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5 KURUŞ GÜNLÜK SiYASi 

Fransa, Suriyedeki 
Nüfuzunu Arttıracak 
Suriye • Fransa.Arasındaki· Muahedenin 
Tasdiki İşi Bir Müddet Geri Kalıyor 

F ranaız Hariciye Nazın 
Jorj Bone 

Anlaşma Aleyhinde 
Neşriyat Başladı 

'' S urigedeki Nü/ uzum uzu I dame 
Emelindeljiz, Bunun {çin Orasını 

Muhafaza Etmek istiyoruz,, 
Paris, 17 (Hususi) - Suriye Ba~ 

vekili Cemil Mürdüm Beyin geçen 
Ağustostanberi yaptığı teşebbüsler 

neticesinde Fransa - Suriye mua
hedesinin ya.kında tasdike iktiran 

etmesi bekleniyordu. Cemil Mürdüm 
Bey, Fransi ile birlikte muahedeye 

bir zeyil imzalıyarak Fransa hüku
metine yeni imtiyazlar temin ettiği 

için, işin çok geciktirilmiyeceği u
muluyordu. Nitekim, Suriye Başve

kili, birkaç gün önce bu ümit içinde 

-------------ı Paristen aynlmış ve Suriyeye dön

lstanbulun 
Dilekleri 

müştü. Halbuki bugünkü Fransız ga 
zetelerinin bir kısmı Fransa - Suri

ye muahedesi aleyhinde neşriyat 
yapmaktadır. Bilhassa nasyonalist 
gazetelerin bu hattı hareketi takip 
c~Ll~l gO~t' )'_.j:ll)vr. 

-------------· 

? r 
ZAMAN MANiFATURA Ltd. Şti. 

Sultan Hamam No. 26 

HALK GAZETESi 

Ba ay içinde Umum Mallarını THflye dofay11Jyle bOyDk ten· 
zllltla aatmaktadır. Her on lira alıt verlıe ayrıca bir hediye 
verilir. 

Ziraat Kongresi 
Vekô.let, Neşrettiği Tebliğde 
BütünAlô.kadarlarıKongrede 

Bulunmaya Davet ·Ediyor 
Ankara, 17 (TAN Muhabirinden) - Bi

rinci köy ve ziraat kongresine ait bütün ha
zırlıklar bitirilmk üzeredi.r. Ziraat Vekaleti, 
bugün kongreye iştirak edecek aza hakkında 
bütün vilayetlere bir tamim göndermiş, ayrı
ca bir de tebliğ neşretmiştir. Tebliğ aynen 
şudur: 

"1 - Birinci köy ve ziraat kalkınma kon
gresi içinde bulunduğumuz Birincikanun a
yının 27 inci Salı günü saat 11 de Ankarada 
açılacaktır. 

2 - Bu kongreye Büyük Millet Meclisi 
azası, Cümhuriyet Halk Partisi umumi idare 
heyeti, vekaletler ve müstakil umum müdür-

. 
lükler mümessilleri, üniversite ve diğer yük-
sek mektepler mümessilleri, matbuat ve A
nadolu Ajansı mümessilleri, vilayetler mü
messilleri resmi aza olarak davetlidirler. 

3 - Bundan başka ziraat ve ziraat mad
deleri üzerine çalışan kooperatifler ve mües
seselerin, bu ilan tarihinden itibaren 26 Bi
rincikanun akşamına kadar göndereceklerini 
Ankarada kongre umumi katipliğine bildire
cekleri mümessiller, ve keza ayni tarihe ka
dar şahsen veya firması namına iştirak edece
ğini bildirecekler, azaya mahsus bilumum 
hukuk ve salfilıiyetlerle iştirak edebilecek-
lerdir. [Arkası Sa: a sa: ı del 

İnönü, Kısa Yer Sarsıntısı Devam Ediyor 

Bir Seyahate Zelzeleden Kırşehirde 
Çıkıyor· lSEvDaha Yıkıldı 

Akpmar Köyünde Yeni ln§a 

60 Kadarı Oturulamıyacak 

Edilen Evlerden 

Bir Hale Geldi 
Millet. Parti ICuruffa. 
.,._ •• .1- ı;-~- .a:Nllerlai 
agılrga slyfentfıtJr. 

:Ankara, 11 (TAN Muhabi
rinden) - Reisicümlaur lsmd 
lnönünün Ankara lttualannda 
yapacaklan tetkik seyahatle
rinin günü yakla1mııtır. Rmi
cümhurun birinci ·~hatlerin-

Bu matbuat, Fransanm Suriye 6- ile A,..,, B.,,,,,,..,., N«lı!Ntn 
nrhıdeki hAklmfyetfnf teyit etmesi 

l'cuan: M. Zekeriya SERTEL lAzım geldiğini ilet1 sürmektedir. İd.- lta%alarını ziyaret etmeleri 
dla edildiğine göre, Suriye devleti- muhtemeldir. 

Bundan tam on yed1 sene evvel nin istiklilini temin eden muahede, Suriye BCJfVekili * 
~evyorkta tahsilde iken, pazan ge- (Sonu Sa. 8 Sü. z de) Cemil Merdam İzmir, 17 (TAN Muhabirinden) -
~~~~ark~e~~b~===========================&~m~~~~~n h~~~ 
~ gitmiştik. Burası 20-30 haneli M b ,. H • U ı ·· K yet kongresinde, Cümhurreisimizin 
ltuçük bir köydü. Yolu vardı, köyün eC Url IZmet SU U Onuyor İzmire davet edilmeleri hakkındaki 
hnından geçen elektrikli tramvayı teklifi alkışlarla kabul edilmiş ve bu 

~ küçük bir sidre fabrika.si V8l'- B v d 1 u·· temenninin İzmirlilerin dileği olarak 
~ liulasa köy köydü ama. refaha u·· tu·· n atan aş ar, ç millt §efim.ize arzına karar verilmiş-
~ bir köydü. tir. 

Bir aqam köyldlertn toplantısı A M dd 1 1 f ::·~:;;=.-:!!~~~ y Ü ete t aiye 
'-londu. Duvarlannı Amerikan bay-

~rile süslemişlerdi. Civar köy- H • t• G •• ki . 
~den de köylüler ge~şlerdi. İçle- ızme } orece er 
~ biri kalktı, köyün ihtiyaçla-
~an bahsetti ve merkeze köyün 
:Ueııtıerını bildirmek için müşterek 
lt~ :_eşebbüs yapılmasını teklif ettl. 
l•~Otiin dilekleri §Öyle hulba edilebi
~di: 

l - Köyümüze telefon isteriz. 
2 - Çocuklarımız kışın köyler a

~nda yapılan ve köylerden çocuk
~ otobüsle toplıyan mektebe git
bt ltte güçlük çekiyorlar. Köyümüze 
~ lllektep isteriz. 

- Köyümüze elektrik isteriz.. 

~bun Cümhuriy! Halk Partisi Ku
~ltı ta.Ytnda tesbit edilen İstanbul hal
~tt{ dilekleri bana bu köyü hatır-
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Bu Hizmeti Bedenen Y apmıyanlar1 Her 
Yıl Bedel Vermiye Mecbur Tutulacaklar 

1 

Çek Fabrikaları 
Almayaya Silah 
Yetiştiriyorlar 

Almanya, Çelioslovaliyanın 
Silah lhracahnı Kontrol 

Alhna Alacakmıı ! 

Akpınar köyünde büyük zelzeleden •onra İnfa edüen evla 
(Yazısı sekizinci sayfamızda) 

Sevgilisine Tabanca 
Çeken GençKadın 

HapseMahkUmOldu 
Müveddet Mahkemede 11 Sevdiğim iki Genç de 

Beni Aldattılar, Ben Masumum" Dedi 
\ 

~~tı ~ ~üvük ve en güzel ~ehirlerin
"llı ~.1tısidir.Burasını ecnebilerin ba
ttııa ıleceği ve e~lenebileceği bir tu
lıtı· Şepri yapmak istiyoruz. Fakat 
1-t-ı' bugün dileklerimizi ve ihtiyaç
tn"r~lı tesbit ettiıpmiz zaman, A
~11~~ an köylüsünün 20 sene evvelki 
il\\> "e ihtiyaçlarından ileri gide-

Londra. 17 (Hususi) - Deyli Ek. 
presin hususi muhabiri yazıyor: Çe
koslovakyanın bütün dünyaca meş -
hur silQh fabrikalan, Almanyaya 
nisbetle yüzde 50, 60 kudretle, Al· 
man teslihatını çabuklaştırmak için 
geceli gündüzlü çalışmaktadır. Mol
dan nehri üzerindeki gemiler, müte
madiyen mühimmat taşıyor ve Elbe 
nehri yolu ile Almanyaya götürülü
yor. Prag'a yakın ve Skoda'nın bir 
kolu olan Walter silah fabrikası, Al
manyaya yüz harp tayyar~i yapmak 
için sipariş almıştır. Bu tayyarelerin 

~:rati sa~tte 280 mili g~1?.em:kte Dört sene beraber yaşadığı kırtasi- ı-
e de irtifa kazanmaktakı hunen ve yeci Sadığa tabanca çekmek suçun- ı ~~!!!!!!!~~~~~~~!i!!!~ 

itfaiyecilerimiz, zelıirli gaz talimleri yapıyorlar l Otı.ıl. 
~~ ~a.n?ul . Halk Partisi Kurultayın- Ankara 17 {Tan muhabırınden ı - ı ___________ _ 

dıleklerde bulunuyor: Dahiliye Vekaletince hazırlanan ~M$W<.aJLA..~ 
~l: - Su istiyoruz. Hamamları- mecburi itfaiye hizmeti hakkındaki Baro T oplantısmda 

Gürültüler Oldu 
llo~ dtı ve fakir mahallelerde su kankun layihası son şeklini almıştır. 
1ilı · kadıkö11 semtinde s1t hcilô İstanbul belediyesi de layiha proje
~ 1~e edilleden verilir, pis ve si etrafındaki mütaleasını bildirmiş. 
ttıı,ıtf'opludur. S ehrin sıhhati na- tir. İtfaiye teşkilatı, zehirli gazlar- Dt· iidn topl~nBan BaMro u1.~umi be-

tcı her • . " .. . .. ye ın e yenı aro ec ısı ması JJe-
tı0z . Ş<'!Jden ev~el temız ve dan korunmada buyuk vazıfe gorc-- çilirkcn, kadın avukatlardan nam· 

•tt ıstt - · · · 'tf · h' ı· b • ~ YOrtız. cegı ıçın, ı aıye ızme ı mec un . zet ıösterilmemesi münakaşalara 
Qft'lc- Şehirliler evlerinin eşiğini şekle konulurken, bu nokta bilhas~a yol açtı. Konırenin tafsilatı cJör·. 

a Çanuıra batmada111Ve ta~lara gözönünde tutulmuştur. diincü sayfanuzdadır. 
(Sonu Sa Sü "6 da " ..... [Arkası Sa· 8 SQ· 5 te] - - - - - - - - - - - - ~l -1' · • • -, • ' • sıu.x4L4x .... x .. a .. .x .. .a. .. A .• a. .. n.4J4Jl.4.<z4~ . ' 

[Arkası S: 11. so: 4 t@l dan adliyeye verilen Müveddetin • 

muhakemesi, dün akşam saat 20 de Bır Posta Memuru 

11 B U G O N asliye üçüncü ceza mahkemesinde 
?itirildi. Müddeimumi beraat tale- 7 Bin Lira ihtilas 

• binde bulundu, mahkeme suçu sabit 

İkincide: gördüğü için genç kadına üç gün ha- su~undan yak alandı 
pis cezası verdi, fakat bu cezayı tecil 3' 

M. TURHAN TAN'ın Fıkruı etti. 
Pangaltı postanesi havale 

ÖçUncUde: 
ÖMER RIZA 'nın ve FELEK'hı 

Fıkra lan 

Betlnclde: 
SABİHA ZEKERİYA 'nm cQZel 

bir )'U1Sl 

Yeclineite: 
M. TURHAN TAN~ Tahtn n 
tenkit adh Yazıln.. REP1x HA

IJT'in Gurbet lıiktntert 

Suçlu heyecanından titriyor 

Vakit geç olduğu halde, mahkeme 
salonunu meraklı dinleyiciler dol
durmuştu. 
Mübaşir, iki tarafı çağırdı. Evvela 

Sadık, sonra Müveddet yerlerine geç
tiler. 

Genç kadının heyecandan dudak
ları titriyordu. Mübaşire uzattığı ka
.ğıdı. reis, zabıt katibine okuttu: Bu, 

[Arkası Sa: s, sn: 3 te] 

memuru Şadi, kendisine gelen 
havaleleri deftere . miikerrer 
kaydederek 7 bin lira ihtilas et· 
tiği iddiasile diin akşam te\•kif 
edilmiştir. Posta telgraf müfet· 
tişleri hadisenin tahkiki ile me~ 
guldürler. Zabıta Şadinin evin
de de bir araştırma yapmı~tır. 

Suçlunun bugün adliyeye \'eril
mesi muhtemeldir. 

·~!!!!!!!!!!!!!.!!~~~~~~~~-



z 

p ENCEREMDEN 

istiklal Marşı • • Valı·, Temı·zıı·k s - Jatanbulda 1uiU ~ 
Ostad Alaylan, 
Alay Alay 
Ustadlar ı Ş h d T f V N ~la ~zen kadınlar gö-

karariyle kaldırmanın zama-. Şairi çin Bir e ır e ı o ar Teşkı·la"'tını da rüyoruz. Bunu bir belediıe 

Voktllo -=·-=~ihtifal ':apılacak Bütün Talebenin ve Memurların Gözden Geçirdi ~~=~pka mecburl,e-
ta. Patron w lfçl bvıaaı yokt& S..- Q • tini koyan bir kanun çıkarmıştır. Bu 

•t, yaha.t mıaat sevki kasanf b7- n1Versite Rektörü Aşılanmaları Kararla--:tırıldı Bu Arada Cehir kanun mucibince erkekler ppka gty-
pmdan lstilndtl ve o sevk mtaıer, )"' "'I mlye mecburdur, fes kullanamazlar· 

lmlfalar, pnk1ar ansınU kaNeHe Dün Ankaradan Geleli Şehrin bazı semtlerinde 1 ......... 1 ... u...,~ Plcinı ela Tetkik Eclilcl Pakat kanunda ~eve çarpfın Y.-
,.,.bıplmb. Uıta. keadl mlemeıı&" U .-,~~--· ak olduğuna dair bir .kayıt yoktur· 
ilDde 6ml nsif•i ılrtmlL Kal- mvenite Bekt&ü Cemil Bilael, tifo vakalan tesbit edilmiş- Diğer taraftan gripte şe- Vali ve Belediye Reisi Llitfi Kır- Kanunun emretmediği bir ı .. ı de be-
la, • dlmalın 1Plını merkezden mu- dibı Ankaradan şehrimize dönmü!I - tir Sıhhat mu-du" lüguv ·· bu · ~ lllte ıöttlren ıaurlu bir lletti, çırak- tür. Cemil Bilsel, Ankarada bul~ . r ' - birde saJeın halde denecek dar dün de şehirde teftişlerde bulun lediye kendiliğinden emredemes. 
lu bffeND Ptircllii Jpktmı bvvet dutu mtıddet zarfında Untverstte - na karşı lamn gelen tedbir- kadar çolalımştır. Pazarte- mu1ı gördüğü bir çok noksanlar Peçe ve çartafı zaman tasfiye ed .. 
Üp pbpm ko~ nhı muhtelif fhtiyaçlan, bilhassa fa- leıi almıya başlamıştır. İlk si gu"'nü mekteplerde umu- hakkuida not alnnfbr. L\ltfl ~ cektir. Yeni nesil içinde peçe ve çar-

Uata kelimesi katipler dllhMh th- kir talebe için ötedenberi tesis edil- iş olarak bütün memurlara sabahleyin erkenden Beyoğlu kaza- şaflı kadına pek rastgelmezsinlS. 
W pkltni almb. Okur yasar blfa- mek istenilen tal be yurd hakkı ve mektep talebelerine tifo ml b\r muayane yapılarak mıı gezmiş, temizlik teşkilltınm aa- Eski nesil kadınlan itiyatlarını ter-
lar arasmda .. mta,a •t.ı di7ealer da,.. __ _.. . e u "- ____ 1_.__ hastalı"-- d · .. bah faaliyetini bizzat gözden geçil'- kedemiyorlar. Fakat kadın hayata 
~ • ALI- kelime-' _ -·• ba. -. a&aaru Vekillle ~rüpnQ..+."'-. 8flSl vurWI1111111 ve umumt . &&ü erecesın.e gore .... ,..~ ... •ınu. LllUUA 

3
• s- .... ,, ~ . ~~-- mi§, büyük caddelerden sonra~ ....... girdikçe, yeni nesil ilerledikçe peçe 

tild• bllanmak ke7fi7ettnba la~ Bunlardan Üniversitenin yeni kad yerlerde esaslı temizlik mu- ıcap eden sıhhl tedbırler a- yan sokaklarını gezmiş, alınması i- ve çarpf kendlllğtnclen kalkacaktır· 
ti JQktm. Kıymet bir kalfanm Gstad ron. yeniden almacak profes<Srler, ayeneleri yapılması karar- hnacaktır. cap eden tedbirler hakkında bir çok * 
elaMlmesinde olup biyle bir ,._. enstltfl w fakilltelerln lhtiyaçlan • notlar almıştır. Belediye rellhniz, bu B _ Bulgarlar NtllJO ,,. 
... lltlhbk kmnan blfalar t~ hatkuıda da 'Veklletle temas etmt~ teftişlerine saat dokuza kadar devam l/flZetelerlmle Türldge ,,uı-
;._h~~ - b17iik men- :: ::.~ bir çok direktif- BELEDIYEDEı MOTEFERIUK 1 etmiştir. Saat dokuzda da Beyoğlu lılnde neırigat l/GJlllJO,.,.,.• 

itte tlltad alaylan dedllbnh ba kaymakamlığına giderek kaymaka • Biz nlge onlanı Gll1ll tarda 
menslindir" .. tekilde ,apa1c1t11 'Ontvenıite Rektörü Ankarada, Jilk Ziraat Kurumu, Et Pacabahıl!edeki Rakı mı yerinde görmn, ve Beyoğıu ka- mukabele etml11oruz1 
ldtaplarda olmnmaktıMhr. tek tahsil aençliğinin, büyük şair s 'S zasındald teftişleri esnasında gözü-

1 - Bahar meftlnıinde. Mehmet Akife mezar yaptınlması ve Sa la 1 d l!....L...!L G • D ne çarpan noksan1arm bir an evVel C - Biz Bulgarlarm bu hareketl-
i - Bittin •naf küyalarmin .,. her lleDe bir ihtifal yapılması hak- tııına 1 a 1 FCIDnllGSI etllf yor tamamlanması için direktifler ver- ni takbilı ediyoruz. Belenm~ 

.nalarmm hmmlyle. bndakt l1'ZU ve temennileri üzerine İstanbula ucuz et temini tçln, zl- Son 8ell.ıeı- içerisinde İnhisarlar miştir bir hareketi kendim1zln taklit etme'" 
1 - Merasim yerlncte kthyalu n Jcap edenlerle görüpnüfı gençllfin raat kurumu dünden itibaren • bq İdaresinin Paşabahçedeld alkol ve utft Kırdar, Beyollu kaymakam- si doğru olmaz. Biz Balkanlarda suJb 

laUMllar tld malı bir daire tetkll .. bu temiz duygusunu bildirmiştir. A~ lam1ştır. Kurum dün, Karaağaçtaki rakı fagrikuı bir hayli genlfletll _ lığından çıktıktan sonra belediyeye, taraftarıyız. Bulıarlarla doet ,.,.. 
m. On arada Uhyalar, arkada • JAkacfar makamlar yüksek tahsil pay mahallinde celeplerden bir mik- miştfr. Fabrikanın yeni UAve edilen gelerek lflerle me9gul olmuf, uzak mü isteriz. Onlarda bazı mflfrltlerlD 
adlar 1er alır. Uıtad olacak kalfa genru~ .. ln bu ulvt'arzusunu k e- t h t 1 k b hada kazalar kaymakamlarını kabul ede- bAll mevcudiyeti gayri tablt bir hl-
- almda klhyuı .,. solunda Is- rind~ &'&' pe y ar ayvan sa ın a ara mez a kısımlan da şleme~e başlamıştır. k .ıı •• .ıı- Bul hn.1-.11.- ti b ~•--1• 
tadı olarak_ oraya reUr, selim ve- e bulmuşlar, bu hususta devlet kestinni§, ve kasaplara tevzi etmlt- İnb ... rlar İdaresi mevcut teslsa- rek onlara da bir çok dire tifler ver- ~ve gar u.a.wne uıu-a-
... _., .. ri)'Wt .._ • pth klı.. teşldlitınuı da kendilerine milzahe- tir. Diğer taraftan kurum teşldlAtım ta DAveten fabrikayı daha z:lylde mi~ir. beraber delildir. Radyoda Türld19 
J8Dlll kaqumda durur, ba. zat, An- rette bulunacaklannı btldirmtflerdtr. genffletmek için de tetkikler yap - genlfletmlye Ye yeniden bir clllt~ Liltfi Kırdar, öl}eden sonra bele- al8yhinde propaganda yaptıklan ._ 
sma dayanarak ayafa kalkar fbtad Cemn Btlsel, dün Ankaradan dön- maktadır. tık olarak yakınd .. a şehir yon peavyonu daha ll&veslne brar diye fen heyeti, imar şubesi, harita, sablt olmamıştır. Yalnız eski BaJkJO 
mımedine .._... olftiu ~tha dükten IODl'a gençlik murahhaslan- dahilinde bir çok kuap dtiltkaıu açı- veruılftir. Bunun lçln de fabrikanın yollar müdürleri ile 19hir mütehassı- hai'plerlne ait bazı Pirler ok~ 
w belli bafh mıaatlertn rivayete nı yanma çağırarak, kadirşinas hü- lacaktır. sı Prostu nezdine çağırarak görüt - tadır ti, Bulgar hilkllmetlnln buu-
aatlstenft kısa bir tarihfelfııi anlatır kdmetlmfzfn bu vadini kendilerine yamnda ve Paşabahçe tüeıe.t ile mü§tür n da menedeceğlni fÜpheslz addedr 
.,. ..... 111 liil•B verir: "Bile 1~ bildirmiftir. Tamirat Ruhsatnameleri fabrika arann~aki arsalarla evlerin Bundan bafka, Nafıa Veklletl ta- m. 
-, dtbene sapma, JaeWe haram bt- Rektör - ... ·'acak ihtifal ba.kkm- Şimdiye kadar belediye daireleri de latimllki duf(inülmektedlr. Bu - rafından bir çok noktalanna itiraz * 
ma, khmeyt aldatma, •ttılm malın ' 3 ...- tarafından "Adiyen ve müteferrik ta- ratlan da lstimllk edilip te yem tesl- edilen tehir pllnı ile bu bUIUSta c. S - •Ana derglai,, nerede,. 
aııbı nna ıakl•ma, btlJiilae aay• da ayrıca gençlere icap eden talimat mirat kaydile verilen tamirat ruh- sa kurulunca Balkanlann en bQy(lk reyan etmiı bütün muhaberatı ela tılır1 
p, Jdl .. n&n...- -..a ..s:."-r! ve dlrektlfleri de ye-~..+tr " i .. ~t ve alkol fab----1---dan b1...ı-i • ı b' ,_._ C - "Ana de--'_., ,.. ....... ~ -~ ~-- ........ •- " ·~~ · satnameleıile yolsuzlula meydan ve- 'iA • r~"' ın:ı yanına getırterek bun an ırer ~ &&.IO&t """" ...... .l!.iB»•-

lhtlyar IED19 11dne otaranea - Ba direktitlere ıöre, yGksek tah- olacaktır ik mi 1 .1 ..... ..+ me Kurumu ta af d '·~ bit Dl latHı . ,~ rildiği ve hatta bazı semtlerde bö - • tetk et §, not ar ~.ır. r ın an ayua 
yetqtirea tistad orta7a ıe- sil gençlltf. birinciki.nunun 28 inci 1 nıhs t , 1 be k tlı ,...,: s~- cıc1c1et1t11 Arhrtlı Belediye reisi, dün kendisile gö- mecmua halinde neşredilmeJdedJt· 

:-.:ı~ ıibl yetifilr. Bende pazartesi ~ü üniversite konferans e a nameıer e. ~ a a•arP ..,, Y rüşen bir muharrirlınbe fUillan ıily- Şimdiye kadar on bir nüsha~ 
tlltad Jil]mek ....:.~~! ~~ salonunda toplanarak İstiklal marşı binalar yapıldığı, son gitnlerde yap~ Son biıkaç g(lndenbert havalar lemiştir: tır. Her tarafta satılır. Eski niı.Jıa1r 
tm,.-,a.e. eski lltaıl -- arkala- piri için bir ihtifal ,.apacaktır. th- lan teftişlerden anlaşılmıftır. · aolumaf ve bflamıftır. SOhunet 3 .. _ Şimdilik gibılük lflerle met- n Ankara Çocuk &strpme K~ 
manalar: '"Tap tat, altın olsun. tlfalde bQyük plrln edebi hayatı i- Vali ve belediye relst ~Qtfl Xll' -~ bdar 4q.p,Qıttır. Kara· gulümt Bımlıe• kifük ifl«dk .... dan tedarik etpıek !Pümkünd~· 
Tan ,...__ olna. Benim 4m sah ecltl_. _.leri tahU1 edilecek du, ~ -.w>•t.·• a•••-ı111- ~hava kararnz ~ nk ta ı. "'il 
.-1n1e Wledlr. l'akat 1.._n.._ mu .._ .,. :Mehmet Aklftn edeblyatmuzda - bl t ı ı b 1su 1 ,. lh t ~· ıetl!l mi bitirmedim. Sizl ve bütün p!hlr- - • ,.ı,;_~.,_..;I",. -~~..., rtnen, ..,.. r am m e u yo z U5a n aye haberlerde Xaradenizde fırtınamn nakli11at apıl,maaı 11~,...J; 
1aüla = = ~ kf rolü tebarüz eettirilecektir. vermek için badema verilecek tami- devam ettill bildlrllmlftlr. Seferler- ~:!cı:ıa::d:ı =~~;~: dUtli. ,JaJS oiıların ~ 
.,._. .....ı ....... ~ yeni bıtlfalden IODft plrln mnarma rat rublatnamelerlne, en ince tefer- de pnctnnr yeni bir *-kbk yoklar. 6eflf1Ü'la al4ı. Bazı .. ıfll 
....... Wh•.W..,,,,,. peft ..... kadar ı!dilerek bir çelenk konula - rliatına vanncıya kadar yapılacak Yalnız Erelll, Zonguldak ve Trab- liriz.. aatıcılann kullamlıkları ..,, 
1- plamı,......,,. ııpee•hm idi- cak w meun e.tOncle lcuralacak A- tamiratın maddesi de zikredilmeaini zon gibi bazı limanlarda gemiler, ta- POLiSTE z: girler Jatanbul 80~ 
pm, .... J k1- ,..ır, .-W- bidenin ı.mel atma merulml npı- bildlrmifttr. ra ile irtibat yapamamaktadırlar. ,ırkln bir manzara ar~· 
ı. lclllr, mnl6tlu ebaar, dalar lacatbr. M d d ki E .: B---•- tla ı...ı.ı. __ , ___ ,. 
J1llllbr" ,_. .... alaJ'la - ı.e.0a ey an a naaz Kitap Sergisi Atıhyor 041! IUıl!Uk KDo Esrarla ,.,...,,. ""'""..-..~ 
...._ - ...... 11t1a111rı MAARiFTE· Kaldınldı -s -s c - Bu, tehrtn nakllyat ~ ~ 

.._.. • .........._ 7911 •• 791· , ,... Emimnfl meydanmm aentıletme Beyollu Halkevl 939 senesi kitap Beraber Yakalanclı aDOk eden bir me1eledlr. sa-ı 
ı. ...,_ '" • mıftlluda _.. ldtap 1 ele işine son günlerde büyük bir ıürat ıergfsbıi ki.nunusaninin birinde a - etekler kaldırıldıktan 80D!'a ~ 
..,,._ -- ...... .,._. Anık Hususi Mektep er verilmiştir. Burada çalıpnakta olan çacak ve 15 gün devam edecektir. DCln abah Gilmilpu711 cacld..tnde lfl h&ll yoluna konamamıftır· ~ 
pnıla Wfa. blfaıı .... ~ llm amele miktan iki postaya ayrılmak Sergide ıeçen bir leDeDtn bütün Del bir esrar kaçakçla ellrml metbut bir de beygirleri yuak ederı.rt' _, '"• llt.._ 11' ıta ..a in.. YardaCI Mua ler rtyatı te§lıir edilecekth'. Geçen sene halinde -""a1---·-"~ H- •·1--' b"..a- b" .. "'- m=--~1ttt ...., 7lllıı1d ...... ............ suretile lld misline çıkarılmıştır. lan 3- ..... H ... ~-. M;fV ~ .ı.ı-.ı. l&MM.\ l&HUI ·~..-
............ ~t ık ...._ kal- J>art w .,...ı bbal ecll1en bir Bütün molozlar kaldınlmıftır. Şlm açı sergi çok ralbet gördüiil lqln Ahmet aduıcla birisl evvelki gibı alnr. Bu mmele, beled1yotn 11P"" 

•• zbtt. ....... ........ ..ıd- kanunla, llle mezunları aram>dın or diden ionra )'Jktınlacalı: blnalarm ba serg;Deriıı her 1ene tekrarlanma- GD.müpuyunda tanıdıklaruıclan bak ye lflnl radikal bir fl'dlde ~ 
at111• ft ....... t. fna.. .,. ta tedrlat için ,.ardımcı muıJUmler enkazı da biriktirilmeden saati 188- sına karar verilmiftlr. kal Nurlnin dükkAnına gelerek bir sine balbdır. 
!:., ~ ••lllllN ...... .,._ eclllmektedlr. lılaarlf Veklletı ttne bldınlacaktır. Macq Sahiplerine Kolayllli piket bıralmul ve biraz IOl1l'a gelip Jf. 
,_ ........ ~ ~.. al»act.r dairelere glinderdlll bir ta- Maliye Veklletl, mlltekaft, eytam alacağını 1Öylem1ftlr. Aradan saat - 'S - "lhnlzbank, 6rı _,,. ıf 
..,_ - ı.ı. &llaeıloa - mimle ba bmmla ıı.e mezım1arm - leledlyeye hf-li ve eramn yoklama usullerine dair o- ler geçtlitl halde Ahmedin ııe~ ....,,.,,,.. fıı1qll ~ t~ 

l'akat lltatl a1aylan tllrllae lam • dan )'almz resmı orta tedrisat mek- Şlrketler lan kanunda bazı delifiklik yapıl _ fini gören Nuri paketi açınca içinde ladı.. lbl kral' be...,. alaJ' t11tMJu ,.,.ı. Z tıeplertne yardımcı mualllm tayine- Nafıa Veklletl, Elektrik tfrketın- muım muvafık 86mıtlf ve yeni bir llç buçuk kilo etrar bulunduğunu gı il te 
11 

,,,,, 
ta. B1mlar, IMlleld Mr teJEbıtllle dllebllecellnl, husus! Türk, ecnebi deıb IODl'a İltanbul tramvay, ttlnel tidn projesi hazırlamıştır. Buna hayretle görmüş ve Fındıklı kara - mı? A'71'upada tahlll "°' 
•elll. ldeta h8dayı naMt deallecek "earu,.t U. w orta mektepleri- şirketlerile havapm prtetlerlnl ve t6ı'lt 1DUf ..ııtplerinln maUye fUbe- koluna haber vermlftlr. Karakol- allneeldil'1 111 
plrilde lto7 ılsterborlar ft 8atadh- nbı bu kanandan !stlfade edemiye - Usküdar tramvay prketinl de satın terinde uzun müddet yoklama fçin dan gelen emniyet memurlan kaçak C - Denlzbankm bundan ~ ...... 
il '* llpn, •~ .... liklR, bir._ e8kı.rtnl. bu mıekteplertn, ancak 6- alarak belediyeye devredecektir. Bu beklemelerine ve zaman kaybetm. ~ Abmedi cllrmO mefhut ballnde Avnıpaya talebe glSndermek ~ 
na bhn llbl ara1ann4a mtlblde1e ahadlıe w diler ,.tlbek mektep me prketler '"Halk htzmetlerl mnuru,, lerlne mahal vernmtyecek, ellerin • yakalamak tçln tertibat ahmflardır. da flmdllik blr karan yoktUI'· BV9,f
edip darQOrlar. Bls nuıbanlrler, it- lml1an arunıdan mnam alabilecek tsmile kurulacak olan btr tefekkill deki foto-n. Jı11vt-t dlzdanlarlle Fakat, Ahmet o g(1n pJmendt, me- için klft gelecek miktarda tal~be _.M 
te •• ...,. alq lstatDu .,......_ lertnl 'blldlrmltttz: m ..... M ;T ~- 'b1JP"'-
btnr ,_. 99 ....._ ..._ ..._ ------· ______ tarafm __ aan_ı_c1are __ ecın_ecektlr __ • ___ m_•_•.:_f'_arı_:qu_ııa_b_n_ ... _caı_erdlr.____ mmlar da bekçi Buam nı1>etç1 bı- nlmıştır. Bunlar btr sene , 
m. EUl a.tHlardaa tarlama kalfa- rakarü .,.rılmıfludır. Deııtzbankın fabrikalarında staJ -
m. tna1ms ohlfamas w .....,... I"":::!. Ü _,,.. ~ f J l Nlbayet d-. 1abah19J1n Ahmet, dükten sonra gönderilecekler;,-. ._... .. ...._. ... ı. m. '-JI n ...... r-ı ~es ·~~ er Nurtnfn dOJdrtnma ...... bıraktı azbefseneAvrupadakaJacak~ 

Ka"91n Wdbtle , •• ,.. ... lı paketi t.temtf ft tam peketl ala- 1 
:::,"_ ._.. ..... ıı..pıı .... :::..=- bo1r41 --.ım Jüa - TAKViM ve HA'/ 1-

DENiZ VE LIMA.MDA ı 

Kacltköy iskelesine 

lıaretler Konulacak 
KiSprüdekf Kadıköy iskelesinde Ka İ 

dıköylm " Haydarpapya kalkan 
vapurlan tefrik edecek vasıtalar py 
rlklfl teldtll lçhı ballan f8lll'dıtı ve 
Janhı vapurlara bindill görülilyor. I 

Bu vaziyet. evvelki akp.m Anka
raya giden tktuat Vekili Şaldr Ke
tebirin de nazarı dfkkatinl celbetmlf t 
Ye halkın vapurlan kolayca anhya
bllmesi içt.n tertibat a)mmaanı em
retmiştir. * Denlzbank yem gemiler içlıl 
ıloktor alacak, her vapurda bir dok-

IOrla, bir hasta kamarası ve ilk teda-ı 
.. ~ ic.p eden fe1ler bulmıdura
lııeaktır. 

Bmhllaft me,dınma .,... 1aa11,..s M1'k Wr lm1a DerDyOI'. Ba 
ftllm, 1*alaa He !m alt •• ...a ............. •Mt ec1i7w-

J'enerde oturan Tanat ollu Karlo 
da, Balatta Abdullahm kaııv.tnde 
eroin çekerken yakalanmıf, tahkika
ta baılanmıftır. 

18 llkkdnun 1938 
PAZAR 

12 net ay aan: sı ~ .... 
llr Motir Kazası JIUl!ll: ı.-.: Arabi: 135'7 -- . . _ ...... ...-: • 

Sandalcı :MUltafa otlu Kadir bal- Sevval: 14 ~ı..ı 
den aldığı müfterileri Kilrekçtkapı· OOnet: '7,20 - Otıe: ıe.fl 
sına geçirirken ayni iskeleden hare- İkindi: 14,30 - At.-nı: ~ 

Yatsı: 18,21 - f ındk: 
ket eden Arlfln idare ettiği motöriln t1f 
sadmesine uğramıştır. Saııdal dev - YURTTA HAVA V AZl'1 1"' 

1 
rilmiş, sandalcı ile beraber içinde 1r1~,___. 

ef 
M 1 M hm Hava, yurtb ıı:ırenln cenuP ,,~_ 

bulunan Ali, Yu . ano. e et bulutlu. cenup böltrt'lertl• t>nlU ,6.n~ 
adlarında dört yolcu denize d&kQl- da kapalı ve mevzıt yatıslı dtıer 
müşlerdlr. tcazaya uJrayanlar btr !erde yaJt'1ı ıreemt• rtıı:drlıır ı.ırTI: ~ 
müddet denlllde ~rpınchktan 10nra le llmalt lltllrametten ıcoe11eıt IC:-.J 
etraftan yetişen sandalcılar tarafın- bmaelertnde orta. Trakya •e b6119':.af 

la7ılannda kuvvetlice. dil• "' 
dan kurtanlmıflardır. hafif kuvvette, Karadenls n r.ı 

• Galata Serçe tokağında oturan denizinde fırtına şeklinde ean1ftlt' ~ 
Netet adında birisi dün sabah yattı· fstanbulda hava kapalı geçrnlJ. ~ 
lı odada ölü olarak bulunmuftUr. lfmali sarklden saniyede '1-1.:;: ~ 
Belediye doktoru tarafından Japl- ..m,ttr. Saat 14 de bava~~ 

lan muayenede Neteön kalb .-. ~=· 1~aıı.::a ':Olflk ı.o ,,-
.and• 6klql tMblt edllmtfttr. ~ ........ 
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[ B·UGÜ N_I SONJ.~ABERLE R · ~'1~1' lEK 
Mısırın 
Müdafaası 

Yazan: Omer Rıza DOCRU l 
lltıısır Müdafaa Nazırı Hasan Sab

ti Pasa Mısırın müdafaa vaziyeti 
~ 

hakkında yazdığı bir yazıda eskiden 
heri büyük bir stratejik kıyıpeti ha
~ olan Mısırın bütün bu kıymetinin 

Çinliler Yeni 
Zaferler 

Kazandılar · 

Ordusunda Yeni Çin 

Teşkilat Vücude 

Getiriliyor 

kat kat arttığını izah ediyor ve şu 
SOzleri söylüyor:· "Bugün, Süve11 
ICanalı, bütün dünyanın gözlerini 
ll\enılcketimiz üzerine çevirmekte
dir. Son yıllarda ise stratejik va:ri
>'etiıniz mühim .tahavvüller geçirdi. 
~llgün gnrpte bir A nupa devleti ile 
konışuyuz. Sudan hududunda kuv- Hongkong, 17 (A.A.) - Ç"m ajansı 
"ttli bir A Vl'Upa devleti bulunmak- bildiriyor: 
~dll'. Birkaç yıl önce Şark ve Garp Düşman demiryolu üzerindeki Ka
~lldndumuzun müstevli kuvvetler o-Yao Kvangsene yaptığı taarruz mu 
ı-rafından ancak pek küçük (ölçüde vaffakıyetle püskürtülmüştür. Bu
İat·1 ld ğu nunla beraber Japonlar taarruz va-ı a edilebilecek vaıiyette o 11 • 

'- inanıyorduk. Arhk çöl de, deniz ziyetini muhafaza etmektedirler. 
•- k. l" k ti Tsunghua'nın şimalinde Çin merkez ~ tayyare ve ma ıne ı ovve er 
L k kıtaatı bazı muvaffakıyetler elde et-°"tşısında birer mania olma tan 
CIJttı . ., mişlerdir. 
~sır Harbiye Nazın bunlan an- Japonlar Tai-Pig-Çang civarında 

~t · bazı müdafaa tertibatı almışlardır. hktan sonra Mısırın kendinı mü-
•-· db. 1 · · ah Çin sol cenahı Kuangkiu demiryoltır '!Qaa için aldıklan te ır en ı:ı e-
k nun doğu istikametinde süratle iler-~1or. Ç 

1'a izahlara göre Mısır, gilnlln en lemekte olduğundan, Japonlar ang-
>e • h Mo-Teau'ya kadar çekilmişlerdir. L ili müdafaa vasıtalariyle müce -
~ bir ordn kurmakta ve hava mü- Takviye kıtaatı alan Çinliler Uaiçov 
L ve Pokle şehirlerine 9 tarihinde ü~aası ne deniz müdafaasını hazır-
~a.Iı:tadır. Fakat bu yolda yapılan çüncü defa hücum etmişler ve 48 sa
,ı at süren kanlı muharebelerden son-er tamamlanmış olmaktan çok u-
tııı... ra Uaiçov şesrini tamamen istirdat ~r. Onun irin Müdafaa Nazın, 

~"6.d afaa işinin gün geçtikçe ilerle· etmişlerdir. Çinliler şimdi Pokle'ye 
hücum etmektedirler. ~L ." .kaydetmekle iktifa ve Mısınn 

~at, Jrliçiik silAhlar Ye tay- Japonların Uaiçov'daki .zayiatı 
·~ fabnK:alan hışasma ehemmi- 3800 e yükselmektedir. Japonlar 6 
"'-t k top, 40 mitralyöz ve bir çok mühim~~mekt.e oldufmna llive etme - mat bırakmışlardır. 
l~teldm Mısır hfildbneti de 90D Hupeh vilayetinde Hankeu'nun şi
~alar zarfında bu fahri.kalan inp mal batısındaki An-Lu civarında mu 
,"Qek, Mısırın deniz müdafaasını harebeler devam etmektedir. Han -

k f oçeu'ya yaptıkları mukabil taarruz-l · , kara n han mfida aasım a 
"ti dan sonra Çinlilerin askeri vaziye • ~ ebnek için beş 9ellelik bir mil- tinde mahsüs bir salah hasıl olmut-
l.. ~ programı yapmış ve lüzumlu ··t 
:"llti tur. Yoçeu bölgesine yapılan mu e-
\ tG tahsisatı kabul etmifti. Bil- addit küçük hücumlar Japonlara a
\ b11 tedbirler Mısırın, mevkiine, 

~evkiinin Harbiye Nuın tara- ğır zayiata mal olmuştur. 
Kiangsi - Hunan hududundaki Mo.._ il anlatılan ehemmiyetine uy-

""' v .. 'i'--•.ı- 9:-. lr••-·+· viirılo•no mü. 
bir tanda hareket ettii'ini ,~- tevali muvaffakıyetler kaydetmişler ............................. 

}ıı_ • dir. Çin ön müfrezeleri Yangsin'e an 
.~"Qırı bu yolda daha stlrafle hare- cak 9 kilometre uzaklıkta bulunmak-

1lZUn yıllann mesaisini kısa tadır. Dün Tai-Hu-Şau civarında bin 
~ re sığdıracak bir imil, Akde- 200 Japon ölmüş ve 3 zabit esir e
,.e. göze çarpan de&işiltlikler, Ye dilmişti. 
\ı~İ\liklerin doğurduğu yeni yeni Orta Çlnde de Çinliler Kiuling'hı 

;it.elerdir. Bu değişikliklerle teh- şimalinde Vutunglin'1 .zaptetmişler
' et,. ~ınn da eskisi gibi, yalnu dlr. 
~fıki olan İngilterenin müdafaa 
\ lı etlerine dayanmak, huzur için· 
\u-•ıırıanmak imklnınm hai• ol
i..""lilnı gösteriyor. İngilterenin 

Çin arclu.unda yeni 
tefkilôt yapılıyo7 

ett l\f ısın müdafaaya, şüphe 
~ muktedirdir, fakat İngiltere-
.. 1aır ile ittifak muahedesi yap
l~dan beri, vaziyet değişmiş, ve 
. trenin mesuliyetleri bilsbfitfin 
.~liştür. Akdenizde statükoyu 
~t eden hidiseler biribirini ta-

~lllekte ve hergün ortalığı allak 
't etınektedir. Evvelce tam eın
ı::inde yaşıyan ve kendilerini 

lııı .. _!'!'uzdan mason sayanlar, ar-: 
.~ ihtimallerine karşı koy

Çlıı en kati ve tesirli tedbirleri 
\>~ ilu.iyacını hissediyorlar. 

retın bu şekilde değişmiş ol· 
~ l\tıaırda da kendini hissettirdi-

'!, ~ısır da her fedakarlığı gö
.:.•'lt müdafaasını bir ıt11 evve] 

't151 •rnıya çalışıyor. Gün geçtik· 
' l'ırı, bu fedakarlığı arttırmak 
~ 1: 0ldaki gayretlerini hızlandır
'-l>ı ~'Ununu hissedeceğini şüphe. 
~~ Yoıı.ız. 

llJta 
ı, l\f ıs1nn müdafaasını ta-

~~v7;sı, Akdenizdeki muvazene
,\ "~ e edecek, barışı sağlamlıya. 
ı..l~il~hit olduğumuz birçok ihti
.,._1., aJclanna mini olacaktır. 
ı,.,., ltıiidafaasının kurulması di
d, tan 1\-tısır için dahili bakım

lıı ' 0
11 derece bfivük istifadeler 

Şungking, 17 (A.A.) - Çin ordUr 
sunda Cümhuriyetçi İspanyol ordu
sunda olduğu gibi "siyasi komiser -
likler,, ihdas edilecektir. 

Yangtsenin cenubundaki Çin kuv
vetlerinin kumandanı General Şen
şen gelecek üç sene zarfında bir çok 
"siyasi komiser,, yetiştireceğini be
yan etmiştir. 

Mançu~oda Japonya 
Aleyhine lhtllaı 

Londra, 17 (A.A.) - Mançukoda 
vahim karışıklıklar hazırlanmııkta 
olduğu bildirilmektedir. 

Fransa • ltalya Münasebatı Gerginleıiyor Amelenin 
Verdiği Ders 

Italyanlar Tunustaki MetrükAraziyi 
imar Edeceklerini Söylüyorlar, · 

Fransızlar da Tahkimat Yapıyorlar 

Yazan: B. FELEK 
Frenkçe bir darbımesel vardır: 
"insan her yaşta öğrenir,, der. 
Ben de, yaşımın bahşcUiği kalın 

kafalığa rağmen Jıer gün bir çok şey• 
ler öğrenmekteyim. Bu öğrendikle
rimin içinde fayıdalısı var, nafilesi 
var. 

Bu meyanda iki arlin evvel bir a
melenin bana ve:rdiği dersi ömrüm 
oldukça unutmı3r;acağım. 

Tunus, 17 (Deyli Telgraf'm mu
habiri bildiriyor) - Fransa, Libya 
tarafından vuku bulan her hangi İ
talyan taarruzuna karşı Tunusu mü
dafaa için her tedbiri almaktadır. 

Fransa, Tunus hududu üzerinde, çöl 
harbine uygun bir nevi Magino 
hattı vücude getiriyor. Bu müstah
kem hat, düzleştirilen ve makineli 
tüfek merkezi yapılan tabiyelerden 
müteşekkildir. 200 mil uzunluğun

daki hudut boyunca bu tahkimat ya
pılmış bulunuyor. Bu müda~aa !ıat
tı, Mısır ile Libya arasındakı muda· 
faa hattına benzemektedir. Fransız 

askeri mütehassısları, hattı aşılamı· 
yacak mahiyette saymaktadırlar. 

İtalyanlar da Trablustan Tunus 
hududuna kadar uzanan bir sahil 
yolu ~şa etmektedirler. Fakat Fran
sızlar, Kasablankayı, Fası, Cezayir 
ve Tunusu bağlıyan demiryolu ile 
istedikleri kadar cepheye asker yığ
mak imkanını haiz olduktan için da
ha üstün bir vaziyette bulunuyor
lar. 

Hazar zamanında Cezayir fle Tu-

nusta 73.000 asker vardır. Bütün bu 1 k edi J 
1 

D't 1 Fran-
" etme t r. urna e ı a ya, 

kuvvet, Tunus - Libya hududu uze- sanın İtalyan haklarına tecavüzle -
rinde kolaylıkla tahşit edilebilir, rinden bahsederek İtalyanların da 
Cezayir hava kuvveti, 144 zabit_ ve milliyetlerini terk için tazyik edildik 
2054 küçük zabit ve askerden mute- terini söylüyor ve İtalyanın, İtal
şekkildir ve Tunus bu kuvvetlerden yan vatandaşlarının kanını ve zlhni-
kolaylıkla istifade edebilir. Tunusun . . " ed ğ' 

1 1 
t k 

hava kuvveti de Cezayir kuvvetine Yİ etını mudafTaa ecke. ın tan_ ka ara 
talyanlann unusta ı me ru ara-

istinat etmektedir. ziyi imar edebileceklerini, Tunusta 
En son nüfus sayımına (1936) gö-

beş milyon hektar boş arazi bulunre Tunusta 2,608.313 nüfus vardır. 
duğunu izah ediyor. Yerli Araplar 2,335,623, Yahudiler 

!'\QıtAı; Hr. Avrupo.lılann saY1cn "Fransız milleti kızınca, 
213.205 tir. Bunlann 108,068 i Fran- atlamaltıllı kızarn 
sız ve 94,289 u İtalyandır. 

Gazeteler ara.ında afıfmalar 
Roma ve Paris gazeteleri arasında 

Ttmus yüzünden atışmalar devam 

Kudüste Mühim 
Harekat Yaplldı 

-0--

Beş Köy Muhasara Edildi, 

·Birçok Tevkif at Yapıldı 
Kudüs, 17 (A.A.) - İngiliz kıta

Ian, tayyare kuvvetlerinin de yardı
mile Samaira mıntakasında mühim 
harekatta bulunmuşlardır. Beş köy 
muhasara edilmiş ve bir çok şüpheli 
adamlar tevkif olunmuştur. 

Nablus civarında bir askeri kam
yonun altında vukubulan bir infilak 
tan dolayı bir İngiliz askeri ölmüş, 
diğer 4 asker de yaralanmıştır. 

1 İkinciteşrinde vukubulan nakil 
vasıtaları grevinden sonra otobüs ve 
taksi şoförleri için askeri vesikalar 

Parfagazetelerl de ayni mevzuu ile 
meşgul olarak İtalyan taleplerini 
reddetmektedir. 

Figaro gazetesinin bu hususta yaz-

Dr. Şah+ 
Almanyaya 
Avdet Etti 

Londra, 17 (Hususi) - Doktor 
Şaht, Londrada İngiltere Devlet Ban 
kası Şefi Mister Montagunun misa
firi olarak bir hafta kaldıktan sonra 
geri dönmüştür. Temaslar hakkında 
henüz resmi malCımat verilmemiştir. 
Fakat Doktor Şaht, Yahudi muha
cereti komitesi şefi Lord Winterton 
ve Yahudi muhacereti teşkilatı şefi 
ile görüştüğünden Yahudi muhace
retini finanse etmek meselesinin ko
nusulduğuna hükmolunmaktadır. 

lngiltere - Almanya 
itası dolayısile bugün ilk defa büyük ekon~mik rekabeti 
miktarda otomobil ve otobüs işlemi-

1 
Paris, 17 (A.A.) -- Figaro gazetesi, 

ye başlamıştır. Londra muhabiri Boutelleau'dan al-
Tedhi iliğin tamamen denilecek dığı aş~ğıdaki telgrafı neşrediyor: 

şç "Ingıltere, yavaş yavaş, fakat e-
derecede ortadan kalkmış olmasın - ''k b. tt k d' A · 

. . nen1 1r sure e, en ı vrupa pı· 
dan dolayı, hususi otomobıl sahıpleri yasalarını, Alman rekabetine ve 
nin bir çoğunun da bu vesikalardan Hitlerci mctodlara karşı müdafaa i-
istiyecekleri tahmin edilmektedir. çin teşkiliı.tlanmaktııdır. Kral Kara-

y h J • hacereti" • • lun, Prens Paul'un ve bir Bulgar mü-
a u l mu ıçın ·1 · · Lo d · tl · 

messı ının n rayı zıyare erı ve 
yapılan leJebbü•ler Londra ile Ankara arasında vukua 

Londra 17 (Hususi) - Yahudi gelmekte olan sık temaslar, bu mem
mültecilerl irin Baldvin komitesi ta- leketlerl Almanyanın ekonomik .. ge-

:r • 1 · k k et muca-rafından toplanan paranın yekC'm nış e1?esıne . arşı mu a':em 
. . . delesıne teşvik etmektedır. Dr. Scha-

125879 İngil1% lirasına baliğ olnıut- ht I .1. 1. ·ı · ·ıe olan go-" c ın ngı ız ma ıyecı en ı 

, 

Tunustaki 
Fransız kuv-

l'etlerinden bi 
görünÜ.J 

Ben bir mektepte hocayım. Akşan:ı• 
üzeri mektepten çıkıp gazeteye gel· 
mek icin tramvaya gidiyordum. Biı 

' yan s~kağı ana caddeye indiren bir 
dar yokuşun ağzma bir çukur açmıt
lar. Ga1iba hu•agazi borusunu tamir 
için. Çukur yoku.~un ortasında, kal
dırım taşlan bir tarafında, çukurdan 
çıkan toprak ta öbür tarafında. Oy. 
le ki; taşlar, çukur ve .toprak y.oku
~un ağzını tutmuş; geçıt vermıyor-

lar. 
Bir amele de şöyle kenara otur

muş. galiba boruda çalışacak işçiyi 
bekliyor. 

Mektepten acıele ile çıkıp giden 
çocuklar, taşların üzerinden geçer
ken ayaklan kay:ıyor, düşmeleri ih~ 
mali de var. 

Ameleye dedim Jet: 
- Ca~ım! Bu çukuru açarken ,.= 

lun kapanmamasına bakmak yok 
mu? · 

- Ne yapalım? Çıkan topratı bir 
tarafa koyanz, taşlan da öbür tarafL 

- iyi ama yol kapanmış, bak ço
cuklar geçemiyorlar! 

- Ya ne yapaydık? -. 
- Ne yapacaksın? Şu taşlan yana 

koyacağın yere çukurun ön tarafına 
koyardın! Yol da kapanmamıı olar· 

dığı tipik makalenin bir parçası şu- du. . 
d - B~nfm aklım o kadar erseydi; ~ dd. amele olmaz<lım! e ı. 

"Faşist matbuatının hücumlan ne Bu söze verecek cevap hulamadmı 
kadar şiddetlenirse Fransı~ birliği o ve bu amelenin kendi hnddini ve ka
kadar kuvvetlenecek ve Fransa, İtal biliyetini ölçiip itiraf edi~eki nmf
yan taleplerini o nisbette büyük bir miyet ve isabetini büyük hayranlık-
itira.,:la karşılıyacaktır. la müşahede ettim. 

Fransız milleti, kolay kolay kız- lnsanlann çoğu bn amele gıöi d&.; 
şlinseydi, bütün dünyada n~. bfty~ 

maz, fakat kızdığı zaman adamakıllı Mr ıstıfa olur, ve şahsi kabılıyetsıa-
kızar." tikler viiziinden uğranılan ölçülmez 

e ne bü~:iik zararlann önüne geçilirdl 
Roma, 17 (A.A.) - B. Ciano dün 

akşam Lord Perthl kabul etmiştir. 
Göril§me Chemberlain ve Halifax'm 
Romayı ziyaretleri münasebetile ya
pılacak görüşmelerin hazırlığı hak
kında cereyan etmiştir. 

Ankara Vilayet 
Kongresi Bitti 

Başvekil, Kongre Azaları 
ile Ayrı Ayrı Görüştü 

Köseivanof 
An karaya 
Gelecek 

Sofya, 16 (A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor: 
İyi bir kaynaktan verilen malA

mata göre, Başvekil B. Köseivanof 
Ankaraya gitmek niyetindedir. Se
yahat kanunuevvel veyahut yeni yıl 
başlannda vuku bulacaktır. Seya-

Ankara, 17 (TAN Muhabirin- hat her şeyden önce bir nezaket .d-
den) - Parti vilayet kongresi me- a~ti mahiyetini haiz olacaktır, .d
saisini tamamlamıştır. İlyönku~l a- ~ geçen yıl Türkiye Başvekili B • 
zalıklarına Rifat Börekçi, Ali Rıza Celal Bayar Belgrattan dönerken. 
Son. Vehbi Demir, Veli Necdet, A- Sofyaya gelmiştir. _ 
rif Çubukçu, Rauf Ayaşlı, Hamit E- B. Köseivanofun Ankaradaki ika
seniş, Nasuhi Baydar seçilmişlerdir. meti esnasında, 1929 tarihli olup 

Parti Büyük Kurultayı Ankara 1933 te yenilenmiş ve önümüzdeki 
delegeliklerine de Rifat Börekçi, A· mart ayında da müddeti bitecek bu
rif Çubukçu, Vehbi Demir, Mecdi lunan bitaraflık ve hakem paktmın 
Sayman, Ziya Seydal, Fahri Tanda- beş yıl için tecdidi mümkün bulun
ğan, Hilmi Athoğlu, Sadi Batun Hay maktadır. 
rullah Özbudun seçilmişlerdir. Keza bu ziyaret, Bulgarlstanm 

Kongre azaları şerefine şehir lo- kendisile politik ihtilafı bulunmtyan 
kantasında bir akşam ziyafeti veril- memlekete daha ziyade yaklaşmak 
miştir. Ziyafette Başvekil, Dahiliye, arzusunu da gösterebilecektir. 
Hariciye, Ziraat Vekilleri ile mües-
seseler müdürleri hazır bul~nmuş
lardır. 

Başvekil azalarla ayn ayn görüş
meler yaptı. 

Mussolini Sardunyaya 
Gidiyor 

-o--

Kral Alfons, 
Fran oya 

itaat Edecek 
Paris, 17 (A.A) - Kont Romano

nes, Havas Ajansının Saint - Se
bastien'deki hususi muhabirine fQ 
beyanatta bulunmuştur: 

lt~d~ek, halhn sevivesini 
~itıd ~lcten başhyarak Mlsırın 

~~itti\ ~~ büyük bir kısmını hari
'•tıı •rçok şeylerin Mısırda ya
dı.,1 ~temin ederek memleketin 

"~lttı.,•tırıa, ve refahna da hizmet 

Mançukodan Hongkonga gelen ec 
nebiler, Mançuryalı memurlar ile 
Japonlar arasında anlaşmazlık bu
lunduğunu söylemektedirler. Japon
lar, Mançukoya, Çin cephelerinden 
çekerek asker gönde:mek mecburi
yetinde kalmaktadır. Hemen hemen 
her gün, ya herhangi bir isyan çıktı
ğına veyahut askeri kıtalann itaat
sizlik ettiğine. dair şayialar dolaş

maktadır. Bütün bu kanşıklıklar, u
mumi katliamlar yapılmak • suretile 
bastırılmaktadır. Memleketin birçok 
mıntakaları, ecnebilere yasaktır. 

Söylendiğine göre, eğer Çindt?iC 
harp birkaç zaman sürerse, Mançu
koda Japonya aleyhine umumi ihti
lal çıkacağı önüne geçilmez bir ha
kikattir. 

Japon Kabinesi 
MüJkülat içinde 

tur. rüşmeleri hakkındaki malumatımız 
Amerikan Yahudileri tarafından mahdut ise de, bu ziyaretin bu vazi· 

dün Amerikadan ayrılmak üzere yette mahsus değişiklikler yapacağı 
Queen Mari vapuruna binmekte olan sanılmamaktadır. 

Roma, 16 (A.A.) - B. Mussolini 
bugün öğleden sonra bir kruvazörle 
Gaete'den Sardünya adasına hare
ket etmiştir. Yarın sabah orada 
Sanksiyonlann tatbikindenberi işlet
meğe açılmış olan kömür havzasın
da bastan aşağı yeniden kurulmuş 
bulunan Karbonia şehrinin küşııdını 
yapacaktır. Bu münasebetle yüksek 
otarşi komisyonu Düçenin başkanlı
ğında fevkalade bir toplantı yapa
caktır. 

''Burgos hükumetinin, sabık Kral 
Alfons hakkında ittihaz ettiği karar
dan sonra Kralın Frankist İspanya 
arazisine girmesine hiçbir mani kal· 
mamıştır. Fakat unutmamalıdır ki, 
karar vermek hususunda yegane sa
lahiyet sahibi olan General Frarlko
ya itaatla mükellef olanların başın
da sabık Kral da vardır.,, 

,. 
~t~./•tısırın bütün hunlan tak· 
\o "«'•rıi .. 
~...... gorınek bizlere derin bir 

'~ ,Q • '""' '"'ımmıııııın "' " 

1 ~-... ~~tanda Tifüs Çıktı 
lfıı. h <A.A) - Jivkovo köyün
~ Jr .. ~stalığı başgöstenniştir. 
-~ 60 musap vardır. 

Tokya, 16 (A.A.) - Dönen şayia
lara göre Japon kabinesi müşkülfıt i
çindedır. Mali vaziyet ve Çindeki as
keri harekatın ağırlaşması bu buhra
nın başlıca sebeplerinden biridir. Te
min edildiğine göre, Konoye çekil -
mek arzusundadır. Fakat yerine bir 
diğerinin ikamesi zorluğu kabinenin 
ömrünü uzatmaktadır. Önümüzdeki 
hafta bu buhranın tebellür edeceği 
bildiriliyor. 

Edene bir muhtıra verilerek Yahu- Ordr gazetesınin Londra muhabi-
dilerin Filistine muhaceretlerine mü ri de şöyle diyor: 
zaheret etmesi istenilmiştir. Her şey şunu gösteriyor ki, Al-

Kudüste çıkan Haaretz isimli Ya- manya ile İngiliz Imparatorluğu dev 
Jetleri arasında bir ekonomik harp hudi gazetesi, esas Yahudi meselele- hazırlanmaktadır. 

ri tatmin edilmedikçe dünya Yahudi ---
ve Siyonist teşkilatının Londrada top Kahirede Ziraat Mektebi 
lanacak yuvarlak masa konferansına Talebesi Grev Yaph 
iştirak etmesini istemektedir. Kahire, 17 (A.A) - Ziraat mekte-

İleri sürülen şartlar Balfur dek~ binin 600 talebesi grev yapmışlardır. 
lerasyonunun ipkası ve Yahudi mu- Zabıta müdahale etmiştir. Arbedeler 
haceretinin devam etmesidir. TUku bulduğu haber verilmektedir. 

---"O---

Filisfin Polis Müdürü 
Şehrimizde 

Filistindeki İngiliz polis müdürü 
Hanri Slav, dün şehrimize gelmiştir. 
Hanri Slav, burada bir ilti gün ka
lacaktır. 

--o--
ltalya Hariciye a ırı 

Yarın Macaristana Gidiyor 
Budapeşte, 17 (A.A) - Kont Cia· 

no hususi bir ziyaret için Pazartesi 
günü buraya gelecektir. B. Ciano B. 
Horti tarafından davet edilmiştir. 
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~ a · h k: e rT1 e ı er d ' e Baro UmumAI Heyetı•nde Sümer Bankın Bir Tavzihi l 
Gazetenizin 11 - 12 - 1938 tar!hli 

Dahlliye Vekaletinin 
lir Tamimi . 

nüshasında, İzmit klğıt ve karton 

Bir dolandıncılık davası Bazı Münakaşalar Oldu =:=:~;~~E~=.~: 
de, hakikat halde yolsuzluk vak'ası
nın idare mes'ul memuru ile bir us
tabaşının vazüelerini suiistimalden 
ibaret olduğunu ve kendilerinin va
zifelerine nihayet verildiğini ve hak
larında kanuni takibata başlanıldı

ğını tashihan bildiririz. Saygıları

mızla .. 

Suçlu Markann Tahliyesi İstenildi 
Fakat Reddedildi 

Matmazel Armavenlye tayyare pi- hükumet onu firari sayar, kızının 
,.angosundan çıkan on bin lirayı do- banJrndaki parasuun bir kısmına el 
!andırdığı iddiasiyle tevkif edilen kor. iyisi mi senden başka varisi 
Markarla gayri mevkuf suç ortağı yoktur, diye gösteririz. Paralan sen 
Kirkorun muhakemelerine dün asli- alırsın, biz de Kirkorla beraber buna 
ye birinci cezada devam edildi Da- şahadet ederiz. Sen bana umumi bir 

Kadın Azanın Namzet GösterDmemesi 
itirazlara ve Gürültülere Yol Açtı 

Dahiliye Vekaleti vilayetlere göo

derdiği bir tamimde, memurların bit 

Vekaletten diğer vekllet emrine geÇ 

meleri için şart olan mensup buluıt

duğu vekaletin muvafakati alınına' 

sı hakkındaki Vekiller Heyeti ıc.ara

rmm husust idareler bütçelertndell 

maaş alan memurlara da şamil bU • 

lunduğunu bildirmiştir. 

# ................................................ . 

vacı yerinde kızın annesi madam Az- vekalet ver, der. 
nü vardL Ve böylece de yaparlar. Bir gün 

Kızı hastanede öldüğü için siyah- Markar kızın bankadaki mütebaki 
lar giyinmişti. parasını da alarak kaçmak üzerey-

Diın şahitler dinlenmiştir. Şahit- ken madam Aznif kendisini vapurda 
lerden Bayan Zümrüt demiştir ki: yakalatır. 

- Madam Aznif fakir blr kadın- Şahit Bayan Zümrüt dinlendik
dı. Bir gün kızı Armaveni Zamgoç- ten sonra suçlunun avukatı Sadi Rı
yana tayya,ı-e piyangosundan on bin za söz aldı ve müekkilinin muhake
llra çıkmış. Kızı zengin olunca an- mesinin gayri mevkuf olarak yapıl
nestni yanına aldı. masını isterken de davacıyı göstere-

Bir müddet sonra da kızı hastane- rek: 
de ôldü. Kızı hastanede iken annesi - Delilik rolü yapan bu kadın 
kilisede dua ile meşguldü. şeytan bir kadındır, dedL 

Kara haber kendisine burada sö _ Davacı atıldı: 
lendigi zaman aklını oynattı. y - Bay reis protesto ediyorum. Ba-

Kilisenin içinde dansetmeye bat- na pytan diyor, dedi. Dünlrii toplanhya iştirak eclen avukatla 
ladı. Papazlar onu yakaladılar, ben Sadi Rıza devam etti: İstanbul Barosu umumi heyeti, Hayri Ürgüplü, İsmail İsa Caniş, Mu 
yanıma aldım, tam dört ay kendisine - Şeytan demek, akıllı, zeki de- ,, baktım. Aznü iyileşince çalıfınaya mektlr. Yanlış anlaşılmasın. dün, yeni avukatlar kanuna göre, a- harrem Nail Akdoğ, Faruki idare 
gitti. Tramvay parasını da ben veri- Madam itirazda devam ediyordu. ğır ceza mahkemesi salo:'_lun~a top_ - meclisi azalıklarına seçildikleri an • 
yordum. Ekmek parasın uht tı. Reis: landı ve blr yıllık mesai uzerınde go- laşıldı. 
Kızı hasta iken yanına a M:.kara~ - Madam, dedi. hah ettiler. A- rüşül~ükten sonra yeni i~re heyeti Yalnız intihaba 329 aza iştirak et
kulınuş bir gün ona demiş ki: kıllı demek istemişler. seçildi. Bu arada, bazı munakaşalar mişti. Nisabı ekseriyet 126 olduğu i-

- Benim borcum vardı. Eşyamı Sadi Rıza davanın dolandıncılık da oldu. çin onuncu azanın kazandığı rey bu 
haczedecekler, ben bir kağıt hazır- delil, olsa olsa bir emniyeti "suiisti- Toplanma r.amanı geldiği dakika- nisbeti tutmamıştı.Bir azalık için önü 
ladım. Bunları senin namına yapaca- ~al olacağını izah. edere~ m?ekkill1 da bütün salon hıncahınç dolmuş, o- müzdekl cumartesi günü en çok rey 
ğım. Şu kfığıtlan imzala_ nın kefaletle tahliye edilmesınde 18" turacak yer kalmamıştı. Toplantıya alan on aza arasında bir intihap da-

Kız bunları imzalamış, halbuki, rar ederken: iştirak eden avukatların sayısını tes. ha yapılacaktır. 
bunlar sahte ııenetlemıiş, sonra kı- - Mahkemeniz gayet sarih dolan- bit edebilmek için salonun önüne İntihaptan sonra yeni reis, kısa bir 
mı Osmanlı bankasındaki on b. li- dıncılık suçlulan hakkında tahliye rasmı almışlar. Benim bildr· ın kararlan verdi, diyordu. bir d~r konmuştu. Her a~at bu- söylevle arkadaşlarına teşekkür etti 
kadar. gun bu Reis avukata şöyle bir sual sordu: raya ımzasım atıyordu. Netıcede, Ba Yeni kanuna göre, yeni idare meclisi 

Bundan IOnra Bey il . - Siz bunu bir kaç defa tekrar- ro levhasında kayıtlı 632 avukattan disiplin cezası tatbik edileceği zaman 
ter vekili Fahrinin :e ~~~ ladı?Iz, n~ demek istiyorsun':1z. Si.z 326 sının toplantıya iştirak ettiği an- disiplin meclisi unvanını alacaktır. 
ifadesine müracaat edildL o da tahliye edılen suçlulann vazıyetlerı- laşıldı: lzmir barosunda seçim 
dam Amilin Markar namına ~ ni bili!or miydiniz?_ . Reis, toplantıyı açıyor İzmir, 17 (TAN) - Yeni avukatlık 
vekaletname verdiğini anlattı. Sadı Rıta bunu ~yle .ka~ad~. Reis, Hasan Hayri, toplantıyı çok 

Şahitlerin ifadele . _ - Şunu demek ısterırn kı, bız de . . kanununa uygun olarak topl~nan Ba 
rıne gore dava- 1 gibi suçluyuz. Henüz mahkum alkışlanan bır nutukla açtı. Rcıs, bu ro umumi heyeti, yeni İzmir barosu 

nın mevzuu şudur: on ar tk d b · d' k Matın 
1 

Arma. . olmuş değiliz. Yani mahkemenizin nu un a aronun şım ıye adar ge- :idare meclisini ve reisini seçmiştir 
m bank:ze k veni on bin lirası- onlar hakkındaki içtihatlarından biz çermiş olduğu devirleri kısaca hu- Avukat Münir Birsel baro reisliğine, 
lanarak ~~~a da hasta- de istüade edelim. lasa eden bir mukaddime ile başla- avukat Tevfik Fikret Adaman, Ce
~· Markar b da -=d~~ lddia makamını işgal ede~. müd- dıktan sonra Cümhuriyet hükllmeti- mil Erkil, Saffet Hünlar, Halit Sab-
Jaret etmif vr. ura ım 6eiumuml m\lavbıi Orhan Kunü, bu nin yeni kanunla Baroya yüksek ri Gül ..... , Murat Çına,r, Hulusi Selek, 

_ Sen banda -•- T??L-:. talebin reddedllmesini istedi. Davacı b~ JM.V~ ~ ~liAL._ lwmn ha:- -,-
teni Cerrahı-ta~;:: da yenlden ~kemeye blr pb1\ Us- zırlanırken Atatilrkten ilham alın- ...._-DegeLwent"J'lllrlı:nuar.ruuy ua 
hm. Fakat fimdWk bin lira Jbım tesi vererek. dığını, Atatürkün ismi her vakit bü- idare meclisi azalıklarına intihap e-
demif. Matmazel kendisine bin lir~ - Bunlar hldiseyi iyi biliyorlar. tün Türkiyenin kalbinde nakşedil - dilmişlerdir. 
ftriJmem. lıcbı banka memurunu ça- Bir kısmı_ Partste bulund~ için miJ kalacağını söyledi ve onun üfu- Yeni tanzim olunan baro levhası
lutarak mn.aac:le 'fel'llÜf, bundan enelce )C;ylememiftlm. Şlmdı geldi- lünden mütevellit teessüril ifade et- na göre, İzmir barosuna mensup avu 
80nra da &lmüştür. Markar kızına- le. Çağırılmalarmı_ isterim, ~~ mek için beş dakika ayakta ebedt ha katlar &trgama, Ödemiş, 'nre kaza-
nasının _,..,,... soLulm Mahk ~--'- e çekildi M- lan dahil olduğa halde 10~ dlr. 

,,._._ '• uş: eme mYAilAerey . . • tırasınm taziz edilmesini teklif etti. -------====-===--===-=-
- Madam, demlf. Gerçi -.ıhı Pa- lon açıldıtı zaman suçlu vekilının ta- .. - ğ k Ik ak d . bi T!PEBAtl DRAM KllMI 
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TAKSIM SINEMASI 
Büyük rekor filmi 

Aşkın Göz Yaşları 
. Baş rollerde: ABDUL VEHAP 

4 üncl 
son 
haftasıdır. 

Bu film yakm zamanlarda Beyoğlunda tekrar gösterilmlyece~ 
görmiyenlerin kaçırmamalannı bildiririz. 

Yeni Ekler Jurnalda VON RİBENTROP Pariste 
Bugün saat 11 ve 1 de tenzilitlı halk ve talebe matineleri 

BUGUN 

MELEK 
NEFls BİR AŞK MEvZOt7 

EN TATLI VE M'CESSIB :tJd sJ' 
MUAZZAM BIB OPERA nı,ad 

Sinemasında 

Saadet Düşmanı 
Bq ı oııeı at: : ...... 

D E N· "J '4' M I N O G 1 G [ 1 

1 
M~ıı"A cııor~·ıl 

Bugfin saat 11 - ve 1 de çok ucuz fiatlarla Talebe ve Balk nıa~ 
vardır. . ~ 

-ı 

K 1 A 
O ani elle Darrieux'niln 

Sümer Sinemasının 
JCier onu da varis olarak pterirsen nlma11na karar verildiği anlapldı. huşu ıçinde beş dakika susuldu. ~aat ıuo da ve «ece 20.30 da Vlsl salonunu doldurmakta devam edl•or. 

Bundan sonra avukat İsmail, 1938 VINDSOR'un $!N ,,. 

rlste Haçik isminde bir ollun var. leblnln Teddedlldiği ve phitlerin çağ Butu~ aza aya a a. ar erın r 1 ts - 12 - 938 Pazar gündilz 

yılı idari ve mall raponı ile hesap KADINLARI IKLIR JURNAL da YON RllllNTROP Bir Suçlu Soruyor: =~~~~~ri:;~~aporlarını okudu ve ıs;~~L:o~ ~::,ESi Parlıte ve Alman • Fransız ltllaflnın ..... 
Rapor, ittifakla kabul ve tasvip o- 18 - 12 - 938 Puar gündilz saat 15•30 da Bu..l\n saat 11 ....e 1 de tenzilltlı fiıtlarla matinılı.r 

ve pce 20.30 da ı~--~::as::u-=~~;.~~==~==~:;;iiiiiiııll~~ 
"Bana Akıllı Diyorlar. Y ediyıl Has- ~.:- !ı::=.:

1

;:;ıy:"".:,: -~;;-D;.AMA;;;c;IK;ın;,ş-;;-_;am;;G;u_ZEL-;;--;;--;;--;;--;;-;-;-;--;;-;--;.-.;.-. -. -. -. ---.-.-.-.-.-.-.-.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.;;;;;;;-~ 
tahanede Y atbm, Nerem Akı'lı? ,, ~~in:Sı!~~;~ :O~;~: • 

Ölümü Haberlnclen 
Dolaya Teıekkiirlerlnl 

Bll•ren Okuyucu 

Marangozlar ela lir 
Kooperatif 

Kurdular 

Gülmek, katıla. katıla gülmek ve eğlenmek ~ 
pılmuı hakkında bazı teklifler öne 
sürüldü. 

Reia, bu teklif ireye koydu, itti -
fakla reddolundu. 

Kadın namxtler 70k 

sugftnlPEK ve SARAY 1~~ 

OÇ ·AHBAP ÇAVU$LAll 
HAYDUTL~R ~R~SIND~ 

Bundan sonra avukat CeW, aya
ja kalkarak idare meclisine aeçile
cek namzetleri gösteren dört u.teyi 
okudu. Bunlann içinde hiçbir kadın 
namzet bulunmadığını, halbuki Baro Şaheaerler pheterini ıörmelldlrler. BugQn .. ı 11ft1 ele 

da kadın avukatlar da bulunduğu 1- ill••••••••••co•'k-ucu•z•f•iv. atlarla TALEBE ve HAL1t matineleri vardır. 
çin bunlardan da namzet gösterilmeı-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.!il!iiii!!!!iiiii~-~~~ 
ıi 18zım geldiğini söyledi Bu teklif • 

b~:e::·:~ ;:!::dm •- Bugün S A K A R y A sinemasında 
~eanses~erk:Üıdt LOREL. HARDI ISVIÇREDE 

Bu ııra avukat Suat Ziya, Ahmet Aynca reokll MİKEY MAUSE ve yeni PABAMUNT JUBNAL 
Sabri İnhan, Hayri tarafmdan riya- il!i!iiii!iii!!iiiii!iiiiiii!liii!i!! Seanslar 11 - ı - (tenznatlı) 2,80 - 4,30 - 8,30. Suvare 8 da ----": 
sete bir takrir verildi. Bu talaird8, ______________ _.:_• ------------------= 
müzakerenin kifayeti ileri sürülüyor ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~ll!'~!'!~r:r.'~. 
du. Reis takriri okudu. Bu mada yi- MELEK Sinemasımn MUAZZAM ÇOCUK 

Eyilpten AU Galip Tanıttınn hn ~ Marangoz cemiyeti., bir marangoz- ne salonun müuade.tzlijinden bah-
zalı bir mektup alcbk. Alt o.ıtp, b1:r lar kooperatHl kurmllflur. ıtoope- willere'k lçtlmam bqka bir gllne 11 Blrbaclkbma ÇARŞAMBA AKŞAMI BathJon 
lllilddettenberl rahatnz balmıdua;_ ratmn mukaveleleri hi'&M'darlar ta- bırakılman hakkındaki teklifler lfl- Z BtlYDK " ND1S FİLM BIBDEN: 

nu, hastalığı esnasında semtte bndl- nfmdan hnzalanrmftır. İmzalanan tlUJO?du. Reis: 1 • SHIRLEY TEMPLE : 
mukaveleler bu katta lçlnde b1r ıı. - Artık kimseye saz verndyorum. 

linin öldüiü hakkında bir pyla ~ Jet tarafından 1ktuat Veklletlne p Rumamenln diler maddelerine geç- tarafından J'ramm:• sözlü olarak yaratılaı,ı p 
Jaştıjuıı kaydettikten aonra clbw Ulrillecü ve tucUkten aonra Jroope.. mek için cebeyi on dı\flnı ta- rillmeınif derecede güzel bir film. 

Jel: ... w faaliyete ~. 1toopera- til ediyorum, dedi. K 1 R Ç 1 Ç E 6~ 1 tHln mc yapacalı tt bir batrpJA Y .m Bcro meelüi ...,_. 
.. _ Dostlanm ve beni sevenler, ta fabrlkaa kurarak 1Dlll'anıozlara mil- Bundan 80Dra intihap vuo1an ko-

zlyetlerini bilclirmek için erime b- ..ıt vadeli'" toı., ~ tüll- rtdora Çlkan1dı. Baro relsl w idare 2 • MIKI MAYSLARIN IAIASI 
de maı vermektir. :meclisi ua1aruıuı 1eÇ11memne bat - 1 1 W L T D 1 S N 1 Y ' I 

dar geldiler. Beni bayatta bulunca BALK OPDni landı. Bütiin avukatlar reylerini kul v• MUC D A il 

çok sevindiler ve şayia karşısında te- Bu alqam saat (D) da hmdılar. Tasnif saaf yirmiJ9 ka- ~arı:u~::-: renkll olarak ,arattı.it ld 

essürlerinl izhar ettiler. Kendilerine d~ IÇB> :;~~H~;!!~an291~~~ MIKl'n•ın lMO SEN HAfTASI 
borçlu olduğum minnet hislerimin Büyük Operet Mekki Hilmıet Gelenbeg, 1tifat Alı- 7.10 
ldtfen ıaıetenlzle ııepini rica ede- Cumart.es1 w Pazar DMrt Birand, Alt Galip 'hf, Abdtll - -----~....,... Dm.,. matine saat 15 de bdtr Brdoln, ZOhtil Yealce, 8ut h!ilil ____ iiii __ J'lr.&TLAJU>A KAT'İIEN ZAM YOJl'l'UB. 
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A vrupanın Ş~rkındaki Büyük Tehlike 
TAN-

Gündelik Gazete 
--0--

TAN'ın hedefi: H•ber· 
de, fikirde, herte1de 
temiz. dDrDlt, Hmlmt 
olmak, k•rlfn gazet .. ı 
olmıy• çalıımaktır. 

ABONE BEDELi 
Türkiye Ecnebi 

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

Mllletıenmısı posta ittihadına dahil 
olınıyan memleketler tçin abone 
bedeli mllddet sırasiyle 30, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir: 
Adres değiştirmek 25 kunıştur. 
Cevap için mektuplar 10 kuruş
luk pul tlAvesl !Anmdır. 

f ~~~-~~ -~·~~~~i . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... J 
Ucuz Kitap 

Bu sene Nevyorkta Taymls gaze
tesbıin açtığı kitap sergisi bütün 
dünyada kitap satışının ve kitap ta
bının takip ettiği seyri meydana çı
kardı. 
Şimdiye kadar yalnız muayyen ve 

lllahdut bir smıhn kitap okuduğu 
ltaıuıediliyordu. Bu ınnıf, kitabın fi. 
fatına deiil, kalitesine ve nefasetine 
bakan az çok münevver zümreydi. 
~tiz binlerce veya milyonlarca satan 
ttadir kitaplar müstesna, İngiltere ve 
~erikada bile her hanı:i bir kitabın 
~asat satısı 5-10 bindi. Tabi bu he
ıap üzerinden baskı yapar, kitabına 
ıla ona göre fiyat koyardı. 

lialbuki gen.iş bir okuyucu kütlesi 
~llrdı ki, sırf pahalılığı yüzünden ki
tap alamıyor, okumak için boş vakit· 
lenni unıuııll kütüphanelerde geçir
ltı.eğe mecbur oluyordu. Cihan Har· 
~inden sonra Anıerikada Haldman 
lllius isminde bir tabi çıktı. Beş ku
~Şluk ve on kuru~luk kitaplar diye 

11' seri neşriyata başladı. Bu neşri· 
l'lltın içinde her tfirlü mevzular var· 
Ilı. Bütün dünya .kl3sik ve modern 
tclebiyatı, felsefeyi, içtimaiyat1· "";_ 
l"''-' .: .. -• ----~-- '=:;1~ lc;;n ve 
f ayatı bu kitaplarla verıneğe muvaf. 
~k. oldu. O kadar çok müşteri buldu 
l o kadar müthiş satış yaptı ki, di
Ç~~ kitapçılar iş yapamaz oldular. 
k Unkii en fakir işçi bile evine döner
\>~n bu kitaplardan bir tane alıp e
'

1
nde okumak imkamnı buldu. Ço

lt~klar oyuncağa verecekleri parayı 
d.ıtaba vermeğe başladılar. Bu saye. 
ite. hu tabi geniş bir kitap karii kilt-

31 keşfetmiş oldu. 
ltu~nun bu keşfini İn&ilterede iki 
•• hiphane taklit etti. Evvelce bir li
lt h, iki liraya satılan kitapları 25 
~uşa vermeğe başladılar. Mühim 
~ ler hazırladılar. Modem edebiya. 
~t ~ki edebiyata, her mevzua ait 
llıt •ı>ları seriler halinde ne~re başla
hi •r. Evvelce eski yüksek fiyatla 10 
~~satan kitnbı bu defa 100 bin sat
hiıt' rnuvaffak oldular. Bunlardan 
' heş bin lir ile, işe başladı, ve beş 

ede bir milyon liralık iş yaptı. 

ll * ~ 1- tec!rilbeler şu hakikatin meyda-'f •kınasına yardım ettiler: Gazete 
~ t kadar kitap okuyucusu da var
'ııc. 1"akat kitap pahalı olduğu için ı 
' •k lüks eşya gibi satılabilmekte 
~~1~8.lıdut bir sınıfa hitap edebil-

11\:tedj ) r. 
~Pılacak !feY kitabın fiyatım İn· 
' bek, okuyucu kütlesini arttırmak, 
~ erkesin alabileceii fiyata kitap-
ı.:lkannaktır. 

"ıın 'nbulda da bazı kitapçılar bu u
~l tecrübe ettiler. Yirmi beş ku
'ıı. ı.~ kitaplar çıkardılar. Seçtikleri 
~ı:ı l\r fena olmakla beraber mu-
~ a)t oldular • 

~§l:hı~a Zekeriyanm çıkarmağa 
~tı dıgı (Cep Kitaplan) bizde hakiki 
:."4ı:S1ııdn ucuz kitap neşriyatının 
tu41t~tıcını teşkil eder. 
~t~ tt Sabiha Zekeriya geniş bir 
tı \a •ııı Yapmıı, 500 kitaplık bir se· 
~ l>ıırlaınıştır. Kitaplar muayyen 
<t~tlt l'tı.naın dahilinde seçilmiştir. 
>ııt. esın alabilmesi icin de as&ari fi-

" s • l.l11 llhhğa çıkanlmtştır. 
'" te~l'hhiis her Tiirk evini kfltnp
~tın'-'~aa1ıibi yapmak gayesini istihı)af 
~I\ ra~··l'd!r. Avrupa ve Amerikıuta 
~.1ınrıh ... •şrinin evinde dahi urak bir 
''•1>1 arı(' hu1ahrtirsiniz. Bizde cep 

~Uııulltı hu ev kiltiiphıınelerinin te
~"~d rıe Vardım edecektir. Çünkü 
"'t\a~ St-)dz on lira vermek suretile 

~iı:ı 0~eı zengin blr kütüphaneye 
ı.llı. ~ lllak mümkün olacaktır. 
~~hhu ~~Ple Sabiha Zekeriyanın bu 
'~ ~l~unu kültürümüz bakımından 
~ll et olarak telakki etmemek 

11 delildir. 

1 ürkiye, Küçük Fakat Kat'i Karektere td•!Wifd 
S h • B • M • • 4 '[ 'd • Halep Orada İse B lp lf UVazene .1.. ffil l lC Arşın Buradadır1 

Polonya Hariciye Nazın ko
lonel Beck, Şarki Avrupa 

vaziyetini tetkik edip Münib gün
lerinin feci hatıralarını gözönüne 
getirince endişeye üüşmüş olsa ge
rektir. Yoksa, daha bir ay evvel 
kendisine ültimatom mahiyetinde 
bir nota veren Sovyet Rusya ile 
yeni bir anlaşma yapmak hususun
da bu kadar istical etmezdi. Şüp· 
hesiz Çeçen'in ilhakı Polonyayı 

hayli tatmin etmiş olmalıdır. Çün· 
kü bu küçük arazi parçası uzun 
müddet münazaa mevzuu olmuştuı 

Fakat bayram geçinre faturayı 
tediye zamanı geldi. Onlara fatu.. 
rayı veren de, bu arazinin etrafın· 
daki topraklan eline alan da Alma 
ya olmuştur. Faturanın muhtevi -
yatı ağırdL Polonya Ukranyasın· 
da yapılan tahrikat gösteriyor ki, 
mesele büyüktür. Çünkü bu me
sele Danzigi, ve Polonya korido
runu da ihtiva etmektedir. İşte 
pek yakında Polonya Hariciye Na
zırına verilmesi muhtemel olan 
metalip listesi budur. Sovyet Rus
ya, Polonyanm bu faturayı öde
memesi için ona yardım edecek 

·midir? Yoksa başka türlü mü ha
reket edecektir? 

Garp demokrasileri, Fransa 
ve İngiltere, ötedenberi Po

lonyanın istiklaline karşı büyük 
bir alaka göstermişlerdir ve bu a
laka yalnız sözle ifade edilmiş de
ğildir. N apoleon, Polonyaya istik
lilini kazandırmak için büyük ga'J 
retler sarfetmiştir. 1919 da Polon
yanın istiklalini İngiliz ve Fran· 
sız süngüleri temin etmiştir. Ben 
de şahsen Polonyanın kurtuluşu
nu, Cihan Harbinin en mesut neti· 
cesi olarak telakki etmişimdir. Böy 
ıc vı..ıugu. 1.cıl\lc r .. ıo-J' a.uı.u oon 

zamanlarda kendisini kurtaranlara 
karşı lakayt vaziyet alınası hayli 
teessür uyandırmıştır. Polonya -
nın esaret günlerini bu kadar ça· 
buk unutması da şayanı hayrettir. 
Fakat her hayal sukutu, tecrüb~ 
nin mahsulüdür. 

Bütün Şarki Avrupa yılbaşını 

bir dehşet havası içinde geçirecek,.. 
tir. Münib anlaşmasının neticele
ri hangi müstakil memleketi vu
racaktır, yeni darbe kime tevcih 
edilecektir. Bilinemez. 

Rumanyada müthiş bir gergin· 
lik hüküm sürüyor. Kral Karol, 
son günlerde Londrayı ziyaret et· 
miştir. Londrada bıraktığı intıba 

fevkalade müsaittir. Fakat Ru
manya, petrol ve buğdayı, ve hu
dutları içine alınan bir sürü az -
hklar, ve nihayet kendisine karşı 

büyük bir kin besliyen Macarista
nın hududu üzerinde bulunması 

yüzünden bedbaht Avrupa da teh
likeye maruz bulunan milletlerden 
biridir. 

Tehdit amn<ta ouıunan roıon 
ya ve Rumanyadan sonra, 

muazzam Rusya ve daha cenupta 
Türkiye Cümhuriyeti gelir. Asır
larca biribirine düşman yaşıyan 

Rusya ile Türkiye şimdi mükem
mel dostturlar. Bunlar, başlıbaş

larına bir müvazene amilidirler, 
ve bu vaziyet büyük hizmetler te--

min edilebilir.Rusya bir muammadır 
ki, kimse onu halledemez. Uzak 
Şarkta oynadığı rol ona, gerek tr. 
gilterenin ve gerek Amerikanın 
hürmetini kazandırmı~ır. Arazisi 
istilaya uğradığı zaman Rusyanın 
ne yapabileceğini kimse kestire -
mez. Fakat her halde ihmal edilir 
bir kuvvet olduğunu söylemek cin
net olur. 

Fakat Türkiye, daha küçfik, fa
kat daha kati karaktere sahip bir 
müvazene amilidir. Harpte Tür -

kiyeyi kurtaran, harpten sonra da 
Türk milletini yeniden kuran Ata· 
türkün ölümü, yalnız Türkiye i.. 
çin değil, Avrupa için de vaktin -
den evvel büyük bir ziyadtr. Her 

sınıf kadın ve erkeğin onun cena

zesi arkasından döktükleri samimi 
gözyaşları bu büyük kahraman ve 
modern Türkiyenin atasına 

layık bir tezahürden baş • 

ka bir şey değildir. Uzun süren i
daresi zamanında hayrete şayan 
ihtiyat ve hüsnüniyetle hareket e
derek, tarihte ilk defa Yunanis -
tanla Türkiye arasında dostluk te
sisine muvaffak olmuştur. Büyük 
Harpten sonra iki milletin aldığı 
ağır yaralar zaman ve hüsnüniyet
le tamamen iyileşmiştir. O vakte 
kadar biribirine sıkı sıkıya karış
mış olan muhtelif unsurların ser
besti kazanması misli görülmemiş 
realist bir siyasetin mahsulüdür. 
Doktor. eczacı, sarraf ve usta işçi 
sıfatile Türk topraklarında yaşı -
yan Rumlar olmadıkça Türkiyenin 
yaşamıyacağı iddiasının gayriva-

- --- YAZAN -~ 
Winston Churchill ı 

1 Türkiye, Yunanistan 
ve Rumanya - Bulga
ristan üzerinde mü
sait tesir yapabilir!~ 

r it olduğu sabit olmuştur. Tür
kiyenin tam bir milli iktısat ve ya 
ratmıya muktedir olduğu görUl • 
müştür. 

Yunanlıların yaptıkları da az 
takdire şayan değildir. Onlar da 
yeni gelen iki milyon muhaciri bes 
liyemiyecek kadar fakir ve gayri
mümbit olan memleketlerinde yer
leşmiye ve yaşama vasıtaları bul
mıya muvaffak olmuşlardır. 

Yunanistan ve Türkiye İn -
giltereye karşı dostluk his

leri beslerler. Büyük Akdeniz dev 
letlerile, Ege denizinin bekçisi o
lan bu iki memleketin hiçbir men
faat ihtilafı yoktur. İngiltere için 
gerek Türkiyenin, gerek Yunanis
tanın ticaret ve refahını teşvik i
çin onlara yardım etmesi kendisi 
için fevkalade ehemmiyeti haizdir. 
Türkiyeye verilen 16 milyon İn
giliz liralık kredi Türkiye için 
maddi bir kazançtır ve Türk hü
kumeti bu yardımı hararetle kar 
bul etmiştir. İngilterenin, öteden
beri dostluk beslediği Yunanista
na da ayni yardımla el uzatması 
temenniye şayandır. 

Türkiye, Yunanistan ve Ruman
ya, Bulgaristan üzerinde müsait 
bir tesir yapabilirler. Selanik kon
feransında Bulgaristanın Ruman
yay a iltihakı Balkan siyasetinde 
dikk at e şayan bir terakki vücude 
getirmiştir. Eğer bu devletler müş 
tereken hareket eder ve mükem· 
melen silMılı olarak sulh gayesin
de kuvvetli b ir blok tesis eder
lerse, emniyet ve refahlarını te
min etmiş olurlar . Fakat parçala· 
nır, Almanların tahrik ettiği ihti
raslarla biribirlerine düşer ve na
zi doktrinlerinin sirayetine mü -
saatle ederlerse, o vakit bu blok 
berhava olur, ve etrafa da hudut
suz felaketler neşreder. 

Çekoslovakyanın mukaddera
tı, Cenubi ·ve Şarki Avru

pada büyük tehlikeler tevlit etti
ği gibi, bu memleketlerde yeni se
lamet kuvvetlerinin de inkişafına 
hizmet edebilir. Gerek garp de -
mokrasileri, gerek kendi menfaat
leri için bundan daha memnuni -
yete şayan bir had.ise olamaz. 

1 $. -1 ı. ·~8' 
Y a%an: Sabiha Zekeriya Sertel 

Dil meselesile alakadar dostlar· 
dan biri matbaamıza geldi: 

- Tan gazetesinde dil inlalibı 

aleyhlıne bir seri makale çıkmış. Ben 
görmedim. Lutfen buıılan getirte
biilr mis'.niz? 

- Böyle bir şey yok, bir seri de
ğil, Mr tek m~ale, hatta havadis bi
le çıkmamıştır. 

Yazılan görmek iştihasına kapılan 
dost elindeki kağıda baktı, 

- · 24, 25 ikinci teşrin sayılann

da varmış ... 
- O günlerde Kızılay gazetesi çı

kıyordu, ondan evvelki nüshalarda 
da Atattirkiln acıklı günlerini yap· 
yorduk. 
Açık hakikatin karşısında, verile

cek cevap tabii sükuttur. 

• 
Birkaç gün evvel bu sütunda dC-: 

dikodu diye bir yazı yazmıştım. Bu
rada, ortalığa fesat saçmak isteyen· 
lerin en kuvvetli silahı dedikodu ol
duğunu, vurmak istedikleri adam ve 
müesseseye, bu kulaktan kulağa 

geçen fiskosla hücum ettiklerini 
söylemiştim. Bu yazıyı okuyanlar ~a
li!ba tatbikata girişmişler. Fakat tec· 
rübeleri için en kötü. sahayı bulmuş
lar. Gazet~ dediğin nesne, bir ticaret
hanenin gizli vesikası gibi yırtıhp 
ortadan kaldırılamaz. Eğri veya doğ
ru, yalan veya yanlış ne yazarsa hep. 
si meydandadır. Hakikati bu1abilmek 
için incelemeğe, araştırmağa hiç lü
zum yoktur. Halep ordaysa, arşm 
hurdadır, Rivayet ordaysa, hakikat 
buradadır. Gazete koleksiyonunu l{e

tirip kanştırdığın ıf.bi, dedikodu de
nen yalan balonu, bir öfürükte sö
ner. Fakat sen iftiranın yağlı kara
sım bir defa sür, o yüzünden temi%
lerıinceye kadar, kime inandınrsan 
kardır. Dedikodunun ikinci silAhı dn 
budur. Gazete koleksiyonunu aç1p 
herkes karıştırmaz, şayianın yapa
cağı kötü tesir iz bırakır ya, bu da 
kafi. Dil inkılabı hakkında aleyhte 
yazı yazan da olabilir. Bu bir içtihat 
meselesidir. Fakat olmıyan bir şeyi 
var aibi göstermek, fena bir niyet ta. 
şıdığı için kötüdür. 

Karakter dilrilstlüğilne ilıtiyacı

mıı; var. Elimize yağlı bir paçavra 
alıp, gelen geçenin yüzüne çarpa· 
mayız. Sokakları, memleketin Asayi
şini nasıl polis bekl :ıyorsa, manevi 
asayişimizi de kanunlar ve mahke
meler bekler. Mücrimlerin cezasını 
onlar verir. Cürüm tasni ederek, 
yalan uydurarak vatandaşların hay
siıyet ve namusu ile oynıyan detli
koducuyu bulup ta oraya teslim ede
miyonı~k, hakikatleri açık açık yaz
mak için elimizde bütün vasıtalar 

mevcuttur. Hele bu yalan. ishatı bu 
kadar kolay, hakikat bu kadar açık 
olduktan sonra. 

Sanat Mekteplerinde 
Tayinler 

Maarif Vekaleti, sanat ve ticaret 
mektepleri idarecileri arasında yeni· 
den bazı tayinler yapmıştır. 

Bu arada, Ankara ticaret lisesi mü 
dür muavinliğine ayni lise ma tema
tik muallimi Enver Köstem, İstanbul 

san~t mektebi müdür muavinliğine 

muallim stajyeri Ziy a Kaplu, Anka
ra İsmet Paşa Kız enstitüsü müdür 
muavinliğine türkçe stajyeri Nezihe, 
Manisa kız enstitüsü müdür muavin
liğine dikiş muallimi Şerife, Adana 
kız sanat enstitüsü müdür muavinli
ğine dikiş stajyeri Bedriye. Ankara 
İsmet Paşa kız enstitü sü idare me
murluğuna İstanbul Beyoğlu akşam 
kız sanat mektebi deri a let leri me
muru Nebahat nakil ve tayin edil -
mişlerdir. * Ekalliyetler mektepleri müdür 
muavinleri, her gün öğleden evvel 
ve sonra muhakkak mekteplerinde 
bulunacaklardır. Hariçte vazü esi O"

lup da mektepte bulunamıyan mua
vinlerin yerlerine başkaları tayin e
dilecektir. 
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POLiTiKA ve SPOR Bugün Nerelere 

Gidebilirsiniz ? 

Çikolata Fabrikaları Az 
Mal Çıkarmağa Başladı 

Dünya Spor Aleminde Bunlar 
Birbirinden Ayrı Addedilmekte 

TAKSIM STADINDA 
Süleymanye - Galatasaray 

saat 11 de 

FENERBAHÇE STADINDA 

Bunun Sebebi. Toz Çikolatanın Güçlükle ithal 

Edilebilmesi ve Primlerin Yüksek Oluşudur 
Çikolata fabrikaları son aylar i

çinde imalatlarını azaltmışlardır. 
Fabrikalar çikolatadan ziyade şe

kerleme ve karamela yapıyorlar. İ
malatın azalması bilhassa çikolata 
ithalatının azalmasından ileri geli -
yor. Çikolata, Cenubi Amerikadan 
Birleşik Amerikaya gönderilerek o
rada kavrulduktan ve toz haline ge
tirildikten sonra memleketimize ge
tirilmektedir. Fakat, bu gibi malla
ra Birleşik Amerika malı gibi menşe 
şehadetnamesi verilmesi hiikfımeti
mizce usule muhalif görülmüştür. 

Bundan dolayı çikolatacılar yalr.ız 

Holanda müstemlekelerinden, Cava

dan çikolata getirtmeğe mecbur kal

mışlardır. Fakat buralardan ancak 
takas yolile mal geldiğinden ve 
takas prim fiyatları yüzde 70 - 75 e 
yükseldiğinden çok cüzi ithalat ya
pılabiliyor. Buna rağmen çikolata 
fiyatlarında bir yükselme kaydedil-

memiş, yalnız kalite itibarile çikola
talardaki çikolata miktarı azaltılmış
tır. 

Ve öyle Hareket Olunmaktadır 1''enerbahçe - Vefa 
14,45 te 

Anadoluhisar - Beylerbeyi 
saat 13 te 

Karemela imalatı arth 

Son zamanlarda şehrimizde kara

mela imalatı artmıya başlamıştır. l{a 

ramela imal eden bazı kimselerin 

semtsiz yerlerde ve bazı han odala

rında birer imalathane kurdukları, 

burada mısır ununu çürümüş veY8 

kurtlu ıskarta elmalardan yapılan 
ezmelerle karıştırdıktan sonra üzeri
ni şekerliyerek bir takım sıhhate za
rarlı karamelalar yapbkları görül -
müştür. Bu gibi karamelfiların kilo
su 28 kuruş fiyatla Anadoluya sevlte 
dilmektedir. Halbuki iyi cins kara· 
melaların fiyatı 40 kuruştan aşağıya 
düşmemiştir. Ticaret odası bu i:rna
Iathanelerin miktarını tesbit etrnit' 
tir. Bunların kontrolu için süratle 
tedbir alınması lazımdır. 

Yazan: BEŞiKTAŞ STADINDA 

Genel Direktörlükte 
Yeni Tayinler 

Bugün gazetelerde Ankara haberi 
olarak genel direktörlük genel mü
fettişliğine eski umumi katip Niza
mettin Kırşanın tayin edildiği ya
%1lmıştı . Yaptığımız tahkikatta bu
nun doğru olmadığını öğrendik. 

Genel direktörlük hesap işleri re
isliğine varidat, umum müdürlüğü 

şube müdürlerinden Bay Nafiz, es
krim federasyonu başkanlığına da 
eski başkan Fuat Balkan tayin edil
miştir. Eskrim federasyonuna Niza
mettin Kırşan vekalet etmekte idi. 
Bu tayinden sonra Bay Nizamettinin 
genel direktörlükle hiçbir al3.k.ası 

kalmamaktadır. 

Dünkü Maçlar 
Dün genç ve B takım maçlanna 

devam edilmiş beş klübün iştirakile 
tertip edilen gençler likinde Süley
maniye - Galatasaray takımları 

Taksim stadında karşılaşmışlardır. 
Sarıkırmızılılar baştan nihayete 

kadar hakim oynadıkları bu oyunda 
birinci devrede 3 ikinci devrede 2 
gol kaydederek maçı 5 - O kazan
mışlardır. 

Beykoz - Galatasaray B takımlar 
maçında da yine Galatasaraylılar 

2 - 4 galip gelmişlerdir. 

Kadıköy Fenerbahçe stadında İs
tan bulspor - Fenerbahçe arasında
ki mukarrar maçta İstanbulsporlular 

Beden Terbiyesi Genel 
Direk+ö~ünün Beyanat. 
Beden Terbiyesi Genel Direktörü 

General Cemil Tahir, Ulus refikimi
ze beyanatta bulunarak hulasaten 
şunları söylemiştir: 

- Mali senenin nihayetine kadar 
eski Spor kurumu programını tatbik 
edeceğim. Bunun için muvakkat bir 
bütçe hazırlamakla meşgulüm. 

Genel direktörlük umum müdürlü 
ğünce takip edilecek çalışma sistemi
nin yüksek istişare heyeti tarafından 
tesbit edileceğini söyledikten sonra 
demiştir ki; 

PALAVRA! 
-0-

Türkiyeden Dönen Üç 
Bulgar Pehlivanmm 

Anlattıkları 

Beykoz - Hilal saat 13 te 
Beşiktaş Topkapı saat 

14,45 te 

Mektepliler, Subay ve 
Askerler Klüplere 

Giremiyecekler 
Maarü Vekaleti beden terbiyesi 

direktörlüğünün mekteplilerin klüp
lerde spor yapmamaları ve klüplere 
intisap etmemeleri hakkında bir pro 
je hazırlamış olduğunu evvelce yaz
mıştık. Dün İstanbul beden terbiyesi 
direktörlüğüne genel direktörlükten 
I gelen bir emirde badema mektep ta
lebesiyle, asker ve subayların klüp
lere tescil edilmemesi bildirilmiş ve 
evvelce tescil için İstanbuldan genel 
direktörlüğe gönderilen fişler de bu 
sebeple iade edilmiştir. 

iHRACAT: lÇ PIY ASALARDA : 

Kirov Deliormanoskl 

Birkaç zamandır Türkiyede bir 
takım panayir müsabakaları yapmış 
olan üç Bulgar güreşçisinin Türkiye 
de elde ettikleri neticeler hakkında 
Bulgaryada söylediklerini aşağıya 

naklediyoruz. Bulgar pehlivanları

nın iddiaları hakkındaki cevabımızı 
yakında neşredeceğiz. 

Sofya, (Hu3uı.i) Dnevnik ga:r.c 

tesi, Bulgar pchlivanlannın Türki
yede bu yıl yaptıkları güreşler hak
kında uzun bir yazı neşretmiştir. Ma 
kaleye göre, Bulgar pehlivanların
dan Dimitri Stoyçev ve Kiro An
dreev Türkiyede 6 ay kadar kala
rak 45 güreş yapmışlardır. Bütün 
bu güreşlerde Bulgar pehlivanlan 5 
defa mağlup olmuşlar, o da haksız 
yere imiş. 

Andreen ile Stoyçen faik ve üstün 
olarak güreşmişler, bu hal, Türk 
şampiyon pehlivanlannın nazan dik 
katini çekmesi üzerine Stoyçen, A
merikan üslubunda güreşen en iyi 
Türk pehlivanlarından Hüseyin ta
rafından güreşmiye davet edilmiş. 

fakat Stoyçen bu güreşte haksız ola
rak mağlıip düşürülmüştür. 

Diğer güreşlerden 18 ini Stoyçen 
kazanmış ve Bulgaristana avdet e
deceği sıralarda Stoyçen, Hüseyin 
pehlivanı, revanş maçı için Bulga
ristana çağırmışsa da Türk pehliva 
nı bu daveti reddetmiştir. En niha
yet Stoyçen, malarya hastalığına 

tutulduğundan hemen Sofyaya dön
mesi icap etmiştir. 

Bu suretle Maarif Vekaletinin 
vermek üzere olduğu karar tahak
kuk etmiş oluyor. akat şimdiki hal
de evvelce tescil edilerek halen ta-
kımlarda oynıyan mekteplilerin va
ziyeti henüz marnm değildir. Bun
dan sonra tescil yapılmaması bildi
rildiğine göre bugünlerde eskiden 
tescil edilmiş olanların fişlerinin de 
iptal edilerek maçlara istirak etti
rilmemesi hakkında bir ikinci emir 
verilmesi de muhtemeldir. Bu ka
rarla birçok klüplerimizin vaziyeti 
n.a,;il~lc;ııc.;..chl\ı. . DHltın.:>.,:,n 1.11 ..... ul.a. 1.,:1~1-' 

B ve genç takım çıkaramıyacaktır. 

lzmit Grup Birinciliği 
Müsabakaları 

İzmit, 17 (Tan muhabirinden) -
Grup birincilik müsabakalannda İz
mit takımı Afyon takımını sıfıra 

karsı bir sayı ile m:ı i!lUp etmistir. Es 
kisehir takımı da Edirne takımına 

hükmen galip geldi. 

Kaliforniya Şampiyonu, 
lngiliz Şampiyonunu Yendi 
Nevyork, 17 (A.A.) - Madison 

Garden'de Kaliforniya ağır sıklet 
şampiyonu Amerika tebaasından İ
talyalı Lou Nova, İngiliz şampiyonu 
Tonny Farr'a 15 ravuntta sa_yı hesa
bile galip gelmiştir. 

Lou Nova, dünya şampiyonu Louis 
ile karşılaşacaktır. 

Tehir Edilen Maçlar 
Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi 

Ajanlığından: 

1 - 18.12.1938 Pazar günü Fener
bahçe stadında yapılacak olan Ana
doluhisan - Beylerbeyi maçı tehir 
edilmiştir. 

2 - Muhalefeti hava dolayısiyle 
18.12.1938 Pazar günü Süleymaniye 
sahasında yapılacak olan bütün 
maçların tehir edilmiş olduğu tebliğ 
olunur 

Susam ~atışı 
Çok istekli ve 
Canlı Gidiyor 

Son hafta içinde piyasamıza İzmit- Son hafta içinde susam ihf'8c1lb 

ten 3350, Hopadan 7400, Göreleden birdenbire artmıştır. Sovyet R~ 
5000, Trabzondan 6800, Vakfıkebir· ile Polonya alıcıların başında g. 
den 715, Cideden 1500, Bartından mektedir. Bu iki memlekete nıuhifıl 
15700, Ereğliden 3800, Bandırmadan miktarda susam satılmıştır. AnWY' 
3000 kilo kabuklu ceviz ile İnebolu- susamlan 18 kuruştan 20 kutU;1 
dan 10344, İzmitten 2125, Hopadan Fenike ve Fethiye susamları da ıe-
10030, Trabzondan 1600, Zonguldak- kuruştan 19 kuruşa kadar yük6e ıı1' 
tan 13513, Samsundan 34675, Sinop- rek bu fiyatlarla satılmaktadır· 'fr 
t.An 4'7Rn lrilo j ,.. ,.M.;. 0 -•:..:1 _:,....:_ .,, " -m:am yağı istihlô.ki faılB g1~ 
Giresundan 4480, Fatsadan 1040, ki- ğu halde bu sene bu mıntaka1l1 dıtl 

Bu Hafta 
Fındık ve Ceviz 
Stoku Çoğaldı 

lo iç fındık ithal olunmuştur. Ham- koltesi ihtiyacı karşılıyamadığlll ~
burga 47400, kilo kabukl uv e Praga Trakya için piyasamızdan susatXl 
4500, Hamburga 7500 iç ceviz ile Şa- tın alınmaktadır. 

burga 47400 kilo kabuklu ve Praga 

9200 kilo iç fındık ihraç olunmuştur. 
Şehrimizde 30 bin kilo kabuklu, 80 
bin kilo iç ceviz ve 20 bin kilo ka
buklu, 35 bin kilo iç fındık stoku var 
dır. 

lzmirden Yapılan ihracat 
İzmir, 1 7 (TAN) - Limanımızdan 

bu sene ihraç edilen mahsuller ara
sında üzüm ve incir bir rekor teşkil 
edecek kadar fazladır. Hazırlanan is
tatistiklere göre, üzüm ihracatı 

63435 ton, incir ihracatı da 34679 ton 
dur. Üzüm piyasası çok sağlamdır. Fi 
yatlar son günlerde otuz para yük
selmiştir. İncir mahsulü kalmamış gi 
bidir. 

ODADA : 

Yün Çilelerine de 

Etiket Konulacak 
Son zamanlarda, yünlü, fanile, ka 

zak vesairenin örülmesinde kullanı
lan yün çilelerinin 100 gramdan da
ha aşağı oldukları halde 100 gram 
üzerinden satıldıkları görülmüş ve 
Ticaret odasına da bu yolda şikayet
ler yapılmıştır. 

Tiftik Satışla rı nın 

Vaziyeti . ıPtJ' 
Son hafta içinde tiftik üzerıne. ye-

amele olmamışhr. Bunun seb~b:j}t i· 
gane alıcı olan Almanyanın tıf ·dit· 
çin yeniden permi vermemesı it' 
Trakyanın ve ince cins yapak18~0ıtı 
tekli olarak aranmaktadır. tuıa ştıf· 
malları üzerinde talepler azal~1 

Yalnız güz yünlerine istek var ıt· 
Buğday lhracatl Olrn°~~3~ 

Bu hafta içinde piyasam~za ıard' 
ton buğday getirilmiştir. Fı~~\erde 
tebeddülat olmamıştır. Son gundiğitl' 
ihtiyaç nisbetinde buğday gel et' 
den fiyatlar kendini muhafaza 1şılf· 
miştir. Buğday ihracatı olın:. ty 
Arpa ihracatı devam etmekte ..+Jf· 

k ımarnı;-· 
yatlarda yeniden fazlah o ss# • 
Susam ve pirinç piyasaları da }>it'~ 
lamdır. Yalnız tatlı iç badeın ııftlş' 
yükselmiş, kilosu toptan 106 le 

satılmıştıı;. ft 
Üzüm Çeşitlerinin E-vs~şrile 
Ziraat Vekaleti, ziraat od~·rıdef 

ziraat müdürlerine bir tamim go ~ 
miştir. Vekalet her mıntak.ad:eri"IJ' 
tiştirilmekte olan üzüm cıns f ~ 
ve çeşitlerinin birer birer ev:ıa Jle! 
kalitelerinin tesbitini istemiştıt~şit' 
mıntakanın bu suretle üZÜ~ ..,~· 
leri belli olacak ve her çeşidlil 

- Bizim birinci düşünce ve arzu
muz temiz ve liyakatli Türk gençli
ğini disipline gönüllü olarak bağlan
mış görmektir. Disiplin Türk gençli
ğinin yaratılışında vardır. Eğer bu
nun aksine olarak spor sahalarında 
zaman zaman bazı disiplinsizliklere 
tesadüf ediliyorsa bunun idarecilerin 
~~ared:ki noksanlarından ileri geldi
gıne şuphe edilmemelidir. 

Diğer Bulgar güreşçilerinden De
liormanski ismiyle maruf Kiro An
dreen de Türkiyede altı ay kalmış ve 
birkaç hafta evveli Bulgaristana 
dönmiiştür. Bu da Türkiyede yaptığı 
30 güresten yalnız 4 ünü kaybet
miştir. Fakat Andreev, gazetenin 
yazdığına göre, kendini malğlup say 
mamıştır. Türk hakemlerinden şi

kayetçidir. Andeev'in mağlup etti
ği İbrahim, Babaeskili, Dinarlı, Arif, 
Mülayim vesaire gibi Türk pehli
vanları arasında bunlar da vardır. 

Andreev, Mülayimle iki güreş yap 
mıştır. İlk güreşinde Bulgar, Müla
yimi 15 dakikada yenmistir. Buna 
rağmen Mülayim, kendini mağlup 
saymak istememiştir. Güreşme de
vam etmiş. fakat Mülayim, cok cir
kin güreşmiştir. Bu sebeple Andr~ev 
Ringi terketmistir. Bunun icin Türk 

reş mücadelesi yeniden kızışmış ve 
56 ıncı dakikada, artık güreş iki de
fa vuruşmalardan dolayı durdurul
duğundan Andreev teslim olmıya 

mecbur kalmıştır. 
Kiro, Andreev, Dnevnik gazetesi

ne yaptığı beyanatında her Türk 
güreşçisini yenmek kudretinde ol
duğunu söyliyerek şöyle demiştir: 
"Başpehlivan Hüseyinin, bana tek 

lif etmis olduğu güreşi kabul ettim. 
Fakat Türk hakemi tarafından gü
reşin idare edilmesi şartını kabul et
mediğimden dolayı güreşilemedi.., 

Ticaret odası muhtelif çileler üze
rinde tetkikat yaparak, şikayetlerin 
haklı olduğunu tesbit etmiştir. 

Buna çare olarak her çilenin üze
rine kaçar gram olduğunu gösteren 
bir eti.ket yapıştırılması düşünül
mektedir. Ancak yün rütubet çektiği 
ve bunun da gramını artırdığı için 
bu tedbırin de faydasız olacağı söy
lenmektedir .. 

ları anlaş1lacaktır. 

HARiÇTE : 

Demir Fiyatları 

Yükseliyor il' 
t ·ıtere ı· 

Birleşik Amerikanın ngı ilıet' 
1 rnası 1' 

yaptığı son ticaret an aş dald 1'1 

ne sterling ile dolar arasın 
0 

tJ'lıı!ı 
A panı d' 

met farkı dolayısile . vru. atı8rııl ıt Beden terbiyesi idealinin tahakku 
kunda gençliği en büyük yardımcı o
larak sayıyoruz.,, gazeteleri, Andreev'i galip. olarak 

ilin etmişlerdir. 

Türk pehlivanlarının gucu ve 
kuvveti hakkında Andreev; Türk 
pehlivanları bükümet tarafından 

çok yardım gördüklerinden iyidir
ler .. ,, demiştir. 

Barsakçllara izin Verildi telif yerlerinde demır fıY deı:ı1 
yükselmeler olmuştur. fakat edctC~ 
karteli, ayni fiyatı muhafa~dılğtl ı• 
siparişlerini göndermekte 0 

1..,e e' 
.. ..;Hcse w ,. 

çin piyasamızda hen uz '-:- ıere I< 

nizami: bir vaziyette olmadıkların
dan Fenerbahçeliler hükmen galip 
sayılmı şlar ve bilahare oynadıkları 

hususi maç 5 - 1 Fenerbahçelilerin 
galibiyetiyle neticelenmiştir. 

Şeref stadındaki Feneryılmaz -
Galatagençler karşılaşmasında Fe
neryılmaz 6 - 2 galip gelmiştir. 

Mülayim, Andreev'i tekrar güreşe 
davet etmiş ve bu güreş te Ankarada 
10,000 ı:ıeyircinin huzurunda yapıl
mıştır. Güreşten evvel Andreev, An
karada Bulgar Elçiliğinden bir mü
messil tarafından selamlanmıŞtır. 

Andreev 32 inci dakikada makası 
oyunu ile Mülayimi yenmiştir. Gü-

Bütün Türkiyede ve her şehirde 
iyi tanzim edilmiş salonlar mevcut 
olduğunu ve kendi aralarında sık sık 
müsabakalar yapıldığını ve galip ge
lenlere sınıflarına göre, ikramiyeler 
verilmekte olduğunu söylemiştir. 

Şehir içinde barsak işliyen bazı 

müesseselerin sıhhi şartlara uygun 
olmadığı görülerek bunların şehir 

dışına çıkarılması tebliğ edilmişti. 

Barsakçıların müracaati üzerine bar 
sak ihraç mevsimi geçinciye kadar 
yani üç ay müddetle bulundukları 

yerde kalarak işlerini ve taahhütleri
ni üa etmelerine müsaade edilmit
tir. 

· .. "l · ı· Son gun de' serı goru memış ır. uııııı 

dar kilosu on bir kuruşa sa ıcıltı.1~ 
mirleri bazı tüccarlar 10,5 a f!1ıı 
kadar satmaktadırlar. l\.vrtlP ~tel'' 
lanna dair yeni nıaiunıat 
meldectir. 
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T 1 TAHLİL ve 
rl?A?'~ Yazan: M. Turhan Tan ~~~~ 

ISTANBUL MASALLARI 
Masal, ninniden sonra çocuk dima-

~a haz veren ve düşünme kabiliye- Derleyen: Naki Tezel 
c l derec_e derece kımıldatan ilk Ba•n: Bilrhanettin Matbaası 
anı sestır. Ninni ile uyuyan ço-

cuk masal ile uyanır. Bu suretle ma- ~ mevzulan yerlidir, bu haysiyetle 
lal, ç~.uk idrakinde ilk uyanış mer- b~~. tB:Uı~ır: ca~iptir. Tasvirde 
halesını teşkil eder. - ıgretı şışkınlık bır yana bırakıl-

Fakat masalın kıymeti bundan i- ~ak şartile - sürükleyicidir. Bu tas
b~ret değildir. Masal, ayni zamanda vır, arasıra, tablomsu bir kuvvet alı
bır .~ille~in terbiye düsturlarını te-'. yor, -~~v~uu bol :enk, bol ziya için
ba~uz ettırir, hayat telakkilerini gös- de gozonune serpıyor: (böyle intihar 
terır, ananelerini işaret eder ve bu olW: mu?) başlıklı hikayenin başın
ae~~le ~e folklor unsurlanndan en d~~ yazı odası tasvirinde olduğu 
-lhuhımmı olmak kıymetini alır. gıbı.... A 

Onun içindir ki, her millet kendi Sonra hikayeler arasında karika-
llbas?llannı derleyip toplamıştır, mil- türize. edi~~iş ciddi mevzular da var: 
ıl1 kıtaphanesine koymuştur. Bizde, B_el~ıyecılik adı_nı ~aşıyan hikaye 
t>ir çok şeyler gibi, masallar da ih- gıbı. Bu başlık, ılk lahzada yazının 
~al e<!i~iş ve bu işe elkoyanlar he- hi~iye tekniği ye hatta mefhumu ile 
buz gorulmemiştir. Naki Tezel, eğer alakası olm~dığı zeh~bını uyandın-
hafızam beni aldatmıyorsa masal yor. Halbukı muharrır, o başlığı kul

derleyenlerin birincisi ol~yor ve !anmakla giizel bir "terdit.. oyunu 
Ostanbul masallan) adile bastırdığı yapmış ve hikayede de en ağır bir 
kitap ta bu yoldaki eserlerin birinci- mevz~u gülünçleştirerek okuyucuya 
Si olmak şerefini kazanıyor. neşeh satırlar okutmuştur. 

Kitabı baştan başa ve dikkatle o- "Köyün yolu .. nu okuyanların ve 
kudum. Sayısı yüzü bulan masalla- ok?yacak olanların düşüncelerime 
tın her biri beni, çocukluğumun ~n iştırak edeceklerini ve eseri gü.ıel 
:aatlerine iade eden bir tatlı saik ol- bulacaklarını umuyorum. 

~Bu suretle anl~d.ım ~i, Istanbul Kurtuluş Edebiyatı 
la allannı annelennın dızlerine baş
ıd rını koyarak dinliyecek çocuklar 

1 a onlardan sürekli hazlar alacaklar 
Tarihi 

•e o şefkatli yastıklar üstünde bu y 
'nasallann ruyasını yaşıyacaklardır. azan: E.nver Behnan Şapolyo 
iti Y~lnız bir noktayı kavnyamadım: "Kurtuluş., bizde basit bir kelime 
._akı Tezel, hayli emek sarfederek olmaktan çıkıp çok engin ve çok de
-..upladığı bu masallara niçin Türk rin bir mefhuma kavusmuş ve Is
:asallan, yahut sadece masallanmız tiklal Savaşını bütiin mesut nctice-

TAN 

Nevyorkta 
Bir Skandal 

Bir iş Adamı, 

Azalarını Elde 
Ayan 
Etmek 

için Güzel Kadmlardan 
istif ad eyi Düşünmüş 

- Eller yukan! 
Queen Mary vapurundan nhtuna 

ayak basan lüks mevki yolculann
dan birisine, polislerin elde tabanca 
yaptıkları bu ihtar orada duran Nev
yorkluları hayretlere düşürmüş, bu 
hayret anı de geçince tevkif olunan 
kim olduğunu anlamak için üzerine 
üşüşmüşlerdir. 

Bu adam William Buckner'di. 
William Buckner Amerikanın en 

tanınmış iş adamlannın biriydi. Pa
nik verircesine kıycmtten düşen Phi
lipin demiryo1ları tahvilatlanna ka
rışmış olması, Amerikada bir sürü 
iflaslara sebebiyet vermişti. 

Bu iş adamı Amerikalı milyarder
lerde görenek olduğu vaçhile, en ad
lı şanlı sinema yıldızlannın biriyle 
a18ka kesbetmiş ve bu hakikati her
kese ispat için de ötede beride Lor
retta Young ile görünmüş, ve kendi
ni claleme seyrettirmişti. 

Bu iş adamı tevkif edilir edilmez, 
polislere: 
"- Bari müsaade ediniz de kendi

sine haber vereyim!,, diye yalvar
mış. Yıldızlara karşı besledikleri bü
yük sevgi dolayısile polisler Lorretta 
Young'a bir telgrMın çekilmesine i
zin vermişlerdir. 

Yıldız da bu saye de Queen Mary 
den inen sevgilisinin yakayı ele ve
rişinden haberdar olmuş ve şakır 
şakır yaşlar dökmüştü. 

Buckner'in tevkifine sebep olan 
suç Ayan azalarını" elde etmek için 
orijinal bir hileye tevessül etmiş ol
masıdır. Buckner, Ayan Meclisinde 
Philipin dcmiryollarının kontroluna 
ait bir kanun liyıhasını geçirtmek i
çin Ayan azalarını elde etmeyi dü
şünmüş ve bunun için de Seks Apel
lerine dayanılamıyan, beş güzeller 
güzelini seçerek, onlan Ayan azala
rının üzerine tevcih etmişti. Plan 
miikemmeJrli. Bedelleri sıfıra inmiş 
tahvilat hükümct kontrolu sayesin
de eskisi kadar kıyetlendirilecekler
di. 

erneyip te Istanbul masallan adını lerile ifade eden mübarek bir lugat 
~_:riyor? .. Gerçi bizde bir takım bes- halini almıstır. Onu. bir edebiyatm
~lere Harput ağzı, Eğin havası, Er- da vasfı olarak kullanan ilk muhıır
c.ıncan koşması demek adet olmuş- rir Enver Behnandır. Ankara Gazi 
~r. Fakat 0 besteler, mal edildikleri lisesinin bu değerli tarih öğretmeni, 
bölgenin hiç bir zaman inhısarı al- son yazdığı esere (Kurtuluş Edebi
~da kalmamış ve her yerde ayni be- yat~ ;r-arih~_) adın_ı venn~kle edebiyat 
llırnscyişle terennüm olunmuştur tarihınde oyle hır devrın de tekcv-
2aten ne musikiae ne edeb · tt · vün ettiğini göstermek istemiştir. 
)~r kaydı olamaz. 'çünkü mill~~\; ~c8:.ba bu hüküm do~ru ~~?ur ve 
lı:uldür ve onun düsünceleri du gu- Jstıklal Savaşının tekvın ettıgı kuı~ 
laıı, kanaatleri hUkümleri' ıe: zzi tuluş tarihi yanında bir de kurtuluş 
lı:~bul etmez. ş~ halde Naki Teze~'in edebiyatı tarihi teessüs etmiş midir? 
lı:ıtabına masallanmı~ demesi doğru Enver Behnan, mensur ve manz~m 
Olurdu. Zira topladığı m~lların he- bir çok . yazılar der~ıyer~k ?u iddiası
:_en hepsi Istanbulda olduğu kadar nı tevsık etmek ıstcmıştır. Fakat, 
~wnda da, ~imede de, Konya- öyle -~i~ tarihin - bütün vaaı_fiarile Bazı Ayan azalan, dilberlere ihti
da da bilinen ve söylenen şeylerdir. ve ~u~u~ ~ıa_nıe -:- _tekevvun et- yaç göstermeden bu işe yatıpnlf, •-

Bir de masallar ihtisar edilmişe m~ı~~nı, edemı~ec~ğını ~anıyoruz: yak direyip inat edenlerse, bu güzel
~llziyor. Çünkü ı"çlerı'nde ·· 1 1 i Çunku her hangı hır edebıyat devrı ler güzellerinin maharetlerine ter-
" oy e er k · t k b" ·· 1 a.r ki, bir çocuğu beş dakika bile anca umumıye e ya ın ır şumu - keclilmişlerdi. 
~alıyamaz. Halbuki masal çocuk le taşıdığı renk ve ses bakımından :Meshur iş adamının tevkifine işte • 
hayatında gıda gibidir. Ma~ası az bir yentlik veya değisiklik ifade ede- bu hadise sebep olmuştur. 
"erilen çocuk nasıl doymazsa kısa bilir .. Meseli S~rveti Fünunculan Ve Dnckncr, seksapel taarruzunu ,1 dinliyen çocuk da ayni surette Tanzımatcılardan ayıran renk ve ses hazırladığını. ve bu gayret sayesin
'ç kalır. elle tutulacak kadar barizdir. Yine de kanuna engel olan son mukave-
lt llununla beraber Naki Tezel'in b~ ren~. ve ses cilt cilt kitapların, metleri kırTYlavı limit ettiğini itiraf 
lrnrneti gerçekten takdire ve kitabı s~tun -~~~u~. Y_azıları~ k~cajtı~da ~u: ctmic;tir. Mahkeme yakında karar 
~ Sevile sevile okunmaya değer. gun gorulduğu. tahlıl o1undugu gıbı verecektir. 

K 
•• •• y 1 yarın da görülecek ve tahlil edile-
oyun o u bilecektir. 

'YAZAN REFiK AHMET Halbuki <Kurtulu'j Edebiyatı) adı 
: altında bize sunulan yazılar tonlıı-

SEVENGIL luktan mahrumdur ve ancak .ıtünün 
Basan: Aydınlık Basımevi ilhamlan halinde kalıp teselsül ve 

~~·gazeteci ve romancı Refik Ah- haU.a taammüm edememiştir. Bu, 
-.._ ın on bir küçük hikayesini bir !Türk edebiyatı tarihi bakımından 
~a .~oplıyan küçük bir kitap. Ser• a~ıkl~ bir noks~n teşkil .eder: . Milli 
~ t:'unun edebiyatı devrinde Garp- cıdal~n askekerı ve si.yası tarıhı na
~ı.._Ylırdumuza getirilen adete göre s~ goz .k.amaştırıcı hır _h~~met t7ba
~~rnış, yani en başa konan hika- ruz ettı~?'orsa o tanhm edebıynt 

ın adı esere isim olmuş. faslı da oyle muhtesem olmalıydı 
~ l\efik Ahmet, yazılannda mümkün ve gelecek nesilleri doyurmalıydı. 
~~kadar realist ve natüralisttir. Bununla beraber Kurtuluş Sava
~tünü tasvir eder ve müşahede- şının bir kısım safhalarını terenniim 
lı~, .. ,e hayal karıştırmaktan uzak ve tesbit eden muharrirler, edipler, 
~Ya çalışır. Yalnız romancılıkla ı:ıairlerimiz var. Enver Behnan işte 
~ ~iliği ekseriya mezcetmek zo- bunlann ~azılarını to~la~ış v~ bize 
~t~a kaldığı için mevzularının ana o velvelelı ve azametlı gunlerın he
~ tını - bir çok defalar - lüzu- yecanını tattırmaya muvaffak ol
~':11dan fazla geniş tutar, hatta bu muştur. Oyle üm~t ediyoruz ki, dün 
~ lara arasıra lüzumsuz münhani- yapılmıyan ve bugün yapılmamakta o 

Q lrıünk:s~rler i<atar. lan edebi vazüe y~nn yerine getir~-
~&.ıete ıçm yazılan bütün roman- lerek gerçektep bır kurtuluş edebı
~ i Ye hikayelerde bu kazip semen, yatı yaratılır. Çünkü o devrin böy
~~ti şiskinlik vardır. Refik Ah- le edebi ~ir devir ~a~inde de tersim 
tt}b.l, ŞU halde mazur görmek lizım ve tecessum etmesı ~azımdır. . 
'-, · Onun mazur olmıyacağı nok- Enver Behnanın kıtabında Silley
~ l>arçalı cümleleri bağlıyan rabıt man Nazifin "Kara bir gün .. başlıklı 
~llar.ında ahenk kaidesine riayet hamasi v~ va~ani yazısından başhva-

Konyada Bulanan 

Kömür M(·deni 
Konya (TAN) - Yenişehirde kö -

mür için sondajlara devam edilmek
tedir. 

Candarda yapılmakta olan sondaj 
halen 42 metre inmiştir. Burada be
yaz bir kil tabakasınden geçilmekte
dir. Ycnişchirin eski ocaklarında da 
sondaj ameliyesini hararetle devam 
ediliyor. Mütehassısların söyledikle -
rine göre bugünkü sondaj sahasında 
zengin bir kömür madeni tabakası 

meydana çıkması ihtimali çok kuv -
vetlidir. 

Araba Oku Bir 

Çocuğu Ö~di.irdü 
Konya (TAN) - Cihanbeyli kaza

sının Kurdoğlu köyünde feci bir ga

za olmuştur. 
Mustafa oğlu dokuz yaşında Hacı, 

köy meydanından geçerken, birbirlP.
riyle yarış eden üç yük arabası ile 
karşılaşmışlar, kaçmak isterken, bun 
!ardan biri kendisine çarpmıştır. 
Diğer arabanın oku da Hacının kar 

nına saplanmıştır. Zavallı çocuk der 
hal ölmüştür. Arabacılar tutulmuş -
tur. 

ltt eyişı ve meseli "yanaşır,, ve rak Samıh Rıfat, Kemal Zade Ek
~arılrirler,, gibi ayn ayn ahenk ta· rem, Aka Gündüz, Halide Edip, 
' fiilleri tek bir sona bağlamak- Mehmet Akif, Ziya Gökalp, Mehmet 
llth Çekinmeyişidir. Bazan ayni mA- Emin, Ke~alettin _Ka~i gibi pek 
~I ifade eden iki edatı yarıvana, meshur edıp ve şaırlerın m~nzum 
'-' ~ek zühulüne de düşer: "Kari- ve mensur yazılarına kadar hır ço~ 
'oŞuna gidecek şeyler amma ille 1 nefis eserler var. Bunların hepsı 
~~kli?1:<Jeki yabancı çeşnisini gider· Mütareke devrinin kara ve Kurtuluş ........_~...-~ 
~çı~.. ibaresinde olduğu ~ibi. Savaşı devrinin de nurlu günlerin- YURDDAŞ •• 
~ kı o , (illa) dan bozma olan ille- den ilham alınarak yazılmıştır. 
t. h~rna ile birleşemiyeceğini elbet- Onlan her istenildiği zaman bul
~ tir. Fakat bilgisini bilinmez ne- mak güçtür. Çünkü muhtelif zaman
tltf ... eda ederek onlan yanyana ge- larda ve muhtelif yerlerde inti~ar et-

tf11h mişlerdir. Enver Behnan, Türklük i-

Bankalarda biriken paralar mem
l('kette if yaratır, küçük artırma he
sapları bir araya gelince uluacıl eko
nomimiz için büyük bir kredi kayna
ğı olur. 

Ulusal Ekonomi ve 
Artırma Kurumu 

~ diJt arrirlerimizin hemen hepsi çin hayati bir kıymet tasıyan o dev
' ıı@k katsizliği ihtiyar ettiğinden rin bu pek nefis mahsullerini bir a· 
~~l t~ rnühim bir hata teskil et- raya toplamakla kurtuluş tarihini 
l'bıcte bline rağmen - onlann üze- yazacak olanl8(8 da değerli vesika-
~ı~., ir nebze durmak isterim. lar hazırlamış oluyor. Candan tak-

"'tl,d esere geçiyorum: HikAvele- dlr ve tebrik ederiz. ~ 

'l 

GURBET 
HİKAYELERi 

'TESTi 
O gQn ,ehre inecektim. 
Oturduğum yayla Akdenlze ba

kan yüksek bir sırtta idi, kenarı 
fıstık çamlarile süslenmiı bir ufa
cıcık, akçıl, kayalık Lübnan köyü. 
Bu koyu nefti, terütaze, cilllı ve 
tombul fıstıklar, dağlann çıplak, 

sıcak karnı altında - siyah, gür ve 
kabarık - Nü tablosundaki bir tu
t&m gölge kadar göz alır, göze ba
tar, kuytuluk tesiri yapardı. 
Ucuzluğuna bakarak dört ki§ilik 

otomobillerde yer bulmayı tercih 
ederdik. Dediğim gün şoförün ya
nına yerleşmek imtiyazı, çok şü
kür bana müyesser oldu. Şükretti
ğimin sebebini şimdi anlıyacaksı
nız. Zaten ne olsa §Oförün yanı i
yidir; arka tarafta üç kişi, haşir, 

neşir olsunlar. Siz önde, kaptan 
mevkiinde gibisinizdir; onlara eli
niz, eteğiniz sürünmez, tenezzül e
dip başınızı bile çevirmiyebilirsi
niz. Bu vaziyet bana hapisaneler
deki siyasi ve adi mahkumlan ha
tırlatır: Bir dam altında, bir yolun 
yolcusu oldukları halde, yine biri
birlerine ne kadar uzaktırlar .. 

LJ ğradığımız ikinci köyün pı-
narlı kahvesinde bizi te

laşlı bir kalaba
lık durdurdu. Ar
kada boş kalan 
tek yere, ortaya, 
iki eliyle gırtla

ğını tutan bir 
genç adam bindir 
diler. Her dağlı 

Lübnan genci gi
bi siyahça fesin

de henüz kalıpçının sıcağı ve fır
çası sezilen lacivert kostümlü bi
ri ... Bu adam konuşamıyordu, "Ga! 
Ga! Ga!,, diye tek hecelerle bir 
şeyler anlatmak istiyordu. 

İlkönce, aklıma onun bir deli ol
maaı ihUmali plcli. Belld de ar
kaclaldler de ayni fey:I dilf(lmnüf 
olacaklar ki, hep bir ağızdan sor· 
duk: 

- Nesi var? 
Bir çok ses cevap verdi, anla -

mak kabil mi? Sıcak iklim, Ak
deniz kenan ve liman halkı, latin
leşmiş halk böyledir; yaygaracı, 

telaşçı. bol hareketli ve geveze
dir. Cevap vermek hususunda bile 
biribirlerini geçmek isterler, mal
lannı beğendirmek istiyen ayak 
satıcısı gibi bir lafazanlık, bir a
ğız kalabalığı ki.. Neden sonra işi 
öğrendik: Gırtlağını iç tarafından 
bir eşek arısı sokmuş. 

- Bu anYı nasıl yutmuş? 
- Su içerken' 

L übnan~n yabancısı olan sa-
• "'U' kı, bardaktaki arıyı gör 

memiş, yutuver
miş. Hayır, böyle 
değil! Lübnan 
ı<öy !erinde suyun 
içiliş şekli bizim
kine benzemez: 
İlk gittiğiniz za
man bir yerde, 
bir kır kahvesin
de veya bir köylü 

evinde su istediniz mi, onunuze 
minimini bir toprak testi getirir
ler, kenannda ufacık, tenasüpsüz 
emziği '>lan bir akçil testi.. Sakın 
bardak beklemeyiniz, bardak kul
lanılmaz. Fakat testiye de dudak 
dokundurmak ayıptır, yasaktır. O 
halde? O halde siz bu testiyi sağ 
elinizle yukarıya, başınızı geçecek 
bir yüksekliğe kaldıracaksınız, at 
zınızı havaya açacaksımz ve uzak
tan hesaplı şekilde suyu gırtlağın"' 
za dökeceksiniz! 

Yapılır iş mi bu? Alışkanları 

"lık lık! Lık lık!,, öyle kolay içer
ler ki.. Dökülen su, yanında hava 
payı olan bir huni imit gibi ağız
lanndan geçer ve boğazlarında dü
lümlenmeden midelerine zahmet
sizce iner, Beyrutta, ildnci deı. 
cedeki lokanta masalarında, böyle 
su içmiye alışmışlara mahsus tes
tilere rutgelirsiniz, sızan sulan 
altlarındaki khelere birikmit sıram 
SU'8ID testiler .• 

Acemisi bunu kullanamaz: Yu-

Yazan: Refik Halid 
Hastanın demin kıpkızıl olan yü

zü morarıyor, gözleri büyüyor, dile 
)eşiyordu; burun delikleri de, ağ

zı gibi, açılmıştı, gerilmişti, kuru

muştu. Yaııındakiler kravatını, 

gömleğinin düğmelerini çözmüı -
lerdi, göğsü sık sık kabarıp ini
yordu. Yani bütün bir ihtinak man 
zarasL-

Nihayet çehre çivitle boy&mlllf, 

\ ~ 
kardan tazyikle gelen su ağzınızda şif, alç1!1, korkunç, başı bellisiz 
kalır, bir türlü gırtlak buğumr bir aktar maskesine döndü; iğreti 
larınızdan geçemez, taşar, göğsü- bir şey oldu. Asıl yüze, biraz ev-
nüzden aşağı inip gömleğinizi sır-
sıklam bırakır. İçtiğinizi farzedelim vel kanı l§liyen, damarlan atan, 
Ya suyun lezzeti?Bunu, dilinize ve adalesi oynıyan yüze yabancılığını 
damağınıza dokunmadığı için duya- yadırganlığını görüyordum. Bana 
mazsınız. Hintyağı ve Karlsbat tu- öyle geliyordu ki maskenin altın-
zu içmek için fena şekil değil! da rahat, canlı, genç çehre, hlll 

J) udak dokundurduğunuz tes-
• lvi hemen kırarlar. Zahir, 

hNtahk •eçer 
korkusfle.. Bar-
dak kullanma
mak da yine bu 
korkudan, biraz 
da su kıtlığı çe
kilen o fakir, taş 
lık yerlerde su 
ve para tasarru

fundan dolayı olacak. 
İşte otomobile bindirdi}deri genç, 

anlattığım şekilde su içerken, tes
tinin içine girmiş olan kocaman 
bir eşek arısı, tazyikle emziğin 

dar ağzından fırlamış, gelip gırt
lağa, belki de gırtlağın son buğ -
mağına yap1şmış.. Yapışmış ve 
sokmuş. Arı çıkmış ama iğnesi 

ve zehiri içerde .. Ekmek, bal, yo
ğurt, çiy kıyma. falan filan yut -
turmuşlar faydası yok.. Acı artı
yor ve fenası gırtlak şişiyor, ör
tülü)'· 

Acele şehre. doktora gidecek. 
"Eh, dedik, elbette orada bir ça

resini bulurlar,, ve yola düzüldük. 
Bir aralık arkamdakilerde konuş
ma sesleri fazla yükseldi, döndüm: 
Hasta ağzını havaya kaldırmış, bir 
kanş açık, tıpkı hayali bir testi
den su içiyormuş gibi yutkunmı
ya çalışıyor, belli ki yutkunamı -
yor. 

Yanındakiler: - Nefes alamı

yor! dediler. 

Evet, nefes alamıyordu, boğula

caktı, boğulmak üzere idi. 

Şoföre: - Çabuk! Çabuk! 
diye bağırdık. Fakat altı

mızdaki eski bir 
Ford, yokuılar 

iğri, büğrü, dim
dik ve minare 
boyu uçurumlar
la dolu... Bunu 
düşününce kendi 
emrimizden ken
dimiz ürktük; bu 
sefer de: 

- Dikkat! Dikkat! Yavaı! Ya
vaı! 

Diye haykınştık. Ben yarım ya
malak arapçamı bırakıp türkçe 
söylüyordum, o kadar telaşa düş
müş, yerimi, yanımdakileri unut
mu,tum. 

vardır, saklıdır, şöyle, açıvermek 

kabil olsa .. 
Şüphe yok, hasta 'Beyrüfu bula

mıyac•ktı.. 

Yol üstü, büyükçe bir köyde, bir 

doktor tabelasına rastlayınca dur

duk. Hemen atladım; ben atla -
dım. Zira arkadakiler artık yarı 

katılaşmış olan vücudu kollarından 
bırakamıyor lardL 

Kapıyı çaldım, arkasında biri 
bekliyormuş gibi çarçabuk açıldı, 
bir papaz, uzun boylu, simsiyah ve 
karlı bir papaz: 

- Doktor burada mı? 
Ağır, ağır, kilise sesile cevap 

verdi: 

~ Burada idi.. Biraz evvel Al

lahın davetine icabet ettL Ruhu 

istirahatte olsun, imin! 

Bütün tüylerim ürperdi, ellm 
le arabayı ve arabadaldni 

gösterebildim, 
"Rahat etmesi -

ne dua edeceğin 

birisi de orada!,, 
der gibi.. Sonra 
önüme, ardıma, 

yanıma bakma -
dan koşmıya baf
ladım. Öyle sanı
yordum ki. ben 

de gırtlağımda bir an iğnesi ve 
yüzümde o çivit renkli maskeyi 
taşıyorum; ben de korkunç ve ya
rı ölüyüm. 

Fakat, tuhafı, akşam üzeri ay
ni köyden ve ayni kahvenin önün
den, yüreğim atarak neşesiz eve 
dönerken baktım, sabahleyin ölü
sünü taşıdığımız eyaşta bir" genç, 
toprak testisini havaya kaldırmış, 
ağzını bir karış açmış, "Lık lık! Lık 
lık!., keyifle, korkusuz, düşüncesiz 
su içiyor. 

Emin olunuz, bütün bildiğimiz 

hayvanların içinde en ihtiyatsızı, 
ve en ibret almazı insandır. 

YURDDAŞ~ 
Yerli malını daima sev ve kullan. 

Ulusal Ekonomi ve 
Arttırma Kurumu 
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Fransanın 
Suriyedeki 

Eski Sevgilisine Silih Mecburi Hizmet 
Usulü Konuyor 

Ç k G K d (Başı 1 incide) e en enç a JD Pro]enin esaıılan: Kongresı 
t Nüfuzu 

(Başı l incide) 
4 - Kongre üyeleri içlıı. hazırlan· 

mış olan neşriyat, azalar tarafından 
umumi katipliğe müracaatla alma· 
caktlr. 

5 - Kongre dört gün devam ede
cektir. Yılbaşı gecesi kongre bası 
şerefine bir resepsiyon val'dır ıre el
bise kaydı yoktur. 

6 - Vaktin darbğı hasebile alaka
darların tebliği davet yerine kabul 
etmeleri rica olunur." 

Valilere yapılan taminı 
Ziraat Vekaleti, bütün valilere, 

kongreye iştirak edecek Aza hakkın
da aşağıdaki telgrafı yollamıştır: 

"1 - Birinci köy ve ziraat kalkın
ma kongre talimatnamesi bugün ad
resinize postaya verilmiştir. 

2 - Vaktin darlığı hasebiyle a
şağıdaki malı1mat arzolunur. 

3 - Kongre parti fevkalade ku
rultayını müteakıp yani 27 birinci
kanun 1938 de saat 11 de Ankarada 
toplanacaktır. 

(B<llS 1 incide) 
halk cephesi hükUmetinin bir zAf e- h Oıd 

Yakında Meclise sevkedllecek. ~ Hapse Ma kuA m u lan layihaya göre, 18 yaşından 50 
yaşma kadar her vatandaş, itfaiye seri olarak yaptığı demagojik bir mu a++.. mecburi hizmetine tabidir. İ~aiye ahedenin neticesidir. (Başı 1 incide) • .....,. _ 

l f Bundan sonra Müveddet macerası- mecburi hizmeti üç aydır. Bu mukel-Jour gazetesi, bu muahedenin suçAun~.n akirliğinden bahsederek 
adli muzaheret istiyen bir mahalle nı şqyle hikaye ediyordµ: lefiyet ya bedenen, yahut bedel ver-

Fransız parllmentsiu tarafından tas ilmühaberiydi. "-Ben yüzüstü kaldıktan sonra, mek suretile ifa e~lir. İtfaiye mec· 
dik edilmiyeceğini kaydettikten son- Silançı izahat veriyoT Fransuva adında bir Latinle t.~01.~- huri hizmeti bedenen ifa edildiği 
ra bnnun haki.ki sebeplerini şöyle an tını. O, beni nikahla alacağını soylu- takdirde bir seferberlik çıkmadıkça 

yordu Şehreminindeki evde beraber .. . "b 
Mahkeme, evvela silfilu muayene kald k. . .. "guv .. taktık. 0 da be- yalnız üç ay talim muddetınden ı a-!atmaktadır: 

"Asırlardanberi Suriyede teessüs 
etmiş olan nü!uzumuzu idame etmek 
istediğimiz için ve bu memleket kim 
senin bizi kovamıyace.ğı şarki Akde
nizde Fransız nüfuzunun bir istinat 
noktasını teşkil ettiği için Suriyeyi 
nıuhafaza etmek istiyoruz.,, 

ed ek 'lalı H'" · 1 
' nışan yuzu h' t · · b İhser .,~apor vere~ sı çı ~seyı~ nim 570 liramı ve fotoğraf makine- ret olduğu halde, bu .ızme ~çınk1 e: 

an unsalı şahıt olarak dinledı. mi aldı. Sonra da gıiya bana 1500 li- del vermek isteyenlerın verece erı 
Suç vasıt~s~ ~I:':n. ~banca da mahke- ra vasiyet etmiş gibi göründü. ~a:ı- bedel yalnız bir sene içindir. Müte
meye getınlrıgı ıçın, İhsan Ünsal, suva ile evlenecektik, mahalle ılmu- akip seneler için de ayrı ayn bedel 
t~b~ca üzerinde izahat verdi ve de- haberleri hazırlandı. Bi.r gün ~:~n- vermek m~buriyetindedirler. 
di kı: suvanın parmağında benım verdıgım Kanunun bir maddesine göre, be-

"- Bu tabancanın horozu dtiş· altın nişan yüz~~~- ye~.ne __ beş k_~uş- denen mecbur! itfaiye hizmeti yapan 
müyor. lcra yayındaki bozukluk luk bir bakır yuzük gordum, şuphe- . .. . . b d 
horozun inmesine m!lni oluyor. lendim. Tahkik edince kendisinin ev- lar, mızmet muddetınce, ıaşe c e: 
Horozun iğnesi de kısadır. Sürat- li olduğunu öğrendim. il olarak mensup ol?ukla~ ma~alJJ 

ye NaZ1n Bonnet'yi Fransız - Suriye Jc inse bile kurşuna katiyen temas Işte bu iki gençten birisi benim belediyelerden mahıye bır mik~~r 
muahedesini tasdik ettirmek isteme- etmez ve endaht kuvveti de yok- benliğimi, diğeri de paramı almışlar para alacaklardır. Gerek bedel mııc-

Humanite gazetesi, bilfilcis Harici-

mekle itham etmekte ve bunu Suri
ye arazisinin bir kısmını İtalya için 
bir mübadele akçesi addeden İngilte
renin planlannı kolaylaştırmak rnak 
sadile yaptığını ilave eylemektedir. 

tur. ve aldatmışlardır. Sadık patronunun tan gerek iaşe bedelleri, hayat in-
Tabnncanm daha evvelden 'bo- kızıyla evlenmeye karar verdiği için dek~lerine göre mahalli vilayetler 

zulduğu anlaşılıyor. Bu tabanca a- beni bırakmak istedi, s~bepler aradı, tarafından tesbit edilecektir. 
dam ö~diirmez. Yere a~akla da ve nihayet noterden bı~ sen~t vere:- Bir evde mecbur! itfaiye hizmeti-
bu şekılde bozulmaz. Hıç tabanca rek bana her ay otuz lıra ödemeyı ~ . . v , 

18 - 12 - 938 

lstanbulun 
Dilekleri 

(Başı 1 incide) . 
takılmadan işine vaktinde gideb• 
leceği ve köylüle'I' şehre giderkef\ 
arabalarını götüreblleceği mııntıı· 

zam yol isterle'I'. 
3 - Şehir ve köy için m.ekte'P 

isteriz. 
Bu dilekleri daha artırabilirsiniz: 

Temiz süt isteriz. 
Temiz ekmek isteriz. 
Temiz gıda isteriz. 

Hulasa istediğimiz ve muhtaç ol· 
duğumuz şeyler, en basit. en iptidaİı 
en mübrem ihtiyaçlardır. İstanbul~a 
daha bu en basit ve en mübrem ih
tiyaçlar bile temin edilrnen:ıiştir. 

İşte, İstanbul halkının ÜstündağJ 
bir türlü affcdcmemesinin hakiki se-

l .. blJ bebi budur ve yine yeni va ıyı 
kadar büyük ümitlerle karşılamış ol
masının sırrı da buradadır. 

İstanbul gu·· ze 11i ğile. bulunduğtı1 • ·ıe coğrafi vazlyetile ve beynelını 

mevkii ile mütenasip modern bir şe
hir olmıya namzet ve layıktır. İstan• 

"b' ·ptibulun dilekleri su, süt, yol ~ ı 1 
1 dai şeyler değil, umran ve refah 0 • 

malıdır. 

4 - Bu baptaki yazılanmın ve 

Başvekaietin 3-4-938 tarihli telgraf
la vaki emri esaslan dahilinde ala
kadarlar arasından seçilmiş kimse
lerin kongre günü Ankarada bulun
durulmalannm teminini ve hareket 
tarihlerile isimlerinin tellenmesini ri 
ca ederim. 

ita/yadaki telrirler 
Roma mahafili de Suriye meselesi 

ile meşguldür. Stefani ajansının siya 

si muharririne göre Fransanın he

defi Suriyede askeri hakimiyeti te

sis etmektir ve Tunusta yaptığı gibi 

kullanmasını bilmiyen bir adam taahhüt etti. Işte şimdi bu taahhüt- ne tabı bırçok genç b~lu~dugu tah-
bile bunun bozuk olduğunu der- ten kurtulmak için de bu hadiseyi dirde bunlar beraberce hızmet~ d~- mecburdurlar. 

1 
bii-

1 l 
lm. kl h b k LAyihanın diğer bir maddesi e hal anlıya bilir. Bu tabanca o sa o - tertip etmiş bulunuyor. Hadise, bu i- vet edi ıy~e er,. er _sene. ır. ı- . btı-

sa gösteriş için kullanı]mış o- ki adamın aleyhime kurduktan, tu- şi çağınlrnak suretıle hızmetin ıfası tün resmi dairelere de yem mec 
Jabilir.,, zaktan ibarettir. _ kendilerinden istenil~ektiT. riyetler tahmil edilmektedir. 131_~ la ·· b - ı- mi daire P Davacının iddiaları Kimsesiz bir kızım, · hak mı mu- Bunun çin her vilayet belediyesi, maddeye gore u un res ~ 

dafaa edecek vaziyet.te de~i.llı;n. ~a- böylece mecburi hizmeti ifaya davet itfaiye teşkilatı yapacaklardır .. :g:u

5 - Bugünkü tarihli Anadolu A
jansı ile resml davetliler haricinde 
her arzu edenin ve bilumum ziraat
le alakalı teşekküller ve müessese -
lerin 26 kanunuevvel 1938 akşamına 
kadar umumi katipliğe müracaat şar 
tile apa sıfat ve hukuku ile iştirak 
edebilecekleri ilan edilmiştir. Bu ci
hetin de münasip vasıtalarla nunta
kanızda alakalılann malfu:natına isa
li IazundJr. 

orada yerleşmektir. Ste:fani ajansı 

bu yolda neşriyatı arasında şu malU.. 

Bundan sonra davacı Sadık malı- rodan bir avukat tayın ettırınız, Cum edilen gençleri talim ve terbiye et- çült mikyasta bu teşkilata sahiP "' 
kemeye bir istida verdi ve R~~ ~ huriyet adliyesinden adalet bekle- mek maksadile itfaye kadrolanm ge !anlar da, kanun izahnamesinde ıs; 
kutturdu. Bu istidada şunları soylu- rim.,, • nişletmiye ve kadrolanna talim ve rih edileceği tarzda takviye edece 
yordu: . Mahkemenın kman terbiye içhı yeni elemanlar alınıya !erdir. matı da vermektedir. - Müveddet tabancanın bana aıt 

14 Sonteşrin 1938 de Fransa Suri

ye Başvekili ile bundan evvelki mu

ahedeyi iptal eden yeni bir askeri i
tila! imza etmiştir. Fakat anlaşıldı
ğına göre, bu ütilafa da muteber na
zarile bakılmıyacaktır. Filhakika Pa 
rls hükumeti bu vesikayı parlamen
toya tevdi etmiyeceğini ilan etmiş -
tir. Bu hale nazaran Fransa hüku .. 
metinin evvelce Tunusta takip ettiği 
metotları şimdi de Suriyede tatbik 
etmek istediğine hükmedilebilir..,, 

olduğunu iddia ediyordu. Halbuki Bundan sonra iddia makammı iş
Müveddetin benden ayrıldıktan son- gal eden müddeiumumi muavini J?z 
ra beraber yaşadığı. Fransuvanın Tan aldı. Sadığın taleplerinin reddedıl
gazetesine söylediği şE!y~erden _!Ju ta- mesini istedi. Mahkeme, bu şekilde 
bancanın Fransuvaya aıt oldugu an- karar verdi ve Müveddetin müdafaa 
]aşılmaktadır. Fransuva, bu tabanca talebini kabul etmedi. 

Kulağmıza küpe olsun! 

6 - Her vilayet içhı bir kişiyi geç
memek üzere bizzat çütçi köylüler a
rasından seçilmiş olanların gidip gel
me yol paralan ve Ankarada ikamet 
masraflan Vekaletçe takdir suretile 
verilecektir. Vaktin darlığı bu para
ların avans olarak irsaline mam ol
duğundan iptidaen mahallerinde te-
mhı h11Y"•M1lnı.o.= ınocı. olunur. 

7 - Tamamen vilayetlere tebliğ 
edilmiştir . ., 

Göriifiilecd meseleler 

Yer Sarsıntısı 

ile tenha yerlerde tecrübe yapmış, Müddeiumumi, uzunca bir iddia 
daima patladığını görmüştür. Bina- söyliyerek hadiseyi tahlil etti ve Mii
enaleyh tabanca Müveddetindir ve veddet hakkında beraat karan veril
beni öldürmek maksadile Fransuva- mesini istedi. 
dan asırmıştır. Müveddet Fedon ve Mahkeme müzakereye çekildi ve 
Vasil İsminde iki tanıdığına beni vu- celse tekrar açıldığı zaman kararını 
racağını söylemiştir. Bunların da şa- tebliğ etti: 
hit olarak dinlenmelerini rica ede- Müveddetin, Sadığı korkutmak 
rim. Tüfekçi Hüseyin Ihsanın şaha- maksadile tabanca çektiği sabit gö
detini kabul etmiyorum. Tabancanın rüldü. Kendisine ceza kanununun 
başka bir ehlivukufa tetkik ettiril- 466 mcı maddesine göre 3 gün hapis 
mesini isterim. cezası verildL 

D Ed • Geçen celsede dinlenen şahitler Bu ceza da tecfl olundu. Suçlu, 
6'VQm lgOr Müvedd.etin arkamdan tabancayı sık- yalnız 100 kuruş mahkeme masrafı 
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Bugün vilayetimiz dahrnnde yeni - çin d~ "Ah_ senı o urem m,, ı- ç k uaıFıwwııwabıııwww •k } 
den şiddet~ zelz:leler o~du. ~~ıntı ğin~uS:J~~~~~~r hayatımın _tehltk~e e a rı a arı 
en fazla Çiçekdagında hissedıldi ve olduğunu gösteriyor. Muveddetın Al · 
bu havalide mühim tahribat yaptı. tevkil edilmesini de isterim.. Ayni manyaya 
Geçen sene zelzele felaketine uğrıya zamanda bu dava mahkemenizin sa- • A y • • • 
rak yersiz kalan köylüler için Kızıla- lahiyeti haricindedir. Ağır cezaya ve- Sılah etıştırı v or 
yın yaptırdığı evlerin mühim bir kıs rilmesi lazımdır. 
mı bu sarsıntıdan zarar gördü. Gen~ kadının maceTa.st 

Gelen haberlere göre, Akpınar kö-
yünde yeni inşa edilen evlerden alt- Bu sırada, suçlu Müveddet ayağa 
mışı oturulamıyacak bir halde çat- kalktı ve: 

- Bay resi, dedi. Söyliyebilir :ınilannş ve bazılarında çöküntüler ol-
yim? . -muştur. Bundan başka, Tosunburnu- Reis, ona söz verınce, Muveddet 

köyünde de 15 ev yıkılmıştır. çantasından çıkardığı bir istidayı u-
Kırşehir Kızılay reisi, fen memur- zattı: 

(Bafı l incide) 
manevrada kabiliyetleri çok yüksek
tir. Bu yüzden yeni Alman tayyare-
leri mükafatlar kazanmıştır. . 

Almanya top vesair teçhizat içm 
de sipariş1er vermiştir. Bunlar Al
manyanın Şark ve Garp hududunu 
tahkim için kullanılmaktadı~. ~~r 
Hitler ile Alınan erkanıharbıyesının 

EN MÜOHi$ 
\sTiRAPTAN 
~oNRA ·· · 

kullanmakla kabildir. 

Ankara, 17 (Tan muhabirinden)
Köy ve ziraat kalkınma kongresi 
memleketimizde radikal bir köy ve 
ziraat kalkınma savaşını program -
!aştırmak için ana meseleler üzerin
de takip edilmesi gerekli politika e
saslarnıı tesbit etmek memlekete ait 
u.mumt ihtiyaç ve dilekleri kaydede
rek görüşmek, bu ana ve temel işin 
bütün memlekette diğer büyük işle
rimizdeki hız ve düzenle ba~abil
mesi için lüzumlu fikir ve elbirliği
ni kurmak hedefile toplanmaktadır. 
Mesai programına göre kongrede on 
bir komisyon çalışacaktır. Meşgul o
lacakları mevzular şunlardır: 

lan, Çiçekdağ kaymakamı derhal _Bu müdafaa.mdır. Kabul ediniz. 
zelzele sahasını teftişe çıkmışlardır. Reis bunu da zabıt katibine okut-

Çekoslovakyada yapılan silahl:rr~~ !!!!il••••••••••••••••••••••••·-·, 
fevkalade memnun olduklan bildiri-

Parti prensiplerini realize edebil
mek bakımından vekalet bünyesi 
bağ, bahçe ziraati, tarla ziraati, hay
van yemi, hayvanat ve ziraat sanat
leri merkezinde tedrisat, ormancılık:, 
mevzuat, layihalar, temenniler, zi
ra! kredi, sigorta. 

Uzak köylerden henüz kat'i haberler tu. 
alınamamış olmakla beraher, nüfus- Istida şöyle başlıyordu: • 
ça hiçbir kayıp olmadığı anlaşılıyor. "Ben bir k~til,!_:ğilimB. _Klmbsesizli 

ve namuslu bır .ıu;c;ım. enım en -
l"'n-'- * ğimi alanlar aklımı da aldılar. Sadık ya.u.t\.ın 17 _?'an muhabirinden) - beni on altı yaşımda iken kandırdL 

Burada gilnduz bir, gece de iki zel- Onunla evlenmek için, çok nuıkad
zele oldu. Sarsıntı hayli şiddetli idL des tanıdığım islam dinini de kabul 
Fakat, hasarat ve zayiat yoktur. ettim. Fakat evlenmedi, beni sokağa l 

.Y E Z i O 
REFiK HALiD 

Bayrağın kumaşı sarı mmayra ~ipekten
dt Asıl garibi bu mukaddes remzin önüne bakırdan 
bir küçük beşik ve yine bakırdan bir havaneli kon· 
muştu. 

Açık bıraktığımız kaindan giren hava, ortala. 
rındaki siyah eliflerile turuncu lalelere benziyen 
mum alevlerini ağır ağır yatırıyor, doğrultuyor, on
lara zikirden yorulmuş ve susmuş dervişlerin mü
rakabeye varmadan evvelki temkinli hareketini ve-

riyordu. Fakat bütün bunlardan ziyade, odada, bir
den farkına varamadığım bir şey vardı ki, manzara
ntn korkunçluğunu o artırıyordu: Duvarlar siyah 
çuhalarla kaplanmıştL 

Dönüp Zelihaya baktım: Başını hafifçe eğmiş, 
elleri kilitli, kımıldanmadan duruyordu. Mumların 
arıısıra, gümüş buhurdana çarpıp cilalanan, sonra 
sararan bezgin ışıkları sönüp yandıkça yüzünde göl
gelerden küçük küçük ieroglifler yazılıp bozuluyor, 
bu düşünceli çehreyi büsbütün muammalaştırıyordu. 

Kendisine baktığımı hissederek güzel gözlerini 
bana çevirdi. Onlarda derin bir hassaslık ve şefkat 
okudum; yaklaştım. Kolum, amazon ceketinin darlı-

~· 
~ı nıeyaana çııtaran beline dolandı Dizlerimin titr 
remesinden korkuyorum; zira göz kapaklarının usul· 
ca kapandıklarını ve dudaklarının yavaşca aralan
dıklannı görmüştüm. Başımın yüzüne doğru eğilme
sine artık mani olamıyorum. Mum isi, buhur ve nem 
kokan bu penceresiz ibadet yeri, uzun bir at gezin
tisile kamçılanan uzviyetimizde "istiğrak,, değil, bir 
"tenebbüh,, yaptı. Kiliselerde, tekkelerde, ayinlerde 
duyulan amansız bi~ dif!. teheyyücü, volüptesi için
deyiz. Belinin koluma yaslandığını, ağırlaştığını ve 
artık bir kolla tutulamıyaçak hale geldiğini anlıyo
rum. Yezidi sancağının başında şeytanı temsil eden 
altın tavus, bana öyle geldi ki, bed sesile, şimdi bir 
galebe çığlığı koparacak: Yezidin kızı, Yezidt emirl 
olmıyan bir erkeğe teslim olmuştur. Şer ilfilu, önün
de işlenecek fıskın sevinç ürpermelerile dikkat ke
silmiş, bekliyor. 

Sol kolumu dizlerinin altından geçirdim. Zeli
ha kucağımdadır. Merdivenlere doğru götürüyorum, 
onu kendimden, kendim kaçırıyorum. Bir kaç ayak 
çıkanp da dışannın ışığı ile buluşunca, ayazda kal
~ bir mermer kadar serin olan alnından öptüm w 

liyor. 
Almanya diğer taraftan Çekoslo

vakyanın bütün silah ihracatım .~on
trol altına almak için teşebbusler 
yapmaktadır. 

0 takdirde Çekoslovakya, silahlan 

malan Alman menfaatine uygun O· iiıl•••••••• 
lan de.;letlere silah ihracına müsaa- 1 
de edecektir. 

yere indirdim. 
Bir baygınlık geçirmiş gibi; 

- Mersi, dedi, buhur ve is kokulan başımı dön
dürmüştü. 

iV 
Hakikate Daha Çok Benziyen Hayal 
Öğle yemeğinden sonra mösyö Rondel'le va

randa şekline sokulmuş olan sundurmada, haşhaşa 
sohbet ediyoruz. 

Paristeki şark dilleri mektebinden de diplomalı 
olduğunu söyliyen ihtiyar sekreter Afrika arapçası 
biliyor, müsteşrikçe malU.matı var. Bana bir aralık: 
"trok trok!., diye bir şeyden bahsetmiye kalkıştL Bu
nun turuk, yani tarikatler demek olduğunu anlayın
caya kadar hayli zahmet çektim. 

Yezidilere dair etüt yapıyormuş; fakat, maaş 
aldığı Zelihadan dolayı bu, lehte bir etüttür; hatta 
kendisini bir miktar Yezidileştirmiştir bile .. Nere
deyse, söz arası, Yezidileri onlar yerine bizler diye 
anacak! 

- Bu küçük cemaatimiz çok ahlaklıdır. Ticaret 
yapmamak istemelerinin sebebi ticaretin yalana mü
sait olmasıdır. Yalan, üzerlerine Tavusun gazebini 
celbeder. Ayni zamanda cesaretli ve kadınlan hak
kında fazla kıskançtırlar, bu yüzden epeyce cina
yetler olur. Yezidi dini nedir? Bildiğimiz bütün iti
katların bir "saladrüs,,üdür. Fakat temelini iki zıddı, 
yani iyilik ve fenalık mefhumlarını biribirlerile u
yuşturmak teşkil eder. Onun içindir ki her dine bas-
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Cephaneler Arabalara Yüklenmişti 
kurnaz Gospodinle~ Her ihtimali Önceden Hesap 
~derek Ona Göre icap Eden Tedbirleri Almışlardı 

A.rtık sabah olmuş, güneş doğ
~uştu. Köy halkı irili, ufaklı ayak 
l) nrnış. Çifte, çubuğa yollanmıştı. 
.nskal ile papaz yolluk için pişir

~U;:leri tavukla tereyağında kızar
(~lr_nış ekmeğin dilimlerini misa
tın heybesine yerleştirirken ben 
e oturduğum yerden gerinerek 
ltalktım. Hayvanımı hazırladım. 
~ahvehanenin önündeki hasır is
~ ernlelerde, yüzyüze düşünen Das
~ıılla papazın önüne geldim, keke-
Yereıc 

d· - A.rtık eksik helal edin gospo
~er, ben gidiyorum, hoşça kalın, 
Ilı rcıya para hazırlamayı unut-
ayın sakın. 

rDedim, hayvanıma bindim. Ne 
~ıüme baktılar, ne de ağız açtı
'<> • Röyden ayrıldıktan yarım saat 
d l'\ra (Legova) deresinin kenarın
~ top bir meşenin altında beni 
t lı:liyen Dıramalı Ahmede kavuş
~· İkimiz de attığımız kahkaha-
tla etrafı çınlatıyorduk. 
~ıramalı Ahmet te kim mi de
~ iz sayın okuyucularım?.. Kim 
~Cak? .. Akşam köy kahvesine ge 
~ \'e gerçekten çok muvaffakı
~tli bir misafir Bulgar rolü oy
ı{an kişi. Jandarma yüzbaşısı Sa 
~ıır.. ağanın bu gibi işlerde kulla.n-

ı;;l gizli adamlarından biri. 
1ll Gülecek ,liıf atacak zaman yok
~· Röylülerin, mağaralardaki 
>eltıba ve cephaneleri başka bir 
b:e taşıyıp saklamalarına vakit 
q ... akrnadan tepelerine çullanmak 
.... ltlıdı. Dırama(lı Ahmede: 
o..ı;-. ~rkadaş. Vazüeni gerçekten 
~ ıyı yaptın. Fakat henüz iş bit-
ş değildir. Ben müfrezemle ge

ı~';eye kadar, mağaraların bulun
"Jı·u Yere karşı olan sırtlarda giz
~? köyü ve köylüleri göz altın
~ .~lundurmak sana düşer. Hay-
~0reyim seni arslanım. 
~edim, hayvanımı mahmuzlıya
" bernirhisara doğru uçtum. 

~tı!Sengel,, köyü sırtlarına akşam
~ gelmiş, bir jandarma takımı 
t kuvvetlendirilen müfrezcmle 
ıı~a bir zincir germiştim. Köyü, 

-ltı<t ane ve bombaların 'Saklı bu-
l> Uğu mağaraları, köylülerin gö 
ıltf nlıyamıyacaklan şekilde, çok 

'l)ı arından çevirip çemberlemiş
t ~- :Pusu ve postalarda çıt bile 

i~tslan neferlerim sanki tilkileş
alt er. Sindikleri yerlerde par
~q1ar tetiklerde gözler ileride, 
ı~~ ecek emri bekliyorlardı. Ay, 

.. 

Selanik limanında yakılan Mesajeri kumpanyasının 
Guadalguivir vapuru 

köye giren yolu kestim. Tenbihım 
üzere diğer postalar da kafilenin 
yanlarına, gerisine sessizce sokul
muşlardı. Bir çift beygirin çektiği, 
on köylünün ittiği ilk araba tam 
bulunduğumuz noktaya gelince 
sert bir sesle haykırdım: 

- Kıpırdamayın, eller yukarı! .. 
Gospodinlerin yalnız arabaları 

değil korkudan nefesleri bile dur
muş, dilleri tutulmuştu. O esnada 
da çavuşum evvelce kararlaştırdı
ğım gibi işaret silahını patlatmıştı. 
Artık kafile her taraftan sımsıkı 
sarılmıştı. Köylüler çevrilen mav
zerlerin karşısında birer ağaç kü
tüğü gibi dimdik kalmış, kızıl çeh
reler hep sararmış ve somurtmuş
tu_ lşim bitmiş, silah ve cephane 
olduğu gibi elime geçmişti. Yanı
ma aldığım bir kaç neferle kafile
yi baştan aşağı dolaştım. Gospo
dinlcrin bize karşı kullanmağa 
meydan bulamayıp ellerinde ve 
bellerinde kalan silah e cephane
lerini de topfodım. K endi iplerile 
kendilerini birbirine bağlanım ve 

hepsini önüme kattım. 
Gospodinlerin tasalı iniltilerini, 

neferlerimin keyifli türkülerini 
dinleye dinleye Dcmirhisara girdim 
O gün hükumete 64 suçlu, 10 ara
ba ve 20 hayvan ile iki yüz kilo 
dinamit, altı yüz el borribası, dört 
bomba makinesi, 205 adet manli
her tüfeği ve elli altı sandık man
lihcr fişeği teslim ettikten sonra 
yine sucluların yanına geldim. Ga
rip değil mi? .. O gece köy kahve
sinde benimle tatlı tatlı alay eden 
köyluler, ne de papaz ve Daskal 
hala beni tanıyamamışlardı. Hük(ı
met kapısının önünde kendilerin
den ayrılırken Daskalın yanına 
sokuldum. Bulgarca sordum: 

- Gospodin cenaplan beni ta-
nıyabildiniz mi? .. 

Yüzüme dikkatle baktı, baktı. 
Uzun uzun düşünerek hatırasını 

yokladı ve: 
- Bilmem ki, dedi. Tamrlıkla

rımdan hiç kimseye de benzetemi-
yorum sizi. 

(Devamı var) 

Şap Hastabğı 

Görüldü 
Bozüyük, (TAN) - Kazamız da

hilindeki hayvanlarda şap hastalığı 
zuht1r etmiştir. İlçemiz baytarı Şe
ri!, vilAyetten gönderilen iki baytar 
ve sıhhat memuı lırı köylere çık -
mışlar, icap eden tedbirleri almıya 

başlamışlardır. 

Kazamız kordon altına alınmıştır. 
Hariçten ve dahilden hayvan getiri
lip çıkarılmamaktadır. Hayvan paza 
n da muvakkaten kaldırılmıştır. 

Sahte Senetlerle 
Para Çekmişler! 

Bursa, (TAN) - Ticaret bankası 
muamelat memuru Bosnalı Vahit 
Gürarda hakkında, sahte senet tan
zim edip tüccarlara kırdırdığı iddia
sı ile tahkikata başlanmıştır. Hadise 
şudur: 

Vahit Gürarda, bir müddet evvel, 
Kapalıçarşıda tuhafiyeci Murada 
müracaat ederek Ahmet namına 150 
ve Süleyman namına 250 liralık iki 
senet kırdırmıştır. 

Müddetleri hululünde bu senetle
rin sahipleri bulunamamıştır. Birkaç 
gün evvel de Vahit, Ahmet namında 
birine ait bir senedi ayni şekilde Mu
rada göndermiş, Murat ta şahsen ta
nıdığı Ahmede müracaat ederek böy 
le bir senedi olup olmadığını sor -
muş. Ahmet senedin ve imzanın ken 
disine ait olmadığını iMri surunce 
Murat şikayette bulunmuştur. 

Tahkik'lt sırasında Vahidin şap -
kacı İbrahime de 100 liralık bir se
net kırdırdığı ve müddet hululünde 
bu sen"t sahibinin de bulunmadığı, 
ve bu paranın da şapkacı !brahime 
ödettirildiği anlaşılmıştır. 

--...n 

Fabrikalarda 11 Çırak 
işten Çıkarıldı 

Denizbankın fabrika ve havuzlar
daki çırak kursunda 11 çırağın va
zifelerine nihayet verilmiştir. Bun· 
lar kurs talimatnamesine riayet et
memişler ve müteaddit ihtarlara rağ
men çalışmamışlardır. 

Disiplin divanı bu yüzden hakla
rında kurstan çıkarma karan ver
miştir. , ______ .. .., 

87 SENELİK :MEVCUDİYETİ 
esnasında olduğu gibi daima iyi 
cins mallan her yerden müsait 
şartlar ve ucuz fiatlarla sat -
mağa devam edecektir. 

Trençkotlanmız, Koverkort -
larımız, Renkontlarımız ve Ga
bardinlerimiz biçim, cins, ve 
şıklık itibarile emsalsizdirler. 
Beyoğlu BAKER mağazalan 

~ıra sıyrılan bulutların arasın
~ ~ lllağaralardaki silah, cephane 
\baı tnba sandıklannı getirip a
)~t<l ara yükliyen köylülere bakı
'.tıe ~· Sanki gülümsüyor, onlarla 
~ll1Yordu. O gece ağustos böcek 
~ ~e, kurbağalarda da görülme
~cı lr hal vardı. Mübarek hay
~ kları durup dinlenmeden ha-

Karaciğeü·nirin - tabiattaki iş 
böliimü kaidesinden müstesna ola
rak - vücudümiizün her işine ka
nşması başka uzuvlar için şüphe
srz hüyiik bir iyil'ktir: Onlar, kn· 
raciğcrin kurduğu (?iimriik Vl' is
tihkam hattının icerisindc, rahat
ca işlerini göriirl~r. Kendilerine 
liizumlu olan gıda maddelerini, 
tam da işlerine yan:vacak ~ekilde 
ve hazırlanmış bulurlar. Hoslanna 
hit: gifmiyen hastalık sebepleri de 
• :r:ehirler ve mikroplar - hep kara
ciğerden geçtikten sonra geld''kle
ri i~in onlann VeTCCPkleri zararın 
bir kısmından kurtulurlar. 

karaciğer fazla şeker de yaptığı 
için kanda şekerin nisbeti artar. 
Çok yemek yiyerek karaciğerleri
ni her vakit şişkin halde tutanlar
da şeker hastalığı olması da çok 
defa bundandır. Karaciğer fada ~ Saç bakımı ___ , 
i itdiği için yemeklerden gelen ~e- 1 Güzelliğin en birinci şartı. 1 

~ ŞlYor}ardı. Cınltı ve vakvakla
\d~a~ki bizi uyutmamak için eğ-

ll"ıyorlardı. ı 

S abahn iki saat kadar bir va
lı ~it kalmıştı. Ay gittikçe 

:-ı~ hır tunç tepsi gibi solup ka-
111~1'·. sabah yıldızları nur par
~ gibi parlıyordu. Kara göğün 
il' tarafı fersiz aklıklarla hare-
:l"du. Köy bahçelerinin ağaç-

11~ tüneyen horozlar da yavuk
lil' a Yeni girecek günü müj
~lorlardı. Tam o sırada dolu a
lcıı. llr .ınağarala n önünden ay
~I :Sız de sini sabahladığımız 
~::den sessize çıktık. Kurnaz 
4İltı 1tl_ler her ihtimali evvelden 
~t ~Uşler, aldıkJan tedbirlerle 

'IQ~~ll. ları tehlikeleri sözde ön
<\ı- ısteınişlerdi. 
~ ::~ları geçirecekleri yollara i

h; tıkalan kesmişler, cephane 
ı~baları biran evvel köyden 

l'ıtı bak için genç, ihtiyar araba-
1\ı-ab aŞına üşüşmüşlerdi . 
~ aların gürültülü sesler ç1-
lt~~s1 için de tekerleklere bol 
Ut 8Urrnüşler, yollara bol bol 
~~~eŞe dallan sermişlerdi. E

tııı arnŞeyi düşünmüşler, yapmış
~ htr rna, ne çare ki, iki ayaklı 

t ltat· CŞek saydıklan kekeme 
~ılııtı 1bi ile gerçekten Bulgar 

'\ L llrı g . f" • ' h" h "<ıtın ece mısa ırmı ıç esa-
'ıı ~ ııtı1 arnışlardı. lıııt~ ~dald yirmi neferle bir 

Ulunduğum sırttan indim, 
• 

Ancak, karaciğerin o hiiyiik iyi
liği kendisi için biiyiik bir tehli
ke te!'?kil eder. Herşcyc kanşan uz
vun. ne kadar kuvvetli olsa. ht!r 
~eyden miiteessir olmAc;ı tabiidir. 
İn!'lan her Yakit mutedil derecede 
yerken, bir giin fada kacınp c;ok 
yediği vakit hile. karaciğ<."ri - gı
daların hepsi oradan geçtiği için -
büyür, yorulur. Daima Ç()k ;\-.;yen
lerin karaciğerleri her vakit hii
yük oldu[hınu da bilirsiniz. 

Karaciğer her tür1ü zehirlere, 
mikroplara karsı kovmak İ$İni ii
zerine aldığı idn onlardan da mii
tees<'r olur. Onun içindir ki ate4'
li haırıtalıklann hiTçoğunda kara
ciğer hemen büyür ve çok defa ra
hat"1zlıi?'ını sancı ile de bildirir. 

Btt zehirler ve mikroplar - gı
dalanmızdan hasıl olan zararlı 
maddeler bile - karaci~erıfe tiirlii 
tiirlii hastalıklar yaptıklanndan 
huka kanııer g·lhi bir hastalık ta 
karat'iğer iizerinde :vc:rleşehilir. 

KaRciğerin tutulabileceği has
talrklann hepsini, böyle Mr yazı
da, yalnız saymıya b"le imkan ol
maihfiından hmn1n anl'ak onlarm 
karaeiie .. üzerinde tesirlerini kısa
ea söyliveecğ'im. 

Hastalık sebeblerinin bazılan 
karadğerin faaliyetini aırttınrlar. 
NrPsela karaciğeri hiiyiitcn h~ta
lıklarda ~afranın pek fazla eıkhğı 
olur. Barsaklardan çıkan maddeler 
~mıriyah kesilir, fazla safranın bir 
kıınnı da kana kan,U~an msa
na sanlık ta gelir. Bundan başka 

kerin hemen hepsini kana yollar 
ve, adeti olduğu gibi, htr kısmını 
saklamaz. Bu halde kanda sf"k<'r 
fazla olmakla beraber, hakikaktte 
hasta seker bakımından ziiğiirt
tür. Şekere çok perhi7. edirıce ken
disine baygınlık gelir ..• 

Fakat hastahk sebeplmi, daha 
ziyade, karaciğerin işini yavac;la
tırlar. Onun irin karacii!eri'n kifa
yetsiiliği, fazla işlemesinden da
ha rivade vöriiliir. Kifa'vetsizli'k 
hafH ·derecede old•ı!!u valrit 'ıştah
st7hk. mide bon•khıi!u ~,.lir, har-
saklnr h01:uhır. Kanda seker • hu 
sefer kıırariğerin şekerden bir 
kısmmı saklı,•amamasından dola~ 
yı - yine artar, analiz raporu üre
nin az olduğunt ırösterir. Karaci~ 
ğer yai!lann da bir klsmını tiıta
maz. sicmıanlık geliT. Yahut alhii
minli J!'1'1nlan eeviremez, zayıflık 
olur ... Kifavetsi7liiftn ağır dertte
si de hUTada anlatılamıyacak ka
dar uzundur. 

KaMl<'i~ere tf!5ir eden hastalık 
~ebepl~inden hazrlan viicndiin 
karaci~erden mıak gı"hi göriihen 
yerlerinde de rahatsızlık hasıl e
derler. Mesela karac~eri kilçiilten 
hastahklaT onun içindeki kan 
damaTlannı da sıkıstırdıklan için 
viicudün karaciierden yukan lo"
mında tansiyon azalır. llşağı.daki 
kısımda artar. Bunun üzerine ka
rındaki uzuvlar şişer, karında su 
toplanır, böbrekler bozulur. Ka
raditerin kendisi rahatsız olmadı
ğı halde b~ka uzuvlar ıztırap çe
kerler. 

Kanciğerdeki hastalığın bntfln 
viicutta sanlık yaptığı da ~ok
tur. Bu da saframn ya tabit yo
lundaın ('lkamama~ından, yahut 
karaciğerde fazla hasıl olmamn
dan ileri ~1İT, fakat safra zehirli 
bir ınadde oldufundan biitila Ytl-
cut ondan rahatsn olar • 

~~!!:~!. ~!~~~ini il 
tedavi eden tesiri mücerrep bir 
ilaçtır. 

SİNİR AÖRILARl 
ASABI ÖKSÜRÜKLER 
BAŞ DÖNMESİ 
BAYGINLIK 
ÇARPINTI 
UYKUSUZLUK ve 

SiNiRDEN 
ileri gelen bütün 
Rahatsızlık lan 

lYl EDER. 
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A vrupanın 140 kuruşluk Meyva 
Tuzlarına mukabil 

HASAN 
O 
.. •• zu Meyva 

lştihasızhk • Hazımsızhl( • Şişkinl;IC • Bulantı • Gm .. 
Sancı • Mide bozukluğu • Dil • Barsak ataleti • 
inkıbaz Sarıhk • Safra • Karaciğer • Sıkın+. -

Sinir • Horlamak ve bütün mide ve barsak 
rahatsızhklarına karşı 

HASAN MEYVA ÖZÜ 
. 

Kullanınız 

l\lide için her yemekten sonra 1-Z tatlı kaşığı yanın bardak su i~inde Te 

miishil için her snbah veya gece yatarken aç kamına 1-2 çorba kaşığı 

yarım bardak sn içinde köpürterek içmelidir. HASAN l\IEYVA ÖZÜ 

mey\'alardan ve mey\'aların özlerinden yapılmış bir harikai san'attır. 

Avrupa ve bilhassa lngiliz meyva tuzlanndan daha yüksek olduğu kati
yetle sabittir. Buna rağmen Avrupa meyva özlerinden beş misli daha• 

cuzdur. HASAN MEYV A ÖZÜ yalnız bir türlü olup şek.ersizdir ve çok 

köpürür. 

ile ,SABAH, öGLE ve AKŞAM 
yemekten sonra muntazaman dişlerinizi fırçalaymız. ., 

• 

Bütün ağrıları kesen 
emsalsiz bir ilCiç 

mmmmı 
NEOKORIN, Baı • Dl! ve 

Romatizma ağrllarını 
derhal keser. 

NEOKORIN, Grip, Nezle ve soğut< algınhğında emsal· 
siz bir devadır. Ateıi düıürür, vücud kırgınhğını ahr. 

NEOKORIN, Bayanların avbası sancılarını kese.- vA 
adeti kolaylaştırır. 

NEOKORIN 'i daima rercın ediniz. Nl:OKURIN mide· 
ye, kalbe ve böbreklere zarar vermez. Günde 2. 3 tane 
ahnabilir. NEOKORIN ismine dikkat ediniz. Bir kaıe 6, 
altıhk kutu 30 kuruıtur. Her eczanede bulunür. 
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i r Her keşi dede en büyük Wandyeleri ve•mekle meşhm 1 - Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ll&nları KADER GiŞESi 
Her Eve Lazım Olan 

YENi 

ocuk .Ansiklopedisi 
Müessesemiz tarafından n~ 

redilen Yeni Çocuk Ansik
lopedisi her çocuğun mutlaka sa
hip olması lazım gelen bir eserdir. 
Çünkü çocuk bu eserde ders esna
sında ve ders dışında aradığı bü
tün malılmatı bulnbiUr. 

ÇOCUK ANSİKLOPEDİSİ bü
tün dünya lisanlanna tercüme e
dil.\Iliştir. Bu beynelmilel eseri. 
Türk çocuklarmm ihityaçlannı ve 
mektep prqgramlannı gözönünde 
bulundurarak lisanımıza çeviren
ler, Profesör Salih Murat, Faik 
Sabri ve M. Zekerlyadır. 

Eser 1500 sayfalık iki büyük 
ciltten mürekkeptir. Tam eserin 
fiyatı 7 liradır. Muallimlere ve 

mektep talebesıne aynca tenzııat 
yapılır. 

Bu eser yalnız çocuklar için de
ğil, bütün ilkmcktep öğretmenleri 
için en kuvvetli yardımcıdır. Çün
kü bütün dersler bu eserde re
simlerle ve geniş malumat ile zen
ginleştirilmiştir. 

Eser hakkında bir fikir edinmek 
istiyorsanız aşağıdaki kuponu dol
durup bize gönderiniz. Size be
dava bir broüşr gönd,ririz. Bu brcr 
şür size Ansiklopedinin kıymetinı 
anlatacaktır. 

~ ' 1 ISTANBULDA TAN MATBAASINA 

Yeni Çocuk Ansiklopedisi bros{lriln· 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=== 
1 

den bir tane gOndennenlzi ve mu-: alllmkre alt son fiyatınızı bildirme-
nizi rica ederim. 

T~N Neşrly.at·'· Evi · isim: • : ; : : : : : • . . . . . . , 
• • • • • lstanbul · Adres: : : : : : 

lzmirde Bir Çocuk 

Diri Diri Yandı 
İzmir, 17 (TAN} - Turgutlu ka

sabasında feci bir kaza oldu, Arif oğ 
lu iki yaşındaki İbrahim diri diri ya
narak öldü. 

İbrahim, odada iken petrol Ilın • 
bası lştW etıniş, gazlar çocuğun el
bisesine dökülmüş, vücudünü birden 
l>ire ateş sarmıştır. Evdekiler ateşi 
söndürünclye kadar zavallı yavru 
!eryatlar içinde perişan hale gelmiş
tir. Derhal otomobille İzmire geti
rilen çocuk, hastanede ölmüştür. 

-0-

0kmeydanı 

Cinayetinde Yeni 

izler Bulundu 
Okmeydam cinayeti tahkikatı şu 

safhadadır:: 

Nezaret altına alman Gafur, esra
n çözmiye yarar bir teY söyleme -
m.lftlr. Yalnız mfiddelumumiliğe im

zasız bir mektup gelmi§, Okmeyda
nında Zehra isminde bir kadının e
vine bir müddet evvel dört kişinin 
otomobille geldiği ve bunlann bir 
hayli kavga ettikleri bildirilmiştir. 

Polis, ,oför de dahil olduğu halde 

eve gelenleri tesbit etmiJ, ifadele
rini almış, fakat bundan da bir aey 

Çlkmannştır. Hepsi serbest bırakıl • 

~-

Radyo 
Pazar, 18.12.1938 

Tilrkiye Radyodifüzyon Postalan 
Türkiye Radyosu Ankara Radyosu 

YENi NEŞRIY AT : 

Aık Rüyası 
Mnkslm Gorkl'nln ll10mllnden sonra çık

mı:s en gilzel hlktıyelerinl bir araya toplı
ynn bu eser, Haııan Ali Ediz tıırafından 
dilimize çevrilmiş ve Remzi Kltapevi ta
rn!ından, o:ODnya muharrirlerinden ter· 
cOmeler serlab nin 28 inci kitabı olarak 
nc.şrcdilmlşUr. 

Bqlar ve Anket 
1

63
9 m. 183 Kes. 120 Kw. Çığır Kitapevi, Zahir Sıtkı GOvernllnln, 

T A Q 19 74 15195 Kes 2o Kw. memleketimiz.in her sahada tanınmış ktm-

Dalga Uzunluğu 

T: A: p.' 31:70 ;: 9465 Kes: 2o Kw. selcrlne ve edebi Mdlselerin tenkitlerine 
ı2.30 MOzlk (Küçük orkestra). 1 _ Fre- nit knrlkat\lrlerinl bu isimle ve bir albfun 

ude - Volksfest - Kameval (GOstav Llnd- halinde neşretmiştir. Bu, hakikaten de
ner). 2 _ Ave Maria (Şnrl Gunod). 3 _ ğerll ve orijinal eser, her yerde 15 kuruşa 
Dans İspanyol No. 6 (Enrik Granııdos), sntılır. 

CAZ 4 - Moonllght in Venls (Joze Armando
la). 13.00 Saat ayan ve haberler. 13.10 Meşhur J.l'nınStz muharrlrl .. Ma?'t'el Pag
MUzlk (KQçı.ik orkestranın devamı) 5 - noh Qn (Caz.) lııimll eseri çolt ne.ft:ı bit ıse
Andantlno in modo dl canzona (Çaykovs- kflde tabcdilmlştir. 25 kuruş gibi ufak bir 
ki). 6 - Vır Vandern um D1e Wclt (Niko bedel mukabilinde sat•lmaktadır. Ökuyu
Dostal), 7 - Ein Abcnd in St. Petersburg cularımıza tavsiye ederiz. 
(Hclmund). 13.45 Konuşma (Ev kadını * 
saati). 14.00 - 14.30 Türk mOzlğl (Tanbur, Cazibe nazariyesi ve cazibe kudratt uy. 
kemençe). 17.30 Mllzik (dans saati). lR.30 durma .ve aldatıcı bir fikirdir. - HOsnil' 
Saat ayan ve haberler. 18.40 Türk müziği S~kln tarafından bu l.slm altındn blr eser 
(ince snz faslı). 19.35 Konuşma (Dokurun- neşredilmiştir. 

TOrk mlmarlıılnln karaktrrlstlklerl 
Reşit Saffet Atabln<'nblr bu isim ıltında 
çok scynhat ve tetkik m:ıhsulü olarak Pa
riste yeni bir kitap n('Şretmlstlr. 

cu arttırma haftan dolnyısile Şakir Ke
sebir • İktısat Vckill) . 19,55 Türk mQz.!ğl 
(Zeybek tQrkillerl). 20.25 Müzik (Oda 
mOzlğl - Cumh. Başk. Bandosundnn: O
bua • All Bostancı, Klarnet - Rauf Öktem, 
Fağot - Mustafa Sesnr, Korno - Necmi 
Öğün, Piyano • Cemal Reşit, 1 - Sonnt -
Fa majllr (Benedetto Marsello). 2 - so- Toplantılar, davetler: 
nat 1 Fa diyez minllr (Jlorjlo Antoniotti). ---------
Vb'oloruıel - Mesut Cemil, Piyano - Cemal 
Reşit.. 21.25 Snat 6yan ve Para kambiyo 
ve toprak mahsulleri borsası. 21.35 Milıfk 
(Varyete). 21.55 Konu5?lla (At yanşlan 
netic~lerf). 22.05 MOzlk (Rumbalar - Pl.). 
22.30 Mllzlk (Operet parçaları). 22.45 - 23 
Son haberler ve yannki program. 

8ENFONILE~ 

1.30 Berlln kısa dalguı: Senfonik kon
ııer (16.30: Keza) , 13.03 Varşova: Senfonik: 
korıaer (Rosslnl, VerdL Gllnka). 

Kabataş Llsesl Mczunlan Birliğinin se
nelik kongresi ayın 24 Qnde saat 14 te 
Şişli Halkevlnde toplanacaktır. 

Şubeye Davet 
Fatih Kaymaknmlı~ından: 
1 - Deni~ makine 2 ne! sınıf 127/3346 

Ali Refik Varna 311 ~beye mOracaatı. 
2 - Emekli topçu binbaşısı 206/C/300 

Mehmet Nuri oğlu 1312 doğumlu Şefiğin 
şubeye müracaatı. 

3 - TütOn ikramiyesi almakta olan 
malQl sObay, erat ile fchlt yetimlerine 

360 metre kaputluk ve 390 met
re elbiselik kumaş 2~12--938 
salı günü saat 14 de Tophanede ls
tanbul levazım amirliği satın al
ma komisyonunda açık eksiltme 
ile alınacaktır. Hepsinin tahmin 
bedeli 2184 lira ilk teminatı 163 li
ra 80 kuruştur. Isteklilcrin kanu· 
ni vesiknlarile beraber belli sa
atte komisyona gelmeleri. ( 406) 

(8837) 

* Dört adet çelik dolap 22-12--
938 perşembe günü saat 14 de Top
hanede amirlik satın alma komis
yonunda pazarlıkla alınacaktır. 

Kataloğu komisyonda gorülebi-
· lir. İsteklilerin kanuni vesika ve 
kati teminatlarile beraber belli 
saatte komisyona gelmeleri. (9099) 

* Ordu hastaneleri için 20 adet 
üç ayaklı yemek masasının açık 
eksiltmesi 29-12-938 perşembe 
günü saat 14,30 da Tophanede le
vazım satın nlma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 400 
lira ilk teminatı 30 liradır. Numu
nesi komisyonda görülebilir. İstek 
lilerin belli saatte komisyona gel
meleri. (430) (9102) 

* Ordu hastaneleri için 300 adet 
etajerin açık eksiltmesi 29-12-
938 perşembe günü saat 14 de Top
hanede amirlik satınnlma komis
yonunda yapılacaktır. Tahmin be· 
deli 3900 lira ilk teminatı 292 bu.. 
çuk liradır. Şartname ve nümu

nesi komisyonda görülebilir. !s-
teklilerin kanuni vesikalarile be
raber belli saatte komisyona gel
meleri. (429) (9101) 

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

günü saat 14.30 dn Tophanede İs
tanbul Levazım amirliği satınal
ma komisyonunda yapılacaktır. As 
keri evsaf dahilinde ve çuv::ılJarı 

iade şartile alınacak olan yul&f i
çin isteklilerin kati teminatlarile 
beraber belli saatte komisyona gel 
meleri (431) (9138) 

* Ordu hastaneleri için 240 çift 
erkek çorabı 23.12.938 cuma günü 
saat 14 de Tophanede İstanbul Le
vazım tımirliği satınnlma komisyo
nunda pazarlıkla alınacaktır. Tah 
min bedeli 72 lira teminatı l O lira 
80 kuruştur. Nümuncsi komisyon
da görülür. İsteklilerin kanuni ve 
sikalarile belli saatte komisyona 
gelmeleri. (436) (9185) .. 

817 metre minder kılıflığı bez 
23.12.938 cuma günü saat 14.30 da 
Tophanede İstanbul levazım amir
liği satınalmn komis]onunda pa
zarlıkla satın alınacaktır. Tahmin 
bedeli 612 lira 75 kuruş teminatı 
91 lira 91 kuruştur. Şartnamesi ve 
nümuncsi komisyonda görülür. İs
teklilerin kanuni vesikalarile be
raber belli saatte komisyona gel
meleri. (437) (9186) 

Polis, şfmdt yeni !puçlan üzerinde 

:yfuiimektedlr. Bütün ıfipbeler Gafu 
TUil üzerindedir. ODA MUSiKiSi: 

20.ZO BrOno: Sesll kuartet tarafından 
939 senesi yoklamaları yapılmnk ilı:ere 'F-~~~~~~~~~~~~~ 
resmi senet, rnpo!" ve nOfus cOzdanlarile 

Seldnlkte Aucıüstün 
Heykeli Bulundu 

Cek halk tarkılan. şubeye mOrncnatıan. 1 
Sultanahmet sulh hakimliğinden: 

ŞOYUUN iZALESi 

Ati.na, - SelAniğln bir 90-

b.ğında bir ev inşası için yapılan 
hafriyat esnasında Roma hnparato
ru August'ün bir heykeli meydana 
çıkarılmıştır. Heykel gayet iyi mu
hafaza edilmiş olup yalnız bovun 
lnsmı biraz hasara uğramıştır. Ayni 
zamanda Roma devrine ati birtak•m 
vazolarla bir su yolunun boru terti-1 
batı da meydana çıkarılmıştır. 

Merhametli Şoför 
Aranıyor 

Köprü üstünden geçmekte olan 

2295 sayılı otomobil çoförü, Kasmı

paşada oturan 45 ya~lannda amele 

Hasana çarparak yaralamış ve yara

lıyı otomobiline alarak evine bırak

tıktan sonra kaçmıştır. Şofor aran

ın" ttndır. 

--<>
Şubeye Davet 

OakOdar AııkerUk Şubesinden: 

Ankara Kütüphanesi: 
dili Kanaat Kitabevi tarafından neşrine başlanan ve on sayısı tabe 

P evvelce ilan edilmiş olan ANKARA KOTO'PHANF;Sİ' · 
neşredilen diğer numaralarını da bildiriyoruz: nın 

XI. DENiZİN HÜCUMU • 
Jül Ver'nin harilt 1 d 1 • İ F hri Se a ar o u ve heyecan uyandırıcı bu romanı 

· a rtelli tarafından tercüme edilmiştir. Fiatı 50 kuruştur. 

Xll. KOLONEL ŞABER: 

için Ciballde Vaki 

KORPI DEGIRMENI 
ve müştemi18.tı her türlü tesisatı 
ile satılmaktadır. İhale tarihi 21 
Kanunuevvel 938 Çarşamba gü
nü saat 14-16. Müracaat yeri İs
tanbul Divanyolunda Sultanah
met sulh mahkemes'i başkatipli
~i. 

Satış fl&ıı: 19/11/938 tarihli 
ı Tan ve Son Telgraf gazetelerin

de intişar etmiştir. 

Honore Balzak'm b 
yatını tasvir ed ; romanı ~estorasiyon zamanındaki Fransız ha- ~--•••••••••-.. 
50 kuruştur. er, aşar Nahı tarafından tercüme edilmiştir. Fiah ' ' 

Xlll. EVLiLiK VE BEKARLIK 
lilgileri ve ögvütleri :Gerek gençlere, bekar-
hf · ti i -ğü lara, gerek evlllere sıh-

ve ıç ma 0 tleri ihtiva eder. Fiatı 50 Kuruştur 

xıv. ESRARLI ADA: u.' NCl KISIM: 

YALNIZ YAŞAYAN ADAM : 
Birinci kısmını HA VA KAHRAMANLARI t k'l ed 
ncşredilmış olan Esrarlı Adanın ikinci kısmıdır y· F b · B 

TAM 
Matbaası 
Kitap, gazete, mecmua Te 

her türlü tabı, cilt ve klite 

itleri yapılır. 

TAN Matbauı - lıtanbul 

Siri de zengin ettiği bahtiyarlar arasına almak fırsahnı veriyor: 

500.000 · 200.000 · 150.000 - 100.000 liralık 
İkramiyelerden başka dılha birçok bllyük ikTamiyeleri bulunan 

YILBAŞI BILETLERiNI 
Emrinize hazır bulundurmaktadır. Biletler tiikcnmck üzere olduğundan 

KADER GiŞESİNDEN 
TALİHLİ BİLETİNİZİ 

•rmak için acele ediniz. Geçen Yılbaşının en büyük iknmiyeleri 

K A D E R G 1 Ş E S 1 N E isabet etmiıti 
Türk Hava Kurumu Piyango 

Ser Bayii K A D E R G 1 Ş E S 1 
•stanbulda Bahçekapıda Tramvay caddesinde No. 19 da Telefon: 23970 

Taşra siparişleri derhal gönderilir. Telgraf: KADER İSTANBtJl.""" .................. -.................... _, 
1939 ~ YILBA$1 
Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
Büyük ikramiyesi 

( 5 o o. o o o ) Liradır. 
Ayrıca: 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000, 50,()00, 

30.000, 20.000, 15.000 liralık ikramiyelerle ( 400.000 .. 

100.000) liralık iki adet mükafat vardır ... 

Keşide Ydbaşı Gecesi Yapllacaktır. 
Biletler : (2,5), (5) ve (10) liralıktır-

V akit kaybetme:.::diiielinıİııııİhİİemİİİİeİİİnmb~iilleİİtİİİinİİıİİ· zİİilİalİİİİınİİİıİİzİI. -----~:; -----·-· 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için satın alınacak olan (5) adet makslıneli P' 

töner tertibi açık eksiltmeye konmuştur. dit· 
2 - Muhammen bedel (2000) lira, muvakkat teminat (150) lir' IS) te 
3 - Eksiltme 2-1-939 tarihine müsadi! pazartesi günü saat (l ~ 

Ankarada P. T. T. Umumi müdürlüğü binasındaki satın alına 1'
0 

yonunda yapılacaktır. t1J"11 
4 - İsteklilerin muvakkat teminat makbuzu veya banka ın~ 

ile kanuni vesaiki hamilen mezkıir gün ve saatte o komisyona lll 

~~ # 
5 - Şartnameler Ankarada P. T. T. levazım ve !stanbulda J{ıı19 jJl(ietl 

hanında üçüncü kattş P. T. T. levazım ayniyat şubesi Md. ıüldet 
parasız verilir. (4782) (8378) . · ~ 

Semti Malıallesi Sokağı No. No Cinsi 4ybk Jd;:: 
tajı Lir• oO 

Boğaziçi Kuzguncuk İskele 35 69 Dükkan 2 oO 
" " ,. ,. 37 71 Ev 4 50 

Büyükada Cami Çınar 80 • 16 (/6 
Üsküdar Pazarbaşı Nuhkuyusu 225 • ,. 1/4 Hs 1 ~ 

Yukarıda cins ve mevkileri yazılı yerler 31/5/939 sonuna kad~sll" 
raya verilmek üzere arttınnalan beş gün müddetle uzatılmıştır·~ fr 
leri 19/12/938 Pazartesi günü saat 14 tedir. İsteklilerin Kadık01 
kıflar Müdürlüğüne gelmeleri. "9204,, ,,.,,,,/ 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden : _ _ e)' 
5.1.939 Perşembe günü saat 14 te İstanbulda Nafıa MüdurlU~ 

siltme komisyonu odasında (1206.48) lira keşü bedelli Yüksek ?d ot)ol' 
Mektebinde yapılacak inşaat ve tamirat işleri açık eksiltmeye 1' 

~~ ~ 
Mukavele, Eksiltme, Bayındırlık işleri genel, husust ve fenni~' 

nameleri, proje keşü hulasasile buna müteferri diğer evrak dair 
görülecektir. 

Muvakkat teminat (91) liradır. Jdıt" 
İsteklilerin en az (1000) liralık bu işe benzer !~yaptığına dair ~

lerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Vilayetind~ tıJJ' 
siltme tarihinden (8) gün evvel müracaatla alınmış ehliyet ve 93 
na ait Ticaret Odası vesikaları ile gelmeleri. (9181) 

• ~__;---~~------~---------------------------~ 
lstanbul Nafıa Müdürlüğünden : __ de 9' 
6.1.939 Cuma günü saat 15 te İstanbulda Nafıa Müdürluğün 'P 

siltme komisyonu odasında (12873.19) lira keşü bedelli Nişanta~şeıJf· 
Orta Okulu ikmali inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konu~ ~

Mukavele, Eksiltme, Bayındırlık İşleri Genel, hususi ve fenJl ~p 
nameleri, proje keşif hulasasile buna müteferri diğer evrak d 
de görülecektir. 

Muvakkat teminat (966) liradır. tef t# 
İsteklilerin teklif mektuplan en az (10000) liralık bu işe ben :tstJlY 

yaptığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinadeJl: et~ 
bul Vilayetinden eksiltme tarihinden 8 gün evvel alınınlŞ, ebli>'9 OJ' 
938 yılına ait icaret Odası vesikalarını havi kapalı zarflan 6.1·~3(91ı3) 
ma günü saat 14 e kadar İstanbul Nafıa Müdürlüğiıne verınelerl-

istanbul Belediyesi llônlor• 
;ı,.ı· 

Şubemizde kayıUı yedek subaylardan 
940 s "l inde Avrupada miıhcndlslik tnh
sillne gıtmek Ozere talip olnnlnnn 19· 12· 
938 nk mına kadar ~bemize mQracn:ıt 
ederek isimlerini kaydetUrmclerL 1 

t f d - · ıne e mı aldaş 
. . eş ı en ve evvelce 1 

ara ın an tercume edilmiştir. Fiyatı 50 kuruştur. U üncü kısı Telefon: 24310 
da basılmaktadır. ç m ,"1111 ___________ .. ,., 

Hepsine 450 lira bedel tahmin edilen Emin.önünde ,Ahıçelel>i ~ ~ 
lesinin Helvacı sokağında 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 kapı ve 12, 13• ıstl~ 
sel numaralı ve altında dükkanlan bulunan banın ankazt pa ıet 6 
satılacaktır. Şartnamesi Encümen kaleminde görülebilir. tsteld~ı/9,S 
lira 50 kuruşluk teminat makbuz veya mektubile beraber 191 }it'· 
Pazartesi günü saat 14 buçukta Daim! Encümende bu}unınabd.Jf' g,ıo5 s. 
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·--------------------------------Halk Maskeleri Satışı 

KIZILAY TÜRKİYE 
Cemiyeti Umumf Merliezlnden : 
Cemiyetimiz tarafından sayın ha1kunın zehlril gazlardan koru

mak için yaptınlan Halk Maskeleri 1/12/938 tarihinden itibareit satışa 
arzedilıniştir. 

Kafi malllınatı havi Prospetüslerile birlikte ayn ayn kutular 
içinde bulunan bu maskelerden edinmek istiyenlerin Ankarada Umu
mi Merkezimize, İstanbulda Yenipostane civarında Kızılay hanında 
depomuz direktörlüğüne müracaatlan rica olunur. 

Yukarıda yazılı satış yerlerinden perakende veya toptan ya biz
zat müracaat ederek satın almak istiyenlere veya memleketimizin her 
hangi bir yerinden parasını göndermek suretiyle sipariş yapacaklara 
ambalaj ve posta masarifi Cemiyetimize ait olmak üzere beher maske 
alh lfrava verilir. 

Sumer Bank 
Karabük Demir ve Çelik 

Fabrikalarından: 
Fabrl1iamm için ISzım olan 40,000 ton kireç taıı· 

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

1 tarihinden evvel Karabük Bürosu Müdürlüğüne mü· 
racaat etmeleri ilcin olunur. 

...... . -

İnhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 

mıktan Muhammen B. 
beheri- tutan 

% 7,5 Eksiltmenin 

fekli saati 
Lr. Kr. Lr. Kr. 

~aşır kurutma 1 adet - - 200-
te ütüleme makinesi 

teminat 
Lr. K.r. 
15 - Pazarlık 15 

l.ast.ik hortum 180 metre 7 50 1350- 101 25 Açık 16 
1 - İdaremizin Cibali Fabrikası için (1) adet Elektrikle milteharrlk 

Çamaşır kurutma ve ütüleme makinası ile (180) metre lastik hortum 
tarbıameleri mucibince hizalarında yazılı usullerle · salın alınacaktır. 

Il - Muhammen bedellerile muvakkat teminailan hiıalannda 
ıösterilmi§tir. 

m - Eksiltme 30.XU.938 tarlhhıe rastlayan cuma gibıü hlzalarm 
da yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat §Ubesindeki alım 
ltonıayonunda yapılacaktır. 

rv - Şartnameler parasız olara k her gdn alSzil geçen §'Qbeden ab
!labilir. 

V - İsteklilerin ek!iltme için tayin edilen gQn ve saatlerde yüzde 
"I ,5 güvenme paralarlle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmele 
ti iltı.n olunur. (9130) 

• I - İdaremizin Naltllyat rubesi için yaptınlacafı ve 5/XIl/938 
tarüıtnde ihale edileceği ilan ·edilen açık güverteli armalı ve tam ~ 
lıııatıı bir adet çektirme (Tekne) nJn p.rtnamesi tadil edildiği yeniden 
l~ı.k eksiltmeye konm~ur. 

Il - Muhammen bedeli 4440 llra ve muvakkat teminatı 333 llradır. 
ın - Eksiltme 26/XII/938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 

l5,3o da Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyo
tlunda yapılacaktır. 
ı._ • IV - Muaddel ~artnameler parasız olarak her gfuı slSzü geçen fU
~en alınabilir. 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte %7,5 gü
~e paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
~~ ~~ 

* le l - Şartnamesi mucibince 3.000 kilo arpa sabunu eksiltme usuliy· 
aatuı alınacaktır. 

Il - Muhammen bedeli beher kilosu 14 kuruş hesabiyle 420 lira ve 
~'tı\7akkat teminatı 31,50 liradır. 
Jt. lII - Eksiltme 20/XII/938 tarilılne rastlıyan Salı g{lnü saat 14 de 
~ Levazım ve Mübayaat ıubealndeld Alım kombyonunda ya-

,,. lV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı
"""biUr. 
\1 'V - İsteklı1erln eksiltme için tayin edilen gi1n ve saatte %7,5 gü-
0~llnıe paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komiayona gelmeleri ilAn 
~ur. (8833,, 

Şose lnıaatı llcinı 

Erzurum Vilayetinden : 
~ Trabzo \ - İran transit yolunun takrıôen 48 - 748 kilometre 
llt uğundaki (Şeyhbpb - İran hududu) kısmının tesviye, sınat ima

't."Ve ŞOse inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkanlmıştır. 
~ e§if bedeli (615,841) lira (88) kuru§tur. 

~- - Eksiltme 23 İkincik!nun Pazartesi güntı saat (15) te ~ 

3trazısit yolu ikinci mıntaka Ba§lllüdürlüğü odasında yapılacaktır. 
~ - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak (30) lira (80) Jcu:.; 

'lnUkabilinde Karakösede Nafıa müdürlüğünden ve Erzurumda 

4 
Sit Yolu ikinci mıntaka Bafınüdürlüğünden alınabilir. 

"aıtk- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (28383.67) liralık mu
\>E!s at teminat vermeleri ve Erzurum Valiliğinden alınmış ehliyet 
>'ıı 1kası gostermeleri lazımdır. (Bu vesikanın istiluali için eksiltmenin 
~lı~ılacağı günden en az sekiz gün evvel bir istida ile isteklilerin Er
>'ttı Urrı Valiliğine müracaatlan ve istidalarına en az bir kalemde iki 
~tct bin lira kıymetinde nafıa inşaatı yaptığına dair işi yaptıran idare
'lka en alınmş vesBı:a illştirmeleri muktezidir. Bu müddet zarfnda ve-

5 talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye giremiyeceklerdir.) 
tı11~ - İstekliler teklif mektuplarını ihale günü olan 23 KAnunusani 
~tı.lt<lrtesi günü saat 14 e kadar eksiltme komisyonu Reisliğine makbuı; 
~ abilinde teslim edeceklerdir. 

011
t&da olacak gecikmeler kabul edilmez. (90792 

TAN -=========================================================== 11 

Harici Askeri 

Kıtaat llcinları 

Kilis Alayının ihtıyacı olan ikı 
pavyon yeniden ve 21 gün müd
detle eksiltmeye konulmuştur. Ke
§i1 bedeli 76238 lira 51 kuruştur. 
Ilk. teminatı 5717 liradır. !hale gü
nü olan 19-12-938 pazartesi gü
nü saat 14 de kapalı zarfla Kilis , 
satmalma komisyonunda yapıla-

caktır. Şartnamesi 4 lira mukabi
linde Ankara ve Istanbul Le
vazım fimirliği satınalma komis
yonundan ve Antepte, Maraşta, Is
lahiyede, Adanada, Kayseride as
keri satınalma komisyonlarından 
alınır. Talipler diplomalı mühen
dis veya mimar, olmaları, olma
dıkları takdirde ayni evsafı haiz 
bir mütehassısın inşaatı sonuna 
kadar daimi olarak iş ba§Ulda bu
lunmaları noterlikten musaddak 
bir taahhüt kağıdı ile temin etme-

leri ve bundan başka asgari 78000 
liralık bu gibi işleri yapabilecek 
vesaiki ihale gününden 8 gün ev
veline kadar Kiliste askeri satın. 
alma komisyonuna vermeleri ve 
ayrıca münakasaya iştirak edebil
mek için ehliyet vesikası almala
n lizımdır. Teklif mektuplan ka
nuni vesikalarile ve eksiltmeye 
~irak vesikalarile ilk teminat 
makbuz veya banka mektuplannı 
havi kapalı zarflarını ihale saatin
den en geç saat 13 e kadar Kilis 
askert satmalma komisyonuna ver· 
meleri. (689) (8844) 

* Erzurum garnizonmınun 26000 
kilo Sarıkamışm 28000 kilo sade 
yağına talip çıkmadığından yeni
den kapalı zarfla eksiltmeye kon
muştur. Erzurum sade yağının 

tahmin bedeli 23725 lira ilk temi
natı 1779 lira 37,5 kuruştur. Sa
rıkamış sade yağı tahmin bedeli 
25900 lira ilk teminatı 1942 lira 
50 kuruştur. Ekslltmeleri 19-12 
-938 pazartesi günü Erzurumda 
askeri satın alma komisyonunda ı 
yapılacaktır. Erzurum yağının sa- , 
at 10 da Sarıkamış yağının ek
siltmesi saat 11 dedir. Teklif mek
tuplan bir saat evvel Ko. Bşk. na 
ve posta ile gönderilmiş buluna
caktır. Şartnameleri her gün Ko. 
da görülür. (686) (8841) 

Jil. 
Tefenni kıtasının ihtiyacı olan 

311.000 üç yüz on bir bin kilo yu
laf kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. Şartnamesi Isparta 
Tü.ın satınalma komisyonda oku
nabilir. Işbu 311.000 kilo yulafın 
muhammen tutan 15.550 liradır. 
Şartnamesindeki yüzde yirmi be17 
mikdar fazlasına dahil olduğu hal
de ilk teminatı 1283 liradır. Ek
siltme 26-12-938 pazartesi günü 
saat 14 te Isparta Tü.ınen satınal
ma komisyönunda yapılacaktır. Is
tekliler 26-12-938 pazartesi gü
nü saat 13 kadar teklif mektup
larını Isparta tümen satın alına ko
misyonu başkanlığına verecek ve
ya göndereceklerdir. Bu saatten 
sonra verilen ve yahut gönderi
len mektuplar alınmıyacaktır. Sa
at ayarı tümen daire saatlle yapı
lacaktır. 

2490 sayılı kanunun hükümleri
ne ve bilhassa (32) maddesine uy
gun olmıyan mektupların sahiple
ri eksiltmeye iştirak ettirUmiye
cektir. (695) (8933) 

* • 
Aşağıda cins ve miktarları yazilı 

erzaklar pazarlıkla alınacaktır. Ta
liplerin nümunelerile ve 90n fiyat
larını bildiren faturalarile 19-12-
938 günü saat 15 e kadar Vizede 
Tüm satınalma komisyonuna mü
racaatlarL (9167) (710) 

Pirinç Fasulye Nohut 

2000 
2000 
2000 
2000 

3000 
2000 
3000 
3000 

JI.. 

2500 
2000 
2500 
2500 

Apğıda cinsi yazılı soba malze
mesi 21-12-938 günü pazarlıkla a
lınacaktır. Taliplerin saat 15 ka -
dar faturalarile beraber Vizede ko
miayona gelmeleri. (711) (9168) 
Top. Vize 
A. A. 

60 43 10 No. Tabaka saç 
4 4 Perçin çivisi 

20 25 Kilo silme demir 
1 1 Kilo tel 
15 00 Kilo çenber 

· BUGÜN·KUMBARANIIA·ATAGAGINIZ:5.-KURU~ 
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YARIN·KURACAGINIZ ~'EVİN·TEMELİDİR 
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T. C·. 
' 

ZiRAAT BANKASI 

" T. İS BANKASI 'nın 
939 KUMBARA iKRAMiYE PLANI 

32,000 LİRA MÜKAFAT 

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

111A1t• iKRAMiYELER: 11 

• 1 Adet 2000 Lirahli --- 2.000 Lira 
5.000 il 

4.000 il 

4.000 n 

'6.000 n 

4.750 n 

6.250 .. 

5 1000 

1 
il " 8 n 500 il 

16 " 250 il 

60 " 100 
" 95 n 50 " 250 il 25 •• 

435 32.000 
~ ...................... ______ _ 

.. T. iş Bankasma Para Yatırmakla, Yalnız Para Biriktirmiş 

Olmaz, Ayni Zamanda Talihi. ,::!i de Denemiş Olursunuz. 

. . . . p 

2500 kilo sadeyağ kimyevi mu-

1 
ayene ile satın alınacaktır. Mu • 
hammen bedeli 2500 liradtt. İstek
lilerin 21.12.938 çarşamba gunu 
saat 15 de Lüleburgazda tüm sa
tınalma komisyonuna müracaatla
n (713) (9191) 

* 921 doğumlu ve 1,70 irtifaında 
ağır bir beygir 21.12.938 çarşam
ba günü saat 10 da Kırklarelinde 
hayvan pazarında satılacaktır. İs -
teklilerin belli saatte pazar yeri
ne gelmeleri. (714) (9192) 

* 
Ankara leva~ım Amirliğince 

5300 ton buğday öğüttürülmesi ka 
palı zarfla eksiltmeye konulınu§ • 
tur. Tahmiıs edilen bedeli 79500 li
ra olup ilk teminatı 5225 liradır. !
halesi 4.1.939 çarşamba günü saat 
15 teclir. Şartnamesi 397 kuruşa 

Ankarada levazım amirliği satınal
ma komisyonundan alınır. Eksilt
meye gireceklerin 2490 sayılı ta-

İstanbul B:rinci Ticaret Mah
kemesinden: 936/437. Holantse 
Bank avukatı tarafından İstan-

nunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı ı 
belgelerle teklif ve teminat mek -
tuplarını ihale saatinden en geç bir 
saat evvel Ankarada levazım A- bulda Ayazmakapıda 118/1 No. 
mirliği satınalma komisyonuna ver da Meto zade Hasan Nuri aleyhi

ne açılan alacak davasında: 22/6 
meleri. (715) (9193) /932 tarih ve 1/3/ 934 vadeli se-

KAYIP - İçinde nüfus kağıdı, 
icra dairesine ait muameleli evrak 
ve tatbik mührümü kaybettim. Ye 
nilerini yaptıracağımdan hüküm
leri yoktur. - Melek Fidan. 

":::::::::GJ.rmnm~c~ ~ 
AY I'"' UN 

1 1 • (ll(TI 
8 LG Si HU- VEROt 
AJAf'tDASI ARAYIHIZ 

netle 1000 lira borcunuz bulun • 
madıtrına ve mezkür senetteki im
zanın !İze ait bulunmadığına dair 
teklif olunan yeminin icrası için 
müddeaaleyhin 25-1-939 günü sa
at 14 de mahkemeye gelmesi ve 
gelmedi~ takdirde yeminden ka-
çınmış ve yemin edece.fli vakıala
rın sabit olmuş sayılmasına ka -
rar verilece~i yolunda çıkarılan 
davetiye varakası mumailevhin 
şimdiki ikametı?ahı bellf olmadı -
~ndan mahkeme divanhanesine 
asılmıştır. Keyfiyet işbu ilan ile 

1 

teblijt olunur. (13002) 

6 • Dr. Suphi Şenses ·~ Sahibi ve Neşriyat l\lürlilril Halil 

l ldraryolları hastalıklan rnOtehnıııaı 1 Lutfü DÖRD'•"'• "~ 
Beyoğlu Yıldız. sineması karıısı Lek- I u~Cu Gazetecilik ve 

ii•l•erlllİRP•R•rb•man. Fakirlere narııı:ız. INe-iyatı T L ş B ld • TAN 
Tel. 43924 ~- • • • 851 ıgı yer 

M•tbaası 
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HAY AT, HEYECAN ve NEŞ'E iLE KAiMDiR. 

Doktorlarımız tasdik .ederler ki 
hastalıklarımızın Çoğu ruhidir 
Zaaftan, cesarehlzltlCten, liorliadan, meldulioUden, lmlhlzllkten doğar. Menıel lıe lianıızbğı meydana 

getirdiği durgunluk dediğimiz heyecansızhk ve neıulzllktlr. Bugün haıtaHlerl boıaltacak yegane na, da 
bad11r! Heyecan ve neıe ... 

-

Bir hastaneye gidiniz, hastalarm elemlerlİıl, endişelerini güler bir yilz ve itimatla kaldınnız, yani durgan ve yorgun lcanlarmı harekete ge
tiriniz; derhal yataklanndan kalkarlar, evlerine koşarlar. İşte insan makinesine maddi ve manevt bu kudretleri vermek hayatı saadetlerle geçir· 

------------------·mek, her tetebbüa ve azimde muvaffak olmak demektir. Bu da mevsim değiştirmelerinde kanın kırmızı yuvarlacıklaruıı tazeleyip çoialtmak ve 
tabil bir tekilde harekete getirmekle olur. Bu yüksek kudreti sizlere, ancak; 

Kan, kuvvet, lıtah ıuruba temin eder. Foıfarsol: taffı bir ııtah verir. Kanı, lluvvetl, ıoialflr. Zek4 ve ha• 
flzayı parlaflr. Gönnek, koklamak, lıltmek hassalar1nı arttır1r. Sinir ve adaleyi ıağlamlaıflrarak uykuıuz· 
luğu ve fena düıincelerl giderir. Mide ve barıağı ten blh ederek, muannld lnklbazlan geılrlr. Bel gevıekllğl 

_ .. ve ademi iktidarda büyük rol oynar. Yelhasll, insan makinesine ıamm of~n bütün kalorl ve enerilvl vererek, 
hayati neıe ve heyecan içinde yaıatır. 

FOSFARSOL'• Cllier mafiayyl 114çlardan aJlran baıhca hassa: Devamh bir surette kan, kuvvet ve ııtnia temin etmesi ve Uk kullananlarda bile azami bir haf· 
ta ltlllcle teslrl•I glıternaeıldlr. Yüce Sağhk Vekciletlmlzin resmi miiıaadeslni haizdir. HER ECZANEDE BULUNUR. 

............................................................ ıı.-......... _______ _ 
Cllcl ıllelt• an..ı Profeslr Doktor E. WINTER taraflndan formilii yaptlan 

VENOS YENOS VENOS 
KREMi 

Terkibhıdeld husud mad
de! hayatiye dolayıstyle cildi 
besler, teravettnı arttırır. 
Yeni bir ten yaratır. Vmıte 
Kremi urt bdm ılbeWll
DDl bir fllpneiiJJRe 

VE us 
RUJU 

Son moda ve gayet cazip 
nınklerlle lmllennlan hay
rete düfürür. Dudllklarda 
M aat sabit bllr. Şık ve 
kibar familyaların kulluı
d*lan yeglne rqj4ur. 

PUDRASI 
Terkibi altın kremli 

24 saat havalandınlm1ş 

fevkalide ince ve hafif Ve
DÜI pudrasiyle tuvalet gören 
bir cild dünyanın en tara
fttll güzelıiğini ifade eder. 

ALLIGI 
' Her cildin rengine göre 

çeşitleri mevcuttur. Yüze 

sürüldülünde cilde fevkali
de tabii bir renk verir, teni 

bozmaz; güzelleştirir. 

VEN US 
KiRPiK 

SÜRMESi 
Asla yayılmaz ve gözlere 

zarar vennez. Venüs sQrme
aile tuvalet gören klrplklft' 
bilyilr ve lfizelleferek kalb
lerw ok ıtbi sap1amr. 

Cild unsuru olan 
BiOCEL'in 

Tesiri sayanı hayret 
olduğunu beyan 

ıstrkaç glln zarfında ,.OzOmdeki 

-----------!------------..-!~---------- küçük buruşukluklanm ve çizgilerim 
kaybolmağa başladığını gördüm ve 

VEN US 
BRiYANTiNi 
Baftaki kepeklen tzaıe 

eder. Seçlan parlak tutar. 
Dökilhnelhıe mlni olur ve 
kıvırcık yapar. Sııç meraklı. 
lan '" gençlerin hayat ar
kadapd& 

VENOS 
LiMON ÇIÇE&I 

KOLONYASI 

VENOS 
ÇAM 

KOLONYASI 
Hususi bir tiptir. 90 dere- Ciğerleri zayıf ve sinirleri 

cedir. O kadar ki en büyük bozuk olanların kalbine fe-
zevk ehlini ve müşkülpesent rahlık verir. Ve gönlünü 
olmakla tanınmış kimselnl açar. Ada çamlannın lAtif 
bile hayran bırakmaktadır. ve ııhht kokulan VENtts 

çam kolonyasında mevcuttur. 

Deposu : Nureclclin EvltJa Zade Müessesesi lstanbul 

Hususi Çay ve Kahve Şekeri 
Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. 

Çay" b0';:_~ 218.:!o~utl kapalı paketler içinde kare tekerleri flkanlmı§tır. Fabrikada el değmede_r 
~ e er e paketlen:n bu tekerler temizliğin bütün teraitlnl toplamış bulunuyor. 

sevenler ıuPflem bu ıekerlerl tercih ederler. 
laDnmıza hizmet emeliyle harek 

UrhJc et eden Türkiye Şeker fabrikalan amballj masrafından da mühim feda· 
yapmak lm"etlyle mutat ftatlara kiloda ancak Dd kuruf zammetmiştir. 

Ankarada Umumi Deposa : 
Her fe1iıı en iyisini, en temizini, en ucuz fiatla satan 

Memurlar Kooperatifi Şirketi 
ve Şubeleri 

Toptan ala•lara aynca teallfıt yapdır. 
Her bakkaldan iMi tekerleri ineneniz hem temizliatne. 

hem tatbama emin olarak tedarik edeblirainıi 

' 

birkaç hafta sonra 10 YSf daha genç 
göründüm. 

Biocel, büyük bir Vlıy:lne profesö
rünün keşfidir. Pembe renkteki T~ 
kalon kreminin terkibind:? Biocel var
dır. Her akşam yatmar.dan enrel bu 
kremi ve sabahlan da beyaz renkteki 
Tokalon kremini kullanınız. Bu su
retle en esmer ve en sert bir cilde ça
bucak bir gençlik parlaklığı ve canlı 
bir tazelik vererek ymnu§&tacat ve 
beyazlatacalrtır. 

GOZELLIGINIZ 
ICIN 

tJll . 
KREM BALSAMİN 

KANZU.J( 
• Biltiln dünyaca takdir edılr • 

mi§ sıhhi" güzellik kremlertdlr. 
Gece için yağlı, gündüz ıçin 

#!'!!1!!!!~• fa u Jiia milyon in-am &nriinde 4iiiliilliiiliRrıı. yapız halis acıbadem çeşitlPri 

hususi vazo ve tüplerde satıl~r· Hiç 9imuea bir kere tatdJiı cihuapimul , KAZANÇ--' 
Hediye HACI llKIR .... r ve tekerlemelerldlr. Defterleri, Yeni sene için müs-1 tNGtLtz KANZUK ECZANESi 

Nezle • Grip 
Baı • Dil 

Romatizma ve bütin sancdan ıayanı liayret bir 
ıareth derhal g91lrlr. Eczanelerde• 

ısrarla S E F A L 1 N 'I lıteylnls. 

. Sumer Bank 
Karabük Demir ve Çelik 

Fabrikalarından: 
Fabtlkamıs lıln ıamm olan 6000 ton dolo111ltl11 l•f

fl11 ıuyu bojaa11da loiazkiyU clvannda11 ihracı, dr 
nlz tarlklle Zongaldak veya Fllyoıa nakll ve ve11•11

: 

tahmlll iti bir mlfffhhlde ihale eclllecektlr. lıtek 
lerl11 tafsll4h ijre•m .. ve ıartnameyl almak ._
re 20. 12. 1938 tarlhlllde11 evvel Karabik llroı• tıt• 
dlrlilğiine mlracaat etmeleri 114n olunur. ,,,ı 
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