28 

leri ayırdetmek gibi hassaları olmı
yan ve yalnız beden ekzersizlerine 
gayret eden ne kadar nümune geldiy 
se hayli aylar çalışmağa ve çalıştır· 
mağa muvaffak oldular. 

Her halde ehlt antrenörler tarafın
dan talihimizin hayli kıt olduğuna 
bizi inandıracak vakalar çok olmuı
tur. 

Maksim Gorgi 
AŞK RÜYASI 

·--
Türkçeye çeviren: 

Hasan Ali Ediz 
Fiatı: 50 KuruJ 

Remzi KHabevi 

hut karşı tarafın kendilerinden daha rahatlığı içinde mışıl mışıl uyurlar. -••••• ••••• 
sıkı idman ettiğine hükmP.derek yi· cıyor. • Türkiye için 
ne kanaatlerinin rahatlığı içinde m-c--\ Aston Villanın son galibiyetine id- MOSKOVA RADYO KONSERi 
şıl mışıl uyurlar. man noktai nazarından bu sözlerle 

Tecrübelerime istinaden söyliyebi- bir kulp bulmak mümkündür. Yabancı memleketler Kültür münasebetleri idame umum Sovyet 
VOKSn Cemiyetlle S. S. c. B. Radyo komitesi, 16 Birincikanun 

l·rhı ki, bir oyuncuyu alıştığı insan- Velhasıl idman meselesi pek karı- Cuma günü Moskova Radyo istasyonu ile /Dalga tulü 1744/, Türki· 
!ardan ve ailesinden uzaklaştırmak- şık ve çok ince bir iştir. Bu bahsi şu ve için tertip edilen bir Radyo Konaeri neşredecektir. Konser, Tür-
la r nni idmanda en ziyade çeki:ıil - rada tekrarlarken bizde geçmiş gün- kiye saatile 21 de başlayacaktır. 
mesı lhım olan manevi çökmeyi el- }eri hatırlarım: cekti~.u Konsere, aşağıdaki Sovyet Yüksek san'atklrlan iştirak ede-

1t.>rimizle hazırlamış oluruz. Futbol antrenörü olarak gelen ec- Sovyetler BirliAi Hallt Artisti Banova /Teganni/ Yüksek ar-

işte; 

~~oe~edoı 
·Erkeğin takdim edeceği Parföm 

Parföme, !tadının ıüılenmeainde i,tal etme9ı liZ1mrelea mühim 
mevlır.ii vermeueniı, haltiltı bir lır.adın nyılamaıaınıL 

Volt.ek ve rüul bir parföırı, sevimlilifınizi arttıran başlıca 
anuırdan bıridır. Şahaiyetinizi tamamlar. Buda, kabulü ile pek 
&iyade memnun lcalacetınıı nefis bir hedıyedir. 

Bılha1u, bunu aize takdim edecek zatın, hüanO intihadı ile 
aevkı ıelim aahıbi oldutuna ve aizi talcdır ettitini iabat edecektir. 

~ 
smcu ıiı "'' 
~ iıı•ı 

uoıı 

Seçeeektir 

111 " aru• ısl ••l 

ımlPUlll ısuız 

EMERAUOE. 
Se ektir. Seçecektir. 

~ mç 111 ısuıı 

P l R 1 S 
Seçec:cktir. 

COTY 
MEŞHUR FRANSIZ MARt<ASI 

PaTlste CO T Y fab rUalar1nd• 1•
11 

H iJutu tdilmt$tir • 
:ı-;ğer oyuncunun alıştığı yerlerde nebilerin en iyileri çocukların adale- tist Kozlovski /Teganni/ ve Enternasyonal Müsabakalarda müklfat 

bulunmasile hatalı hareketler yapa- lerlle beraber ruhlannı, kafalarını i•ilailmiiiiıilslioiilainİİIİYiiakiiavİİliZiaikll/Pliıliiıi;ianiioi/iııliıilieİIİİLİiiziaiııliGiiilfı'"•lıl-= Iİ/Iİ"Kii"ıııimiiiıılnil/iııi.lll•••mi• ._ ____________ lllllllİİİiiiiİlıııııl--Iİİllll-----_._.. 
alt zannolunuyorsa, bu muvakkat dü§Ünüp terbiye edebilecekleri u 
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Liitfi Kırdarın 
Manisada Başardığı 

Büyük işler 
~anisaltlar, Bilhassa Son iki Yılın Bütün Umran 

Hareketlerini LOtfi Kırdara Borçludurlar 

f.' alimi;.;,. teıyiinClen b1r manzara 

Manisa, 13 (TAN muhabirinden) - Vilayetimiz, Garbi A
ladolunon nüfus bakımından en kalabalık vilayetlerinden biri 
lanlabilir. Baştan başa yanan güzel ve şirin Manisa, ~eh resi 
•o~ bir iki yıl içinde o kadar değişmiştir ki, eski Manisayı tanı
hnlar, yerinde bugünkü şehri görünce hayretler içerisinde ka
!tıyorJar. 

Manisa, bu eserlerin çoğunu, İs -
taııbul valiliğine giden LCltfi Kırda
:: himmetiyle kazandı. Ve Manisa

ar, bilhassa son iki yılın bütün um 
;:. harekeUe.rini Lütfi Kırdara borç 

urlar. 

L<ttfi Kırdar, burada nelet' yaptı? 
...._ l!unlan ~ sıra ile gözden geçir -
oıqtk mümkündür: 

Şehrin sağlıiı, temizliii 

'1 lfanisanın eski valisi,· işe başladı
~L gün, ilk önce şehrin ihtiyaçlarını, 
~iklerini gözden geçirdi, yapılma-

çiftçiye, ihtiyaca yetecek mıktarda 

Selektör makineleri tevzi edildi. 

Belediyenin hazineye olan borcu, 
uzun bir vad~ ile takside bağlandığı 
için, belediye i~lerine büyük bir hız 
vermek mümkün olabildi. Şehrin su 
ihtiyacı, Merdivenli kuyu denilen 
mahalden temin edildi. Bu yıl yeni 
bir Halk parkı açıldı. belediye çam
lığı da tesviye ettirilerek park hali
ne konuldu. 

Bitirilmesi karar altına alınmış iş 
terin başında da mezbaha vardır. 

Mani.a, turi%m fehri 

Hususi idare geliri ile başarılan iş
ler de mühimdir: En başta sinema bi-

llzun gelen işleri tesbit etti. Ve 
t;gramlı bir çalışma ile, bunların 
~Psinı birer, ikişer tahakkuk ettir-

nası, hususi muhasebe evleri ve spor 
..... ~~rtn sağlığı ve temizliği mesele- kulüp binası güzel bir kitapsarav. 
~on plana alih. Mani-Y' to7\u ve modern bir Parl.i binası yaptınldı 
~urlu yollardan kurtardı, bunla- Hususi muhasebe evleri, hem, şehri 
""' )'enne Bandırma taşlarından mo- süslemek, hem de bina sıkıntısını gi
~ tratuvarlı yollar yaptırdı. Yir- dermek bakımından muhakkak ki, 

1 beş bine yakın çam, yabani dut çok faydalı olacaktır. 
""'okaliptos diktirdi. Modem bir ço- LO.tfi Kırdar. bütün bunlardan baş 
~ ba?çesi ba?tırdı. Pek dar ola.n ka, Mariisayı bir turizm şehri yap -
"-1 lltev;.ni, genışleterek modern bır mak için esaslı bir plan üzerinde ça-

e koydu. Iışb. Salihlideki tarihi harabelere u-

" ~ hücra köylere kadar, Maarif ıanacak 25 metre genişliğinde asfalt 
~elcaıetınin planına uygun mektep- bir yol inşaşını ka~arlaştırdı. Ata -
tt.ı inşa ettirdi, kazalara birer orta türkün adı verilen büyük bulvar da. 
.,.~ktep kazandırdı. 130 bin liraya 
~1 -olan modern bir kız enstitüsü yakında tamamlanmış olacak~ır. 
""'IQ'Qu ki, bu değerli eser, Türk kızla- Eski vali, gençliğin spor heyeca
~rı. sanat bilgilerini arttırması ba- nını ve hevesini arttırmak için, şeh 

tndan çok faydalı oldu. re modern bir stadyom kazandırdı 

Yeni amran esereri Yirmi beş bin liraya çıkacak olan bu 
t stadyom, Manisanm başlıca bir ziy-

lıtr Otfi Kırdar, yol inşaatına büyük netidir. 
a.. hız verdi. Manisa ile kazalar ve 
'Oy} Lutfi Kırdar, Manisada bütün bun tt er arasındaki yollan yaptırdı ve 
~.~slandırdı. Bilhassa yol inşaatı Ma ]ardan başka daha pek çok mühim İŞ· 
~ın iktısadı hayatında büyük ]erin temellerini attı, programını çiz 
"1a. 1ntnayı temin eden bir amil ol- di ve esaslarını kurdu. Bunun için -

\>" dir ki, Manis:ı halkı, ayrılışını tees -
~z elli yataklı modern hastahane sürle karşılıyor. 
' l~ası ve bir doğum ve çocuk ba Lutfi Kırdarın, İstanbul gibi ycgfı
,~vı inşası için teşebbüse geçil - ne ve büyük bir vilayetimizin vali ve 
' 

1
•. sağlık işleri üzerindeki verimli 

baınin örn~kleridir. bel~~y: reisl.iğ~e tayini ve büyü:lt 
'8altırn evinin temelleri atılmış ve şefımızın de ışaret buyurdukları gJ-

trı.a geçilmiştir. bi, yerine gelecek idare amirinin bu 

~tfi Kırdann valiliği sırasında ol I esere ııyni muvaffakıyetle devam et
~ 1 Recikmiş üzümlerden şarap ima mesi Manisalılnnn yegane tesellisi -

Shı bir şarcıp fabrikası kuruldu, dir. 

) 

Sarhoşlukla 
Jandarmayı 
Öldürdü 

T A .N 

Bursa, (TAN) - Demirci köyünde 
müessü bır vaka olmuş. Hakkı adm· 
da bir jandarmamız vazüe sırasında 
öldürülmüştür. Vaka şu suretle cere
yan etmiştir: 
Yapılan bir düğün sırasında kö

yün iki kahvesinde halk eğlenir ve 
içerlerken, Ahmet adında bir deli
kanlı köy adeti üzerine köy kahya
sından tavuk mezesi teminini iste
miş. Kahya mezeyi yetiştiremeyince 
kızan Ahmet, kahvedeki düğün "18-

hibi ile kahyaya çatmış ve bu esna
da babası tarafından kahveden çıka
nlmıştır. Ahmet havaya bir el silah 
atmıs, başka bir evde yemek yemek 
te bulunan jandarmalarla orman ko
ruma askerleri silah sesine koşmuş
lardır. Jandarma Hakkı, sarhoş olan 
Ahmedi evine göndermek istemişse 

de ..Ahmedin babasının ricası üzerine 
bırakmıştır. Buna içerliyen Ahmet, 
eli serbest kalır kalmaz, tabancasını 
çekerek ateş etmiş ve jandarmayı öl
dürmüştür. 

Ahmet tevkif edilmiş ve Ağırceza 
Mahkemesine sevkedilmiştir. 

Koca katiinin cezan 
Bursa, (TAN) - Mis köyünde, ys

tağında uyuyan kocası Halili balta 
ile.> parça~ıyarak öldüren Fatma. Bur
~a Ağırce.za Mahkemesince 14 sene 
8 ay hapse mahkum edilmiş, fakRt 
Temyiz Mahkemesi, maktul Halilin 
Fatmayı ur1?anla boğrnıva teşebbüs 
etmesinin şiddetli bir tahrik olarak 
kabul edilmesi noktasından hükmÜ 
bo:zmu.;tur. Yapılan yeni muhakeme 
sonunda Fatma 7 sene 4 ay ağır hap 
se mııhkum edilmistir. 

Dört kişi tevkil edilclil 
Bursa, (TAN) - Göbelye köyün

den Hasan kızı Asiye Altınayı ceb
ren kacırmak istiyen ve annesini de 
dövdükleri anlaşılan Rasim Kaya, 
Esat Cevlan. Mustl!fa Uludait ve ar
kadaşı Hüseyin Uludağ tevkif edil-
mişlernir. 1 

Yalnız Akala oamuiu 1 
yetrftirilecek 

Bursa, (TAN) - Vilayetimizin pil 
muk mmtakası dahiline alınmış ol
dui!u tahakkuk etmistir. Vilavet. 
ha!:ka cins pamuk ekilemivece~ini ve 
AkalR tohU'TIU almak icln müntcaat 
etmeJerni aJAkadarJara tebliğ etmf~ 
tir. 

HALKEVLERINDE 

Konferans 
Kadıköy Halkevinde Tasamıf Hattıısı 

münasebetlle konferans ıs llkkılnun li38 
cuma akşamı saat 21 de Bayan İffet Oruz 
tarafından verllecektlr. Mevzu (Mllll ser· 
mayp\ dh·. Herkes v,.1,.htllr. 

Beşiktaş Halkevinde 
16-12-938 cuma gilnil akşamı BcslkUış j 

Halkevlnrle Dokuı:uncu Yerli Mallar Haf- ı 

tası mOnıı..;l'betile bir milsamere tertip e- ! 
dilmiştir. Dil. Tarih Edebiyat komitemiz~ 
{iyesi avukat Reşnt Knynar tarafından U- j 
lus:ıl ekonomi hakkında bir söylev veri· i 
lecek \•e göstcrlt grupumuz tarafından da 1 
ulusal bir temsil gösterilecektir. • 

Beşiktaş Halkevlnde inglllı:ce, fransıtta, 1 
matematik ve geometri kurstan açılmış ve 1 
derslere bn<:lıınılmıo;tır. Arzu edenlerin 1 
her giln Hnlkevl idare mcmıırluihına mil· ı 
raC11nt ederek isimlerini yazdırmaları JA- : 
zımdır. 1 

*' 1 

18-12- 9,8 tarihine rastlayan pazarı· 
g{inil saat 17 df" B:ıkırkö:v Hıılkcv:i snlo
nundo Ta~:ırruf Haftası münasebetlle Şük
rü Kafaotlıı tsırııfınclan aile<'"' ekonomi ve j 
ekonomi terbiyesi mevzulu blr konferans ı 

ve onu takiben Halkevi cazı tnrafımJan l 
bir konser VC'rllecektlr Davetiyeler idare ı 
memurluğundan nlınmalıdır. 1 

* tnusııl F.kcmoml ve Artırma Hııftası 

mflnasebetivle 16-12- !l38 Cuma akş11mı 
saat (20) de F..mlnlSnU Hnlkevinde bir 
toplııntı yapılacak, bir konferans ve bir 
temsil verilecektir. Arzu edenler davet1-
yelerlnl Ev Bürosurıcian alabilirler. 

-\' 
1"- 12- !l3R Perşembe ı?ıinO aksamı sa

at (20,30) da F.mlnlSnCl Halkev:lnde fstan
bul Ünlverslte..;i Edebiyat Fakültesi Tarih 
Doçenti Fuat Özgü tarafından (Markopu
lonun Anadolu Seyahati) mevzulu bir l 
konferans vr.rllccektlr. 

Anlaştırma Bürosu 
Amerikada Kimsesiz Delikanh ve 

Kızları Dürüst Şekilde Genç 
Tanıştırmak için Büro Kuruldu 

Nibraska '-!,ı lJinco1n'1i ilci genç, 171Üi~<:r<'i: tah· 
sil gören kızlar arasında utangaçlıklan dolayısile 

yalnız kalanların imdadına yeti§en bir anla§tırnuı 

bürosu kurnıtı§lardır. Büroya erkekler kadar kızlar 
da müracaat etmektedirler. Bu meraklı teşekkülün 

faaliyetini, meraklı bir film gibi sırarile takip ede
biliriz: 

1 - Darülfünun talebelerinden Alger Rlta'nın 
konuşacak, görüşecek bir kimsesi yoktur, mektep av
lusıınun bir köşesinde bir başına oturarak, yeni te
essüs eden Birleştirme bürosuna müracaat etmeği 

3 - Bir tanışma için fırsat arıyanlardan bıri 

olan Gordon Paine büroya gelmiştir. (Sağda). Vil
son onun istediği arkadaşı ona bulduğunu bildiriyor. 
Patne'e bürolarının kimsesizlere gönül, hatta hayat 
arkadaşı bulmuş olduğunu söyliyerek bu arada erkek 
sizlik dolayısile müracaat eden altı kızın talepleri-

5 - Bu arada şerik Vilson bir ikinci çiftin an
laşması için de bir tarih kaydeder. Adet olan mer;ı
simden sonra Bill Smith'i Beverlee Sistek'e takdim 
eder. 

Kauı yapan anlar 

İngilterede, 
lir küme an, 
büyük bir oto
rnobil kazasına 

sebep olmuştur. 
1akınız, nasıl: 

düşünüyor. 

2 - Bob James, Rita'yı telefonda dinliyor ve 
hemen dosyadan bir kart çıkartıyor. (Kart resimde
dir.) Bu kartta ona dair kaydedi'ıniş malumat var
dır. Ne Bob James, ne de şeriki Clarence Vilson da
rülfünuna mensup değillerdir. Hatta danilfünun on
ların parasızlıkta iş icat etmek hevesile kurdukları 
müesseseye iyi gözle bakmamaktadır. Dük.kam ilk 
açtıklan günü 42 anlaştırma işini halletmişlerdir. 

Meselede hiçbir fenalık yoktur, sade dürüstane ar
kadaşlarını tanıştırmak mevzuubahistir. 

nin reddedildiğini ilave ediyor. Bu sözler Palne'e 
çok tesir etmiştir. 

4 - Birleştirme bürosu .Httayı tcıeıona çagınr. 

Zaten büro her deneme anlaştırması için 25 Mat. 

kati anlaştırmalar için de bir dolar almaktadır. 

6 - Anlaşım çiftler bir jT.maı=ı dükkiintnda 'blr
leşiş tarihi gününü tesit ederler, büroya dördü ele 
bir rapor gönderirler. 

60 bin lareli ,ehir 

Amerikada, fa 

rinin 

hirlerden farkı 

'""''"""''''''''', ~ 
- ASKERLiK iŞLERi ~ 
\,",..._ ........ ,,....~~~ 

Oğul verecek 
olan arılar. na

sılsa bir yol üzerine konmuşlar, bu 

şimdıye kadar 

bu şehirde hiç

bir sarh~luk 

e ve sıçanlara 

karşı müthiş bir 
mücadele açıl

'111Ş. Boston şeh 
d, farelerinin 
<;"okluğu ile re- • 
kor kırıyormuş. 

Bu şehrin belediye reisi olan Hobez 
Holand, kendi bulduğu bir usulle 
Bostondaki sıçanların aded1nJ say
dırmış. Netice nedir biliyor musu
nuz? Şehirde 60 bin fare yaşıyormuş 

Tüfün ikramiyeleri sırada bir kaınyon. bu an kümesinin 
EmlniSnU Aıkerllk Şubeal BaıkanlıQrn· üzerinden geçerek bir çoğunu çiğne-

dan: m.iş. Ötekiler, şiddetli bir uğultu ile 

vakası görülmeyişi ve meyhanelerin

de hiç kavga çıkmamış oluşudur. 

Şubemb:dr mukayyet olup beylyye lkra- kamyonu idare eden şoförün üzeri- kak b" h ak 1 k 
so ta ır sar oş y a anmış. a-miyesf almakta olan harp maıaıa sfibay ve ne çullanmışlar, onu takip eden oto-

Fakat geçen ay, ilk defa olsrak 

eratııe şehit yetimlerinin 939 yılı lkraml
y~I tesblt muamelesine 2- 1- 939 pazartesi mobillerin etrafını da sararcık şoför-
ırlinilnden itibaren başlanacağından bu ka- lerini sokmuşlar. Şoförler, bu yüz

rakola götürülerek para ceuıı;ına 

çarptırılmıştır. Hüviyeti tesbit edil-

41Q11iaada Halkevi, Spor klübü hepsi yeniden yaoılan, 
Lütfi Kırdarın güzel eserleridiT 

bn kimselerin soy adlarlle tesdl edllmlş o- den direksiyonun idaresini kaybet- diği zaman bunun şehre yeni gelmiş 
lan nHtus hilviyet cüzdanlarlle resmi se- tikleri için, arabalar biribirinc gir- bir yabancı olduğu anlaşılmışbr 

1 
net ve maaş cüzdanı ve malOliyet raporla- . . _ , . . 
rile birlikte şubemiz hesap memurluluna miş, ikısı hendeğe yuvarlanmıJ, uç Bu netıce, pek çok şehırlileri se-
28-2-939 tarlhlne kadar mGracaaUan. · Jd§i de -Olmüş. Buna ne buyrulur? vindinnlştir. 

Belediye reisi, fare mü~adclesini 

yürütmiye çalışırken, bir taraftan 
da bu sürüleri toptan :mha etmek 
için pratik bir usul ve vasıta bu!ana 
mükafat vereceğini ilan etmiş. Şim
di, dört gözle böyle bir muhterii 
bekliyorlannıı. 
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lngiltere Türkiyeye 
Krediyi Arttırıyor 

Almanya ile 
Ticari 
Münasebetimiz 

(B~ 1 incide) 

ltalga 
! istediklerinde 

lsrar Eedigor 
(Bll§ı I incide) Asıl en büyük sahayı işgal eden yerek bizi iktısaden kendisine bağ-

Tezyit edilecelt bu kredi, Karabük i- demirhane ve ona ait i§lere tahsis e- ladı. lf.. 
şiyle alakadar olmayacak., yeni kredi dilen kısımlardır. Bu bina iki yüz el- Zaten dünya buhranı da geçmiş, 
hükiımetçe Türkiyede tesisine karar li metre boyunda, ve seksen metre piyasalar açılmıya başlamıştı. Al
verilen ild yeni şeker fabrikasına ve enindedir. Burada putreller, demir manyanın iktısad! tazyiki, diğer Bal
zirai malzeme ve makinelere sade - teller, ve üç milimetre kalınlığına kan memleketlerini olduğu gibi, bi
dilecektir. kadar demir levhalar, dekovil ve şi- zi de rahatsız etmiye başladı. O va-

Ankarada bulunduğum esnada M. mendüer raylarile traversleri imal kit Almanyanm maksadını anlar w
Carlinsky bu yeni kombinezonun e- edilecektir. bi olduk. Alacaklanmızı tahsil kay-
sasatını tayin etmiş. Kendisi yarın Demir boru imalathanesi 85 met- gusuna düştük. Almanya ile olan ti-
Londraya giderek Ankaradald ınüza cari münasebetlerimizi biraz daha 

re boyunda ve 30 metre enindedir. 
kereleri hakkında malfunat verecek, inhisardan kurtarmıya çalıştık. . 
ve yine buraya avdet ederek temas- Burada on il! yüz santimetre kutrun Zaten bu sırada İngilizlerin ve di-
lara devam edecektir. da borular yapılacaktır. Bu kısım ğer Balkan memleketlerinin de gözü 

İstanbul nhtmılan ile, Samsun, borulann mukavemetini denemek i- açılmıştı. lngiltere de Balkanlarda 
Trabzon, İzmir ve diğer limanlann çin ve borulan ziftlemek için lazım Almanyanın iktısadt lstillsını dur
inşasım iae ba§ka bir İngiliz grupu gelen biltün aletlerle mücehh z 1 _ durmak için harekete geçmek lüru-
deruhte edecektir. Bir ay sonra bu ak e 0 a munu hissetmiye başlamıştı. Bir ta-
işlerin de makavele mevzuu olacağı c tır. raftan Türkiyenin, diğer taraftan 
tahmin ediliyor. Kuvvei muharrikeyi temin ede - İngilter~in menfaatleri birleşince 

Karabükteki ameliyata gelince, öğ cek enerji santralı yüksek tazyikli, bildiğimiz 16 milyon İngillz lirahk 
renlldiğine göre bütün işler şayanı on kilovatlık ild türbinle mücehhez- kredi temin edildi. Biz artık Alman 
memnuniyet bir tarzda ilerlemekte- dir. Dört kazan tilrbinleri tahrik e- iktısadt nüfuzundan kurtuluyor gibi 

dir, faaliyet yakında hitama ere - decek buhan tedarik edeceklerdir. idik. 
cek vaziyettedir. önümüzdeki sene- Bu kazanlar büyük furunlardan çı - Fİnakat aradan çok geçmedi. ~lman
nin iltiııcikAnununa doğru işlerin ta- kan gazlerle ve toz haline ko~u ya gilterenin bu hamlesine r ~u-
mamen bitmiş olacağını ve 1939 ae. k k k.. .. ~ il k ş kabele olmak üzere derhal Malıye 

o omuru e aynayacaklardır. Nazın Dr Funk'u Balkanlara ve bu 
nesi martmda müessesenin resmi kü- E od bl d · · 

dı 1 v t h . edil. n m ern r tarz a tesis edilen meyanda Türkiyeye gönderdi. Dok-
şa .1 Y~P1

1 aKcagıbük~ mfınbrikal ıyohr. Bu bu fabrikanın randımanı çok büyük tor. Funk Alman - Türk iktısacli 
vesı e ı e ara a an ak - ı ak · · · 
k . • o ac tır. münasebetlerinin mkışafında ıki 
ında verılen malumat şudur( Şim - . d · 

dilik K bük · lath 1 Sıcak havayı temin edecek tesisa- memleketin menfaatlerı arasın a .~ş-
.. ara ıma ane eri her tirak bulunduğunu ileri sürerek Tur-

endustri tarafından kullanılabilecek ta yedekler de ilave edilmiştir. Kok k. . "h d b'lecegv· bu"tün mad 
130 b. f b 'k b- f 1 b 1 ıyenın ı raç e e ı ı -

ın t~n putrel boru, demir lev- a n ası utün urun an bol o delere talip olduğunu, buna muka-
ha, ve saıre çıkaracaktır. besleyecek hacim ve -vaziyette olacak bil Türkiyenin sanayileşmesi husu-

Fabrlkalar bir milyon metre mu- tır. Burası, hergün 1135 ton maden sunda kendisine yardıma amade bu
rabbaı satıh işgal edecektir, amele kömürünü koka tahvil edecektir. lunduğunu bildirdi ve derhal arada 
ve memurinin iskanlanna tahsis edi- Bundan maada yevmiye 30o,OOO met yeni bir ticari muahede imzalandı. 
len binalar bu hesaba dahil degv ildir. Zaten İngiltere ile yaptığımız af\}aş-

re mikabı gaz tedarik edecek ve bu d 

(BCl§l 1 incide) 
manyanın Akdeniz işlerile alakadar 
olmadığını, İspanyadaki üç bin Al· 
man gönüllüsünün hep cephe geri
sinde olduğunu anlatmıştır. 

Nevs Chronicle gazetesi diyor ki: 
"İtalyanın talepleri Frankoya mu -
hariplik hakkı verilmek için ileri sü
rülmüş bir pazarlıktır. Fakat Fran
ko işile Tunus meselesi biribirinden 
tefrik edilemez. Çünkü İspanyada 
faşizmin zaferi, Fransanm menfaat
lerini tehlikeye uğratır. Fakat bu 
tehlike İngiltereye de şamildir. Çün
kü Mister Chamberlain'in dediği gi
bi İngiltere ile Fransanın menfaat
leri birdir. 

Fransız gazeteleri de ayni mesele 
ile meşguldür. Jur - Eko dö Pari di
yor ki: "Almanlar Viyanaya girmek
le Trlyesteye de yaklaşmışlardır. İ
talya, Berlinin müzaheretinden bah
sediyor. Fakat ltalyaya bir şey ver
miyor. İtalya, acaba tavizi Fransadan 
mı almak istiyor: Mümkün değil.,, 
Ayni gazete diğer bir makalesinde di 
yor ki: Bizim hududumuz insan ka
niyle çizilmiş huduttur. Diğer Fran· 
sız gazetelerinin hepsi de ayni fikir
dedir. 

* 

Filistinde Yeni 
Hadiseler Oldu 

(Ba§ı I incide) 
mrut liderin tanıdığı Eminülhüsey:ııi
nin yuvarlak masa müzakerelerini i
dare etmesini .istemektedir. İngilte
re hükfuneti, şimdiye kadar buna 
karşı gelmekle beraber Seyşel adası
na sürdüğü liderleri serbest bırak -
makla bu hedefe doğru gittiğini ve 
gün geçtikçe eski inadını bıraktığını 
göstermiştir. 

Diğer taraftan Nablus - Tulkerem 
yolu üzerinde pusu kuran Filistin 
muharipleri, İngiliz kuvvetlerini pu
suya düşürmilş ve bir İngiliz askeri 
maktul düşmtiş, ikisi de yaralanmış
tır. 

Şamdaki Filistin müdafaa komite
si Mısır Başvekiline bir telgraf çeke
rek Mısır hükfuneti tarafından yu -
varlak masa konferansına iştirak için 
ileri sürülen şartlardan dolayı min -
nettarlığını bildirmiştir. 

Suriye Arap p:DOpaganda biirosu 
bir tebliğ neşrederek Arapların her 
şeyden evvel Filistinde Yahudi mu
haceretin! durdurmıyan bir pl!nı 
kabul etmelerinin imkansız olduğu
nu teyit etmektedir. 

Bütün Arap §Qhsiyetler Londra 
konferansına iştirak için en salahi
yetli mümessil olarak büyük müftü
yü göstermekte müttefiktirler. 

Hayfa, 15 (A.A.) -Hayfada te
cavüzler devam etmektedir. Diln ak
şam iki Yahudi ağır surette yaralan
mıştır. Suikastçilerin çoğa1ması üze
rine hükumet Hayfa şehrine iki yüz 
İngiliz lirası kollektü ceza kesmiş-
tir. 

Hatayın Taksimi 
(Ba,-ı 1 incide) 

müzakereler henüz bitmemiştir. Ya· 
pılmakta olan kışlalar da gösteriyor 
ki askeri kıtaatın ve bilhassa Türk 
kıtaatının yakın bir atide geri alın· 
ması beklenmemelidir. 

tfenevre mukavelesi hilafına, Su
riye, Hataydan giden mallara güro· 
rük resmi koymuştur. Bundan dola· 
yı Hatay hükumeti de Suriye rn~· 
larına ithal resmi koymayı derpıŞ 
ediyor. 

Hatayla Türkiye arasında serbeSt 
mübadele rejimi mevcuttur. Türki: 
yakında Hatay statüsünün kendi 
ne verdiği hak mucibince, İskende
run limanının tevsi ameliyesine bat 
lıyacaktır. Mevzuu bahsolan şey l>fr 
harp limanı değil bir ticaret lirnjljll• 
dır. 

Yusroslavyada 
lntlhabat Neticelerl 

Herkesi Memnun Etti 
Belgrad 15 .A. A.) - Yugosla" r"' 

dikal birliğinın muvaffakıyeti ıneır; 
leketin her tarafında büyük bir ~ 
uyandırmşıtır Bir çok şehirlerde lD' 
tihabatın neticeleri sabırsızlıkla b~· 
lenmiş ve bu neticeler anlaşılır al1 • 

laşılmaz Stoy11dinoviç hükCı.meti le> 
hinde içten gelen coşkun tezahürlef 
yapılmıştır. 

- Bütün akşam gazeteleri, sabah ~ 
zetelerine imtisal ederek Yugos1'bi 
intihabatına müteallik olarak ecn~. 
gazetelerde intişar e4en ve sıoy• ~ 
noviç listesinin muvaffakıyetinde 
bahis olan yazılan iktibas etn:ıelcte • 
dirler. 

Fabrikanın 18 ila 20 kilometre uzun- ma umulduğu gibi yürümüyor u. 
tuğunda bir 'imendifer hattı olacak gaz tenviratta kullanılacaktır. İngilizler, bizim üzüm, incir, tütün, 
imalathanelerde 760 işçi ve memu; Bundan maada 12320 kilo Benzol, fındık gibi ihraç maddelerimizi iste
layenkati işleyecektir. Şimdilik ec _ ve 5700 kilo muhtelif yağlar da teda- miyorlardı. Onlar daha ziyad~ ~a-

İtalyan gazeteleri de Tunusa me
deniyeti İtalyanların götürdüğünü, 

uzun uzadıya ~nlatıyor. Sinyor Gay
da, Jurnal d'İtalyaya yazdığı maka
lede bu bahis üzerinde tarihi bir tez 
yapmakta ve İtalyanın Tunusu iste
mesinin hiç te yeni bir mesele olma
dığını anlatmaktadır. Ona göre İtal
yanlar medeniyeti Tunusa götürmüş 
ler. Fakat hiçbir vakit Tunus halkı
nın hürriyetlerini ayak altına almı
yarak dalma karşılıklı hürmet ve 
itimat telkin eden bir hattı hareket 
tak.ip etmişlerdir. 

Tek fak at kat'i çare 
oebi yerlerden ithal edilecek d rik edecektir. den arıyorlardı. Madenlerimizın ıse 

meva ı . k B. d h . d 
madeniye Ereğli ve Filyos tarikiyle Yevmiye yirmi ton a!f alt, iki ton m.~şt~risı ço tu. ız a a z~!a. e 
Karabüke naklolunacaktır. k 11 600 kilo Creosote 1200 Turkıyeye has ve bizim için m~ım 

amonya ' ' yekun tutan ihraç maddelerımize 
ra~e;:ı~ madeniyeden çıkan tenvi- kilo naftalln ve bin üç yüz kilo su~at müşteri arıyorduk. Almanya ise cins 
k g urunlardan çıkan gazlarla damonyak temin edecektir. Fabrıka- tefrik etmeksizin ne verirsek hepsi
:ıştı=ak, demir ve çelik fUbele- da i§leyen herhangi bir m~ine bo- ni almıya talipti. Btı sebeple Alman
mla n aktı nBlannın işlemesinde kulla- zulduğu takdirde onların tamirine ya ile kliring esası üzerine yeni bir 

c r. u sayede Boğaz santra- 1 kt ah ur görme-
lırun muhtaç olduğu enerji de teda- elzem olacak her ,eyi de mevcut olav ~~aşma yapma a m z 

rik edllmi§ olacaktır. Büyük furun - caktır. Fakat bu anlaşmanın da tam bir 

laıxlan ~meyad çimento ile ka - ismet lnönü'nün inkişaf içinde işlemediğini ve bizim 
n§tırılarak, billıassa denizaltı inşaa- için umduğumuz neticelerin aksini 

tında ~evkallde fŞe yarayan bir neVi • Ali Çetinkayaya vermiye başladığını görüyoruz. Ne-
beton ıstihsal edilmiş olacaktır. d · · ? F en, nıçın. 

abri.kanın 168 metre uzunluğun - iltifatları Bu sualin cevabını da yarm ver-
da yüz doksan bin ton istiap edebile- miye çalışacağım. 
cek deposunun, dokuz tonu kaldıra - Ankara, 15 - Sivas - Erzincan ... ~'""""""' ·ıı 11 11

"'
1111111ç"""''"'"'k" .... , .. -·-· .. ,-

bilecek bir vinci olacaktır. tkı· bu-yu··k - Macarlar e er e demir hattının işletmeye açılışı mü
f urunun her. birinin harici kutru do- nasebetiyle Nafıa Vekili Ali Çetinka 
kuz ve irtifaı otuz metredir. Bu iki f ya tarafından çekilen telgrafa Reisi-
unmun her biri Yevmiye üç yüz ton cümhurumuz şu cevabı lütfetmişler· Budapeşte, 15 (A.A.) - Hariciye 

demir vereceklerdir. Bundan maada Nazın Kont Czaky, Çekoslovakyanın 

Geçinemiyorlar 

iki ill beş milyon metre mfkAbı az dir.: -
ve yedi yüz ton maden artığı g ' Erzincan hattının açılması muna- Macaristan ile iyi münasebetler tesis 
ceklerdir. Bu furunla 880 t ve~e ~ sebetiyle sayın halkın hakkımda gös- etmek arzusu hakkında Çekoslovak 
kömtır, 3,700,000 metre mfkl= sıc~ terdikleri yüksek ve samimi his!erl Başvekili Beran'ın beyanatı ile ala-
hava !le lfleyecklerdir bildiren telgrafınızdan pek mute- kadar olarak Macar ajansının bir mu 

Fransa ise İtalyanları da Fransız
laştırmak istiyerek aykırı bir yol tut 
muştur. 

Stefani ajansının diplomat muhar
riri Almanyanın her halde İtalyaya 
müzaheret edeceğini anlatıyor. 

Roma, 15 (A.A.) - Gazeteler, par 
ti sekreteri Stracenin faşistleri Fran 
sız - İtalyan eski muharip cemiyeti i
le Fransız - İtalyan parlAmento gru
puna dahil olmaktan meneden kara
rına büyük bir ehemmiyet atfetmel( 
tedirler. 

Bu iki cemiyet 1935 de Laval ve 
MussoUni arasında aktedilen anlaş
madan önce tesis edilmiştir. 

ispanyada Cümhuriyet· 
çiler Mütareke Teklif 

Edecekler 
Tecrübe Edenlerden 

• 
Sorunuz 

BaJ, d1f, adale ağrllarlle üşütmekten mütevellicl 
bütün ııtırablara karıı yegane müessir. 

tedbir bir kaıe 

Çelik imaline m~ı • hassis oldum. Sevgi ile ~eşekkür ede harririne fUnlan söylemiştir: 
tane elliter todluk Vlm itımn, dort rlm. Demiryolunun Erzıncana ulat- Macar hüklımeti, Çekoslovakya ile 
furunu il n ehh zdl on • Martin ması yurdumuzu de~ir ağlarla ör- iyi komşuluk münasebetlerinin vi.t.. 

e m c e r. Cümh · t hü 1 t ıakk' ed meğe azmetmiş olan urıye cut bulmasını sevinç e e 11 ı e -

Faris, 15 (A.A.) - Cümhuriyetçl 
İspanyadan gelen haberlere göre, Re 
isicümhur Azana, bugün İspanyanın 
son derece nazik.leşmiş olan vaziyeti 
hakkında istişarede bulunmak ü.zere 
Cortes'lerin nüfuzlu azasından sos- , 
yalistlerin şefi Besteiro"yu Valensi
yadan Barselonaya celbetmiştir. Bes 
teiro, cümhuriyet ordusunun galebe 

Çelfk imallthaneıinde onar tonluk ktı.ınetinin yeni ve kıymetli bir mu- cektir. Fakat şurasını tebarüz ettir-
lk! vinç ve yüzer tonluk da iki vinç vaHakıyetldir. Bu vesile ile sizi ve mek lazımdır kl, bir çok Macann Çe 
daha istimal edilecektir. Çelik ima- hükOmeti tebrik eder ve mütemadi koslovak hapishanelerinde çürüdüğü 
llthanesi ik1 yüz metre uzunlutuıı • b,aanlar dilerim. müddetçe bu iyl komşuluk mfuıase-
da leben metre eninde yer ifgal et- BelaleOmhuT betlerinin vucut bulması mümkün o-

mektedtr. ismet lNONO lamıyacakbr. 

Y EZ i O 
REFiK HALiD 

Bu adam, bir gün, kendisine çevrilen 
gözlerimin yaşlandığını gördü, sustu '\Te ağ
lıyan talebesini derin derin süzdü. Vereceği hükmü 
bekliyordum. Dersimiz o gün "heyecan ve tehey
yüç kabiliyetiw üzerindeydi. Birden dedi ki: "Göz 
yaşlarımız, biliyorsunuz, gözlerimizin koruyucusu
durlar1 tuzlu oluşları, içlerinde binde on dört klor 
dö sodiom mevcut olmasındandır. Ecnebi bir uzvun 
çarpışından müteessir oldukları zaman "ünilateral,, 
acı. keder veya sevinç gibi psişik bir heyecana tutul
duğumuz zaman da "bilateral., ifrazat yaparlar. Göz 
yaşlarımızı kaldırırsak gözlerimiz de şeffaflıklarını 
kaybederler.,, 

Sevdiğim adam gözlerimin kendisi için yaşlan
ması karşısında ancak bir ders mevzuu çıkarmağı 
düşünmüştü! 

İşte iki aşkım! 
Zeliha bunları yan hazin yan alaycı bir tavır

la anlatmıştı. Ben güleyim mi, yazık mı diyeyim, ka
rar veremiyordum. Bahsi değiştirmek istedi: 

- Kadın hakkındaki fikirlerinizi anlamak is-
terim. 

TEFRiKA No. 31 
1 • • 

~ _ .,J' ./ = Kadın hususunda benim fikirlerim ve duy-
gularım sık sık değişir; kah kayıtsızlığa, kah çeki.nı
tneğe kah da hayranlığa varan kararsız, kanaatsiz 
düşünceler ... Gün olur, kadın bana yabancı gelir, o
nun afkı. sanki, hiçbir zaman yüreğime iş.Uyeme
miştir; sanki hiçbir zaman kadın karşısında diz çök
meınişim, hıçkırmaın1şım, gibi.- "Bunlar için mi 
didişenler oluyor, ölenler ve öldürenler?" diyen bir 
halim vardır. 

Hatta günü gelir, kadın bana gülünç ve keder 
verici görünür, yilıüne tuhaflığını, zavallılığını gö
rerek bakanm. "Bunlar niçin böyle yapmacıktan, al· 
datıştan ibarettir? Neden böyle bir terbiye görürler? 
Niçin sağlam, sıhhi bir rejime tabi tutulmazlar?" 
diye söylenirim. O pembe renk ve mesut tebessüm 
altında nasıl hasta ve dertli olduklarını, öyle olma
salar dünyanın ne kadar iyi bir şekil alabileceğini 
düşünür, yanlarından uzaklaşmak isterıitn. 

Gün olur ki, kadın bana korku bile verir, mü
balağalı bir korku.. Ağzı Pandorun kutusudur; vü
cudunda Medüzü.n yılandan saçları ve baktığım ta
~ çeviren .&özleri gizlenmiştir. En iyisi el ıüriilme-

çalmasının artık mümkün olmadığı, ) 
kanaatini gizlememiş ve mütareke ta • • ( A L M A K T .. 1 R 
lebi için Burgos hükUtneti ile müna- Mıdeyı bozmaz, kalbl ve bobekleri yormaı. ~-
sebata girişecek bir milli birlik kabi- İcabında günde 3 ka~e alınabilir. İsmine dikkat taklitlerinden sil 
nesi teşkil edilmesi teklifinde bulun- nız ve GRİPİN yer.ne başka bir marka verirlerse şiddetle 

muştur. 

ğe gelmez bir tılsım, göğüs gerilmesi tehlikeli bir 
falın kılıçtır. "Ölüm tehlikesini işaret için bir kuru 
kafa ve iki çapraz kemik ne kaba düşüyor! Onun 
yerine bir güzel kadın başı daha manalı değil mi-
dir?,. diye gülerek düşündüğüm ve üzülerek güldü
ğüm çoktur. 

Fakat gün gelir, yüksek, nazlı, nazenin ne var
sa, sıhhatten ve hayattan, ikbalden ve refahtan, hep
sinden daha seçme, daha kudretli, daha ihtişamlı, ne 
mevcutsa, her zevkin, her lezzetin üstünde kadını 
bulurum. ''Bunun için ölünmez mi, öldürülmez mi?,, 
diye düşünür, ona öyle bakar, kadın görmemenin ne 
acıklı ve ne tam bir körlük olduğunu anlarım. Göz 
nurunun saadetini en fazla kadına baktığım zaman 
duyarım; beğendiğim kadının güzelliğini seyretti2im 
zaman kendi gözlerime kendim taparım. 

Usulcacık mırıldandım: 

- Mesela şimdi olduğu gibi .• 
Zeliha işitmemezlikten geldi, kamçısını pma

nn suyu üstünde gezdiriyor, halkalar çiziyordu. 
Sustuğumu istemiyordu ld' sordu: 

- Siz hangi tarzda kadınlan zevkinize uygun 
bulursunuz? 

- On sekizle yirmi yaş arasında tanıyıp güzel 
bulduklarımı, yumuk kedi çehreli, olgun ve yumu
pk dudaklı, boyunları ve sırtlan klasik hüsne yak
laşanları... Endamları dolgun, belki de iriceydl, Le
onar dö Vinçin~ Lea'sındaki guguya sarılan kadı
nınki gibi! Beyaz tenlerinde güneşle denizin lekele
rini dejU, mavimbrak damarlan ve gözlerinde er .. 

kekle boy ölçüşmek hırsını değil, kır manzarala~ 
seyrederdim. Dekorasyon üslubu ne kadar değiŞS. 
karyolaların yine on sekizinci asırlıktan kurtuln~ 
yan uymuşak, aristokrat çerçevesine yaraşan ve;, 
keğe erkek olmak saadetini duyuran onlardır. V 

9
, 

dıkları sedirleri taht yapan kadınlar, sincap Yo11 
O' 

sına çevirenler değil! Yataktan sarkan bir kadın 1'd' 
lunda tenis idmanının bazusunu görmek, avucurı ııi 
raketin, küreğin veya volanın nasırıı sezmek ~,,il 
henüz şaşırtmaktadır. Çarşaflar kaydığı zaman,~ 
tenasüplü de olsa Jozephine Baker'in karaıne 
krem ranverse rengile karşılaşmak istemem. 

Bunları Zelihaya söyliyemedim, kısaca dediJJl 

ki: 
dsl' 

- Cinsini ihmal ederek sadece beden "e il bıal'' 
merakına düşen erkeyimsi kadınlar zevkime ya gıbi 
cı geliyor. Raketile kamçısını ihtilal bayrağı 
sallıyarak taşıyan kadınlardan haz etroiyoruın· 

- Peki, moral cihetinden? '"' 
.. iifllY 

-Erkeği lt1tufla karşılamağı bilen ve yuz 1<•· 
sinirlenmemiş durgun, serin hatlarile onu rahat~eııl' 
vu§turmıya muvaffak olan sade kadını, eş ve dl!'' 
fireyi. koket, ufak tefek, pntan ve dansan. ıc:e.1-'' 
ları hoı bulmam değil .. Japon balıkları, pekı~ ıii1" 
an kuılan, filin gibi, şüphcız süslü, eğlenceltı "e 
şeylerdir. Fakat bakması, beslemesi yorucudur 
faydaları o nisbette, kıt, dardır. 

::-- Beni hangi kategoriye koyuyorsunuz? 1) 
(Devamı ııa 

d 
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iki Yolun Birleştiği Yeri Tuttum 
kurduğumuz Pusudan Haberleri Olmıyan Yavanla 
Arkadaşları ve Papaz Bize Doğru ilerliyorlardı 

... .- E .. Sadık efendi. Ne yapaca-
511: bu çıhtları şimdi? .. 

l>ecti ve bütün tenbihleriml u-
lıttarak, emir bekler gibi karşım
~'L ~bn vaziyeti aldı, yüzüme 
~aldı. Güldüm, çavuşwnu bir 
._ işareti ile tüfek çatılannm ya-
~ götürdüm. Yapılması icap e
~Şeyleri birer birer anlat~ım ve 
~lattım. 

lfaksadım "Pepelisa" köyünde 
"- bulunup bulunmadığını anla
~. var ise yakalamak çarelerini 
~atı. Mustafa çavuşu yirmi 
"eterıe beraber, verdiğim talimat 
~inde köyün papası, daskall 
ık.._ RÖrüşmek üzere köye gönder • 
'O;'· Aynca beşer kşilik beş posta 

--~ köyü sardırdım. Köy içinde
~e müfreze kumandanı çavu
'- tecrübesiz olduğu kanaatini 
~k 1çin bile bile köyün iki 
:"'&QD\ı açık bıraktırdım. Yanım

~~an on beş kişi ile, bağlı Bul
;:.~ aldım, açık bıraktırdığım 
~. h8kim olan bir tepeciği 

..,!t&nın iyi tatbi kedllmiş, tah • 
~ ettiğim ileticeyi vermifti. 
~a çavuş köyde acemi ve saf 

Çavuş rolünü gerçekten iyi oy
~ftı. Köyün papasını. daskalini 
~yasını güzelce aldatmış, ta
'- uıı civarda tarama yıaptığı-•e konaklamak üzere akpma 
~tine, zabitlE'."le efradın köy

hrleşeceğiııe hepsini inandır
Bu tepeden inme haber das • 'Ue papasın eteklerini tutuş -

~f· Çünkü köy:\ilı Hqinle • 
~ ffiacı Dimitri) nin~ 
~ iki gündenberi tzledilbnlz 
'""-n) kaptanla arkadaşlan var. 
!fıtl Papası ikram ve iltifatla bi -
~ ~tafa ~vuşu aldatıp oya -
~ daskal da köyün etrafım 
~'' bizim bile bile açık bı
~~z yollardan çeteyi lel&
""~ek kararım vermlf. 

Q Uneş ~ktan çekilmiş, lı:~ 
'tavuklan ataçlanna tilne -
~--- Otlaktan dönen köyün da
L.. .... -.ı,, harmandan çıkan kızları, 
~ hep köye gelmişlerdL 
~ıı il gittikçe koyulapn es
~lt ortalığa ~"Kerken ben de 

lertırı ile beraber bulundu -
S ~ silrilne sftrüne in
~ bıraktıtım yollarm bW. 

lloktada buldutum bilyOk 
~ yerleşmiştim. Yattı -
hrıden, köyden bize doiru a
YoDannı, köyQ çerçeveliyen 
kenarlannı gözlüyordum. 
karamıumdan sıkılıyor, 

1'eıcte titizlenfyordum. Bere
"1-atıı ki, bizbn gospodinler 

iyice kararmasını bekle
~erni yabancı gözlerden 

it lüzum ve ihtiyatını dü

-..•.u-

:lşlerdi. Sillhlan omuz
köyün bahçe çitlerinden 
ti%erinden atlıyarak bekle-

"-..Yola düzülmüşlerdi. Kö -
~h ilerde, papası da ara

lı.. IÖrüşe güliife geliyorlar
~ elli metre kadar mesafe
' e birden durdu. Karanlık-
111~. olduğunu farkedemedi
-n~Jar papasın ve duka-
~ ~l sıkıyorlardı Papas ta

lada ile misafirlerine se
~. ınuvaffakiyet duası edi

h: -~ ben tetiğe dokundum. 
IC11lQ karşılıktı sırtlannda acı 

)IJ>an mermim papasa du-
~tturmuştu. Haydutlan 
~ eıJıeıt üzere kaldınrken 

laf elini kovnuna sokup 
!'°lUnu tutmu°Ştu. Neferle

~ ~ıtı mermiler de şaşırma-
~'- hedeflerini bulmuştu. 

ita on dakika bile sürmedi. 

--~ ilzerine köyden fırlı-
11. ~· Ç&VUf ve arkadqla

ı.... -- •te,lmlz arasında ... 
--... ... ı>ek yakıııclan ... 

nldıklannı anlıyan gospodinler 
selameti ancak başlarnı toprağa 

sokup akıbetlerini beklemekte 
bulmuşlardı. 

Ertesi sabah daskal ile papas, 
kaptan Yuvan ile dört arka

dap, evvelce tuttuğumuz iki Bul
gar köylüsü ile birlikte Demirhi
sanna girerken azametle yükselen 
güneş güler yüzile müfrezemin 
aslan erlerini selamlıyor, haydut
lann gözlerini kamaştınyordu. 

Talihin hafif bir yara ile ölüm

den .kurtardıtı kaptan YU'ftJl1Jl 
.koyun cepleri komitenin gizli dol

ya dolabı kadar dolgun, zengin 

çıktı. Bulduğumuz mektuplar, şif
reler takip işlerinde yolumuzu ay
dınlatacak, bize yeni yeni saha ve 
ufuklar açacak kadar bereketli ve 
çok ehemmiyetliydi. Hele mektup-
-... ............. h ....... Pli -
Wı Ye cephane depolan bana ger 
çekten iyi ve tath bir it olmuttu. 

Bil" kere Odai de ba amuda 
en (Ok tekrar edilen terimlerdir. 
tkisiııin •asmdakl mtlnaRbet
t-.er.- aranılm•ı hatıra pleeell 
tabii. Mademki hayatımısuı heır 
iltfne hWm ....._ki aman attam
lanmn tasaVTUr ettikleri periler 
8'bi-- hormonlar var, bnllyon 
itine hltdm olan hormona da 
bahuk llnm. 

s.n da, Umar1ardaki ....... 
yonun nasıl arttıtını anlamak, 
prat:k bakımdan da, pek iyi o1a
Hk. Ç8nlditanalyon artması o ka
dar ~k ıirlldfiitl halde onun 
mebnlmıası yani nasıl arttıtı hl 
il esnrr idndedir. Tansiyon hor
mona bulunup ta ba esrar orta
dan kaDunca, tansiyon fazlab
fının tedavisi kolaylaşacaiı sfbi 
onun önünü abnak ta kolay ola-
cak. · 

Böbrek üstündeki pddenin or
ta kısmından ~kan adnhalin 
hormonu ile yapılan liboratuvn 
teerilbeleıi bir aralık blyük u
mutlar vermiışti. Zaten, bu pdde 
de b~ ar peyda olup ta adrenalin 
kendi kendine fula çıkınea da
marlarda tansiyonu artıran, aart 
damannı genitleterek sertleşıtl
ren, yfirefi büyiiten bir hastalık 
meydana çıkar .. Tavşanlan adre
nalin lflnDlira edince ayni neticeler 
göriilmü'*8. 

Bunun nzer:ıne tansiyon ut
maınnın adrenalin hormorıunun 
fazlalıflndan ileri reldlfini hlcUa 
ebnek, tabii, pek kolaydı. fş e 
hormonun fazlalıfını durdunmya 
kalıyordu. Onun zıddm .. tesfr e
den bqka bir honnon b"lineme
dllfnden operatörler böbrek ib
tündPJd guddeJcrin ya kendileri
ni cıkannıya, yahut onlan iışle
ten sinirleri kesmiye bqlacltlar. 
Pek aı1ta blT operatiir guddenln 
dmard~ lmnum çıkarmadan 
yalnız ortadaki, adrenalin ('lka-

nn kısmını ~kannıya ~·· 
etti. Fakat bira aman PtiMe 
dh!nler pne knqa. 

AtbeMlla fala ehmea ~ 
1udald tami7• artar ...... 

Ş ifre ile yazılmış olan bu mek
tupta ıDemirhisar) ile Nev

rekop) da bulunan iki depodan hah 
sedilmekte, fakat depolann bu -
lunduğu yerler, komitecilik haya
tımda o güne kadar görmediğim 

bir takım işaretlerle tarif edilmek
teydi. Yaptığımız bunca tazyik -
lere rağmen tutulan çetecilerden 
bu depolarla mektuptaki işaretler 
hakkında maltimat almak da kabil 
olamamıştı. 

Yuvan kaptanın yardakçılan ile 
beraber tutuldutunu, üzerinde çı
kan mekıuplann içindekilerini De 
mirhlsar kaymakamı, Serez muta
sarrıfı Reşit ve fırka kumandanı İb 
rahim paşalara bildirmişti. Paplar 
gönderdikleri mektuplarla, kazan -
dığım bu mııvaff akıyetten dolayı 

beni takdir ve tebrik ediyorlar, hiç 
vakit geçirmeden, bu gizli ıilih 

........... d••"· - .. INIDMılt"l
çtn harekete pçmekUtlml emre-
diyorlardı. 

bormom fulahlı daha bll1b 
marifetler de yapar. Tansiyona 
yftbek olanlann hepsinde o ma
lftfetlerln h~ girllmez... Wr 
de bu hnrmnn tan,.h•onu birden
bire yükseltir. Balbuld kendi 
kendine relen tauı"ıyon y6beılı:
liJI yava' vaVQ meydana nkar. 

~fr taTaftan da kanda adrena
lfn faı:labJnn anlamak mftmtdln
ffr. 'Balhuld tanslYonu yftkıııelı: n
lanlardan he11Sinln kanlannda ha 
hormon~ fazla oldulu ririll
mez, onan yerine adreM•nden 
baıpka, tansiyonu arttıran, hir 
madde bulunur. Hem df' hu m1td
denin tesiri adrenalin gibi birdf"ll 
hire S?ellcl ve eabuk ~M:i delil· 
diT. Yavaış vava, cellr ve devam 
eder: Kendi kendine plen tanı1i
yon artması hutalıtında oldatu 
gihi. 

Tansiyonu 1t'l'ftıran honn.-nmı 
yalnız adrenaf.b detft, hAHk 
üstündeki pdderfın dışardakl 
lnımındn ~bn hormon obnan 
U.tbnali de vardır. CünkB bu hor 
moaU11 ebik olmuı tansiyona 
dfls8rtlr. 

Bl191unla beraber, yalım adre
nalin fulalıtmdan dolayı tanıi
yonun arttılı Jale ş8pheaidlr. lhl 
na ren~lerde 1:ılrdenbire meyda
na çıkan tansiyon artmua hnta
blı ispat ettllf .... ren~ ohan, 
ihtiyar olsuıı herkf!t'ff' lilddP.tli 
blT teesdr B•rfne tansiyonun art 
tıtı da s&tem. Geçenlerde de 
yazd1tnn cibl, teessür hormon
larından bri de ha adrenalin hor· 
nııonudur: Klpekten korkan ke
dinin kanında bile ba hormon 
birdenbire artar. 

Ancak, tansiyon artması huta
hlmuı hemeste ha llo11noaaa 
faztabluulan ileri reldfli iddia 
etlilemes... Ba kadarqu 1al1mek te 
yine tansiyon hastalılumı •ten
tlelıl e1rar 1N1ftlesinla bltn ol-

.. ~-- ... eldir. --lar ._... teddkler DerWlkce ......................... ... _ ............ 
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Veli Cenaizin evlenmesine, ha
let edenler çok olmu,tu. 

Zuhuri Pqan.uı biricik kızını al
mak, her kula nasip olur bahtiyar
lıklardan değildi .. 

Bayan Seniye, babasından ka
lan miras ta olmasa, yine kocasız 
kalmazdı. Boybos, yerindeydi .. 
Kap gözü güzeldi. Sözü llOhbett 
de çekilirdi 

Böyle bir inciye, kim sahip ol
mak istemezdi? 

Seniye ile Veli Cengiz, köşk 
komşusuydular. Veli Cengiz, mühen 
dis mektebini bitirince serbest ça
lışmayı denememiş. memuriyete 
girmişti. O, kendi başına iş yapa
bilecek yaradılışta bir adam de
lildi. iradesi zayıf, daima başka
lanmn tahakkUpıüne alıpk; kendi 
reyi, fikri olmıyan pısırığın biriy
di. 

Seniye, san.ki Veli Cengizin bu 
noksanını telifi için yaradılmış bir 
mahltllctu. iradesi çelikten, kana
atleri kat'I, fikirlerinde musırdı. 

Evlendiklerinin birinci günü, va
ziyet apaçık ortaya çıkıvermifti. 
Veli Cengiz, hiç bir fiklyet etme
den, çırpınmadan teslim olmuştu. 

Hem, mücadele neye yarardı? 
Ergeç boyun eğmiyecek miydi? 
Hangi kuvvetle mücadele edecek
ti? 

elindeki bahçıvan makası yere düt
tü. Elleri, gayri ihtiyari birbirini 
buldu. 

Bir dalda, bir serçe ötmüftü. 
Sıçradılar, gören var mı? diye 
baktılar, k1mseler yoktu. 

Şadiye, kısık bir sesle söyledi: 
- Oh! Buradan kaçalım. 
- Kaçalım. 
Seniyenin sesini duydular. 
- Veli, neredesin? Bahçıvan, 

"'1mleri getirmiş mi?.. Şadiye de 
ortalarda yok ... 

Veli Cengizle Şadiye, mılma
tislenmi§ gi~i durdular, bir-

birlerine baktılar; ikisi de, Seniye
yi görecek, onun yanma gidecek 
olurlarsa, benliklerinde uyanan bir 
hamlenin söneceğini, derhal çem
berin içine gireceklerini hiasetti
ler. 

Veli Cengiz, Şadiyenln kol~ 
dan tuttu: 

- Ona, görünmeden kaçalım. 
Şadiye de fısıldadı: 
- Gönniyelim. Görünmeden ka

çalım. 

Ve ikisi de soluk almaktan kozı. 
tarak, ateşten kaçar gibi, bağm 
arka tarafından, talihin önlerine 
açtığı yeni yola doiru kaçtılar-

Seniye, kocasını memuriyetten 

istifa ettirdi ve köşkte ikamete C - - - -
memur etti. Veli Cengiz, ahçı, u-1- -
şağa, hizmetçiye, bahçıvana neza-
ret, yapılan ifleri kontrol etmek
le mükellefti. 

Her günkü çalışmalann hesabı
nı kansına veriyor, ertesi gün için 
talimat alıyordu. Veli Cengiz, lra
desizliline, mtütnliibıe rağmen bu 
hayattan b•kmap, UN"mala bat-
J.amıştı. Hep ayni yerde, ayni fe7-
leri görerek, ayni işlerle ulrafa
rak yapmaktan yorulmuştu. Fa
kat, kendini bu dar çemberden 
kurtaramıyordu. Omrii oldukça 
da kurtaramıyacaktı. 

Kansı, bir gün: 
_,.Vell,de&B lu '"-"1'• 

aıemln km ftl'cbr. Bam. uypmm 
luldannı duyduğum için konupnu
yordum. Zavallıyı pek düşmüş di
ye işittim. Onu yanıma alacağım. 

Veli Cengiz, her zamanki gibi 
bunu da güleryüzle karşıladı: 

- PekAIA, kancığım, sen, mu
vafık giirdilkten sonra ... 

Veli Cengiz, bu düfkün üvey 
teyze kızını, biçimsiz, antika bir 
teY zannediyordu. Fakat Şadi~ 
köşke geldiği zaman, Veli Cenlfz, 
tahminlerinde pek çok yanılllllf 
olduğunu anladı. 

Şadiye, uf ak tefek, utangaç, şi
rin, çocuk halli bir kadındı. Se
niye, onu, kocasının yanına mua
vin verdi. Vazifeler bölündü; Ve
li Cengiz, bağla, bahçe ile, işçiler-
le uğraşıyor; Şadiye, evdeki iflere 
nezaret ediyordu. 

Gün geçtikçe Veli Cengiz, Şa
diyeyi takdir ediyordu. Şa

diye de, onun gibi, iradesiz, pw
nktı. Yalnız kaldıktan zaman, ön
lerine bakarak, gözgöR gelirlene 
Yüzleri kızararak, konufUyor, bir
birlerine dert yanıyorlardı. 

Bir gün, Veli Cengiz, bahçedeki 
çiçeklerin kurumuı yapraklarmı 
ayıklarken, Şadiye de yanına gel
mişti. Havadan, sudan bahsediyor
Wdı. 

Veli Cengiz, birdenbire içini 
çekti: 

- Buradan bıktım, Şadiye ha
nım, artık bıktım! 

Fakat bir ifiten oldu mu? diye 
korkudan etrafına bakındı, IODra, 
sesini yavqlattı: 

- Siz, llkılnuyor musunuz? 
Şadiye de, yüzü kızararak, an

cak ifltilir bir sesle: 
- Slkılıyorum, dedi .. Hem ÖJ-

le llkılıyoru:m ki.. • . 
Ikia1 de, dudaklarının ucuyla, 

korkak korkak konUfUyorlardı. 
Veli Cengiz, 9ÖZ söylerken, bot 

duruyor görünmemek için, çiçek 
fldaniyle de meşgul oluyordu: 

- Siz, buraya gelmezden evvel 
daha meyus, daha »efeSlıdlm. Fa
kat, siz gelince, derdbni bir parça
cık unutur lfbi oldum. 

- Ben de, ıiztn gibi bir arka
dq buldutum için, kalben çok 
memnunum. 

- H• halde benim ka<Ur delll
Şadiyenln ... titriyordu: 
- Ne blll)olw? 
aa._ ..ıcm-. ven c-,t• 

NEVROZiN 
Baı, Dlı. Nezle, Grip, Romatizma; 
Nevralfl, lnnkhk ve biti• ainlan•ıd derhal keser. 

- icabında günde 3 kaıe ahnablllr. - -
DENIZBANK - -SATILIK ÇiMENTO ÇUVALLARI 

Haydar hanındaki mağazamuıda bulunan on bin adet boı çimen 
to çuvalı 22.12.938 günü saat on beşte TophanE' Deniz hanındaki Ma 
teryel fUbemizde pazarlıkla satılacakbr. İstekliler teraiti öğrenmek 
üzere her gQn ve pazarlığa ıtrmek üzere de yukanda yazılı gün ve aa 
atte mezkQr fUbeye müracaat etmelidirler. 

IA y TEKiN &OC ·o DAYn 
Adana USesi 34-1935 senesi mezunlanndan bay Tekin Gücibı he 

men Denizbank Fen merkez bürosuna müracaatı. 

BiR MUHASEBECi ALINACAK 
1 

Mahdut mesuliyetli Denizbank Kooperatif şirketine bir muhue 
heci aranmaktadır. İsteyenlerin bonservisleriyle imtihan olmak üze
re mezktir firketin Denizbank Tophane merkezine müracaat etme
leri son müracaat günü 19 ilkklnun 1938. 

.. ---·--· iÇKiSiZ SAZ 
____ , 

Dörd8ncU Vakıf Ban KEMANI' SADı' nin lştirakile Jrıymet 
Dona Kınathaaesiade li sanatklrlardan 

Müteşekkil Su p eünleri ıaat s J slnü Akpmı 
Bey'etinden azar 1' den 11 se 8 lıt dan Z4 e kadar 

Klisik yeni eserler ve halk türkülerini dinliyecekstniz. 

Yeni Kadromu: 
Ayrıca: Kemani - SADİ IŞILAY 

Tanburi-SALAllADDİN Pnaar 
Piyano _ FEYZİ Aalanril As zamanda çok takdir kaunan 
Kllrn~ _ ŞEREF yeni bir yıldız: 

Okuyucu - BAM1T Dibes Bayan: 

: :=:zw,..uypn MENŞURE 
Bayanlar: 
~AT-NFZfmı'..-MJr.LF.K 

Seanslarına yüksek kadrommla 
fııtlnk edf'cektir. 

lıtanbul Emniyet Sandıiı DlrektirlUğindea : 
Emniyet Sandıjına borçlu ölü bay Dimitri varillerine ilin yoliyle 

tebliğ: 

Kolti oflu Bay Dlmitri Fener Abcllsubqı mahallesi Fener caddesi 
eski 322 yeni 288,288/1 numaralı bir malazayı birtnci derecede ipotek 
ıöstereret 3.4.933 ve 24.10.932 tarihinde 15015 hesap numaruiyle San
dıiunızdan aldıtı 450 ve 600 lira borcu 25.7.938 tarihine kadar ödemedl
lfnden faiZ, komisyon ve masarifi ile beraber borç 1744 lira 85 kurup 
varmıştır. Bu sebeple 3202 numaralı kanun mucibince hakkında icra 
takibi baflanmak üzere tanzim olunan ihbarname borçlunun mukavele
namede gösterdiii ikametgi.hına gönderilmiş ise de borçlu bay Dimitri
nin öldüğü anlaşılmış ve tebliğ yapılamamıştır . .Mezk\ir kanunun 45 in
ci maddesi vefat halinde tebligatın ilin suretlle yapılmasını amirdir 
borçlu ölü bay Dimitri mirascılan ifbu ilin tarihinden itibaren bir bu
çuk ay içinde Sandığunıza müracaatla murislerinin borcunu ödemeleri 
veya kanunen kabule şayan bir itirazlan var ise bildirmeleri lizımdır. 
Miraacılar ipoteği kurtarmazlar veyahut bqlayan takibi usul dairesinde 
durdurmazlarsa ipotekli gayri menkul mezkdr kanuna göre Sandıkça 1& 

blacatbr. Bu cihetler allkadarlarca bilbılp ona göre hareket edilmek 
ft ber birine a,rı a,rı ihbarname teblill makamım kaim olmak üıere 
U,fiJet Db olunar. Cll•T> 
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PARTi KONGRESİ 
Dün Valinin Riyasetinde 

• 
ilk Içtimaını Yaptı 

Cuınlıurlyet Halk Partisi vfiAıyet 21.062, lise talebesinin 8472 kişiye Bundan sonra encümenler kendile 
kongresi, şehrimizde bulunan bir- çıktığı görülmüştür. rine düşen va'Zifelerl yapmak üzere 
~k meb'uslarla İstanbul viliyetine Y:ine bu müddet zarfında lise ve kongreye, bugün saat 11 de tekrar 
bağlı kaza ikaymakamlannın, bir- ortamekteplerden çıkarak san'at toplanmak üzere, nihayet verilmiş -
~k resmi daire lmirlerinin ve kaza mekteplerine girmek isteyenlerin tir. 
Parti murahhaslannm iştirakile, fazla müracaatları karşısında vilA - Ankara kongreBi 
dün saat 11 de vali ve belediye reisi yet dahilinde yeniden iki de san'at Ankara 15 (TAN muhabirinden)-
Doktor Lutfi Kırdann riyasetinde mektebi açılmıştır. Vilayet tarafın- Cümhuriyet Halit Partisi Ankara vi-
toplanmıştır. dan yapılan tetkikler neticesinde layeti kongresi saat 11 de Kızılay ce-

Reüin natka şimdiye kadar şehirde 39 ilkmektep rniyeti umumi merkezinde toplanmış 
Saat 10,30 dan it1baren gelmeğe inşasına ve 13 bina satın alınmasına tır. Kongreyi vali ve belediye reisi 

başlıyan Parti murahhaslarile di- rağmen şehrin ilkmektep ihtiyacı _ Nevzat Tandoğan bir nutukla açmış 
ğer dinleyiciler, kendilerine tahais nın tamamen karşılanması mümkün nizamname mucibince yapılan seçim 
edilen yerlere oturduktan sonra olmadığı ve yeniden şehirde en az de birinci reisliğe Rifat Börekçi se -
kongre Lutfi Kırdann nutkile açıl- 50 illtmektep binasının inşası zaruri çilmiştir. 
mı§tır. bulunduğu teS'bit edilmiş ve hazırla- Bundan sonra iki senelik mesaiye 

EbeJi ŞJ h- nan programa göre yeniden mektep ait ilyonkurlu ra~ru okunmuş ve ka 
ı e urmet inşasına b~anmıştır. Bundan baş- bul edilmiştir. Kongre yann tekrar 

L<ıtfi Kırdar nutkunda, kısa bir ka şehir yatı mekteplerinin her yıl toplanacaktır. • 
zaman içinde çok enerjik ve çok ha- bir sınıfı kapatılmak ve yeni talebe Çankın kongr~~ı 
riz terakki mesafelerini kuvvetli kabul olurmiamak suretile tasfiye- Çankın .1~ c:~n muhabırın~en) -
ihamlelerte aşarak başarılan büyük 1 . k 1 şt ld ıı... • • hr'mı'z Halle Partısı vılayet kongresı mek -
~-'--H·b 0 en arar a ın ı6• ıçm şe ı -
ilıAllll ımızı ir kere daha hatırlat- d k' D 1 H~,.· . t' tupçu Hayrettin Yavuzun başkanlı -
ık e ı um upınar ve öAımıye ı .... 

t tan ve Parti murahhaslarile di - Milli e atı mektepleri de lağvedil- ğında to~lanmı§," kongre reıs~ıgı, he-
ğer dinleyicileri saygı ile andıktan ·şt~ ~ 1 1 . Yıldız İs sap ve dılek encumenleri seçımi ya -
son b ek' k · Eb mı · un ann yer erme . - pılmış, müteakip içtimalann alenen ra u sen ı ongrenın, edi tanbul birinci yatı mektebı açılmış- rll . ti 
Şefimizin acıklı vefatına yakın t yapılmasına karar ve rnış r. 

günler~ rastladığını söylemiş ve <>- ırKöy mekteplerine gelince, köy Kütahya kongresi 
nun yukse'k hatıralarına hürmeten çocuklarının da ilkmekteplerde tam Kütahya 15 {Tan muhabirinden)-
beş ~a_kikayı a!akta ihtiram ve sü - bir tahsil alabilmeleri için köy mek- Parti vilayet kongresi vali ve parti 
kiıt ıçınde. geçırmeyi teklif etmiştir. tepleri ıslah edildiği gibi mektep başka'lı Nazif Erkin tarafından açıl
.__ Budakteikklif üzerine ko~gre ~ binası bulunmıyan köylerde de ye- dı. Memleket ihtiyaçlarını ve halle 
ut:Ş ayı ayakta sükut içınde niden köy mektepleri açılmıştır. Ay- dileklerini etraflıca konuştu. İdare 
geçirdikten sonra vali ve belediye nca vilAyet dahilinde tam teşkilatlı heyetine üye ,.e kurultaya beş mu -
:reisi nutkuna töyle devam etmiştir: olmıyan köy mekteplerinden çıkan rahhas seçti. 

latanbulrrn il.ti~ oe çocuklann ille tahsillerini tamamlı- Edirne kongreBi 
Jilekleri yabllmeleri için muhtelif kazalarda Edirne 15 (A. A.) - C. H. Partisi 

•-Yeni vazifeme henO.Z batıadı- köy yatı m~~epleri a~lmıştır. vilAyet kongresi bugün F.dirne ve ka 
ğım bir !'lrada siz kıymteli Parti ar- Vılayet yollan zalardan seçilen kırk dört murahha -
kadaşlanmla yakından tanışmak Bu müddet z.arfında hususi idare sın iştirakile vali Bay Niyazi Mer -
fırsatını bana veren bu kongreyi iyi tarafından Çukurçeşme - Küçükköy, gen tarafından bir nutukla açılmış -
bir tesadüf olarak k&rfllıyonun.. Davutpaf8 iltisak yolu, Bakırköy - tır. 

Kongremizde, sayın 1.tanbul hal- Kızılçeşme, Selamiçeşme - Maltepe, 
IJruıın Ocaklardan bqlıyarak yükse- Yeşilköy iltisak yolu, Çubuklu - Pa
len dileklerini dlnllyeceğiz. Bu dl _ pbahee yollan yapılmlfhr. 
teıtl~çık ve sarnimt ibir şekilde Muvazenei umumiye tarabndan 

4"taya lı:Qll • ı • .,. görftşfilmesl fse fstanbıul- Topkapı, Silivri - Tekir 
Partiıntzin esas umdeler.inden biri- dağ hudud yolu, Davutpaşa - Topka
dir. pı, Silivri iltisak yolu, Büyükçekme-

Ebedt Şeflmtztn kurduğu Cumhu- ce - Hadıınköy, Yıldız - Zincirliku -
riyet Halk Partisi, değerli ve sayısız yu, Bebek - İstinye, Maltepe - Kar
inkılAplan bapnnı1. biz eni tal, Erenköy - İçerenköy, Kadıköy -
bir vatan kHA...vı.-..-. Ae yeakpyd • Acıbadeın, İbrahimağa - Prevantor-

---~"""91..lr. ne a ll d t· ·ı · ı· 
'ha yapacağımız işler de pek çoktur. yom yo an rnsey .an, a ~e ırı mış ır. 
Bu müstakbel mesaimizde de bize u lf erı 
Y~lu, büyük Milli Şefimiz birkaç Sular idaresi bu müddet için~e 
gun evvel Kastamonuda irat buyur- muayyen programa tevfikan şehnn 
duldan nutuklannda \razih bir fe- 1U ihtiyacını gün geçtikçe daha tam 
kilde işaret buyurdular. Bu meyan- bir şekilde tanzimini istihdaf eden 
da Partililerin çalışma tarzlarına mesaisine devam etmekle beraber be 
dair verdikleri direktifler, mesai _ lediyece satın alınan bir temmuz 937 
lnizde bize rehberlik edecektir. den itibaren işletmesi idareye tevdi 

Sayın arkadaılar, edilen Üsküdar- Kadıköy sulannı 
Parti, Partililer için sambnt bir müstacelen ıslahı çarelerini aramış

Yozgat kongre8İ. 
Yozgat 15 <A. A.) - Kazalar ile 

merkezden seçilen 53 delegenin hu
zuru ile Yozgat C. H. partisinin kon 
gresi bugün toplanmıştır. 

Burdur kongresi 
Burdur 15 (A. A.) - Cümhuriyet 

Halle partisi vilAyet kongresi bugün 
toplanmış ve yeni heyetini seçmiştir. 

1 zmir kongresi 
İzmir 15 (A. A.) - C. H. Partisi 

bugün doksan delegenin ve İzmir 
halkından bir çok dinleyicilerin hu
zurunda açıldı. Murahhasların müt -
tefikan vukubulan arzusu üzerine 
kongre başkanlığını ilbay Fazlı Gü
leç idare etti. Yönkurulun iki yıllık 

çalışma raporu büyük alaka ve tas
vip gördü. Kongre encümenlere ay
rılarak çalışmasına devam etmekte
dir. Büyüklerimize tazim telgrafian 
çekilmesi alltışlarla kabul olunmuş-yuvadır. Gayemiz bu yuvada yapa- tır. 

cağımız feragatli mesailerle mille _ Bu meyanda isale tesisatı genişle- tur. 
timize faydalı hizmetlerde bulun _ tllmlf, aüzme havuzlan çoğaltılmış Kongre üç gün devam edecektir. 
rnaktır. İşte bu mefkure yolunda ve modernleştirilmiş, şebeke tevsi e-
aziz arkad~lanmla sürekli ve kop- dtlmi,, yangın musluklarının kutur- ,,,... ... _._._ ..... ._--... _._,,, .... ,.,, ..... ,,, ..... ,. .... _._,_.,...._ııtJ'·ıııııa .. •ıııııa .. •111ııw .. ,..1t1ı•••ulll'9J: 

maz bir bağlılık içinde çalışacağı _ lan ve adedleri değiştirilmiş. beledi- YURDDAŞ : 
mıza ve çok iyi işler göreceğimize i- ye hesabına olmak üzere yeniden 92 
nanarak kongre ruznaınesine geçi- halk çeşmesi acılmıştır. 
yorum.,, Sıhhat ifleri 

Riya•et içtimaı Yine ayni müddet zarfında şehrin 

Yurdun varlıgı çocukla kaimdir. 
Bakımnzlıktan ölen yavruları düşün. 
Yılda bir lira ver. Çocuk Jcurumuoo 

TAN ======================::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::11-1z.933 

Atatürkün 

Hayatı 
·Ziya Şakir 

C~E P .H.iIA P LA.R·I 

Rfp Yon 
Wlnkle 

W aıhigntotJ 
lı-uing 

Kabuğuna 
Çekllmiı 

Adam 
A. Chekol 

Markopulo • 
nun 

Sergüzeıtlerl 
C harles Pinger 

Acemi Bir 
Köylü Ktza 

Pu,kin 

ispanyada 
Engizisyon 

Clemeni W ood 

Kazazede 
Guy de 

Ma:upanant 

Nefse itimat 
WalJo 

Emer•on 

Demokrasi 
Ne Demektir? 

Brice 

Yirmi Yıl 
Sonra 

z,..,.,,,,sıkJ., 

Çıkaran: Sabiha Zekeriya 
Bütün dünya edebiyat, fikir, fen ve felsefe 
hareketlerini ıize 10 kurutluk küçük kitaplar 
halinde vermek üzere hazırladığımız bu netri
yah bütün gençlerin, bütün öiretmenlerin ve 
herkeıin takip etmesini tavsiye ederiz. 

Birinci kitap cmnartesi günü çıkacaktır. On

dan tonra ayda ıekiz kitap netredilecektir, ıe
nede yüz kitap çrkan1acaktır. 

Bu ay netredilecek kitapların listesi aolda gö
rülmektedir. 

Beher kitabın fiyatı 10 kuruftur. Bir senede çı

kacak yüz kitabı topladığınız zaman zengin biı 

kütüphane sahibi olacaksınız. Birinci kitapta 
çıkacak yüz kitabın fihristi de vardır. 

Cep kitaptan her evin en zengin kütüphanesini 
vücude getirecektir. içinde bütün dünya klasik· 

leri, günün içtimai meseleleri, methur adamlar, 
fikir hareketleri hu1i.aa hertey vardır. 

Kütüphane sahibi olmak ve kitap okumak için 
artık bütçenizden fedakarlık yapmıya lüzum 
yok. Cep kütüphanesinin netriyatını takip edi
niz, kafidir. 
Birinci kitap, Ebedi Şefimiz Atatürkün hayah-

m vermektedir. Onun hayatı herkesin evinde 

ve her gencin cebinde tatıması lazım gelen mu
kaddes bir eserdir. 
Kitapçılardan ve müvezzilerden isteyiniz . 

Birinci Kitap Yarın Çıkıyor 

lstanbul sattı merkezi : 
J eni Kitapçı Nail 

Dedikten sonra ruznameye geçil _ sıhht işlerin~ fazla ehemmiyet veril- üye ol! 
miş ve kongre riyaset divanı için Dd mit, muhtelif kazalarda sıbna müca-
reisle iki sekreter seçilmiftir. Reyi ~elesi yapılmı,, şehrin sulan muhte- lllıı'lllııll._--... .. ....._._ ... _._._.-ıııııı..._,,,r ... ..._,,, .... _._,,, .... _._,, .... .._,, .... .._,, .... .._ .. ., ... .--....... -,._ .. -. _ _., 

işari ile yapılan intihabatta Uskü _lif tarihlerde tahlil edilerek ıslahı _____________ __..__ _______ ..__ _________________________ _ 
dar tramvay şirketi müdürü İbra- çarelerine baş vurulmuş, tifo müca-

. deleai yapılarak ınüsbet ü ler 1 hım Kemal Baybura birinci reisliğe, de edilmittir ne ce e -
muharrir Refik Ahmet Sevengil i- · 
kinci reisliğe, avukat Mekkl Hikmet 
Gelenbey ile Naci Ali Moralı la sek
reterliklere seçilmişlerdir. 

Riyaset divanı mevkilerini iJgal 
ettikten sonra ruznameye devamla 
vilayet Parti idare heyetinin iki se
nelik faaliyet raporu okunmuştur. 

Maarif laaJ:yeti 

Büı, .. 
Partinin yeni sene bütçesi de mü

zakere edilmiş ve gelir bütçesi 102 
bin 650 lira, masraf bütçesi ise müte
vazin olarak yine 102.650 lira olarak 
tesblt edilmiştir. 

Raporlann okunmasını müteakip, 
encümenlerin seçimine geçilmiştir. 

Yapılan seçimde bütçe encümeni
Rı:ınnrıia evvelA vilayetin muhte- ne: Sadık Gökbakan, Celll Kocaer. 

lif sPmtlerinde bulunan Halkevleri- İbrahim Tanm. Niyazi Tevfik Yük
nin avn avn kollardaki faalivetlerl selen, Osman Fikret, İbrahim Belul. 
tcbariiz ettirildikten sonra spor ve İbrahim Kemal. 
gent'lfk te!!!ekküllerinin bu iki sene zıl, Avni Yağız. Zühtü, Macft Ok _ 
içindeki faaliyetleri ve elde ettikleri tar, Celal Sait, Ömer Cam, Hayri U
neticeler tesbit edilmiş ve vilayet Dilek encümenine: Cemalettin Fa
hududu dahilinde maarif işlerine te- ğur. 

mas edilmişti. Rapora göre son iki Hesap encümenine: Reşit Gökde
sene kinde şehirde 15 ortamektep, mir, Mehmet Ali Gökçen, Bican, Şe
üç lise açılmış ilkmektep talebesi - refettin, Naci Ali Moralı doktor Tur 
ntn 73.571, ortamektep talebesinin ban, Rüştü Diktürk seçilmişlerdir. 

Amerikan ve Avrupa radyo cihazlarının bütün evsafını birleştiren yegane radY0 

GENERAL ELECTRIC 
( Birleşik Amerika 

VERESiYE 
Mamulatı ) 

S AT 1 $ 

Satış yeri: 

GENERAL ELECTRIC 
' 

MÜESSESESi . 
Beyoğlu, istiklal Caddesi No. 28 de ve Acentelerimizde 

.................................................................................. .......-



T. IS BANKASI 'nın 
939 KUMBARA iKRAMiYE PLANI 

32,000 LiRA MÜKAFAT -
Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 EylGI, 

1 lkinc:iteırin Tarihlerinde Çekilecektir 

• .&RWTJI iKRAMiYELER: 

T. lı Bankasına Para Y atlrmakle, Yalnız Para Biriktirmiı 

Olmaz, Ayni Zamanda Talihinizi de Denemiı Olursunuz. 

BUGÜN·KUMBARANIIA·ATAGAGINIZ· 5·.kURU~ 

• 

c-~= .___~ 
- * ~--·---... ., 

.., 

----...-.-....,._._.._ ·----
-

YARIN·KURACAGINIZ ·EVİN·TEMELİDIR 
m o u '";,, "• n _.. · rz: • 

T. C. 
• 

ZiRAAT BANK.ASI 

Harici Askeri Kıtaat ll&nlen 1 
"~her metresıne tahmin edilen 1 
~ 1~5 kuruş olan 15500 metre 
~ kaputluk kumat kapalı 
~eksiltmeye konulmu§tur. 1-
~i 12/1/939 Perf9Dlbe günG 
~t 11 dedir. İlk teminab ~706 

2S kuruştur. Evsaf ve §&rtna-
1'ect 450 kurup Ankarada Komfs
~an alınır. Eksiltmeye gtrecek
ıa.,}~90 sayılı kanunun 2. 3 üncü 
~eler:.nde yazılı vesaikle te
le bet ve tekl f mektuplarını iha
~tlnden bir saat evvel Anka
)t __ - l.t M. Veklleti Satınalma 
~Yonuna gelmeleri 

"696,. "895S,. 

~lıda cins v: miktarlan yuılı 
~r pazarlıkla alınacaktır. Ta
~'"lll nilmunelerile ve 10D fiyat
... bildiren faturalarile 19-12-

llbıa uat ıs e kadar Vizede 

Tilin satmalma komisyonuna mü
racaattan. (9187) (710) 

* Pirinç Fuu17e Nohut 

2000 3000 2&00 
2000 2000 2000 
2000 3000 2&00 
2000 3000 2~00 

Apğıda cimJ yazılı soba malze
mesi 21-12-938 günü pazarlıkla a
lınacaktır. Tallplerin"'saat 1& ka • 
dar faturalarile beraber Vizede ~ 
miayona gelmeleri. (711) '9168) 

* 30,000 metre kanat bezi kapah 
arfla Wllt:neye konulmuştur. Mu 
hammen bedeli 22000 lira olup ilk 
teminatı 1850 liradır. Eksiltmesi 
28.12.938 çarşamba ıünü saat 15 
de Vekllet satınalma komisyonun 

da yapılacaktır. Şartnamesi her • 
gün komisyonda glSrillebillr. İstek 
lilerin ihale saatinden bir saat ev
veline kadar kanunun 2, 3 (lncü 
maddelerinde yazılı vesikalarla 
birlikte teminat ve teklif mektupla 
nnı Ankarada M. M. Vekiletl Sa
tuıalma komisyonuna verınelerL 

Top. Vize 
A. A. 

* 
(709) (9061) 

60 43 10 No. Tabaka AÇ 
4 4 Perçin çivisi 

20 21 Kilo ilime demir 
1 1 Kilo tel 
15 00 Kilo çenber 
Jtırklareli tOmenl lçln ubrl f/V 

safta 2500 liralık sadeyağı 19-12-
938 pazartesi günü saat 16 da pa
zarlıkla satın alınacaktır. lstekli
leTfn belli saatte Kırklarelinde til
men satmalma komisyonuna mil -
racaatlan. (712) (9169) 

HER SABAH 
DAHA GENC 

GÖRÜNÜYORUM 
Pariate: 

Bayan Grebert diyor ki: 
"Uyanır uyanmaz, hemen el 

aynanı.a adlfayor w yflıilm
deki buruşuk-

111klanmla fiz-
gilerıimin gün
den tüne kay. 
bolduğunu ke
mali hayretle 
görüyorum .. " 

"Bir hafta zarfında mucbe 
denecek bir tarzda gençlefip P 
zellepneme cidden §8§tım. Bü
tiln arkadaılanm buna nanı 
muvaffak oldulU!nu 10r11JOrlar 
ve beni candan tebrft ed4yor
lardı." 

Bu usulü tatbik etmlıf olan 
binlerce kadınlar, bir hafta zar
fında birkaç 181 gençlepnif bu
lunuyorlar. Yüzlerindeki buru
şukluklarla çizpıeri tamamen 
kaybetmiflerclir. Alimler, buru
şukluklarımızın ancak ibtiyar
lamağa başladığımızda meydana 
çıktığını keşfetmişlerdir. Çün
kü, cild !ıtiyarlayınca bazı ha
yati cevherlerini kaybeder, bu 
aildi besleyip kuvvetlendiriniz, 
hemen tazeleyip gençleşir. lşte, 
Viyana Üniversitesi profesörle
rinden doktor Stejskal'hı şayam 
hayret ke§fl olan ve BİOCEL 
tabir edilen ve genç hayvanlar
dan ktfhsal edilen cild bQceyre
ler:l hülAsıtıt, bugiin pembe ren
gindeki Tokalon kremi terkibin
de mevcuttur. Her akşam yat
ma%dan evvel tatbik ediniz. Siz 
uyurken cildinizi besleyip genç
leftirir. Ve bunqukluklan gide
rtr. B1r hafta~ on y., 
daha gençlefmiı görüneceksiniz. 
Gündüzleri de beyaz rengindeki 
Tokalon kremini kullanınız. Si
yah noktalan eritir, açık mesa
meler:l ınklaştınr ve birkaç gün 

zarfında - eamer " lert bir en 
di beyazlahp vumuşatacakbr. 

Levam111 Amlrllği Sahn 
Alma Komisyonu llSnlan 

Ordu hutaneleri için 500 adet 
bornoz 19/ 12/ 938 Pazartesi günil 
saat 14,30 da Tophanede Amırlik 

satın alma komisyonunda açık ek
siltme ile alınacaktır. 'Tahmin be
deli 2750 lira ilk teminatı 208 lira 
25 kuruştur. Şartname ve nümu· 
nesi Komisyonda görülebilir. İs

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

* 500 çift Dal fotini, 500 çtft 
tırmanma fotini 22.12.938 pazar
tesi g(lnil ıaat 15 de Tophanede 
Levazım lmirlili aatmalma ko -
misyonunda kapah zarfia eksHt -
mesi yapılacaktır. Hepsinin tah
min bedeli 9750 lira, ilk teminatı 
731 lira 25 kuruştur. Şartname 
ve nümunesi komilyonda görüle
bWr. İsteklilerhı kanuni vuika
larile beraber teklif mektuplan
m ihale saatinden bir saat evvel 
komisyona vermeleri. 

"410., "8877,. 

* 110 Ton kok kmnilril 16-12-938 
emna günil 1&&t 11 de Tophanede 
Amirlik ıatınalma komisyonunda 
pazarlıkla ebiltmesl fapılacak -
tir. ı.t.kıner:tn btt temi -
natlarile beraber belli saatte ko -
misyona plmelert ( 424) (9083) 

* Ordu hutaneleri için 5000 a-
det yüz havlusu 19-12-938 pazar
t81l g(lnfl uat 14 te açık ek.llltme 
De alm•oütır. Tahmin bedeli 
22SO lira ilk temlnab 168 Ura 75 
kuruftu!f· Şartname ve nümunesl 
Ko. da. görülebilir. lıteklilerin ka
nunt vesikalarile beraber belli sa
atte komisyona gelmeleri. 

(383) (8898) 
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Sumer Bank 
Karabük Demir ve Çelik 

Fabrikalarından: 
Fab"rlliamız lf in ISzım olan 6000 ton dolomitin Bar

tin suyu ltoicn111cla loiakiyl clvannclan ihracı, c1 .. 
•Is tarlklle Zonıulcfak veya Fllyosa nakll ve vaıona 
tahmlll iti bir 111ltea•hlcle ı•ale eclllecektlr. lı+.kH· 
lerln tafslhth 1tren111H ve ıartna111eyl almak ....1 
re 20. 12. 1938 tarl•lnden evvel Karablli llroıu MI· 
dlrlilil•• mlracaat ehnelerl lldn olun•r. 

Ji En rahat çelik IOIDJeı.ue pk, ID8tin •• acm---.. 
K A R Y O L A L A R 1 ::,:at.~::. 
HALiL SEZER 
Lr,ala " mMenl .. ,. ,........ ealoal.rmdald 

.. ., .. r111c1a ılreltlllnl•ls. 
ShDcl, SaBcmMllGt, 0-.Mıapı caddeel No. T Tel. 21112 1 

~-•• IAIKALARINI TAKLiT ITMIYIN 
Daima betbl•n tuafmclm tlıldlt e&ffLwılc ..._ ı 

ALI MUHiDDiN 
HACI BEKiR 

Merkai: Bahçelrapı, Şuhelerh s.,otla, Kankay, KuM, 
• 

Ankara leledtyeslnden: 
Temizlik iflerl için 70kleme ve bop.ltma ametıyeslnl otomatfk o

larak yapacak iefkilitı cami müııuip mıktarda çöp kam)'onu alm•cak 

tır. Bu bmyonlann muot yaJmıalm prttıt. Talip olanlarm telrltflerl 

kamyoıılann faide ve sımf1annı bildirir malO.mat ve katalollarla niha
yet klnunuevvel sonuna kadar belediyeye bildirmeleri tlb olmmr. 

(4978) (885S) 

Mally• YekSletl Varidat U111um Mlclirlljünden : 
Münhal bulunan 70, 80 n 90 lira ücretli daktiloluklar içjn 2-i Blrfn

cllinun 1938 tarihinde saat 14 de .Ankara'cla bir mOsabab imtihanı 
yapılacaktır-. Bu imtihana girmek istlyenlerin memurin kanununun be
fincl maddesindeki prtlardan maada orta mektepteJa mezun olmalan 
ve ugeri üç sene müddetle daktlJo iflerinde çalıfDUf olduklarına dair 
vesika ibraz etmeleri şarttır. İmtihan makineden yapılacaktır. Talip
ler evrakı müsbitelerine raptedecekleri bir istida ile birlikte 22 Blrhı
ci.klnun 1938 tarilıine kadar V ekllet Zat İfleı:1 Müdü.düğünc müracaat 
etmelidirler. (5019) (8909) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü Uanlar1 

I - İdaremizin P8§8bahçe Fabrikasında prtname ve projesi mu

cibince yaptınlacak on adet tank temelleri inpatı açık ebiltmere koh
mu§tur. 

n - Ke§if bedeli 3928.02 lira n muvakkat teminatı »i.48 Drachr 
m - Bkslltme 19.XU.938 tarlhbıe rastlayan pazart8ll ıtın'1 .. t 

15 de Kabataşta levazı:tn ve mübayaat ıubesm~eki Alım komllJomm
da 7apılacaktır. 

IV - Şartnameler 20 kuruş bedel multabflliıde İnhisarlar mnum 
Müdürlüğü levazım ve mübayaat pıbesinden alınabilir. 

V - Eksiltıııeye lftirak etmek lltey9Dler:lzı f.ablsarlar Umum lfidb 
lüğü lnşut şubesinden femıl ehliyet vesikası almalan llzımdır. 

VI - İstel:lilerln kanuni veaalkve Jilzde 7 ~ güvenme paralarlle 
birlikte eksiltme için tayin edilen lfUı ve saatte yUkanda adı g~ ko 
mbyona gelmeleri l1lıı olunur. (8761) 

Nafıa Yekaletl lıtanbul Elektrik 
Umum Miidürliiğiinden : 

Ekılltme ilanı 
1 - Muhammen bedeli 1925 Ura tutan muhtelff ntte '150.000 • 

det makbuz kapalı z rf usullyle •tul aııueUtar. 
2 - Eksiltme 2t.12.938 perşembe güntl saat 18 da idarenin Tünel

bapnda Metro han binaınnm 6 ncı kabnda toplanaaeak arttırma ekailtme 
komisyonunda Japılacaktır. 

3 - Bu işe ait prtnameler idarenin levazım müdiirlüğünde param 
olarak tevzi edilmektedir. 

4- Muvakkat teminat (144.38) yilz Jarit d<Srt lira otuz sekiz kuraf
tur. 

5 - Teklif mektuplannm 2490 nmnaralı kınun ahk6mma 1171UD 
olarak eksiltmeden en az bir saat enet komity'On reialllfne verl1mft bu-
lunmuı ı•arndır. (9118) 

İ~tanbul Belediyesi ilanları 
Beher metre murabbaına bet lira bedel tahml nedilen Aksaray yan

gın yerinde Azlmklr toblmda 28 ıncı adada 857 harita numaralı arsa
nın yanında 4 metre yiizlü 38,50 metre murabbaı arsa satılmak üzere 

açık artırmaya konulmqtur. Şart.namell levazmı müdilrlfllQ.nde ,ariile
billr. İlt«Uler 14 Ura U kurufluk ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 23.12.938 cuma lfinü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulun
malıdırlar. (B) (8936). 

* 1 - 18 bfrlnclklnun 1938 cmna gilnilnden ttlbaren Xaraman eti fçhı 
mezbahada toptan 31, perakende 38 ve Dallıç eti için mezbahada top
tan 35, perakende 40 kulUf azami fiat tayin olunm~ur. 

2 - Toptan ve perakende dijer et fiyatlarında delifiklik yapıl • 
mamı§br. 

3 - AJAbdarlan:a bDlmnek t1zen ~ uaa olmmr. (8) (9177) 
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Avrupanın 140 kuruşluk meyva tuzlarına mukabil 25 kuruşa 

• İNKAR EDlLMEZ ,ÜSTÜNLÜGÜ İÇİN 

H eyvaOzü E C.EC 
lştihasızhk • Ha
zımsızhk • Şişkin-

SEÇEC Et İN iz:_·_:AAD~:....:~:.....0---...::::::-----~ 

lik • Bulantı ·Gez • 
Sancı • Mide Bo
zukluğu-Dil - Bar-

sak Ataleti - lnkı· 
baz.· Sardık - Saf
ra • Karaciğer • 
Sıkıntı • Sinir • 
Horlamak ve bü· 
tün Mide ve Bar
sak rahatsızhkla-

rına karşı 

Hasan Meyva Özü kullanınız 
M'9ıde için her yemekten IODl'a 1 - 2 tatlı katığı yarım bardak su içinde ve müıhil için her sabah 
nya ıece yatarken aç karnına 1 - 2 çorba katığı yarım bardak su içinde köpürterek içmelidir· 
HASAN MEYVA OZV meyvalardan ve meyvaların özlerinden yapılmıt bir harikai ıan'attır. 
Avnıpa Te bilhaaaa lnailiz meyva tuzlarından daha yükıek olduğu kat'iyetle sabittir. Buna rağ-

men Avrupa meyva özlerinden be, miıli daha ucuzdur. HASAN MEYVA OZO yalnız 
bir türlü olup ,ekeraizdir ve çok köpürür. 

Şiıe: 25 iki misli 40 Dört misli 60 Sekiz misli 100 Kr. 

lıler: 

• 

t 
' tt 

- Eldhen nasıl ,. 
pılır? - Millno elan 
telinden sofra ör
tüsü - Çocuk Port 
bebesi - Perde sa
çakları - Örgü c;o-

JaDlar 

- 'Otü nasıl yapı

lır? - Sirkenin fa

ziletleri - Büyük 
annenin sırları -

Patatesten nele ~ 
yapılır? - Çocuk 
sıhhati - Resimli a-

VERESiYE 
SATIŞ 

HiBiNiN SESi302r~J~~i .. 
VE ACENTELERiNDE BEYOGLU 

:.,,:~~y ~ t L K K A N U N S AY 1 S 1 
kımı - El örgüsü K T I dabı muaşeret 

yeşil rob-Ri§elyö Bugün Ç 1 -
fi 6rtüler - Pile . 
örnekleri • Renkli 48 sayfa • 1 büyük pafta • 4 renll 
keten çay takımı - 15 Kuruş 

Murekkep lekele 
ri - Siyil nedir? 

~::ım::a:~:!~;:f ı 

ODEO 

l;:ün işleri vesait"e. TÜRKiYE YAYINEVI • Tel: 23714 

~------~;;;._==-=-=im~=m::;m~;;._;;;..;;;..;;..;;...-.--~~~ı, ... iiiiiiiiiiiii------, 511'1'1117.. ' 

TAN 
Yeni Çıkan Plaklar 

Matbaası 
270255 No.: 

SAFİYE TOKAY 
ko .. cnn Hloaztclr , ... kı - ALEV GÖZLO KADIN 
Nihavent 18P'kl - GÜL RENKLi YÜZÜN 

Kitap, gazete, mecmua ve 

her türlü tabı, cilt ve klite 

itleri yapılır. 

,I" 

270260 No.: 

270258 No.: 

270256 No.: 

MALATYALI FAHRİ 
BiZiM YAYLAMIZ MEŞELi 
KOZATIN ÖNÜNDE 

ŞEVKET UÇARA vcı 
Hane Prkte1 - Geng O.man 
Halk ,.,kı•ı - Hafız Mektepten gellyor 

AVANOSLU SALAHADDiN ERCAN 
Hane ,.,kıeı - Kahpe felek 
Halk ••rkı., - Eııme Kava 

Sümer Bank 
Karabük Demir ve Çelik 

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

nın Irmak • Fllyoı hath üzerinde Bahkısık istasyonu 
yakınından ihracı ve Bahk11ıkta va9ona tahmili bir 
müteahhide ihale edllecektlr. lsteklllerln tafsilatı 
öğrenmek ve ıartnameyl almak üzere 20. 12. 1938 

1 tarihinden evvel Karabile Bürosu Müdürlüciüne mü
racaat etmeleri Han olunur. ,_ , 
Eyüp Tapu Slcll Muhaftzhğından: 

Eyüpte K:ızılmes<ıit nam diğer İslambey mahallesinin Balcı yokuşu 
sokağında Afife hatun zaviyesine meşruta 2, 4 sayılı arsalann vakfı na

mına tescili istenmektedir. Tapuya merbut olmayan bu mahallerin se

netsiz tasarrufat hükümlerine tevfikan talep dairesinde tescili yapıla

bilmek için 938 senesi birincikanun ayının 28 inci çarşamba günü öğle

den sonra saat ikide yerinde tahkikat yapılacağından bu gayri menkul 

hakkında mülkiyet ve sair ayni bir hak iddiasında bulunanlar varsa tah
kikat güniı mahallinde bulunacak memura veya Sultanahmette Eyüp 

apu sicil muhafızlığına 938/639 No. ile müracatlan ilan olunur. (9159) 

TAN Matbauı - İstanbul 

Telefon: 24310 

En hoş ve tabıi meyva usare
Pazardan maada saat (14,30 dan , 1 Prinden yapılmıştır 

18) e kadar. Sah, Cumartesi (9.3fi 1 Taklit Pdilmes1 kabil olma -
yan bir fen hankasıdır. 

Dahiliye Mütehassısı 

dan 12> ye kadar fıkaraya mecunerı İNGİLİZ ı<ANZUK ECZANESİ 
Divanyolu No. 104 1 BEYOOLU rSTANBUL 

Telefon: Zl 044 • 2239b 

~ Saç bakımı ---.., 

Halk Maskeleri Satışı 

TÜRKiYE KIZILAY 
Cemiyeti Umumf Merkezinden : 

h . ı· 1 rdan Jcoru· Cemiyetimiz tarafından sayın halkımızı ze ır ı gaz a d 

·h· d "fb n satl'l"" mak için yaptırılan Halk Maskeleri 1/12/938 tarı ın en ı ı are 
arzedilmiştir. 

Kafi malumatı havi Prospetüslerile birlikte ayn ayrı kutula~ 
içinde bulunan bu maskelerden edinmek istiyenlcrin Ankarada tJrn: 
mi Merkezimize, 1stanbulda Yenipostane civarında Kızılay hanın 
depomuz direktörlüğüne müracaatlan rica olunur. . 

bıı· 
Yukanda yazılı satış yerlerinden perakende veya topt~n. Y.8 her 

ıat müracaat ederek satın almak istiyenlere veya memleketımızın ra 
hangi bir yerinden parasını göndermek suretiyle sipariş yapacakla}<e 
ambalaj ve posta masarifi Cemiyetimize ait olmak üzere beher rnas 
" lh Hrsıvıı vr>riHr 

1 Gilzellôi;n en b;,;nd ,.,ı.. •

1 

_ 

~~1r~~. ~!~~!'!ını ~1 tedavi eden tesiri mücerrep bir 
ilaçtır. 

~~•611• .. mm ... llliifı! • ...ılRRl>cs SıHGER , 
Bayanlara mahsus elmaslı ve pırlantalı S 1 N G E R saatlerinin 

yeni modelleri gelmiştir. Fiatlan 75 lira ile 500 liradır. l 
- EMSALLERİ GİBİ ON BEŞ SENE GARANTİLİDİR - • 

Taşradaki muhterem müşterilerimize arzu ettikleri ı 
takdirde yeni katalok gönderilir. 

Arada Büyük Fark Var 1'· 

Pertev çocuk pudrası, şimdiye kadar hiçbir benzeri tarafından ~Jt· 
lit edilmemiştir. Bu pudranın, en büyük meziyeti bilhassa çocuk dde 

leri için hazırlanmış olması ve terkibinde tahriş edici hiçbir ına 
bulunmamasıdır. 

PERTEV COCUK PUDRASl~1!u. 
Şişman vücutlü yaşlı kimseler de kullanmaktadırlar. Vücudu~ t".55it 

valannda ve koltuk altlannın pişiklerine karşı bundan daha rnu 
bir pudra henüz keşfedilmemiştir. 

Onu diğer adi ( Talk Pudra ) ları ile 

karıştırmayınız. ~ 

Sahibi"" N"friyat Müdürü: Halil Utfi Dönlüncü, ~ 
S f N G E B SAAT MAÖAZALARI - İstanbul Emlnönft. Tel: 2196'. --- Te Netriyat T. L Ş. buıldıtı yer: TAN Matbaası 


