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GÜNLÜK SiYASi 

Yeni Valimiz Cümhurreisi, 
Başvekil veDahiliyevekili 
Tarafından Kabul Edildi 

ÜSTÜNDAG VAZİFESİNDEN AYRILDI 

HALK GAZETESi 

Devlet Reisleri 
Reisicümhurumuzu 

Tebrik Ettiler 
Ankara, 1 (A.A) - Reisicümhur 

İsmet İnönü, Relsicümhurluğa inti
habı münasebetiyle muhtelif devlet 
relıılerile aşağıdaki telgra!lan teati 
etmişlerdir: 

Ekselans İsmet lnönfi 

Otobüs, 

Ve 

Türkiye Reisicümhtrn1 
ANKARA 

Ermeni Mezarlığı, Sürpagop Mezarı ığı, Üsküdar T ramvaylan Milli Mecfü tarafından en yüksek 
devlet makamına getirildiğiniz bu 

Diğer Vilayet Meseleleri Etrafmda Tetkikat Yapılacak anda en samimi tebriklerimi ve şah 

ll~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~sud~k~e~~C~h~ye--l: 4nbn. 1 rrmı mahabtrioden}- tinin refahı hakkındaki dileklerimi 
~ Iatanbuı valisi Ultfi Kırdar bu- u·· •• d "" JlT• • arzeylemek isterim. ~-.,..geldi ft tıemaslanna bet- Muhittin stun ag JY ıçın AThert Lebnm 

~mı.::"~~ır ~~ ''eka""let Emrine Alındı? Ekselans İsmet İnönü ~ 3- Y ~ Türkiye Rei.sicümhuru 

~_,_,.,brplıW11e b~-= = ~b bu gö- :Ankara, 1 (TAN muhabirinden) - Dc'O!.et ŞurtıBı !1mu- ANKARA 

.:._-Lstanbuı Yaliliğine t.a:1hıim ka- mf Heyeti bu halta içinde toplanarak otobıu meselesı hak Türkiye Reisicümhurluğuna itti-

..:.-1111 burada tebellüğ ettim, bugün bndaki kati kararını Derecektir. . • fakı ara ile intihabınız münasebetile 
~ İnönü, Bapetdl Btıyar Malum oU.uğu üzere Devlet Ş(lrtıM Daavi ~a~resı ,. idarelerinde muvaffakıyetler diler, 
... D.hm,.e Vekili Refik Sqdem be- bılc lHJlinin lüzumu muhakemesiM karar vermıştı. llmu- Türkiyenin istikbalde de refa~ı ve 
~ kabul ettiler, di ... •tffler mi lu!yetin bıı karan tasdik edeceği tahmin olun"'?kt'!d~r. şahsi saadetleri için en halisane te-
,., , ba aq.m tekrar Dahiliye Diğer taraftan Temyiz mahke'!1es; ~za daıresının mennilerde bulunurum. 
~ gördükten 1100ra alacaiJm mezarlık meselesinden dol.ayı ver11Uf olduf?U .beraet ~ara- Adolf Hitler 
~ _ bs:m. ,.. doğrııdaıl dotruYa nnı iddia makamı umumi lu!yete sevkt>fmıı.tı. Temyı~ U- Alman Reichskanzleri 

• 

\, 

ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 
Her evde buJUD1DU1 Jizondır. Yaldızlı bez kaplı 

2. Cilt - 700 Sayfa. 700 Kuruttur. 
Tafıilitlı bl'OfÜr iateyiniz. 

TAN Matbaası - lstanbul 

Parti T eşkilitında 
T adilit Yapılacağı 

Söyleniyor 
Şayialara Nazaran Ankara Valisi Tandoğ6n 

Parti Genel Sekreteri, Kastamonu Valisi Avni 

Doğan da Ankara Valisi Olacaklardır 

~ ft18. Manisaya clndık - ınumi Heyeti bugün/.erde bu karan d<t' ft"lkık edecektır. EkselAns İsmet İnönü 
~ "-'a İatanbala ~jim.,, Haber rJerildiğine göre lstanbula bir tahkik heyeti gi- Türkiye Rei.sicümhttru Kastamonu \'alisi Avni Doğan Ankara valisi Nevzat Tandoğan fili ltaJJnndalri leaım ,..,.. dttelc De ıinulige kadar tikôuet mevzuu olmU§ olan mese- ANKARA 

ı._~ 1 rı'811 mababirınden} - lekri tdldk N.ecektir. C~urreisliğine intihabınız do- Ankara, 1 (Tan muhabirinden)- Parti kurultayının toplantısıre ait 
~ Mwutttn 'O~ VekAlet layısiyle en samimi tebriklerimin ve Şehrimizde kuwetle dönen bir şa- hazırlıklara bugiinlerd~ ba ı•ana<"ak· 
~ •1wrmwt olduluna dür ka • şahsi saadetlerile dost Türk miIJeti- yiaya göre C~huriyet Halle par- tır. Kurultayın , rriınhal bulur.an par 
~.-~ rmm! ,._,le net- lh z b ı • K • nin refahı hususundaki ~n iyi dilek- tisi genel sekreterliği ile Dahıliye Ve- ti umumi idare heyeti azdıklaıına ~ Bulgar tiyat a it erı ongresı lerimin kabulünü reca ederim. kaleti hizmetleri 936 yılından ev- da seçim yapılacaktır. ~b,.n~~tMeııı lk1llll 6- Feyı'zlı' faaliyetinizın· ~·1-ı· meml ....... vel olduğu gibi birbirinden ayrılacak af ·· 1 b ı ~ .IA ..,._ Diğer tar tan, munha u unan 

.L ketimiz arasındaki an'anevi dostlu- tır. Bu haber doğru çıktığı takdirde mebusluklar için yapılacak intıhaba-
lha... _ _._....._~ _ iti - ti onm e• ğun miitemadt tarsin ve inkişafına Ankara vali ve belediye reisi Nev-
.... ....,., ;a 1 Hıelctıı ----- tıya ar r uya ır tın Parti kurultayından S•Jn• aya hı -...P,.-ec.lı daha ziyade hizmet edeceğine kati- zat Tandoğan Genel .sekreterliğe ge-

[Arkası Sa: ıı, SQ ı de] tirilecek, ve kendisinden açılan yere rakılacağı anlaşılı ·or. Ölüm ve haş-

~--: b=-:.!:.~ Tayyare Alıyo r-lar ~~ x~:~;::;:,~•li•i Avni Doğan ı·- ~.::::~:n~y::.:ı~~~'~.::.~~·ı." ._~ •.....,. ..,....._ a.p - -ı - Rt9bbentrop Pazartesi ==ı================== 
~~==... ..... ..;,':: vatan Adını Verecekleri Bu Tayyare için Parise Gidiyor Dost Yugoslavya 
~ ..... 8fbıt App ........ Zhaeir- Cimcliden 200 Bin Leva Topladllar Berlin, 1 (A.A.) - Yan resmi bir 

~ llHlarbfı me88lf'lli, Em., ban y membadan bildirildiğine göre. bari- y1·rmı· Yaşında ... lwl. otobth nhsatlUllllf!leri işi Sofya, (Hususi) - Burada zabi - tinde, milli idealler namına Bulgar ciye nazın B. Von Ribbentrop, Fran 
' -.-ıe1enten pyri tamamile tan klübünde Bulgar ihtiyat zabit - milletinin manen ve maddeten si - sız hüklımetinin daveti üzerine kısa 
~ 1~ '9'e p.hsiyed llllnni}"e'J'i ha- Jerinin 19 uncu kongresind~ beynel - la.hlandırılması meselesi görüşü! - bir ziyaret için bu pazartesi günü 
-...._~ nBnbı pbıR hima~esine milel vaziyet ile Bulgaristanın da - müştür. Parise gidecektir. 
~ '" im hhna,.e~ Jırtineden sW harici siyaseti de göriışülmüş - İhtilaf halinde üç kola aynlmı§ ~ 
~ btltçesinden tahsJat elmL' tür. Kongrede harbiye nazırı gene - lan Bulgar ihtiyat zabitleri cemiyet 
~ledl19 kooperatifi ile, yine r'8l Daskalov, ihtiyat zabitlerine hi- lerinin bir birlik altında toplanmala 
"t. tlstitndatm iıMainln lı.a"J- taben irat ettiği bir nutukta, kötıl ve nndan ve htiyat zabitlerinin eh~ 
~,.._•ay tf1'bti ile ba~ bir ağır beynelimelel vaziyete karşı kra m.iyetli surette devlet idaresne ka-
~ --..da bir haken,Uk it\ '" la, vatana ve millete verilen :;1dakat nştıklarından dolayı memnuniyet 
~ ~ tlstilndağın tNirlle )"a yemini etrafında yek vücut olarak izhar edilmiştir. 
'S Deri drilJen 'Osl..ddar • Ka- birleşmeğe ve bu suretle Bulrgar mil Yine kongrede, İhtiyat zabitleri 
'a boananylan idare met'llsinde- letinin sa•lam ve sarsılmaz iskeletini t af d rd b 11ıı1ı.. ~ '" Mmllf hir ,..._.n ai1e- e ar ın an o u için ir tayyare sa4 

~ lıaJ'ribn teşkil etnıeğe davet etmiştir. tın a~ınması görüşülmüş ve "Vatan., 
"'- ant ma91 Vttdİ.ı'mesi Bundan sonra Bulgar ihtiyat za - adını taşıyacak olan bu tayyare için "'-eleler Tardır. 
)t.._ '1a lbeseleler hakkmdll t.hklbt bitleri birliği reisi Vac;ılev'in riyase şimdiye kadar 200,000 leva toplan· 

~~ olan müDciye müfetti,leri-

1 
dığı arzedilmiştir. 

~.,.. hafta şehrimize gelroeleri bek yeni ttif akı Müselles Bulgar ordusunun, gerek karada, 
~lr. gerek havada ve gerek ' suda milli 
Af L.!. müdafaa için silfilılanmıya, çalıştığı, 

•mzti.n O•tilnJaf iaran ----<>-- kongrede takdir ve ütiharla karşılan 
,. l'laatl tebellüğ etti? Almanya, ltalya ve rnıştır. Nihayet yeni merkezi hçyeti 
~ ~ belediye reisi Muhittin Us Japonya Yeni Bir Askerf idarenin intihabına geçildikten son· 
' tın Vekilet emrine alınarak ye ittifak Hazırladllar ra Kral ve Kraliçe ve Veliahtin ve 
.M... lrtaıı. isa valisi Lütf.i Kırdarın ta- 1 muhtelif cemiyetlerin ~elaml:mma· ... _, Londra, (News Chronic e yazıyor) 
~--"Qlldiği hakkındaki kararname lan kararlaştınlmı~tır. h~ - Almanya İtalya ve Japonya ara- :r 

4t . dün Istanbul vilayetine teD- sında yeni bir müselles ittifak hazır- Solya aeraerilertlen 
~ ~rniştir. Dahiliye Vekili Re • lanmıştır. Bund;m maksat Antiko - temizleni)'9• 
~ -ıı:rdarnın imzasını tacıyan ka - · h h b 

:_•111ırı 7 mintern paktı ~skeri kıymetı aiz Büyük er!~ıin 1 ar iye reisi gene -
~ "......_ ~e şöyle denilmektedir: sıkı bir ittı!akll çevirmektir. Yeni it- ral Peev ile Mnbaşı Stoyanovun Sof 

lllut rülen lüzuma binaen vali tifakın en hclli başlı noktalan şun - ya sokaklarında. güpe gündüz öldü -
11t ııı til'l 'Ustündağın V~kfilet emri - lardır: rülmelerini miiteAkip Sofya zabıta-
t~ttıırıarak valilig' e Manisa valisi 

ı,_ 1 - Bu ü<: ıkvletten biri diğer bir sı, 30Teşrinievveldenberi geçen güne l'ı.ı... ..-urdann tayini 29- 11-938 ta 
~l!ld devlet tarııfmıian harp tehlikesine kadar Sofyaı!a 30 defa tarama yap -
~ir e Yüksek tasdike iktiran et • maruz kahrs:t ıftifak;ı dahil diğer mıstır. 
lqll.iıı ·b~nfi:kiık ve mübaşeret tari- devletler tehlikeye uğnyan siyasi, ik .ı\fahalle. m2h:ı1le ani surette f!V • 

h tldirilmesi 
~\lh · .,, tısadi, mümk~in her vasıta ile yar - lerden temizlenmesine çalışmakta-~ \> ı ·ıttın Usttinda~ ciün saat on bir dım ederler ta ve bahçe gihı her türlü toplantı lıııı.,~ ayete gelir gelmez kararname 

~ ....... ın li 2 - Üç d"?'ıletten biri taarruza uğ- ve eğlence ) erlerinde yapılan araştır 
bı ğ . Üdai tarafıııdan kendisine rarsa diğe .. Jcri or.a yardım için der- malarda ŞÜ?heli olarak 430 kişi tev ~l'ıtrrı:dılıniştir. Muhittin U'stünda.~ hal istişare ederler. kif edilmiştıt. 

"ili.., meyi tebellıi§. ettikten sonra 
~ .rE!tt - 3 - İttifaka dahil iki veya üç dev- Bunlardan yiiz onu tamamile sa-
~di e fazla duramanuş, doğruca let harp il~ mt-şgul iseler ayrı sulh bıkalı olarak c:ıkmıştır. 7 si mahkli

'•ırı~eye. giderek belediy~ raısliği yapmayı, a.,{.Rk müşterek muvafa - miyetlerinin infazı için polis tara -
a il hır müddet oturmuştur. kat ile mütareke yapmayı kabul ede fından aran·}m:ıkta olanlardanmış. 

h,. e,. --ıık Valı· -"-::.:1:-
Q\4 -· '"•sa .... ceklerdir. 30 mevkuf k""ndi arzulan ile memle-

~i)e e~~da kendisile görüşen bele- 4 - İttifak:n müddeti on senedir. ketlerine gönderilmişler ve müteba-
~il> e; arı~na kararnameyi tebeilüğ ~anya t>u ittifakı derhal imzala- ki 17 kişi dt> iç illere sürgün edilmiş 
~E!rtıilll~dığine dair hiç zir şey JÖ.ı- r oiduğu halde İtalya lerdir. Yaka1Ana'1lann çoğu issiz, güc 
·~ b Ştır. Yalnız iş hususunda~ imzanın bir müddet süz serserilerdir. Sofya zabıtası Sof-

E!ledıye memurlan tarafın tir. Sebebi İngiltere yanın serserilerden temizlenmesine 
(Arkası Sa: 8, sa 2 ald müzakerelerdir. çalışmaktadır. 

Polls Müdürlüğü~ün 
Önünden Bir 

Otomobil Çalddar 
- Evvelki gün po

lis müdürlüğü bi
nası önünden bir 
taksi otomobili 
çalınmıştır. 

Taksimde Feri
diye caddesinde 
Yenikafa sokağın
da beş nupmar.:!1' 
evde oturan şoför 
.Robenoğlu Misak 

.>tomobili çalınan bundan bir kaç 
MİSAK gün evvel askere ça

ğırılmıştır. Misak askere gidince ta
sarrufunda olan 1913 numaralı oto
mobili Beşiktaşta oturan Suat ismin
de bir şoföre teslim etmiş ve bu o -
tomobili çalıştırıp her gün annesine 
2 lira vermesini, mütebaki kazancı 
da kendisi almasını rica etmiş, bu şe 
kilde bir de mukavele yapmıştır. 

Suat evvelki gün otomobıle yeni 
plaka almak üzere otomobille birlik
te emniyet müdürlüğünde seyrisefer 
işlerine bakan altıncı şube müdür -
lüğüne gitmiş, ve arabayı kapının ö
nünde bırakarak içeri girmiştir. 10 
dakika sonra işini bitiren ve 1658 nu 
maralı yeni bir plaka ile dışarı çı -
kan Suat polis müdürlüğü kapısının 
önüne geldiği zaman otomobilin ye
rinde yeller estiğini görmüş. derhal 
vakadan zabıtayı haberdar etmiştir. 
24 saat devam eden bir araştırmayı 
müteakip otomobil Fatihte bir yan -
gın yerinde bulunmuştur. Fakat ~ 
tomobilin işe yarar bir çok aksamı 
sökülmüştür. Zabıta otömobili em -
niyet altuaa almış bu cüretkarane va 
kanın failini bulmak üzere tahkikata 
başlamıştır. 

Dün Bütün Yugoslavyada Yirminci Yıldönümü 

Kutlulandı. Geniş Bir Af Kararnamesi Neşredildi 

Yugoslav ittihadına ait tarihi bir resim: 1918 Zagreb kongresi 
(Yazısı 3 üncü sayı fada) 

Teshir Kuvveti 
Re,at Nuri GVNTEKIN 

Öldüğü günün akftımı · UlL 
Eve dönerken yenilmez bir ihtiyaç bPn; yolumdan çevir

miı, DolmabaJıre sarayına doğru sürüp gijfürmil§tü. 
Cadde uzaktan hemen hemen bo~ göriinüyordu. Fakat bi 

raz ilerleyince iki yandaki ağaçların karanlr(iı içinde üçer be
,er kiJilik kadın, erkek, çocuk gurupları seçilmene beaşladı. 

Ölüm feryada cesaret vermiyecek kaclar yeniydi. Ayaklar 
ve seslerde bir hasta odaı etrafında dolaşwıların korkusu, 
saygısı hissediliyordu. 

Bütün bu insanların bu gece irin istPdiği bu karanlık sa
ray cephesinde yer yer görünen sönük ışıklardan hangisi al
ında Onun yatmakta olduğunu tahmine çalı§maktan ibaret gi 
biydi. . 

Bir artdık bir ağaç dibinde iki gölge giizüme Uişti. Biri 
kaldınmın üzerine oturmU§tu; öteki aynkfn duruyordu. 

Ütünün kumtlfa verdiği pliler gibi metıleklerin de ııücu
da verdiği bir takım muayyen çizgiler ı•e. 11ekiller uardır. Bir 
emekli zabiti, bir eski muallimı', tahsildar reya madem ame
lesini çok kere bunlardan tanırız. 

Bu iki adamın karıı kaldınmdan aksedrn bir fener u:limda 
(Utfen sayfayı çeviriniz) 
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-~AŞIR/....,. 

Oturan Nesil 
Yazan: Ymul Ziya Ort~ 

Omfirlerl, bir at sırhnda, her 

T erkos Fabrikası 
İçin Yeni Tesisatı 

ron sınır genişleterek reçcn a'klnc• Son Gelen Makineler 
!l'ürklcrin rocuklnrma bakını7'.! Rclo-

Yerlerine Konuyor diye hndutlannın ötesini ~rbct eli • 
l)'an sanıyor! 

T A N 

Avukatlık Kanunu Meriyette 

Baro Meclisi, Ücret 
Tarif esini Hazır ıyor 

:ı'daarif Şura 
Toplanıyor 

Umumi Maarif Sistemi 
Gözden Geçirilecek 

2. 12. 938 

SUAlm 
l\\\~·.-..VAD', 

S - Vekôlet emrine altn~ 
ne demektir- l stanbul vn/İ8'" 
nin vek/ilP.t emrine alınnıD" 
ne demektir? 
C - Eskiden devlet memurları : 

!edilirdi. Memurin kanununun 59ır:ıl
cu ·maddesi mucibince azil kald irl
mıştır. Onun yerine isten el çekt 

Oturnyonrz.. Dünya, biı:im Jçfn Şehre fazla su temin etmek üzere 
hndi mahallemizden ib~ret. terkos fabriknsmın genişletilmesi Kanunun Emrettiği Muameleleri Yetiştirmek 

l~in Baro Meclisi Hergün Toplanacak 

•1 · aıınır-
Maarif Vekfileti., Nisan ayı içinde len memurlsr vekn et emrıne 

Maarif Şıir:vnnı toplantıya çağırmak lar. Hakkmdıı. tahkikat yapılrn~sın: 
1stanbulun iki parçası, adeta jki için yapılan faaliyet ilerlemiştir. 

!ayrı kıtadır: G!llata köprüsünü Sı • Bir sene evvel !ngiltereye yapılan 
'irat köprüsü kadar güçlükl~ geçenler yeni tesisat siparişlerinden sonra 

1- - -ı bi ur tahkika için hazırlıklar yapmaktadır. Maa- uzum goru en r mem saYiŞt 
rif Şurası şun· diye kadar ilk defa tın selameti namına veyahut a 1 

lıc.nilı aramızda eksile değil.. 150 bin liralık makine getirllmış ve . _Yeni Avukatlık Kanunu dünden 
' - · b 11 ..:ı hkik t sonun Maarif Vekili Merhum Mustafa Ne- muessır a erue ta ·a ın 

Eski Türkün, doğduğu, bilyüdn- bunlnnn montaj4.rıa başlanmıştır. ıtıbaren meriyete girmiştir. Kanu
lft, öldüğü üç memleket 1l\"8sına, en Getirilen makinelerle terkosta yeni nun bir maddesinde baro levhnlan
ıu birer vatan sığar! bir sevk fabrikası kurulmaktadır. nın ve avukatlık ücret tarüelerinin 

cati zamanında toplanmış ve o va- kadar Vekalet emrine alınır. ö ıe 
Memurin kanunu bu hususu ş 1 

Şimdi, nerdeyse mezanmın be- FabrDca i .. ı- verilen sipari . yapılması eski baronun inzibat mec 
~ şın son ı· · "ld'ğ' · in - · "b t l§fğinıiziıı sallantfıtı yerde kazdıraca- kı d 35 bin li lık bir ısıne verı ı ı ıç dun ınzı a mec 

iız.. smı_ a _ .ra. parça~ır lisi Baro reisi saylav Hasan Hnyri-
AbdtlDıamlclbı oha Uf yıllık veh- ve gumruğe ge~ır. Bugünlerde nin başkanlığında toplanmış ve ih

ıml, babalanmm o kadar olduklan gümrükten çıkanlacak ve montaj- zarf bazı kararlar almıştır. 

kit maarif t<'şkilatında ehemmiyetle 

karşılanan kararlar vermişti. Kül

tür Bakanı Saffet Ankan da Maarif 

Şurasının ;noksanlığını hissederek 

geçen sene Büyük Millet Meclisinde 

bu noksandan bahsetmiş ve bu sene 

içinde şUrayı toplantıya çağıracağı
nı bildirmiştL Aldığımız haberlere 

:Yere mıhlnmıı ki, Mqrutiyet ve lan yapılacaktır. İçtimadan sonra bir muharrirl
ICümhuriyet nesilleri bile, hıi1:\ iti • Yeni fabrika Hazirandan :itibaren miz baro reisini ziyaret etmiş. ken-
f)radın paslı çivilerini söküp kendisi- çalışmıya başlıyacak ve bu suretle disinden halkı ve avukatları claka- göre, ikinci Maarü Şurası Nisı:ında 

i memleket içerisine ve dl§:ınsına dar eden bazı sualler sormuştur. ilk toplantısını yapacaktır. 
jatamıyor. ~hre iki mtsll su verilebilecektir. Reis bu sualleri şöyle karşılamıştır. Maarif Şurası, Vekalet müsteşa-

Kendi kendbnhe, atanank. iti • Şımdiki halde şehre verilebilen su, - Yeni kanuna göre Rrkadaslann n, vekalet umumi müdürleri, tnlim 
r.:ı edelim: Boğaziçinin Anrııdolu •e günde 26 bin metre mfkAbıd1r. Yeni kayıtlan yenilenecektir. Bugünkü terbiye dakesi nzalan, vekalet umu-
llıuneJi kıyılannda bile ayak ba!'nıa- fabrika buna :llAve olarak 24 bin toplantımızda kendilerinden ayn 
.tığı lsk 1 l k d kt ml müfettişleri, mühim şehir~r ma mııı: e e er ne a ar Ç!> ur_ metre mikabı verecek ve bu suretle ayn mektup yazmak suretiyle bu 

Ba kadar ufuksm fnsanlann bir günlük ikt 
50 

bin . kanuna ve 460 sayılı eski avukatlık arif müdürl .. rf, lodemli otoriter pro-
fduygu ve dilşünce ~çevesi de pek m ar metre mı- kanununa göre avukatlığa mani bil' fcsör ve muallimlerle münasip gö-

ceniı olamaz. kabım bulacaktır. halleri olup olmadığının sorulması· Baro Reisi Hasan Hayri rülecek ilk tedrisat müfettişler.in-
.___. Mllşahede zftğftrtlftfOnftn neft • nıı karar verdik. den mürekkep olacak ve Maarif Ve-
~· değil midir ki, bir roınancımıı., ONIVERSlTEDE: Yeni kanuna göre y3pılacak staj raptedllınemq ücret varsa hfıkinı 
IL4'bd t ~ 1 • it rt d kili Saffet Ankanın riyasetinde top-

izah eder: t 
Madde 60 - Ecnebi memleke • 

)erdeki m~murlnrln vali, knrın;; 
kam ve :zahıtn amirleri w~uı:ntı 1• 
ti üzer\ne tnyinlcrindckı 11!~ 

• k•"' tevfikan mrnı;up oldukları 'Ve 
let emirlerine alınırlar. t1-

MaddP. sı; - Memuriyettnhı 
gası dolayio;iy)e açıkta katan Jll~ 
murlann. ilgamn vukubulduğU ~. 
ile onu miitrnkip olan ay ıarfln 

111 maaş ve tah<ıh;ntı fevkaHi<lcıöİ t•e~ 
olorak b11 müddetin hitamında tl9' 
rar hizrnt"te tayin kılınmarnıŞ daf 
yeni menmrivete tayinine k• )l

en son alrnı!I nlduğu maaş '116 t~Jit 
sisatı fe\'kaliidesinin nısfı "'611

1 
., 

ve son memuriyeti~ muadil 0 ıJ 
mak şartiylf' teklif olunan ye &
memuriyeti kııbuldee- istinkaf e 
tiği takdirde bu maaş da kesi!!:.-

'°'ı a ... n erme a ese n e, Yıl • üracaatlanrun şekil ve suretleri asgari tarifenin üç misline kadar 
~ız'la ı--..biiliyi teıetonıa konuştur • Dol!entlik lm+.11anı nı de ıesbit etmiş bulunuyoru7.. hükmedebilir." ıanacaktır. şura, gerek taıım ve ter- Bosforpalası Soyoll 
jda.. "3' İhzari mahiyette kanunun nsga- Yeni kanunun neşrindenberl bazı biye heyetinin, gerekse umwnt mü-

Ve yhıe, tan~ bir kalem, iki N +· 1 • A 1 ld rl - rfi . hakk d tıod . - r vuk ı b dürler heyetinin şimdiye kadar Hırsız Yakalandı [«enci, Bfiyükdnda çamların ·~ni~ e ICe eri n aJI 1 ucret ta esı ın a te ı · ere gayrımus un a at ar aroya tes-
d ., ·· • girişilmiştir. cll edilemiyeceklerini :ıannedcrek muhtelif tarihlerde verdik1erl ka- ft 

~·p;.kl~" b;.lan altınd~ sevl~irdi! İstanbul tlnlversitesi Edebiyat, Şimdiye kadar haftada bil' kere endişeye düştükleri için, baro reisi rarlara rağmen henüz Azami bir Amavutköyde yazın işleti~e~.ıtO" 
ır 8 namazı, ruyasıncfa Pey- tıp. ve iktısat fakülteleriyle Ankara irtima eden inzibat mecııs· i, bu ilı- muharririmizin bu husustaki kı k t 1 "B f Palas' ~ 

pmberi görünce: "Şefaat Ya Reım • -s son randıman elde edilemiyen tedrisat şın apa 1 an os or 
lallah!- diyeceğine, ca,.kınlıkJn• . .,S.._ hukuk fakültesine alınacak doçent- zart ve kanunun emrettiği munme- sualini de şöyle karşılamıştır: aml t 'f . li bir otel vnrr· 

,, ,. ,. - ... - l l ek 1 in h - B b d A progr annı ve umum maarı sıs- E eDd -
)"ahat Ya Rcsulallab!" diye niyaza ler için yapılan lisan imtihanı neti- e erin t emmü Ü iç ergun içti- - aromw: Türk arosu ur. • temimizi gözden geçirecektir. İleri b vv ak gun 
rvaran büyfık Türk yazıcısı Evlivll celeri tesbit edilmiş ve kazananların maa karar vermiştir.,, vukatlığımız Türk avukatlığıdır. azı evr mı a-

• B isi - t tarif • i h • D" ·ın t i in hi b" d- memleketler maarif teşkilat ve ted- ramak içm" otele 
Çelebiyi düşününfiz, bir de bugiinkü isimleri alakadar fakültelere bildi- aro re ' ucre esm n angı ın ve mı ye ç ç ır şey u- :r.·:--n .... lıciAKınaa tt:LKıxıerot: lJ1.41 .... ~ 
masabaC'I mnh • • • esasa göre hazırlanacağı sualine de ciinmemekteyim. Kanunun rawğı -- gıut:u v~ ... , - .. "hi-

:.-· amnnı ! rilmiştir. Bunlardan biri iktısat fa- :r- muş olan terbiyecilerimiz de şlırada bi kapıyı açtığı 
Bunun f çindir ki, 0 Uç yt1z yıl ev- _ . . şu cevabı vermiştir: maddi ve manevt evsafı haiz olan-

lftJki ciltler kitaJ>rl dükknulannda kültesı iktısat dersi için, biri edebi- "- Eskiden bir ücret tarifesi yok lan avukatlıktkan menetmiye im- hazır bulunacaklardır. zaman içerlsi-
lıalA yüksek fiyatlarla aranırken. bu yat fakültesi tarih şubesi orta za- tu. Yalnız kanuu haddi Azamiyi ta- kan yoktur.,. ŞUı-ada maarif teşkı1ftt !kanunu- nin altüst edil-
.. ' ................... .....,._ .............. ...,_ .... t.• ~ ---- "'•• " --·· t .. ~d,,<;a'!. 'bcuv '1 'Tticuttıit!a tmn ~:J d 'd - zd . n k mış olduğunu ·uç Yt ~11d dltler kese\dllt'tçı\ar· man ~nn ~--x~• ,._.,.. - -rw • 7 - -™ muz a yenı en go en geçırı ece , _ _ 
.da kiJo De satılıyOT. sine alınacaktır. Kazananlar, bu bat kabul etmişti. Yalnu: kanun vekil av\ıkat kayıtlıdır. Bunların yeni .1 ek gormuş ve etra-

d fakült 1 rd bire · ti ile milvekkil arasındaki ücrethı ser- levhaya ne kndannın gireceği inzi- ted:r.bat teşkillıtına ve_rl_ec veç- fa §Öyle bir gö1 ~ 
ta alaka ar e e e r mı - bestçe takdirini ve bunun rnukave- bat meclisinin son tetkikleri bitme- heye göre yeniden Buyük Millet Hırsı: 11 .._.t bir cin gölqesi açıklığüe çizilen kl ff ak - _._..t ,.... 

11Uuetlerind "k" k" ft ·· han daha geçfrece er, muvR leye raptım emreder. Mukaveleye den katı olarak anlaşılamıyacaktır. Meclisine bir teşkilat kanunu layi- gezdtrlnce anlamıştır k\ uı:ı ... ~1~ düm. P. ı ı es ·ıso a gor- olduklan takdirde fakülte kadrola- hası verilmesi hususu da müzakere penceresinden içeri giren bir Jıİ(blf 
Yerde. oturan kirpi gibi tor. nna ithal edileceklerdir. Ayrupaya Namık Kemal edilecektir. otelde terkos tesisatı namın• bO,.,. 

'top, ~eküRiz bir ihtiyardı. Ayak Kız Talebenin J --o-- ,ey bırakınam.J.1 bütün kul'ŞUıı ~ 
taadamdurdanı· Auz..uan boylu, ku~u ,.bir Askerlik Dersi Gidecek talebe htifali Bugün MOTEFERRIK :ı lan ve kapılann tokmakların• ~ 

. • ' sıra eıen ruzgar - oya kadar bütün madeni eŞY•Yl 
dan tıtreyer.l'k kadar incelip a- t!niversitede ~mdiye kadar erltek Denizbankın gemi inpiye ve ma- Büyük. vatanperver pir Namık y enicamiin Tamirine müştür. -"" 
flnmıf hırpani lataaUe kalem talebe haftada :iki, kız talebe hafta- kine mühendisi yetiştmnek üzere Kemalin ölümünün ellinci yıldönü- Otel sahı'bi vakadan derhal -~ 
gibi ince bacaklarını~ yansı da bir saat askerlik dersi görüyor- Avrupaya göndereceği Ortamektep mü münasebetiyle bugün S3at 14,30 40 Bin Lira tayı haberdar etmiştir. ~{.ıt 
::,;':~~ırakactalak kadar kısal du. Son gelen bir emir üzerine, kız mezunlan arasında açtığı lınWıanın da Güzel Sanatlar Akademisinde, i:kincl fUbe :ikinci kısım :aıeııı1Jfblt' 

-v ı ı pan onu Ue se • . . saat 18,30 da da üniversite konfe- Harcanacak -ve 
'f U bir ~Rla.n korkul~ğu. Bu a· talebe ~e haftada iki saat askekrlik neticesi belli olmuştur. Aş:ığıya rans salonunda ild ihtifal ynpıla- derhal faaliyete geçmişler. filo 
dam halı! brr aeale agır ağır Ku dersi gorecek, yalnız kamplara işti- isimlerini koyduğumuz 31 talebe, caktır. Ev:kat idaresi, elinde mevcırt tah- kaç saat sonra hırsızı yakalaY1P ot" 
ran okuyordu.. rak etmiyeceklerdir. bir sene müddetle Denizbankın fab- Güzel Sanatlar Akademisinde ya- sisatın 140 bin lirası ile bir çok ca- diıiyete getirmişlerdir. :a:ırsıı fdl'P 
Aya~ uslerımln lla.klaftığını rtkalannda staj görecekler ve staj- pılacak ihtüalde akademi sanat ta- mil . tamir işini tamamlamıştır. köyde oturan meşhur sabııcaJıl- 'i)j' 

'larke~ınc~ laik .. nizama aykın Evkafın Yeni Aı Ev1 rihi profesör:i Ahmet Hamdi Tar.· . enn . _ Kenandır. Müdirlyette bütün ~ ....... 
i8andıgı bır HllÇ uatünde yakalan da muvaffak olanlar Avrupaya gön- f d b-yük . . 'h Hır kısmında da tamırata henuz de- ~. 
maktan korktu ve •uıtu. Kimsesizleri iaşe etmek için evkaf. derilcceklerdir. pınar tara ın an u şaınn aya- il" ,..._ . k ilan 40 bin nnı itiraf etmiş ve henin 99 ..uli 

0 tı, eserleri ve edebi şahs"yeti hak- vam ed ıyor. U'\:rıye a uıı F 
Onl.ardan llzaklQftıktan ıon .. idaresinin Eyüpte yaptırdığı. yenı Fikret Erdfiek, Osman Bozkuş, Ya~ar kında bir konferans verilecek, tale- lira Yenicami:in tamirine tahsis e- mı~ olduğu 200 kilo kut'ŞU11 ~~· 

1'a düşünmeqe bafladım: Bu iki qhanenin inşaatı bir haftaya kadar sucu" Aziz Kaylan, Tacettin Tüztın, Ke- be tarafından şiirleri okunacaktır. dilecektir. Yalnız buradaki 'faaliye- bulunduğu mahalli haber . tsrıl!ııd' 
'insan inkılabın yıktığı viran bitecek ve burada hergun" ilti yüze ş h" T:" rı· tl · d t t' ab d :a:aındı mı •• • mal Çilli, Neslml Voskay, Arlf Gilrgtll, Aynca e 1r ıyatrosu n ıs erı e te Eminönü istimlSki tamamlandık· s ıcv ı esnasın a __ 

1 
V"' 711.ueıaese.nın altında kallnlf iki yakın fakire sıcak yemek dağıtıla- s ı· ·recı b h 1 · yar<fıw· 

b d Failn Sirman, Semih Aykoler, Nad Ak- Vatan ve i istı en azı sa nP. erı tan sonra başlanacaktır. Bu arada diğer bir arkadaşımn ~,.,wı' 
Lfarey ı. caktır. Aşhane kadrosu hazırlan- ...._ _ afal ahi il d ekl · 11ıeı--s .ı- d LJ- çal. Murat Mardin, .uısan Kuran, s inşacll m yette tems e ec er· lı bu icn yaptıx..m söyleıne51 ._u--

onra ".!J.' n ı~ .. fela.ketin m1ctır, bu ay ortalanna doğru faa- arka cephedeki saçaklarda esas y· 15• , .. !fi P"'" l k t b -· ..._ inal, HalOk Uluğ, l'uat Öz:men, Fikret dir d ak 1 her ,...,. 
memolde e _ ı~ın tenkd"uyuk bır ha- liyete g""'ecektir. .,:,,_ . ersit k f 1 d da değişiklik yapılacak, bilhassa mer- Hamdi e y a anmış -:,.wıi,ıç 
Y - d k -~ Erkman, Muammer Sayrov, Hakkı Aral, unıv e on erans sa onun a d' nl . . .

1 
. umi .• ver...,....... 

ır ugunu a ır e ece ae- * ş·.,,., k d t Ali N"h t T 1 d'g· er ıve ere yeni hır şekil verı ecektir. den müddeium lige ı;iyeye yül:selmbı degwillerdi. Evkaf. idar.eslnin ııı .. ane a- Haldun Hekimci, Namı! GQrcll, Sami Yü- oçen ı a ar an ve ı . .. . 
:ı:- rakolu dak k lık d ceı, Nejat Ataol,.ay, Seytı Gündüz, Hakkı profesörler tarafından Namık Kema Bu suretle 17 incı asır Türk mıma- dir. 

Nihayet daha yüksek seviye. ya tırn ğıı eEs kıafmezar arsası?. a ~ hl"l risinin bir şaheseri olan Yenicamün ==========:::;;: 
tleki bir ,.0 k insanlarda da hfilı:. P. aca v apartunanı ıç.ın Genan, Orhan Özkan, Celfıl Erol, Mahmut lin edebi şahsiyeti ve şiirleri ta ı 

' u pro3e h l ak d Yakınd ri ErcO.rnent Erdi- edı"'--ek, t ... lebe tar-~·-d..... ~ıirlcri bütün ihtişam ve güzelliği meydana H Jrı.. \./ Jrı.. mistik bir talıassürün izleri 3". azır anm ta ır. a ın- A~. Fah Parmaksız, MX .. w..uı ..... " çıkacaktır. T AKVIM f"'\. Y r 
finmemiş olmasına göre bu al. şaata geçilecektir. lek, Hll!eyin Tortop. okunacaktır. Ve 
damların uzlasmaz inanlarının 
'hala devam ettiği mulıakkaktı~ 

Böyle nld11ğı; halde onun ölii
nıünii isidi>ıee delik kundurala
n, ıef il ve at: ı·ücııtlarile bu pen 
eerelerin altına koşuyorlar. O
nun icin Kuran okllyorlardı. 

Bir Kamyon iki Tramvay Arasında Kaldı 

Bizim Atr.f itrke olan ıevgi ve 
rninnetimi::dPn dalıa tabii bir 
fCY olamnz. Günkü O en nikbi -
nimizin bir r.ok asırlardan ev • 
ııel tahakl.ukunu ummadığımız 
eaadetleri hi=c vermiştir. Hal. -
buld onlar! 
Şu lıalde brı iki 14efllin aşkım 

'bizimkilerden daha temiz ve 
'lıasbf bir attk olarak mı kabul e
dcreqiz '! · 
Gamlı ~rrrnu duvarlannı yer 

yer delen 'fiirıilk ışıklardan han
gisi a'tımlo yattığını tahmine 
ralıştıii1m1z insandaki teshir Şoför Abdullahın idaresindeki 
kuvvetine bu iki softadan daha 4234 numaralı kamyon Tophaneden 
luvvetli bir mi sal. bulunacağına Fındıklı istikametine giderken birisi 
Oıtimal vermiyorum. Beşikta~ diğeri Karaköy istikametin-

den gelen iki tramvay arasından geç
mek istemif, bunlardan birısine §id 
detle çarpmış ve ehemmiyetli suret 
te hasara ummıstır. 

Galatasaray Stad .. nın Temeli A tlldı 2 llkkônun 1938 

CUMA 
,s 

gası.rrı d 
12 lncl ay GUn: 31 1. ısr 
Arabi: 1357 :R:ın· Jf 
Şevval: 8 ikindt ıs oS 
Gilneş: 7 .08 - Öğle: J8 ,ı 
İkindi: 14.28 - Akş:ını: 11.so 
Yntsı: 18.19 - İmsAk: t1'I 

YURTTA HAVA VAZ11 _,, 
und,...,,J# 

Yeşilkl5y Meteoroloji l.stasY00 
,...,.,,.,.-~ 

yurdun rJI' nan malQmata gl5re hava rtndl .,. 
1 t>15Jgele .,... 

k~ları ve Orta Anado u tııı1utl0 

lutlu, diğer bölgelerinde eok cenllP fJ"' 
yeryer yağışlı r!lzgtırlar DoitU k lm•9 d 
ğusu Orta Anadoluda sakin 11 ~ 

• h flf it 
yerlerde mütehavvil olarak bll 

h va çolr '(1 , te esmiştir. f!ltnnbulda n ııt t.;' 
1rn ~.r sıı 

geçmiş rüzgtır sakin ka ı.,. -"" 
Galatasaray spor klübünün Meci -

diyeköyünde yaptıracağı stadın te -
mel atma merasimi dün bir çok da -
vetliler ve klüp idare heveti bulun -

duğu halde yapılmıştır. 
Temel atma merasiminde Çoban 

Mehmet kurban k ·§tir. Ve dün 
sabahtan itibaren laıımıstır. 

idi ::) .... "' 
hava tazyiki 783.2 milimetre e 1e." ,. 
en ,.Oksek, güneşte 41,1, gölged # 
en dOş&k ıo,ı nnttırat oıaral' 
•n.-•r+4.n 
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BUGON·j 
Gnsanın 
tçirdiği 
ti han 

~ 
caıq,.: Omer Rıza DOCRUL 
"'"llı! ~I a Başvekili M. D:ıladiye~ 
b· f:l'ev için tesbıt olanan giin

~ "lı•rkaç gün önce söylediği nutuk 
~ ~Utni grevin maddi vey1t ma
~ılıtı tçbir sebebi hulunmaılı~Anı, 
"• e!~n bu "siyasi suika.'lt,. kar~ı

~ egtlrniyeceğini anlatn·ı~, bu -
~ Fransız hükiımetinin varive

t~I anladığını şu sözlı'rll' i~ah 
ı: ''h• d" d"kt t•• , .. ,_ 'h • li h' .na ıse ı a or u~ 1.1 m -
k •r ekalliyet ile cümhıırip:tçi 
tasj arasında: Bir kuvvet öl -

tgİdir d · t• lı ., emış ı. 

:'ilmi grevin muvaffakıHt ;İ7. -

\ 'ii ~"rnası iizerine bir nutuk dn
~ 'Yen 1\1. Daladi:ve imtihanı 

11~İYetçi demokrasi~in kazım -

1 
U.ğunu ilan etmiş ve Fransız 

nln demokrasi şerefini koru -
~ 11 ilave etmiştir. 
ı .. ~•diyenin umumi grev fo}'ı(fü!i
"'"'lt ınetanetle hareket ettiği. ve 
>,•kamete uğratmak ic;h hc.-r l}C· 

,:ığı, her tedbiri aldığı ~üphe 
h eı. İhtimalki hükun•et Jıu ,~ 

~-ı. •reket etmemiş olsaydı, Fran
\' 

8 fazla zata ve ayrılıklara u~
--: b11 Yii.zdcn totaliter k lm§nla-
'- "ındaki mevkii bir nerece da
l'ltlırdı. Daladiye hükiımetinin 
ı._1li rnetanet, evvela, fabrika -
'lfal eden i§Çileri buralnrdan ~·
' I~, daha sonra birrok yerler
•l ••yi devam ettirmeğe muvnf
b~•kla, ve en nihayet g tcve rai 

~1- 1lltıetlerin birini de dtırdumıa
~ kendini göstermi~r. Bn su

iı'f'.r•nsa, bu sırada 5anayici bir 
~ e diişrnekten korunmu;t ve Da
~ .hükumeti ktlvvetlenmi~ bir 
\ 

1
le kornşularile anlaşmrık siya-
devanı imkanını bulmuştur. 

~ * \:~~t vaziyeti .. .%11 ... ~~· uır cephe· 
ı'\t •· v da maliye na:r.ın Reyno 
'n hazırlanan kararnamclc
\ nuni:retsizlikle ka 1lıanmı7 
~~~. llükftmet tarafından gö~
)e:etanet ve cesaret bu mem -

l •zliği gidercmcmış. :mcak bu 
)t 

111İYetsizliğin tehlikeli hir şe
lttahiyet almasına mini ol -

~)'~ 
~. 0nun hedefi, Fran"RYl iflls-
~tnak için fazla istih!'alc ~ev

)ijlt~~· Fakat kararnamefor, hü
u en aciz omuzlar-ı vüklc -

4e:e hunlara takat getirc~i:. er~k 
'-t"ı ~ede !;llllnnmaktaıl•r. fı:ç:le-
lıt llltıiyetsizliğe uğr:ıtnu ıi .,,n 
~ !içiler kendi partile.·:nin cl<-

te k'I . y • t• tıla)ı 1 etmesıne ragmcn u; ı · 
l~te ~t kanunlannm çiğncnm~
llet~ıyor, bilhassa bu h1.1rckctin 
'ih e anlaşmağa tarafta!' hnrid 
tfttı~et Uğurunda yapılmasım k1ıı-
~ 1Yorlar. 
~ "tııı 
lital\ •~ak bir orta yol f<'dakiirh· 

\ ~ ftınınara dağıtacak hir ~e -
~· tarııaıncleri tadil etmektir. 
~it 1 tııkdirde Fransada mu' afC:ı-

tecir1·ı . 'b. . ... il ını gı ı goruncn !Otı 

\ \i; daha ıniihim hadirrlcre yol 
lllukaddime tc§kil cJcı. 

* f~ede: 
~~ 
1ııtıltllri askerlik usuliiniin knhn
~İt l'tede sık sık ba})i!< mc,~.ınu 
~~ ~cslcdir. Diin de hu mesPlt• 
~.. 0 nu ulmus ve Lord Ander-
~'q;lirıascbetı; hiikunu~tirı nok
~tr a~ı izah etmiştir. lııgili7. lıii-
1tt .h 11 1l'ıına "Öre ı;imrtiıl}c hu 

ı r .. -
İtaJı ''"aç Y'>ktur. Fakat mcın-
~t t.dırıda kimlerin !tİ7.ml•linılen 
\tıl\ ?l'.<'ğini hilmck ıztirarmda

~ a~ "(' 1"
1n buna göre tcş1d1Ut :nı· 

il ı_ h=lrn koptuiYu zamon m<'<'· '{t.t)'k 
t 

1 kolavhkla t<?Sİ'\ eJilc-
~ . 

i~•hl 
~~ .. 

1 
ardan fn,..ııt~renİTı mc-r. -. ~r 't. 

ı' 11111 'gc doğru adım :uinn ill1r
~I 11'1•lıvor. 

tere . 
~ ,. nın müdafaa mcmlivet -"'"' . . ~ill h nış olduğu ve göniilliı sis-

1\ıllhi '' ll'ıesuliyctlcri ifova vetr· 
·ı· :tett · .: .. · . 
~ '"'e. t e . olmadığı :? 'l"' o.ııüne 
• ıı.11 .. 1 .. rıgıltcr.enin mcchnrı as-
., .. l .. u.n.. '-,.,,it u ııı;;abul etmek•<? g<'Cil{-

1111\ 1ttıe~rnek lazım gelir. Fuknt 
~ l'e le hgılterede göniillıi ıısulii 
~ L •dar 'h . 

ııtı ) . ı tıyaca kafi ~clmc-k-
> lli~'ll tızden bu mmlü dcğistir -
''-' ~ ~!ssolunmamalct'l idi. 

'-lıll eg~ştik~e berş1?yin d~ğiş-
10rınek ret'ektir. 

Yugoslavya 
20 Yaşında 

--0--

Dün Bütün Yugoslavyada 
Yirminci Ytldönümü 

Kutlulandı 
Belgrat, 1 (AA.) - Bütün Yugos-

lav gazeteleri, ilk sahüelerinı Yugos 
lav birliğinin 20 inci yıldönümüne 
töhsis etmekte ve ilk birincikanun 
1918 de ilan edilen birlik hakkında 
tarihi vesikalar neşretmektedirler • 

Gazeteler, kral ikinci Piyer il~, bir 
liği vücude getiren kral Aleksandrın 
ve kral birinci Piyerin resimlerini 
neşretmektedirler. 

Birlik bayramı münasebet!Je ~s
mi gazete bilhassa matbuat cürüm -
lerile diğer cürümler için geniş bir 
af kararnamesinin metnini dercet -
mektedir. 

Belgrat, 1 (A.A.) - Avala ajansı 
bildiriyor: 

Gazeteler, ecnebi matbuatında ve 
bilhassa Italyan ve Alman gazetele
rinde Yugoslavyanın milli bayramı 
münasebetile çıkan hararetli yazıları 
iktibas etmektedirler. 

Bu sabah gerek Belgrattıı gerek -
se Zağrepte ve Lijubljana'd:ı çıkan 
bütün gazeteler ilk sahifelerini Yu • 
goslavyanın 20 inci yıldönümüne tah 
sis etmekte ve başmakalelcrinde 1 
ilkkanun tarihinin manasını tebarüz 
ettirmektedirler. 

Vreme gazetesi bilhassa şöyle yaz 
maktadır: 

"Genç Yugoslavya bugün rüşdünü 
tesit ediyor. Çünkü yirmi yaşına gir
miştir. Bütün bir asır kasırgalara gö 
ğüs gererek yükselmiş ve kuvvetini 
tasdik ettirmiştir. Yugoslavya, hayal 
sahasından çıkmıştır. Diplomatların 

vücude getirdiği bir eser de değil -
dir. Bugün büyük şövalye lttala: "Ra 
hat uyu, Yu~oslavya büyüktür,, söz
ıermı soynyebııırız . ., 

Polonya gazete1erinin 
ne,riyah 

Varşova, 1 (A.A.) - Yugoslav bir 

liğinin 20 inci yıldönümü münasebe
tile matbuat, bu memleket zimam -
darlarının Yugoslavya siyasetinin is

tiklalini ve Yugoslavyanın millet • 
ler ailesinde gittikçe büyüyen bir o
torite sahibi olmasını temin ettikle

rini yazmaktadır. 

Yarı resmi gazeta Polska, Polonya 
ile Yugoslavyayı birleştiren bağların 
sağlamlığını tebarüz ettirmektedir. 

Tramvay ve Tüne' 
Şirketleri Satın 

Ahnıyor 
Ankara, 1 (TAN Muhabirinden)

Tramvay, tünel ve hava gazi şirket
lerinin murahhasları Bay Dobarsi ve 
Kleren bugün Ankaraya geldiler ve 
öğleden sonra Nafıa Vekaletinrle ilk 
temaslarını yaptılar ve salahiyctna
melerini ibraz ettiler. Müzakereler 
süratle neticelendirilecek ve bu şir
ketlerin yılbaşına kadar satın alın
masına çalışılacaktır. 

lı Bankas• Piyango 
ikramiyesini Kazananlar 
Ankara 7 iA A.) - Türkiye İş ban 

kasının kun-:1'.'Dr~lı ve kumöarasız ca
ri hesaplar arasında tertip eylediği 
ikramiye pi.amnm birlncikanun keşi 
desi bugün b:ınr.a umum merkezin -
de ve noter huzurunda yapılmıştır. 

İstanbulra R"fl71 hesap numarah 
Bn. Atiye 1000 lira, Ankarada 4643 

bay Sabite son, Mersinde 3383 Ali, 
Ankarada 271B Remzi. !zmirde 
19369 bayan Emineye, · İstanbulda 
21620 baya:ı P.iisnüye, İstanbulda 
74602 Nazırn, Kayseride 3515 Hilmi
ye ellişer ı•r<lhk ikramiyeler isabet 
etmiştir. Bu kesidede ayrıca 150 ve 
125 şer lirıı k&ıananlar da vardır. 

Yeni Bir Uçuş !lekoru 
Nevyork, 1 (A.A.) - Gene pilot 

John Jones, 50 bt>ygır kuvvetınde bir 
motörü olan ufak bir tayyare ile :iO 
buçuk saatte merhalesiz L0s Ange -
lesden Nevyorka uçarak bir uçuş re
koru kırmıştır. Bu seyahat esnasın
da tayyare 30 dolarlık benzin yak -
mış ve 2785 mil uzunıuğunda bir 
mesafeyi katetmiştir. 

TAK 

Fransa Hükumet inin Muvaff akıyeti 

Grevin Akim Kalması 
Fransayı Zengin Ediyor 
Baıvekil Parlamentoyu Topluyor ve Parlamentonun, 
HükGmeti lskata Teıebbüs Etmiyeceği Tahmin Ediliyor 
Paris, 1 (A. A.) - Başvekil Dala \ve seyyar kuvvetler araıında bir ta-

d\ye gelecek perşembe guntl parla - kun müsademeler vukubulmuştur. 
mentoyu toplamağa kaı-nr venniştir. Daladiye hükumetinin greve kar
Bilhassa sol partiler bir muddetten- ~ aldığı vaziyet ve kazandı~ı mu
beri parlamentoyu toplamak lüzumu vaffakiyet Fransaya altının avdetine 
üzerinde ısrar ediyorlardı. M. Dala- sebep olmuş ve bugün Fransaya 9 
diye bu suretle bunları dıı tatmin et milyon kadar altın gelJY\l~tir. Frank 
miş oluyor. Hükumet, wnumi grev- iJe sterlin de dolara karşı bir hayli 
den milli müzahereti kazanarak çık- kuvvetlenmiş bulunuyor. Dün tevkif 
mış olduğuna ve kuvvetlenmiş ola • olunan 430 kişiden ancal. elli kişi ba
rak çıktığına inanmakta ve parlA • pishanede kalacaktır. Nlste ıı;inema 
mentonun kabineyi Jüşünr.ege t<'şeb amelesinden 120 kig:i mahkemeye 
büs etmiyeceğini sanmaktadır sevkolunmuştur. 

Dünkü greve işt!rak eden amele Alınan matbuatı Daladiyenin tJ -

cezaya çarpılmaktadır. r'abrıkalarda mmnt greve karşı kazandığı muvaf

çalışan amele, yeniden mulı:aveleler fakiyetten memnundur. Be,.llner Ta
yaparak işe başlıyacaklardı.r. Valen- geblat grev mürettiplerinin Yahudi 
siyende 800 amele, işlerinden atıl -
mışlar, 25,000 amele işe başlamışlar- ve Bolşevik olduklarını soyledikten 

l sonra Daladyenin lruvetli vaziyeti dır. Valensiyende mahkem~ 6 11me e-
yi 3 ay hapse mahkum etmiştir. Ba 
Z1 yerlerde bugün amele u~ zabıta 

Urfa Civarmcla 
Şiddetli Yağmurlardan 

44 Kiti Boğuldu 
Urfa, (Tan muhabirinden) - Şld· 

detli yağmurlardan hasıl olan seller. 
Tektek dağından bütün ovaya yayıl 
mış, davarları, çadırları götürmüş • 
tür. 44 vatandapıı seller alt:ında ka
larak boğulmuştur. Bo~uıanlardon 
yirmı S(!RUlntn ces"'u bulı.pnmuş • 
tur. Fel8ketzedelere yardır?' için der 
hal tedbir alınmıştır. Harran kazası 
içinde Kocar istasyonunun 1 ~ kilo • 
metre şimalinde bulunan hiıdisc ye
rine Urfadan bir yardım heyeti ~ön
derilmiştir. 

Diyarbakırda Bir 
Zelzele Oldu 

Ankara, 1 (TAN) - Diyarbakırın 

Hani nahiyesinde bugün öğleye d?ğ
ru şiddetli bir zelzele olm•ış, fakat 
zarar yapmamıştır. 

Cezayirde Tuğyan Oldu 
Faris, 1 (A.A.) - Şiddetle yağan 

yağmurlar, Cezayir, civannrln tu~ · 
yanlar ve mühim hasarat husule ge
tirmişlerdir. Cezayir şehri civannda 
bir ev yıkılmış ve bUtün }:\ir aile al
tında kalmıştır. 

Bir Kaza Neticesinde 
30 Çocuk Öldü 

Nevyork, 1 (Hususi) - Utah eya

letinde korkunç bir kaza cılmu~tur. 

Bir kasırga arasında 30 çoı~ıık taşı

yan bir otobüs bir trenle ca!'pışmış 
ve 30 çocuk feci şartlar içinde öl -

müştür. 

. lrlandada Bir Hadise 
Londra, 1 (A.A.) - Serb'?st dev

let ile şimali Irlanda hucbdu ustün

de bulunan gümriik bina\arından ba 
zıları dün dinamitle tah!"ib edilmiş • 
tir. Bu suikastler .infilakların ayni 
zamanda vukubulmasını •er.ıin ede -
cek şekilde büyük bir dilı:kat1 P. lıar.ır

lanmıştır. Evvelce telefon te11eri de 

kesilmiştir. 

--<>-
Transilvanya ilhal'ının 

Ylldönümü 
Bükreş, 1 (A.A.) - Guet~ler, 

Transilvanyanın Rumanya)·a ilhakı -
kının 20 inci yıldönümıluü tcsıd et
mektedirler. 

--<>- . 
Fransızlar No..Veçlerle 

Karıılaııyor 

dolayısile komşuluk anla,rnalannm 
kolaylıkla başanlacağmı yBZlyor. 

Faıist Parlamento
sundaki Hadisenin 

Akislert 
Roma, 1 (A.A) - ParM.mentomm 

dünkü içtimaı hakkında tefsirlerde 
bulunan gazeteler bilhassa Kont Ci
ano taralından söylenen nutkun, İ
talyan milletinin yeni emellerinden 
bahseden kısmı heyecanlı tezahüra
ta vesile olduğu sırada bazı dinleyici 
gruplannın ayağa kalkarak: "Tunus, 
Cibuti, Korsika." diye bağırımı ol
duklannı ehemmiyeile kaydetmekte 
dir1er. 

Gazeteler, meclis reisinin müker
reren çıngırağı çalmasına rağmen 

bu sadalann devam ettiğini J.l.ive et
mektedirler. 

F ra•nz gazetelerinin 
tefsirleri 

Paris, 1 (Hususi) - Faşist İtalya 
Parlamentosunun dünkü toplantısı 

esnasında Kont Cianonun "Siyaseti
mizde halkın arzusundan mülhem olu 
yoruz,, demesi üzerine d:ıtleyicilerin 
"Tunus, Korsilı:a, Nis,. diye ve hepsi 
Fransaya ait yerlerden bahsetmele
ri bütün Fransız gazeteleri tarafın
dan kaydolunmaktadır. Fransız ga
zetelerine göre hadise mürettep ol
masaydı, mümkün değil, vuku bul
mazdı. Fransız ga7.etelerinin bir kıs
mı da hadisenin dahilii istihliık için 
hazırlandığını söylemektedir. 

Büyük F Qfİ•t ~ eclisi 
toplandı 

Roma, 1 (A.A.) - Büyük faşist 

meclisi evvelki akşam Mussolininin 

riyasetinde toplanmıştır. Meclis ge -

çende Italya krallığı arazisine ilhak 
edilen Libyanın dört eyaleti hakkı.n

daki kanun layihasını tetkik etmiş, 

bundan sonra bu eyaletlerde doğan 
müslümanların vatandaşlığı mesele
sile meşgul olmuştur .. 

Kanun layihasında bu eyaletlerde 
doğan Libyalı müslümanların 18 ya
şını bitirdikleri zaman, istedikleri 
takdirde, hususi bir vatandaşlık hak 
kl ihraz edebilecekleri kaydedilmek
tedir. Bu vatandaşlaşlık abzı asker 
nizamnameleri mucıbince kendileri· 
ne silah taşımak, müslüman faşist te
şekküllerine kaydedilmek ve Libya 
kıtalarında hizmet etmek üzere as -
kerlik mesleğine iirmek haklarını 
vermektedir. 

Büyük faşist meclisi celsede hazır 
bulunan general Balboya 20.000 köy 
lünün Libyaya naklini muvafhkıyet 
le başardığından dolayı teşekkür et
miştir. 

Çek - Fransız milli takımları ma- 9 uncu Yerll Mallar 
çının Çek federasyonunun bir rrıek- Haftası 

tubu üzerine şüpheli bir '\!aziyete Ankara ı (TAN Muhıbirinden)-
girdiğini yazmıştık. Fransızlar bu ' ,, 

11 
h ft 

maçın akim kalması üzerine 22 ıı;on- Do~u~~cu yerw ma. ar ~ ast ayın 
kanun tarihinde Norveç milli takı- on ikisinde Başvekıl Celal Bayann 
mmı Parise davet etmiştir. bir nutku ile aÇ'llacaktır. 

Romarigadaki 
Karışıklıklar 

--0--

:tfflfK. 
Vicdan! 
Nerelerdesin! 

Yaz.an: B. FELEK 

Çernovlçte Yangın Çıkh, Çoeulduj'umda bizim mahalle 
h dl E ıaıd komşulanmızdan birinin evinde bir 

Birçok Yo U m besleme vardı: Adı Virdand.ı. 
Yandı Bu ismi ona Jrim koymuş, neden 

Bükref 1 (Jlususi) - Rumanya hi1 koymut? Vi,·danın ileride uğrayaea
k<lmeti intizam~lığı bertaraf etmek iı akibetleri tahmin ederek mi? Yok 
için şiddetli ve kati tedbirler almıfhr sa dile kolay ve Irulağa rahat diye 
Ortalıkta hiç bir kanşıklığa imkan mi? Onu bilmem. Yalnız hila hatı
verilmiyec~lrtir. Çemoviçde ilci kişi n.mdad.ır. Bu besleme kızcağız ara .; 
tevkif olunml<ştur. Başka bir ~hir • da bir evden sıvışır ya bir komşuya, 
de, Yahudil?T Rumence konuşmağa ya bakkala &iderek ortadan 
davet olunm·ışl.ar, aksi takdirde Ru- kaybolurdu O zaman ev sahibi ava
men vatandr.~hn sayılamıyacaklan zı çıktığı kadar bağırırdı: 
kendilerine anhtıbnıştır. _ Vicdan! Nerelerdesin? 
Bükreş 1 ( .t\ A.) - Suceva eyaleti Ve bir miiddet böyle bağırdıktan 

valiliğinin bir tebliğine göre, 29 te~ sonra Vicdan ayni zamanda bu kaça
rinisaniyi 30 te~isaniye bağlayan maktan memnun. yiyeceği saparna -
gece esnasınJa Cernuutzi şehrinde dan da meyıu, iki zıt duygu arasında 
dokuz yangtn çJmUş ve iki yahudi eve cirer, ve: aradan bir kaç dakika 
havrası, ilci fllbnka ve beş yahudi e- reçer reçmeı meserretten olmadıp 
vi yanmıştır Y ımgını çıkaranlann muhakkak olan bir takım feryatlar 
büyük bir kıo;mı yakalanmıştr. Bun- işitilirdi. 
1ann arasında ~ki Demir Muhafız o Zanıandanbni kim vicdand .. 
teşkilatına men.sup Bisartchuk kar - bahsetse derhal bu anlattığım sahne 
deşler de varclır Hepsi suçlarını tam hatırıma reliı . 
surette itiraf etmişlerdir. * 

Bükreş, 1 (A.A.) - Cluj üniversi Çarpda ah, veriş oluyor. Seyyı1r 
tesi rektörüne karşı yapılan suikas- satıcı ile mü~teri arasında bir muha
tin faillerinden birisi yakalanmıştır. 
Bu, Franeu isminde demir muhafız 
teşkilatına men.sup bir gençtir. 

Beı Devlet Murah
haslan Y ahucli işini 

Konuıacaklar 
Londra, 1 (Husus!) - Yahudi mü

hacereti meselesini konuıan 32 dev
leti temsil etmek üzere sa;ilen be§ 
devlet murahhasları yann toplana • 
caklardır. Bu devletler İngilkre, A
merika, Fransa, Hollanda v~ Brezil
yadır. Murahhaslar vaziyetJ tetkik 
ettikten sonra icap ederse 32 devleti 
de tekrar toplanınağa davet edecek
lerdir. 

Paris, 1 (Rususn - Alıl'an sefa
reti katibi Fon Rat'ı öldüren Lehli 
genç bugün mahkeme h.ı7!Uruna çık
mış ve ifadesinde Yahudı'erin uğra
dıkları tazyikleri rüyada görerek 
müthiş klbuslar geçirdiğini, hadise 
günü bir otomaton gibi hareket etti
ğini. ömründe ilk defa rovelver kul
landığını ve ilk defa Fon Rat'ı öldür 
düğünü söylemiştir. 

Nevyork, 1 (Hususi) -- Lima kon
feransına iştirak edeceıt oian muhte 
lif devletlerin murahhac;!a\1,nın Pa -
namada tesadüfen buluşn alan esna
sında Amerika hariciye nazın Hull, 
konferansın dünya sulhu davaıııına 

mühim surette yardım l:trrıesi temen 
ni~inde bulunmuştur. 

Yahudi mesel~inin d'? Limada 
müzakere edileceği ogrenilrr.e.ktedir. 

Polonyada Mason 
Localarına Ait Emlake 

Vazıyet Edildi 
Varşova. 1 (A.A.) - Son zaman -

larda neşredilen bir kararname tat -
bik edilerek Varşovada ve Polonya
nın başlıca şehirlerinde bulunan ma
son localarına ait emlake vu:'ıyed e
dilmiştir. Bu localann azasının bü -
yük bir kısmı Yahudi idi. 

Eski lnqiliz Hariciye 
Nazırı Edenin Amerika 

Seyahati 
Londra. l (Hususi) - I,., ... dlar ka

marasında Mister F..den'ın Amerikıı -
ya yapacağı seyahatten bahseden 
Lord Halifaks. Mister Eden'ir. 1ngil
tere hükumetinin riza ve t.lcwihı ile 
seyahat ettiğini ve onun aradA te
maslar tesisi yolunda muhirrı hizmet 
ler ifa edeceğinin şüphe götümıiye -
ceğini söylemiştir. 

--nı---

lnCJfltere, Burqos 
HükOmetinl 

Protesto Etti 
Londra, 1 (A.A.) - Ba!;Vekil 

Chamberlain. Avam kamaras·nda be 
yanatta bulunarak Londra hükıime -
tinin protestosu üzerine B•ırgoııı ma
kamlarının İngiltereye Rumanyaya 
bu~dayı taşıyan İngiliz varur)arına 
yanlışlıkla vaz'ıyed edildiğini bildir
diklerini söylemiştir. 

Başvekil. f ngilt~re hük\ımetinin 
bu vapurlann serbest bırakılması i
çin yeni bir protesto notası g;inder
rni§ olduğunu ilive etmiştir. 

vere: 
- Kaça nrrlin kavunu? 
- zs kul'llfo 
- PahalL 
- Sen de 'ftl'. 

- Yedi hu~uk. 
- Sende bi~ 'icdan yok mu yaha.'l' 
- Ya sende? 

* Tramvayda kalabalık var. S~an :. 
lık ıskarça halinde. Buna rafmea 
bir densiz hr.rif zorlayarak giriyor. 
İçeriden bir;ı;i: 

Yahu! Yer yok! Zorlamayın W 
diyecek olu·yor. Yeni gelen hemen 
cevap veriyol': 

- İki saıdtir ayakta bekli~ 
Hiç vicdan kalmadı mı 1 

* Bit maçtan çllulıyor. Ta.kmılu a-
fır sıfıra ber:ıhcre kalmışlar, Mftfte
riler içinde memnun olmayanlar Yar. 
Birisi ötekine. 

- Yahu' Rir lira para verdik. Bir 
gol göremedik. Bu adamların hiç te 
vicdanı yokmnş be! 

* Kahvede bir boı bardak ISntlnde 
vüzü takatsizlikten buruşuk birisi 
. .. lü • soy yor: 

- Nedir hn ~117.ozlann hafi! Bir 
buçuk çorba kaşığı kekl'enısl su 
beş kuruşa. 

- Vicdan kalmadı ki. 
- Doğru Lirader. 

* - Dün BP;\"O~luna çıkmışhm. bd 
kadın gördii~. Kardeş, saç mı? Mısır 
püskülü mü. a<:ık san sırmalı mı bel· 
Ji değil. Nasıl da boyuyorlar yaba? 

- Sorma' Ren de görüyorum. A
sıl rengini bulabilene aşkolsun. 

- Vicdı-rı neredesin. desene 
Ve böylece- herkes galiba Vicdam 

arıyor. Lakin !1\ndığımız Vicdanı de
ğil, bizim e~ki mahallemizdeki bes
leme kızı. 

. 
Refslcümhur ismet lnönli 

ve Refika51 Reylerini 
Kullandılar 

Ankara, l (Tan muhabirinden) -
Merkez umumi meclis seçimi yapıl
dı. Merkez kaza seçimine mıintehib1 
sani sıfatile Reisictimhurunıuz lsmet 
İnönü ile refikalan Bayan İsmet İ· 
nönü öğleden evvel belediyeye ge -
)erek reylerini kullandılRr. Ankara 
vilayeti ve kazalarında seçim akşa • 
ma kadar tamamlandı. 

Yeni Telefon 
Talimatnamesi 

Ankara 1 iT ı\N) - İstanbul tele
fon aboneleril'!il' riayete mecbur ol • 
dukları hükümleri havi olmak üzere 
hazırlanan Y"'ni talimatname heyeti 
vekilece k:ıbııl <>dilmiştir. 

TalimatnR:nPye göre halen mevcut 
olan telelonl:ınn atiye müteallik bi
lumum huıı;usJım bu talimatname hü 
kümlerine taoidir. 

Şehir telcforıu şebekesi ile alakalı 
hususi santraU:ınnda çalışan maki -
nist ve memurlar aranan şartları ha
iz olduklarına da!r telefon id&resin -
den bir vrsika almıya tabi tutula -
caklardır. · 
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lVl.alıkemelerde 
DENiZ VE LIMANDAı 

Bir Aşk Dava.ı Karagümrük Cinayeti 
Faifi Yakaf andı 

Denizbank Kooperatifi 
Çalı§mıya Ba§ladı 

adm Ceza ve 
Denizyollan işletmesi kooperatif 

tfrketi, Denizbankm himayesi nltwa 
alınarak ismi değiştirilmiş ve Deniz 
'oank kooperatif şirketi n:u:ıırı al -
tnıftır. Kooperatife bir aylık maaşı
uuı yüzde 75 i nisbetinde or+nk ola -
cak memurlar, maaşın ayda yüzde 
3,75 ini vererek iştirak sP.rmayeleri
tıi 20 ayda ödiyeceklerdir. 

• 
Tazminat istiyor Cesedi Yangın Yerinde 

Bulunan Yusuf 120 Kuruı 
l~in Öldürülmüı 

Erkek "Ne isterseniz Y apnnz, Hiçbiı 
Söyfiyeceğim Yok" Diyor 

Kooperatif, Azasının het' tüılü ih
tiyacını temin edecek ve kredi ile 
mal verecektir. 

Şilenin Ağova köyünde Am 1mnbı 
de bir genç Hamide ismindeki bir la
ıZl yaralamak suçuyla ceza mahke -
JJllesinde muhakeme edilmektedir. 

Dün mahkeme salonunda davacı 
~rinde köylü Hamide vardı. Başı
ına beyaz bir yemeni dolamıştL Aya
ığıııda kırmızı köy şalvarı, san ayak 
;kabı vardı. 17 yaşlarında dal gibi in
ıee bir kız. 

Jandarmalarm tevkifhaneden ge
't1rdikleri rençber Aziz de Hamidenin 
o-aşıt idL Ve yakışıklı bir gençti. 

Hamide ile Aziz koyun otlatırken 
!bir gilıı bir pınar başında oturmuş -
lar, dereden tepeden konuşurlarken 
gönüllerini biribırlerine kaptırmış • 
nar, ve biribirlerine söz vermişler: 
!Evleneceklermiş. Bu arada bir baş -
fka delikanlı Hamideyi babasından is 
'temiş. Hamide de, babasının beğen
diği delikanlı ile evlenmeye karar 
vermiş, nişan ve sonra da nikfilı ya-

. !Pılmış -

işte bu sırada Aziz m1Str tarlaSJn
dan dönen Hamidenin önüne çıka -
rak saldırmasmı çekmiş ve yarala -
mıştır. Bundan sonra da ortadan kay 
bolmuı ve bulunamamıştır. Jandar
ma Omer onbaşı bir gün Azizi Akça 
ova köyünün yolunda çalışırken ya
kalıyarak müddeiumumiliğe tesiim 
etmiştir. Işte dün bu davaya devam 
edilmiştir. 

Mahkemede isttnabe !Uretile din -
lenen Hasan ve Idr.isln şehadetleri 
okunmuş, reis duruşmanın bittiğini 

s~yliyerek her iki tarafa son sözleri

ni söylemeleri için mü aade etmiş -

tir .. Suçlu boynunu bpkcrek: 

- Hiç bir diyeceğim yok. Demiş, 
Hamide ise: 

- Buna ceza veriniz. Hem hapiste 
yatsın, hem de bana tazminat ver
sin. demiştir. Müddeiumumi dosya -
yı tetkike istemiş, muhakeme bunun 
için başka bir güne bırakılmıştır. 

Katil Abclülvahi! 

Gümrük Ba§müdürü 
Ankara da 

Gümrük başmüdürü Mustafa A
nıl, evvelki aksam Ankaraya gitmiş
tir. Başmüdürün, münhdl buh:nan 
gümrük teftiş heyeti rcıslif;;ı c tayin 
edileceği söyleniyor. * Denizbankın şehir postaların
da kış tarifesinin tatbikıne d ~ndcn 
itibaren başlanmıştır. 

POLiSTE: 

Bir Muşamba 
Fabrikası Yandı 

Dün gece Hasköyde oturan Davi
din mutasarrıf ve Şükrünün istica

Bundan takriben 5 ay evvel Ka- nnda bulunan muşamba fabrik:ısm
ragümri!kteki yangın yerlerinden bi- da bil' yangın çıkmış, fabrika tama
risinde 18 yaşında bir genç sopa ile men yandıktan sonra itfaiye tarafın 
ba~ından yaralı olarak bulunmuş ve dan söndürülmüştür. Vaktin geç ol
kaldırıldıgı Cerrahpaşa hastanesin - ması münasebetiyle yangının ne su
de ölmü tür. O zaman yapılan zabıta retle çıktığı dün geç vakte kadar 
tahkikatı neticesinde maktulün Ga - yapılan tahkikata rağmen anlıışıla-

B• i 1 ı t da seyyar sı·mı'tçilik yapan Yu - mamıştır. Zabıta tahkikata devam et ır Surl• Hap shaneye Sar1yerde Niıan ısını a a mektedı·. 3 
suf Seven olduğu anlaşıldığı gibi ka- .. 

Götürülürken Apandisite Vuran Genç MahkOm tilin de Fatihte Atatürk caddesinde Bir Adam Apartımandan 
Tutuldu Oldu D 

mandıracı Salibin ahırlarında otu • Ü§tii 
Mehmet Ruşen ısmınde bir deD • Asliye :!kinci ceza mahkemesi tıç Beyoğlunda Lamartin caddesinde 

kanlı kom~mrnna hakaret etti~ için sene evvel Sarıyerde Hamdi Paşa ko ran araba sürücüsü Gelibolulu Ab -
-:ı--- 6• bir apartımanda çalışan Osman ikin bir mahkeme tarafından on beş gun- nısunda nişanlw Belkisi tabanca ile dülvahit olduğu tesbit edilmiştL O ek b .a--

ci kattan aşağı düşer aşııılUU• ya hapse mahkfun olm~ dün de .__ vuran lbrahim hakkındaki davayı zamandanberi Istanbulun her tara -
~- ralanmıştır. 

kalanarak ilamat müddeiumumiliği - dün neticelendirmişf'ır. Mahkeme ilk fında şiddetle takip edildiği halde bir K 
• m: dilek ız Bir Motosiklet azası 

De getirilmiştir. defa işte bir ted~rsız ve . ats türlü ele geçıniyen Abdülvahit niıia Muzafferin idaresindeki 326 numa 
Hapfsaneye gönderilmek tizıere ad ı lik suçu göreme ıği için suçlu hak - d" . t - d- l" ;;.,-; . t ralı motosiklet Fatihten ca~keu o 

lnye jandarma nezarethanesine konu- · kında beraet karan vermiştL Temyiz yet un emnıye mu ur u6 .... emaye ~ 
k is · Al" taraf dan- cı"varda oturan belediyede hademe ilan mahkfunda birdenbire gayritabii mahkemesi kurşunun seyri, morg ra masası om erı ışan m 

Basana çarparak bacağından yara -lıaller görülmüş ve tabibiadil Enver poru ve suçlunun ikran nazarı itiba- yakalanmıştır. 
'Karan tarafından muayene edilmiş- re alınmadığı için bu karan bozmuş Katil, cina eti müteakip bir kolayJ lamıştır. 
ıtlr. )lelu11ı9' .a..,ınılı ap ..... , .._ .._. ••• , .... - ~ ıa ..... umu "T1r7 nı u up a o uya geçmiş ve dôrt tr :A 
zı görüldüğü için derhal bir hastane- mu! ve morg müdürü profesör Saim ay kadar şurada burada dolaştıktan Makineye Kaptırdı 
;re nakline lüzum gösterilmiştir. Aliyi de §Shit olarak dinlemiştir. Sa- Beyoğlunda bir nikelaj fabrikasın 

hn Ali şöyle şehadet etmiştir: sonra artık suçunun unutulduğuna da çalışan Akrabat burnunu maklne-

Bir Kumarbaz 
Mahkum Oldu 

Kemal isminde bir genç dün uzun 
çarşıda sokak ortasında zarla kumar 
oynatırken yakalanmıştır. Sultanah-

• rnet üçüncü sulh ceza mahkemesi bu 
iddiayı tetkik etmi§. Kemalin su
ÇUnu sabit gördüğü için kendisine 50 
lira para ve 5 gun hapis cezası ver
miştir. 

Bir Cinayet Davası 
Sona Erdi 

- Raporum doğrudur. Raporuma zahip olarak üç gün evvel Istanbu- ye kaptırarak yaralanmış tedavi altı 
DAve edecek bir §CY'im yoktur. Bel- la gelmiş ve hamallık ederek çalış- na alınmıştır. 
kisin sağ elile bu işi yapmasına im- mağa başlamıştır. Dün başka bir iş --ı::ıı=======--==:s=:==-==-== 
kln yoktur. Solak ise yapabilir. Ben için Feriköy taraflarına giden Komi- YENİ NEŞRIY AT: 
dosyayı tetkik ettim. Solak olduğu ser Alişan bir tütüncü dükkanı ö - HAYVANLAR ALEM!_ Çocuklara ft 

hakkında bir kayda rastlamadım. Ya nünde duran Abdülvahide rastla - ötretmenlere mahsus en iyi eserleri yaz.
ranm krokisini mahkemeye veriyo- d mnkla tanınmış olan Naime Halldin bo
rum. Bunun, yanında oturan başka mış ve kendisini hiç görmemiş ol u- yOk bir çalışma mahsulQ olan bu bQy(lk 

birisi tarafından yapılması ihtimali ğu halde onu evvelce gördüğü res • kitap, Ahmet Halit Kitabevi tarafından 
de vardır. minden tanıyarak karakola gelmesi- basılmıştır. Kitapta 350 hayvandan bah-

Bundan sonra müddeiumumt sal!- ni söylemiştir. sedilmlş. bir çoğu ttnkll olmak Oı.cre 450 

k resim konmuştur. 
hfyet meselesini mevzuu bahsedere Abdülvahit yakayı ele vermek ü- KANSER BULAŞIR MI? - Openıtlrr 
davaya ağır ceza mahkemesinin bak- zere olduğunu görünce kaçmak iste- Cemil Topuzlunun bu mOhlm eseri kan-
masını ileri sürmüş fakat mahkeme ser hakkında eok değerli bilgiler vermek-
bu talebi reddetmiştir. Müddeiumu - miş, fakat muvaffak olamamıştır. tcdfr. Ahmet Halit Kitabevi tarahndan 

Geçen sene Ağovada metresi Seli- Dolft..·ca emniyet müdürlüğüne nesredllmlştlr. 
__,. ·ıd- si mf son celsede suçluya tedbirsizlik o•.. DOST KAZANl\'l'AK VE İNSANLAR -.,ı 0 

uren Yunusun muhakeme ve dikkatsizlik suçundan dolayı ce- getirilen Abdülvahit suçunu itiraf et 
d 0ZERİNDE TESİR YAPMAK - BQttın 

ne un atır ceza mahkemesinde de- ı:a verilmesini istemiştL Mahkeme miş, Yusufu parasını almak için öl- dOnynda bQyQk blr ~hret kaz.anan Kar-

nın edildi. Duru§ma geçen celsede de bu suçu sabit görmüş ve suçlu - dürdüğünü ve cebinde de topu topu nednln bu eseri üstat Ömer Rızanın ne
bitmq ve müddeiumumt suçluya ce- ya bir sene hapis ve 30 lira ağır pa-

120 
kuruş para çıktıgınv ı vesain:vi bi ns QslObu ile dillmlz.e nnkledllmlJ 'ft Ah-

~ • met Halit Kitabevi tara!ından neşredll-za verilmesini istemişti. Dün suçlu • ra cezası vermiştir. rer birer anlatmıştır. Suçlu bugtin mlştlr. 
nun avukatı müdafaasını yaptı ve: 0 :,;;.;;;~============ 

• Pollsl Öldüren Hırsızlann •adliyeye teslim edilecektir. Nican Feshi - Hadise müddeiumurnınin mü- :f 

tal t · Muhakemeleri Kızımız Neriman Ergüden ile Bay 

MAARIFTE.r 

Ka Enstitüsii f çln iki 
Konak Sahn Ahnıyor 

Nişantaşmda tesis edilecek olan 
kız enstitüsü için arka mahallede bir 
bina tutulacağı hakkında yazılan ha 
bcr doğru değildir. Kurulacak ensti
tü büyük bir atelye, bir vitrin ve sa
ir imalatmaneleri havi olacağı ve bun 
ların da tramvay cadcsinden görün
mesi matl(ıp olduğundan Vekfilet bu 
enstitüye tahsis edilecek binanın be 
hemehal cadde üstünde olmasını is
temiştir. 

Vekaletin bu kati emri üzerine Is
tanbul Mnarif idaresi de yaptığı tet
kikat neticesinde o civarda bulunan 
Sait paşa veresesine ait olan iki ko
nağı münasip görmüştür. Bu iki ko
nağın 50 bin lira ile istimlak edil -
mesine de karar verilmiştir. 

Bilahare tahsisat temi nedildiği tak 
dirde burada, muhitin şerefile müt'? 
nasip modern bir kız enstitüsü ku
rulacaktır. Enstitü şimdilik bu bina· 
lnrda çalışacaktır. 

Telefon idaresinden 
Bir Dilek 

Dünkü gazetelerde telefon tesisat 
tarifesinde bazı değişiklikler yapıla-
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BELEDiYEDE: 

it Düzeni Bilto511 

Faaliyete Baflo~:ıeıı ıı1f 
Belediyede yeni teşkıl e~ 

düzeni,, bürosu faaliy~te bkoprlJli 
tır. Büro şimdilik Ataturk 
nün her iki başında ve :Be~t 
arasında yapılmakta olan ~ 
se güzergahında yapılınasl 

1 
ol 

lan istimlak işlerile ıneş~ ~ 11ıııı tır. Bilhassa Atatürk kôprus~ı..ı 
. d~ 

kapanı ve Azapkapı cihetin şgu1 
lak işlerile günü gününe ıne • 
lacaktır. Köprünün yolcul•~:.u f' 
merasimi önümüzdeki ağU5 • d~ 
pılmadan evvel bu iki saha t 
timlak işlerini ikmal ederek ti " 
leri yapılmak üzere fen heye 

rine verecektir. I 
1 Sahpazarı Caddeskft 

Parke Döşenec~ ~ 
Beyoğlu belediye şubesı. aşJ J 

tahvil edilmekte olan Aya~P · ıe 
desinden çıkan parke ta ·~rıı 
hafta salı günleri pazar kuru par~ 
olan Salıpazarı caddcsını Adi 
tahvil edecektir. Bu cadde a 

111 
nm olduğu için yağmurlu ~it 
çamurlardan gcçilemiyecek 
almaktadır. 

---10 -
Köylüye Avans 

rak kordonların uzatılma bedelleri • y •ı• 
nin ucuzlatıldığı yazılı idL Vak.ille eri ıyor 

Iilt t telefon şirketin elinde iken mantıkla Burdur (TANJ - Sene ,ı,tı 
telif edilmiyecıek bir tarife vardı. Bu ve sair masraflarını karşılaıt' 
tarifenin yavaş yavaş ve tatbik imkan çin Ziraat bankası tarafındaJl ~ 
ları hasıl oldukça tadile uğraması ye kadar 10 Mn !töylüle avaflS 
pek haklı olarak bek1eniyordu. Bu miştir. ıo 
haber beklenen tadilin tahakkuk et- Köylünün şehirde uzun 
meye başladığını gösteriyor. Bu ara- beklememasi maksadiyle 
da telefon idaresinin fiş1i tesisat geceleri de çalısılmaktsdıt· ...ıı 
yapmak masrafını da azaltacağını ü- 5 19'"" 
mit ederiz. Bu fişli tesisat (kombine) Burdurda Grip O ~ d 
denilen ve bizim (kurbağa) dediğimiz Burdur <rAN) - Havalar çO 

yassı makinelerle yapılıyor. Bütün şile ve sert gitmektedir. Gri:ır J1 
Avrupa ve Amerikada bu ç~it maki- lığı adeta salı.tın halini alını~ ,,il 
neler geceleri yatak odasına naklolu- ta yatanlar coktur. ~wı 
nur. Ve orada fişe takılarak muha- ~~ 
bere oradan yapılır. lefon idaresinin lehinedir. ısıt fJr 

Bizde bunu yapmak için çok faz- suretle mükaleme imkan ~-~ 
la masraf istenmekte ve ayrıca bir ve müşteri daha kolay görll 1'ol'J~.c. 
ı.1.:ut:ııı... .rarK ta ıaıep t:UıııJ u .......... 'i. 

Halbuki böyle tesisatın artması te-
ı .. _..ı., hıına da bir çare .,e Z 
bulunacağını haKH ,..1-u .. ~ 

~liiiiiiilillll ....... .-lllİİll ................. u 
_,MEYERLING'in fevkinde bir filim._ 

Milyonlara mal olmUf bir filim. .. 
Muazzam bir esel' ••• Bir qk romanı- Ofl 

DANİELLE .DAll~Rl~UX'" 
Zaferi ve mevsımin en buyük fılmı ... 

• 

KAT 1 A 
SU M E'~:fmAKs i tt4 
Sinemalarında ŞEREF GALASI OLARAK gösterilecektir· ~ -N A T T A'"'ra · 

Newyork Segisi Seyahati~ 
A~ıhı töreni ve Türli 9ldl 

yetlıebilec:ek ıekHd• 
hazırlanmııhr. ..-----------Gnıp ve münferit seya~a~ 

kaydolacaklar en iyi ~ 
Ye odalardan istifade ed 
leceklerdir. 

ea .et ği şekilde değildir. Selime Geçen sene Alemdarda hırsızlık Yunanistanda Lik Maçlan Etem Talayın nişanlan bozulmuş-Yunusun imam nikahile karısıdır. 
maksadile evine girdiği polis Hüsnü- Bu hafta yapılan lig maçlarında tur. NATI A • 

Bor gun kocası evde 1<1kken eşyasını yü öldüren, bekçi Nevza~ Şlikrü ve Apollon - ~.E.K. yı 2-1, P~natlna Emekll General Kemal Ergl!den \ı :::::::::::::::::::;_.... toplıyarak biraderinin evine kaçmış- Hasanı yaralıyan sabıkalı Nazımla Ikoy Asten 1-0 mağlOp etmış, Def- ve ailesi ı ••--~•• ____ ••_•_•_• __ •_•_•_•• __ • 
tır. Yunus ak am evine döndüğü za- bahriyeli Saimin duruşmalarına dün nl - Atrakyosla 1-1 berabere kal- # ,. • 

1 man tamtakır bulmuş ve kayuıbira- ağır ceza mahkemesinde devam edil- mt~:d~ d H klis Arl 1 o S THIBAUD p E K S 1 N E M A S • 
derinin evine giderek karısını tekrar miştir. Celse açılır açılmaz suçlula· Pao~ a~ın:su e4-~a mağlup setmi~ JACQUE 1 ol 
evıne davet etmiştir. Sellmenin ot • nn sabıka kayıtla': okunmuı, Na- Makidonikos, Ment ile 2-2 berabe- 13 blrlncik~nun SAU akşamı li: SAYIN ISTANBUL HALKINA iLAN EDl~rdaİO 
lan kardeşi Husnü bu daveti: ı:ımm evvelce de bır hırsızl~tan al- re kalmışlardır. SARA y Sinemasında On gündenberi on binlerce halkın Sinemamızda 1° 

0 ıh sene hapse mahktlm oldugu ve Us on binlerce halkml NdahaGörmekOiıttMediiİESI - n~ sana veı:miyonıın. Onu es- kiidar hapisanesinde iken af kanu -
Jd kocasıle evlendıreceğim. Şeklinde nundan istifade ederek çıktığı anla- Şubeye Davet Yalnız btr 20 AS R 
bir cevapla karşılamıştır. Bundan §ılmı..+ır. Bundan sonra Alemdar po- OıttOdar Aakerllk fubeılnden: KEMAN RESIT ALI 

'i• OçQncQ fırka l~vazım reisi iken 1'2/10/ 
sonra da dolaptan çıkardığı bir bal- llslerinden 853 numaralı Mehmet 930 tarDılnde tekaat edilen ve 934 .ene-

h verecektir. BileUer bugünden iti- rO 
ta ile Yunusun üstune hücum etmi1- p it olarak dinlenmi~ gelmiyen p- sfndenberi ırubece naldbl m~ul kalımş baro sinema gişesinde lstanbul ve lzm·ır ve Anka 
tir. Işte muhakkak bir ölüm karşı_ bitlerin çağınlması için muhakeme olan ?e adreslerinden fbnd~ kadar mtı- Ve • 
smda kalan Yunus tırnak .... ı..~ııe başka bir güne bırakılmıştır. teedcUt arqtırmalara ratmen bulunamı- ublmaktadır .M Yapılan törenlerin tamamı filmine yelllŞld• ~ ,-an 1evamn emekli 7U'b8'7 Aydonath .,.. ıuı 
Selimeyi yaralamıştır.,, dedi. 1295 doğumlu 1sa ottlu Hamdi lstanbulda ATATÜRK'e AID HiÇ GÖSTERILMErn 

Muhakeme karar tefhimi için bq- Caddebos+anı lsl<ele tse derhal ve taşrada ise nlha7et bir hatta Ti t d YENi SAHNELERLE b. 
ka bir güne bırakıldı. Memurunun Muhakemesi zartmda taahhouo ınektupıa behemehal ~ Fransa ıya rosan a il Sesli sinemanın icadında alman ve hiç ır 

Geçen sene klnunuevvelin on ikin ~ mtıracaat etmesi. 8 Blrlnclklnun Sah akpmı 
Çok Çocuklu Haklmlere 

Yardım 
Her sene muayyen nisbette hAkfm 

ler·n maa armd n kesilerek çok ço
cuk lu h 'k ml re verilmesi Uızım ge
len p ra dun de kanunuevvel maaşı 
v rılirken butun h ' kimlerden kesil-

el pazar günü Akay idaresinin Cad- yerde gösterilmemit f 
debostanı iskele memuru Rif"at xa - Kallayın Teı•kk&rl M-un·ır Nuredd·ın MUAZZAM bir nutkunu da ilôv• eder• 1 
dıköy vapur iskeleshıde başkaane '1"1 Ktztlay fabealndın: ap.ğıdald gün ve saatlerde umuma gösterilecektir: )>abl fi' 
temasından fÜphelendill karısı Be- Civarımızdaki 70ltsu1 tlkobl eoctılt'!a- Mevsimhı ilk btlyük BUGUN saat 12,30 da, YARIN saat 11 de PAZAR saC~ ~ 
hıceyi tabanca ile öldürmü•, bu ara- nna ~ek tızere Dam dö Si.Yon Fran

2
- da PAZARTESi, SALI, ÇARŞAMBA, PERŞEMBE ve t;rel>% 

., sız 1ttz Usest talebesının ha:artadıklan 2 K serı·nı Ver·ıyor uı h ı1-.. ın g #' da 8 yaşında Ayten isminde bir va..... on leri saat 12.30 da. Bu Filmleri bü tün Istanb a ııuu ...n v 
.J • takım elbise ve pkerle ayrıca muhte- nuNCI Ti" tJ 

ru da elinden yaralanmıştı. Ağır ce- ut eva ve Nortoros Ermeni okulu tara- Biletler: Beyoğlu, Ağacami için HUSUSI KOLTUKLAR 30, BALKON ve B 1"'1 
za mahkemesi bu davayı bitirmiştir. fından toplanan muhtcllf eşya fakir ~ Phillps mağazasında Attı. sitelilerle mektepliler ve spor klüp leri azalarına 10 kUJ'U~ı.ıi 

m ir. Toplanan para yakında çok Bugün müddeiumumi iddiasını söy- cuklanmıza dağıblarak RVhıdlrllıniştlr maktadır. rak ~ isteyen mekte~erin bir ,an önce haber 
ço uklulara verilecektir. liyecektir. :.C ~ebetle bndllerlne tılılelckGrtl • olunur. 
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TAN~ 
Gündelik Gazete 

-0--

TAN'tft hedefi: Haber· 
de, nkll"de, he..,.fde 
temiz, dDrDııt. .. mimi 
olmak, karlln gazeteal 
olmıya çalıımaktır. 

ABONE BEDELt 
Türkiye Ecnebi 

1400 K.r. 1 Sene 2800 Kr 
750 • 6 Ay 1500 ,, 
400 • 3 Ay 800 ,, 
ıso • ı Ay 300 .. 
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Üniversitede . 
Yardıma Muhtaç· 
talebe 
1b ~niversite rektörlüiii yeni ve 

Glıinı bir teşebbüste buluuuyor. 
to lstanbul VniversitesindP. bugıin 

00 talebe var. Bnnlann 1800 U 
'l'ıı, fakültesi filan gibi zaten g(!cr.li 
rtbıdiizUi talebesi bulunan fakiiltele
~ensup olduklan için yn .Müdafai 
~ ıye, yahut Sağlık ve Kültür Ra
'1 hklan tarafından yard•m zi)r -

ektedir. Geri kalan 4000 ta'.r.benin 
1bAL•~ 
tiQ-unı bir kısmı da medrr~e kö~ele-
.. de, pyet mütevazi ve fakir bir 

>'at reçiren muhtaç talebedir. Bu 
~be hariçte çah~arak hnyatlarını 
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'Avrupayı lcasıp lcavuran fırtına iarıısında demokrasiler - Bir lngiliz karikatürü • 

kazanamadıklan için ha~ikaten 
~ liyık ve muhtaç va?.jyette -
~ler. Bunlar arasında çok r.cki ve 

1 i~yetli olanlan vardır. Belki de 

1~~?1ııden bazılan yann memleketin 
~~~la göğsüne basacağı 1>ltyük a
-.JUanndan biri olacaktır. Fakat 
~~acak vasıtalan olmadığı için ya 
""G&illeri yanda kalmakta, veyahut 
'-hstnerinden layık.ile i.:•a-..a -·~ -
lbeYJ:elr+--"·-.. ~•· 
\ey niversite bilttln bu mahtaç tale· 

1 __ e Yardım elini untamtyor. Bun
~ Yal'chm için "ncak 1700 lfnt avı
~1•1lınlşth. Bir talebenin bir ı.enclik 
ll!Yacı vasatt 150 nra h~~ap edildi
t.) e care bu pnra ile ancak ıon - l?O 
"1 ebe kurtanlabilir. Halbuki hn 
41.t~ta~ talebnin sayısı bini n~akta-

Müstakbel Harbi Kim 

ı._ lstanbnl 'Onlversitm rekUh•lfiğit 
~~ ihtiyacı karşılamak fizere 
t;1llk ınO~eselerl ve zengin va
~ları T&Zifeye davete karar ver-

lSt ltektlrltlfftn yaptıfı tefkfb g5re 
._ n:ra ne bir genci kurtarmak 
ı._tbııkilndftr. Kurtanlmuı lhım gc. 
4-. talebeler, rektörlük tarnhnrfan 
' lerinde en çok muvafftık olan ,.e 
._!Ok istı"kbal Yldedenler arasından 
~-ktir. 

* ~ lttly&Jr medeni memleketlerde n-
tl_"9taltelerhı çoğıı bilyük zenginle • 
4t Y~larlle yaşar. Daho geçen
"-İııgıliz zenginlerinden Nufild fini· 
"'8ı iteler için bir milyon İngiliz li
~ediye etmişti. İngiltere ve A
'hJr ada, tıniversltelere rri"rlmt hir 
ll 1ı ftıflesseseler, yardım teŞ<"kkü11e
~ husast yardımlarla ayakta dur 

dır. 

'll~e tahsil ip tamame'!l devletin 
\1-. de olduğu için, mekteplertı ve ü
'l'altelere hususi mahiyetfo yar • 
~hpılması Adet hükmiine girme
ttt · Bu defa finiversite J'ektörlil
lılf ~nleri ve mfiesseseleri bu ''a
~e davet etemkle bizde dt! hu ıın
-...__-1l teessfisüne dotnı bir adım 
~ •lu:yol'. 
~ede 150 lira vermeyi taalıhüt 
'tl it bir genç yetiştirmek hayatın 
>ttı te"kll işlerinden biridit'. Kahili· 
""' ırtuayyen, istikbal vadeden bir 
~ )'ardım elimizi uzatrnnk, hn 
'-) le kete ve bu memleketin i rf nn 
"- 'tı.ba bilvasıta yapabllecc-ğinıi:r. 

'1.Geaaır yardımlardan hi t'iılir. 

~ * ~tbuatının -. 

•• 
U stü kapalı harp, muharebe • 

lerin en ucuzudur. Çün.kil 
bu çeşit harbt, kaynaklannızm 

pek mahdut bir kısmı iştirak ede • 
rek muvaffuk olması istenen taraf 
yardım eder. İngiltere on ye -
dinci ve on sekizinci asırlarda Av· 
rupa kıtuındaki rakiplerine karşı 
bu ananevi stratejiyi tatbik etmiş 
ve bundan bu son usul inkişaf et
mişti. 

İtalyanın tayyal'elerl ile dofra -
dan doğruya, Almanyanm Fraa
ko askerlerini Afrikadan İspanya -
ya naklederek Frıuıkoya yaptığı 

bilvasıta yardım bu çeşit harbin 
ilk hareketleri idi. 

Bu sahnede bu hareketleri takip 
eden, daha sonra Uzak şarkta ve 
Orta Avrupad11 vukubulan hidi -
seler, asıl rlarf)eyi indirmeden ön
ce mevki iazanmak için ötedenberi 
tanıdığımız harp saihasımn modern 
mukabili icli. 

Hadiseleri bu bakımdan mOIA • 
haza ettitimiz takdirde onları stra 
tcjik hareketler saymak icap eder. 

B u yeni "Büyük Harp,, de gö 
ze Hk çarpan nokta düsma • 

nın harp f'tmeden kııti mahiyette
ki noktalan eri~mek mevkiinde bu 
lunm&Sl, V4' bn yolda hiç bir engel 
ile karşılaşmamasıdır. 

Silahlanma programlan bu mo
dern harbin tAbiyelerindendir. Fa
kat stratejik bakımdan mağltkp o
lanlar için ha tabiyenin bir deleri 
kalmaz. 

Buna kat'~ l!lonılaeak sual ve 
karşılanacak hir vaziyet şudur: 

Şayet İspan}·a İngilterenin ha • 
sımlan ile bfrlP~ek olursa hu ~ 
rait içinde kopacak bir harpte İn
gilterenin muvnffak olması.na im· 
kin var mıdır! 

Der feyden evvel muhakkak o
lan bir nokta b5yle bir harp vu
kuunda Cebelüttarıktan bir denl:ıı: 

, t,.f yatı n:-----: Halbuki yabancı matbuat ne~riyatını l 
ı..ı ~eb giin hfl' olrnvnMtnnn ~uan- takip eden Ankaradki komi!ıynnttn, 
'-trı ~\'ıtben. Alman matbımhnın A- şimdiye kadar Alman matlmahnda 
- el t-Jt •e fsn1et f nönii haklrıt"ıcfa ka· I cıkmış dokuz yiiz kadar ya7.1 toplndı
~~l'~eede neşriyat yapımu'lıklarım ğını öğrendik. Bu netice bizi pek 
~ l!llhk. Terceme ve neşredilen !\"a- memnun etmipir. Geçen l'iln vudi
~l'l •tasında Alman matbuatının ğimiz ma16matı bu suretle tashih et
~ ~tına pek az tesadilf etmeır.iz mek de bizim için bir vazife olıuuı-

Yle bir hükme se'\·lı..etnıişti. tur. 

Kazanacak? 
Müstakbel harp bir taraftan Fransa ile lnglltere, 

diğer taraftan Almanya ile ltalya arasında vuku 
bulabilir? Bu takdirde harbi kim kazanacak? lngiliz 
askeri muharrirlerinden biri bu yazıda bu suale ce
vap veriyor ve ispanyanın, lnglllz • Fransız harekatı· 
na üs teıkil edeceğini söyliiyor. 

r ..... a·:·H:· ~::=, ·H~ril 
···············································~- .... 

ftssfl olarak ı .. tifadeye imkln kal
maz. İspanya ıahillerinin ateıine 
marm kaldılrtftn sonra İngiliz ıe
milerlnin l>ura~an bir istifade te • 
min etmesi bahis mevzuu olamaL 
İspanyollar bu havaliye glindere -
cekleri bil' ka(' batarya bu netice
yi temine Pıftfi,fir. Ve bunun neti
cesi olarak İngiltere ile İskenderi
ye arasında 3000 millik mesafe bo 
yunca İngi.lterenin bir tek emin ils 
sil bulunmaya<"akh1'. 

Bu şartlat' Bltında İngiliz gemi
lerinin Cebelüttanktan Akdenize 
geçip geçnıemeleri ikinci derece • 
de kalll'. Çiinkii fspanyamn şark· 
taki hava ve deniz üslerinin lngı1-
tere hasınılan tarafından kullanıl 
ması İngiliz kuvvetlerinin Akde
nizden emn;~et içinde geçmesine 
karşı geleceei Fransa ile Şimali Af 
rika arasınclnki muvasalayı da teh 
likeye düşürür. 

Fakat tt"1'1ike bununla da bit 
memektedir. İngi1terenin 

Kap yolu ile sarka giden deniz yo
lu da, İspanyanın şimali garbi ve 
cenubu garhf sahillerinden faall -
yete g~ecek tahtelbahJr ve hava 
kuvvetleri yih:Onden emniyetsiz • 
liğe uğraya\,itil'. Ve bu tehlikenin 
İspanya sahillerinden Kanarya A
dalarına kadar uzaması.na bir ma 
ni voktur. 

Bu yilzc'en f ~panyada devam e
den dahili mf;radelenin İngiltere 
tarafından kav;tsızlıkla kar,ılan • 
masına hnkln yoktur. İngiltere i
p. dost bir l•panya ltbmn.Ia, bl • 

taraf bir İspanya hayat! bir kıyuıeti 
haizdir. 

Almanya De İtalyanın İspanya
ya hAkim olmaJan, Fransa ile İn
gilterenln bu devletlere karşı her 
hangi muhsrebede 1ralip 1relme -
lerine mani olur. Frankonun da bu 
yabancı nnfu·rlurdan, istese de, na 
nl ıilkinebiltteği bir mühim me -
sele tef)d.l edh·or. Çünkü İııpanya 
dahili harbi. en geniş ölçüde bu i
ki yabancı devletin Frankoya te -
min ettiği yardımda devam etmi~ 
tir. 

J ngntere ile Ft'Rnsa, Alman : 
ya VP. İtalya tarafından va

kubulan mfitemadi müdahaleleri 
tanıyarak f ı-panya cumhuriyetine 
silah satmakla muvazeneyi temin, 
eder, Akdeni:ı<fe bu tehlikeli vazi
yetin hası! olmftlına karşı getir ve 
tavassuta elvt"l'işli imkanlar temin 
ederlerdi. Almanya ile İtalyanın 
Frankoya daha büyük yardımlar 

temini ile buna mukabele edecek
leri iddia t"'1i1f':hiline de mtthak -
kak olan nokta İngiltere ile Fran
sanın bu yan~a daha milsaft bir 
nztyette hn1unduklandır. Buna 
kar,ı bu devletlerin harbi göze a
laeaklan sövlenirse İngiltere ile 
Fransamn gerek tedafüi bakım • 
dan, gerek fltn!tejik coğrafya ba • 
kımından dAha elverişli vaziyette 
olduklan ştiphP ll'Ötürmez. 

Bunlan nnlattıktan sonra gös • 
lerlmizi ,;male, Fransa • Alman • 
ya hududuna ~rebilirlz. 

Alman! a tMafıııdaa Frwaya 

vukubulacıık bir taarru Ren ve 
Mqinot hat1.srı ile karşılanır. B111l 
larm müdafaa kudretini, makineli 
7Udmı kuvvetlerinin rirati teyit 
edlyor. Alman~• Belçika yola ile 
sarkmağa te~t"i:ıbfis ettiği takdirde 
müdafaa modern üstünlüğtl ile 
karşılaştıktan başka makineli kuv 
vetlere kat~ son derece ciddi ma
nialar teşkil eden bir sürü su yol 
lan ile kaıı-ılanacaktır. 

Yahut Almanya İsviçre yolunu 
tercih edeu~k olursa aaha biiytik 
manialar k!'l'ı.mnda kalır. Sonra 
İsvİÇTe de 1!'14 t" nishetle daha çok 
iyi hazırlanmış bir vaziyette bulu 
nayor. 

G arpte ni<ıbeten kolay apbr 
bir hedef Holandadır. Ho • 

landanın şimdiki tahkimatı zayif 
olduğundan belki de bu istikamet 
tercih edilir F11kat bu yoldan ha
reket eden bir kuvvet de, hedefine 
varmadan evvrl Belçikadaki istih
kamlarla k:Jr!'!tla~rsa da Alman • 
ya, İngiltere 4Jahillerinden yliz mil 
mesafede hava üsleri tesisine im
kan bulur. 

Bu vazi;\·Pt mOstesna olmak fl. 
zere Almanyanın garpte bir taar
ruz yapmaktAn ciddi bir şey kazan 
masına imkan kalmaz. Alman or
dmıunun büyiik kuvvetleri garpte 
tahanüt edecf'k oba bile, Fransa
ya karşı temin edeceği faikiyet an· 
cak ftçte hır ni.sbetindedir. 

Fakat Funsanın cenup hududun 
dııki son inki!'!af onun müdafaa iş
lerini karışt•nnaktadır. Fransa. bir 
İtalyan istilis,.ndan endişe etmi
yebilir. Çilnkfl tahin manialar bu
na karşı getmf'~e yardım eder. Fa 
kat FranH herhangi bir tstllAnın 
teşebbüsüne knrşı burada hiç ol -
maaa asrari kuvvetleri bulundur

mak mecbur•yetindedir. Franko İs 

panyasına k11rşw da Fransa ayni te
kilde harekete mecburdur. Akde • 

nize ıeliııce, İngiltere ile Fransa • 

nı.n birleşik kuvvetleri İtalyanın 

deniz ve hı.va kuvvetlerini durdur 

mağa mulrledirdir. Fakat İspanya

da fngilteJ'e ve Fransaya muhasım 

bir rejim Jıilkim oluna vaziyet de
ğipr. 

(Arkan B incide) 
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Amerikan 
Gençliğine Neler 

Anlatılıyor? 
Yazan: Bellıü Halim 

llnlnm •71 Amerikada mektep a-
71dır. Lieeler, finiversiteler hep ba 
a7 i~r.irinde büyiik merasimle ka
panır. Tiyatrolar verilir, konserler 
tertip edilir. Diploma dağıblması ve
silesiyle de çetit çeşit konferanslar 
verilir. 

Gençliğe nelerle kaqılaşacaiı bb 
daha hatırlatılır, onlardan memle
ketlerinin ve dünyanın neler bekle
diği kimbilir kaçıncı defa olarak tek
rar söylenir. 

Bu konferanslardan bir kaçında 

bulund11D1. Bir tanesinde genç bir ft. 
niveniteli diğer arkadqlanna şun.la
n söylüyordu. "Amerikan gen~liği.. 

nin bugünkü en büyük işi A vnıpada
daki üniforma budalalığına karp 
doğruluğu ve ferdin serbestliğini ko
rmnaktlJ'. Çarpıpnıya, bazı memle
ketlerde olduğıı gibi vakit geçmeden 
çarpışnuya hazır olmalıyız. Demok· 
rasi. ile doğan, beslenen, yaşıyan.. bil
yftyen memleketimizde demokrasiyi 
konunak, devamım temin etmek her 
birimizin bottudur .,, diyordu._ 

Bir kız kollejiııde konferans veren 
profesörün genç kızlara hatırlattığı 

şey f1l idi: Radyodan, ucuz, adi mee
mualardaıı sathi konferanslardan ka
çının. Bu gibi teYlerin çok defa gM
terlşi vardır, fakat fenden ve dof
ruluktan uzaktır. Bunun için mek
teplerimiz.de her teyde.n evvel iyi bir 
tahsile, programa ehemmiyet ver
meliyiz. Bpnun yanında masraf ikin
ci derecede kalır. Herhangi bir mek
tep direkt~rll, herhllnli 'bir çoeul'a 
ka~ı nı:lfeıriıü yapana yerinden ola
cafuıı bildikçe mekteplerfmizden saf 
lam bir terbiye bekliyemeyiz. Ven1e-

eek terbiye bil' dlAdan ibaret olur.'' 

Eskiden meşhur fimversitelerden 

birinin rektörlüğünft yapmış olan 

bir başkası da politika tenkidi yaptı: 
"Pllnh politika için mtlthiş blr EekA 

lizmı. BuglinJdl Amerı"ka hftldUne

thıde bulananlarda bana göremiJ'O
ruz. Siyasaınızda değişildik yapmak 
istfycnİer onu şimdiye kadar bizim 
mı'anevt demokrasimize aynuyan., 
yabancı bir felsefeye dayanarak ,._ 
pıyorlar. Bu felsefenin en çflriik tara
fı herhangi bir kimsenin plln yapa
h.i:leeeğini kabul etmesidir. Binlerce 
mfitefekldr ne içinde bulu.nduğnmus 
sıkıntıdan kurtulmak için alman bu 
tedbirleri, ne de bu tedbirlerin da
yandığı felsefeyi kabul etmiyorlar. 
İleri siiriilen çareler teşebbüs namına 
birşey kalmamış durgun cemiyetler 
lçinde amelt netieelel' verebilir. Fa
kat bizim cemiyetimizde değiL" 

Artistleri flllrleri ekseriya hayat. 
tan, hakikatten uzak gönniye alıf
mışızchr. Fakat bütfin dinlediğim 
konferansçılar içinde bana en realis
ti fU şair gibi geldi. Diyordu ld "bu
gün çıkan gençlerin hali yan acına
cak bir haldedir. UPAdan ufak tefek 
işlerinden başka bir de iş bulmak he
men hemen yok Jtibi .. Olan işleri de 
bugünkü üniversiteler yapmaktan A
ciz. Gençlerimiz içinde yaşadıklan 
cemiyetin ne siyasi, ne içtimai, ne de 
iktısadü taraflanna dair hiçbir teY 
öğrenmeden üniversiteleri bitiriyor
lar. Eskiden olduğıı gibi hala finlver
sitelerimizin etrafını bir takım Ta
boo'lar çevirmiş .. Bazı şeyleri hail 
fısıldıyarak konuşurlar. Bazılanndan 
hiç bahsetmezler. İnanmak isteme
dikleri şeylerin mevcut olmadığına 
hem kendilerini hem de etraflarında
kini kandınnak isterler. Bu riyakir· 
Iıiı, ha perdeleri ortadan kaldırmalı 
ve gençliğe dışanda onlan ne bekle
diğini daha doğrusu hiçbir şey bek
lemediğini açıkça söylemeliyiz.,, 

Yapılan statistı"klere göre bu sene 
lise ve ko11eji bitirenlerin ancak ya
nn iş bulabilmiş. Onların da ~oğıı 
kollejde ihtısas yaptıktan meslrkten 
uzak ufak tefek islerle daktiloluk, 
yazıcılık hademelik, amelelik gibi 
şeylerle kanaat etmişler. Onun için 
bir çok gazetele1' bunu mesele haline 
soktular. Bir çok makaleler çıkt1. Ka 
rikatiirler yapıldı. Bütün bu konfe
ranslardan gençlerin hayatta karşı. 

laştıklan netice budur. 
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İsmet İııönü merhum Necatinin cenazesi başında nutuk söylerken İsmet İnönü Ulu Şefine at 7UJ~lan hakkında izahat veriyor 

• • 
eri Anlatıyor 

lnönünde Yalnız Düşmanı Değil, Türk Milletinin. 
MakUs Taliini De Yenen ismet lnönününBuMucizegi 
Nasıl Yarattığını Yaverinin Ağzından Dinleyiniz 

"'İzmfr;:" "'İnönü,, ve "Sakar 
ya,, muharebelerinde tam 

dört yara atarak Millet Meclisinin 
taltiflerini kazanan Fikret Atlı, yur 
dunun vaktiyle kanı ile ıslattı~ 
topraklann•~ smı<:li de teriyle su
layan müteva~ bir çiftçidir. 

Dün onu, Brunrköyündeki çiftli
ğinde temiz ve asude tılemi içinde 
rahatsız etmek arzusunu yeneme
dim; çünkü mütekait süvari yüz -
başısı Fikret Atlı, İsmet İnönüne 
uzun mürldct yaverlik etmek maz 
hariyetini vP serefini de kazanmış 
bahtiyarlarda~dı. 

BÜ tarihi v:ı1ife ona, birçok yı.llar 
Reisicumhur tnönünün maiyetin -
de ve hususivetinde bulunıntLk fır-
sab.nı vermi;.-ıi. Bu itibarladır ki, 
dün Bakırkö~ne giderken: 

- Muhakkak diyordum, Fikret 
Atlının hafı7ası, tarihe geçmeye 
layık bir Çf•k kıymetli notlar ve ha 
tıralarla d',1udur! 

Netekim, beni büyük bir neza
keUe karşılayan Fikret Atlı ile ko 
nuşmaya basl~vınca bu tahminim . , 
de Yanılmadığımı anlamakta ge -
cikmedim. 

H iç bi:- suıılimi cevapsız bırak
mayan ~.kret Atlı, içinde 

bulunduğu İnönü muharebe.;ini a'1 
latırken: 

- Ben. dedi, İzmir işgal edilir 
~ilmez _ka~anhr arasındaydım. Be 
nı, on dordıJncü süvari alayına ver 
n_ılşlerdi. Bıı alayla, İzmir cephe -
sınde bir çok küçük harpler yap
tık. Bursanın işgali ile neticefönen 
mües~if hadiseden sonra, alayımız 
evvela Bursl'l - Yenişehir cephesi
ne memur edildi. 

~ sırada İs:net İnönü Garp cep 
hesı kumandanlığına tayin olun _ 
muştu. Ben, o zamana kadar Garp 
cephesi kumandanının Y"'"~- - .. 

--o.u•U gor 
memiştinı. 

Fakat gelen tamimlerde okuya 
okuya ismini ezberlemiştim. 

Onun Garp t'ephesi kumandanlı
ğına gelişini müteakip, alayımızı 
geri çekip Eskişehire aldılar. Dol
gun mevcutlu ıılnyımız, Eskişehir
dc ikiye bölündü. Yeni ilaveler ya-

pılarak, bir süvari livası teşkil e
dildi. O hri.hte, Eskişehir, yeni teş 
kiliıtı hazırıııyan hummalı faaliye
yete de sahne olmaktaydı. 

B iz, g·!rl çekilişimizin evvela 
mar.a veremediğimiz haki -

ki sebebi:ıi Esltişehire vardıktan 
sonra öğrendik: 
Meğer, İsmet İnönü, o zaman 

"Kuvai seyyare,, adını taşıyan 
Çerkes Etem kuvvetlerini, ordu di 
siplinine sokıMk kararını vermiş 
bulunuyorrr.uşı 

Çerkes Etem bu karar üzerine 
kendisine r:;ıpılan davete muvafık 
bir cevap "ermemiş. 

Bu -nıuh l •{ .. 

rine bir ha?'cket yapmak lüzumu
nu duyurmnı; 

O sıradıt ç~ .. kes Etem Ankara -
daydı. Fevkalade hürmet görmek -
te, hemen h~r yerde. adeta bir mil 
li kahraman gibi alkışlanmaktay
dı. Fakat. o 7.amana kadar yapıl -
mış olan ÇPt .. muharebeleri müs
bet bir nPtke vermamişti. üstelik 
Çerkes Etem, halktan vergi toplu
yor, para ' cnrıeyenleri ipe ~ekiyor. 
ortalığı hc>rıt'a kesiyor, atıp tutu
yor, asıp kc>siyordu! 

H iç b{- zapt ve rapta girme : 
yen VP şahıslarında idam et 

mek selahh Ptini bile bulan bu a
damların merr.lckete favdalı ola _ 
mıyacaklan a:.,kurdı Hatta bila _ 
kis, bu ser:.nriyane hnreketlC'rin, 
büyük zararlrınnı görmive b!ıala
mıştık. Çlinkü, o zamanki Millet 
Meclisinde bile bu adamlan hi -
maye etmtye Ç'alışan kuvvetler var 
dı. 

Bir kaç ~n ('VVelki tarihi nut-
kunda da söylediği gibi, anarşinin 
her zamarı oman vermez bir düs -
manı olan fı:met İnönü, memleket 
te zapt ve r:ıot tanımayan bir kuv 
veti başı boş bırakamazdı. 

Netekim livnmıza, kuvai sey -
yare üzen -ıe h:ıreket emri verdi. 
Bu emri 9lan livamız da, o sırada 
Kütahyada bulunan kuvai sey -
yare üzerine yürümiye basladı. 
Piyade kıtalan da arkamızı takip 

ismet İnönü hayatında en çok sevdil:ri iki yavrusu arasında 

İsmet İnönü 

ediyordu. 'Fakat , bu davayı, kan 
dökmeden kazanmak _çarelerine baş 
vurmaktan da yorulmayan İsmet 
İnönü, kuvai seyyareye bir heye -
ti nasıha da gönderdi. Çerkes ~ 

me gönderilrn bu heyete, Çerkes 
Etemin kındeşı Reşit de dahildi. 
Çerkes Etem de o sırada, Ankara -
dan gelmı' kuvvetlerinin başına 

gecmiş bulunuyordu. 

B iz, Kiitahyaya yaklaşırken, 
Garp ccr,hesindcn yeni bir 

emir '1ldık· Bu emir bize, üzeri -
mize ateş Acılmadığı müddetce si
laha davraıımamamızı bildiriyor -
du. 

Bu emirJen de Çerkes Etemin, 
kendisine pf'nd<-rilen heyete müs -
bet veya m('nfi bir cevap verme -
miş bulunduf!tı anlaşılıyordu. 

Livamız, Kütahyaya yaklaştığı 

zaman, karş·mızP dikilen ilk düş
man tabiat oldu O günü, hiç unu
tamam. H:ıva gayet soğuktu. La
pa lapa kl'll vağıyordu . Zabitler
den ncfc .. ;erden bir coklarının el
leri, ayak!arı donmustu. Ve o müt 
hiş fırtınava rağmen, Garp cephe
si kuman•lnnı miralay İsmet bey, 
ta ileri hın fa kfldar gelmisti Liva
mız, karlı bir tepenin arkasınday
d. 

yaveriyle beraber 

Miralay tsmPt bey ise, t~penin 

üzerindeydi İleriye gönderilen ke 
şif kollanna ateş edilip edilmiye
ccğini biv:at ve yakından görmek 
istiyordu. 

Garp ccphrc;ı kumandanının, u
zaklara dikilen derin bakışları, me 
safcleri de!ecek kadar keskindi. 

herleyrm Jr:e:\if kollarını büyük 
bir dikkatle takip eden kumanda
nın o karlı zirveden, bir cesaret a
bidesi gibi vükselen kahraman si
lüeti hiıH'ı ~Ö2'1crimm önünde, ve 
yürP~imin idndcdir!. 

O ında nerımiz Türk tarihi -
nin biiyük bir dönüm nokta 

sındn bulll'ımar.m heyecanı içinde 
idi: Çünkü o ilerleyen kesif kol -
lan, Türk ı;,rdu~unu muntazam bir 
kuvvet haline !>okmak yolunu tut
m m; bulu"luyo .. Jardı!. 

Uzaklarn.m tiifek sesleri duyul
mıya başla:nıstı: Anlaşılıyo .. du ki, 
çeteciler de, hizimle döviişmeğe ka 
rar vermislerdi. 

O zaman miralay İsmet Bey, li 
va kumandanına bizzat emir ver
di: 

. "- llerJI ... ~ 
Artık, Kiitnhyaya doğru i1erle ;: 

miye başlamıstllt Önden gelen ha 
bcrlcr bize, ~etelerln ufak tefek 

dümdar muharebeleri yaparak çe
kildiklerini bildiriyordu. 

O geceyi Kütahyada geçirdik. Ve 
ertesi sabah, Ckdüs istikametine 
çekilen çeteleri takibe koyulduk. 
Piyade kuvvetıerimiz de bizi pek 
yakından t.ı..ltip ediyordu. Çetele -
rin, ciddi bir muharebe kabul et
meden çekilmı>lerine hiç bir mana 
veremiyord •ık. 

Fakat Gcdiise yaklaştığımız sıra 

da, hepimizi hayretler içinde bıra 
kan sn emri ıılı~ık· "- Tiiimrfar mu 
harebesi yaparak geri çekilin!.,, 

G eridE>r. gelen haberler de, di
ğer düşmanın İnönüne ta -

arruz ettiğini tildiriyordu. 
Biz geri cekiJirken, "Susuz ka -

ya., denilen mf!vkide, çetecilerle 
ilk ciddi rr.uh:ırebeyi yaptık. Bu 
muharebe Psnasında, tepemizde u
çuşan dfü;m;ırı tayyareleri, fızeri -
mize, Çerkrs Etemin beyanname -
!erini yağ.:! ı rmazlar mı? 

O zaman ankşıldı ki, Yunanlı -
ların İnöniine taarruzları çeteci -
lerle uyu~muş bulunmalarının ne
ticesidir. 

Çerkes E~emin üzerimize yağdır 
dığı gülüne v~ iğrenç beyanname
lerde şu qcayip satırlar yazılıydı: 

" Ey zab•tler ... Emir kulu ol -
maktan çıkını'l. Allahın kulu olu
nuz ... Son ni~manlık fayda vermoz. 
Geliyorum ha1 ••• ,, 

Bizi hizrr.~tin~ çağıran cahil hay 
dudun bu s:ıbrlarnndan, kendisini 
Allah zannettiği anlaşılıyordu: 
Düşman tayyareleri ile istiklfıl uğ 
runda döpüşen bir millete beyan -
name serpen bu Allahın kulu ol -
maya ölmeyi tercih etmiyecek bir 
tek Türk askeri düşünebilir misi -
niz? 

Çerkes Etem. bu hareketile, fe
nalık etmek i~!ediği millete, iste
meden hiT.mPttc bulunmuş oldu: 

Çünkü bıı k2ğıt parçaları, kah -
raman yüreklerde yanan iman ate 
şini büsbUtiin tutuşturup alevlen -
dirdi. 

Fakat, şimdi bir kere de vazi -
yetimizi d~~ür.ün ... Gedüse kadar, 

yeni teşekkül etmiş kıtalarla ge1eıl 
ufacık miralay İsmet ordusu, on .. 
da, bir süvari livasını, ve bir piya"' 

de alayını düş:xıanı tesbitle ta"1 
edip bırakarak yıldırım süratUe 
nönüne k,">suy,.,r. Ve kendisine, sa
yıca da, tecM:!ntca da çok faik bit 
başka ve büyüıt düşman ordusuD11 

karşılayıp tepeliyor. Milletin ~ 
dığı b u ilk ve- büyük zaferi kaıaD ... 
dıktan sonr3 t('krar Kütahya isti
kametine dönuyor. Ve Yunanlıl..
rın mağlU t.Jiyetile maneviyatlııt1 
köJfünden f <u :-..ı ••• ~~ .. ı ~n cetecileri 
de perişa~ ediyor... ,. 

Bir '>rdunun. bir cephede gt
rıştiği muhareoeyı 1.uralt1~ 

havli uzak :ne~afede bulunan b 
~ dB• 

başka cepheye koşması, ve ora 
hiç dinlerım~<'n müthiş bir ıntı .. 
harebe y?.pma:;ı. hele b~ zafer~e~ 
sonra, tekrur cephe değiştirip u 
çüncü bir :ıarp kabul etmes~, _arı ;ıı. 
cak asker nıhlu Türk milletının it 
şarabileceği ve kavrayabileceği b 

mucizedir bil 
Ve kahramaı• Türk askeri de, 

- - ıca .. mucizeyi, ar.rak. İsmet İnonu tli 
dar dnhi h•r kumandanın kudre 
idaresi nltınd11 yaratabilir! -

. "tnönt111 Bu, Reısıcumhurumu~a, _ ü)c• 
adını bizzat veren Atliturkun h Jtt1 
müdür. Ata:nmn Garp cephesiril11 
mandanına o zaman çekti~ ~a }ti. 
telgrafını hatırlayınca görurı:~ı c;. 
iki düşma'lıt Jt arşı kazanılan . ııtıı 
nü,, harbi 1..;tiklal mücadelesitl jJlc 
ebedi zafednr ~oğr•J attığıJll.lZ 
büyük adım olmuştur. }C1J 

Atatürk, hu harbin muzaffer 
mandanına · 

1 
Jf: 

"- Siz divor. İnönünde, ya ıı • 
düşmanı değil Türk milletinin tXl 

kus taliinı dı- vendiniz!,, . btı-
İsmet İnöni!."liın maiyetınde 

11 
.. 

lunmuş olm~nn• haklı ve be~ 
lı gururlle !!Öğsü kabaran 

Atlı: talil 
"- Biz ı.Hvcr başımızda ğtl 

bile yeneıı ırndretler bulundu bi
içindir ki orhl' talisızliklerden 
le korkmt·~ or ... z!,, 

İsmet İnönünün en çok sevdiği . ~por: Atla gc7.İnti 



===========:::::::=::::::::;:=:=:=::=:==:=::::::::::==:===: -TAX ==============================================7 

Atatürk'ün Hususi Hayatından Levhalar 
of 

llilli lfüealaecle )'lllannla l\tatiirk bir lıarlı ıahatla 

Atarara ~ Da1eiliye V elıili RJilı Sayelama 
Sılalti79 V Millili Mmtllllltlla iltifat eclerlran 

• 
:Atatürk, 1euclilılm ile bir kır gaüinde 

'Atatürk tanlılann oe ttınarelerin tatbiluıtını talıip eclerlıen ~tatiirk Floeyacla 

Milli Müealaeclecle l\tcıtliTk :Anlcıra ütayomııicla • 

:Atatiirlı lmaitte FraıUu malaarriri ClmıJ Farne'le birlikte :Atatiirk maneoraları laaıita üseriıicfe tdip eliyorlar 
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Sabah, öil• ve aqam her yemekte• sonra 
cliılerl •için flrfalamak ıammdır 7 Devlet Reisleri 

Reisicümhurumuzu 
T elril< Ettiler 

Yeni lstanbul Valisi 
fa.fi ı tnelü' . •alllfllne tayin edMllf bet-

e-ebe briçten kendisine ~"11 ba- bndatt kararname de dibı vil.Ayete 
ı.n waıwat eclen il allpJ.rııe tem teblll ed0mtf1'r'. Dahfıtye VekfJl B&
.erJa: fit s.,damın imasını tapyan ba 
•- Bm art* ntı delfltm. bett. brarumede de f5Jle denilmekte • 

AWf)miL. demlf, onda da fazla da- dlr: 
,... J ...., nmaqarak 1emek ,emek bere dip ~ mtt~ Samı Jtıbem 

fptıii•+• n tA""P· SUt ikide )emekten dö Çonmı nIDt~bıe taytnl »-11-938 ta 
= • ..... ... -- Wr:nır Nlıdlk """"'8 a1l1Dipe rthlnde yiibet tudib tktlran et -

a 'ı'ı' , • de ,.tne otmamamq'" zlU p1arak mlfttr. Tebliğt De •ynldılı tar1btn 
.aımau hademeyi çalmmf, daimi encllme - blldlrllmem. 

Ol 1 1 Hl'- Din hall lçttmpda olup olmadJtmı 1er ~ c!ftn Samı XJhca tehlll 
Wflat. ecUlmlftlr 

.. k •-.un ..., .. , .. - Ura- Bnelııdlhl ... ~a ~ ~---·-------

... tllbrikl..tml arwleztm. Bmlıılm - 61ren1nce t.a "Dwla bndJ.tne iHRACA T 
~ m.....,•abım. mit ı "ı aettrBm bhft'J'l de tgmiyerek: l 

..,.. ....... - ,... .......... ·- l!ncGw &MlıhdL.. demft H . . .._ ....., ........... ı.a-.. ... dotnı Bdnc1 bttakl daimi ene6- arıçten Y enı 
~ ..... lıdMJe .ak6a ... m. 
_. ~ no.t ... ........, .. oct...,,. lirdlcten 80llJ'a bir M .. h. M 1 
in-kit •• nııah ft .... ft Bel- milddet, encihnen a.Janmn fstlf- ve u ım a 
.... .ı., m:mn ,.a..ı ....seti ,,...__ hamlrAr beqlın brpsmda h•9b1r T ) J • QJd 
ı... _ • ., ,, .......... ....._ ~ .ısyll~euıeııdf ... b0"6k btr -. a ep en u 
ıddm. aWmi ~- Nihayet Dil memleketlerdm IOll ~ 

~ ~ &-~,.:'._.... beldiJwn ~ de bul talepler bef1aJDJf bWUDUJGI'. 
r n • • .... ..... - ™Mmlla _.__. ltalyanlar blrahk arpalarduı mtllJa. 

er , a• w - -VekAW m.rıne aJmcbtmm ,.. etme1c tstecUkJerlnl btldınnı,~ 
AmU hübndıkf emri tebell6f ettik" .... dlr. ltUf)'elDl için Jnıfliz tlcanrt ey. 

'flı4tJ " Cl'ııei•au•Ul'N -.. :!':i,!uhltttn 'Olttndalm ftl'dtll Jerlnden de lltekler olmuştur. lngi
.....,... w doJqı elı:le'hnn•• ilzerne enc6meu bahm da Ualer ft aJDI amanda Betç;ka tile
• wnhed ft bibi telıdtı.tml _ ll'tıJc milzabrat. deınm ecWnernft- elll'lan keten tohumu almak ilU,-. 

• lerdlr. Jar. TOrkofiae yapılan münıeaatm 
" esıı\ 111 lnL V 8rla ,...,,,., aJAadu tilecarlara bildirtln&eJdedir. 

fehlıt adeded le da.e w mlttıt • Btr m1kldet ene&meıı halan ne Romanya tilecarları lzmır plyMWD 
• blt;Jıll: ftlk mDWhh wıdetlnl ba mena tbertndıl bnupn Mu- dan bir miktar kuru lnclr almışlar
*--. hltttn 'Ost6ndat: dır. Takas suretlle Amerikaya da 

1wJ 
1 

- "Sb:l btr daha belrl b&y1e top- incir gönderllecell 115ylenlyor. 

Relmler KnJa la lmlanıam ,, diyerek ayn arn 1ıer- Yeni Tiftik Sattı lan Olcl• 
Be'lifetlm1ımam lsm ini kesin ellerfnl sıkarak kendiforlne Almanyadan şehrimiz tüccarlanna 

lbnditdnl brik m et Dtl veda etmiş ve encümen odaStndan gelen yeni permi iizerine piyasamız 
te eden bitin dnlet çıkarak tekrar makam ottasına in- dan Alınan h b 200 bin kil 

ınWdme Wıw teı 'k• tıeıınafı mdftir. Aqmn .-; ftkte kadar ora- ya esa ına o
...._..... RnlÜJ'le mvk da kendlstnl dyarete gelen belediye luk büyük bir parti mulıtcJif cin.~ tff 
ıml... Nele et.- erJtAm f1e &3rtlfmtlft0r. tik İstanbulda natilrel olarak teslim 

Müstakbel 
Harbi Kim 
Kazanacak? 

<Batı 5 tnelcfeJ 

A wapa 'f'llsl7etlnl 'ini ıeklW• 
tahlil etmek ortahlı biru 

bnnhk .CS:ıtm:ror. Fakat nlheu 
tlnleder çok mtlhlm stratejik la
t11..ıe1er kaybetmlf " tereddtltle
rlle bndllerlnl emnl:retsbllp dtl-
flnnlflerdir 

n-a1a hforaher TBl)'efl teBfl 
etmek tmklm lı:ı:rbolmut defilcllr • 

Çlnlı:I A lm'lınyamn bagthıkil 

~ k&fl difldlr. Alman:ra
- hMm!hn ....... 1IS1lll bir 
..... .,. ktfl plıı:ek b,.U • 
lara anallktider. 

D ... •afta ....... ... 
_,. Alman Jndtlltlne ... 

talutkklmlDe bmlllerln sahNllw 
l&lnıml,......... dtlflmnekM -........ ~ ....... ... 
..... ... ....taatı.bal ..... -
....._... ......... lrfa Orta AT 
,.,... Wr ....... ......,.. .. 

temi ...... ~ IMıld ...... 

~---., ..... 
l'lsta ft YWIOllatJW bir ....... 
.Oe teea•lb pUnlarma brp ati
Mt bir •ıeY dildJm" ohlr. ita tin 
letlma •h-lllL Milletler ~ 
,.cine Hlb btl:rtlk dnlederla 
flplaelerlnl bertaraf .._ w 
en1ar tarafından btlytlk yudnn. 
lar temin eder. Lehistan da M:rle 
bir emniyet ttıebbftsfine iştirak e
dene ftalyannı mukabD tarafla 
teşriki mHel etmesi, ihtimal harl
elne ~r. Çftnldl İtalyanın af:ra-
1etl hesabı istinat eder. İtalyanın 
mahasmı tanfa iltihak etmed ise 

• ' ul& ..... l'e , ıl Muhltthl 'Ctattmül bir anlık t ' beublle Jd1osu 11'1,5 kuruştan satıl-
Uw..,a ~'"--1-1--ı......ııı_~ '* " Clmharl,.t Raik Partl8lne telefon mıfbr. Bu. mallar lflenmeje başlan- 19DI bir Avrupa lı•rbl ihtimalini 

pr KnJa ~~-·----, Bal- ederek Parti helaplarmm hazırlan- mıt oldulundan bu hafta itinde lft'· Hrtaraf tıtmefe klficllr._ 

nldaa, ıı.. ._, llmr Knh l'a- ,,,...,,. llllylemlftlr'. s.bık nli, bele- kednecektlr. Bu IOll •tıf O~e pi-'* - Pelıılnldea, c1t,e relırl mabmmdan ayrılmadan ymmıman çekilmiı olan Sovyet Biyili Ziraat Kongresi 
'lraık «nıh Oaıit-, JQOa ı..ı.-a- enet al&bdar bir memuru çalırta- Rusya al1C1lan yeniden tiftik ve ya- Ankara, 1 (TAN) - Büyük zira-

Çlnldl ...... ala .--. 
J..inin İ&altİlil ditler Ye dit 
etleri ~. Çiinldl 7&-

meld•, ..... - bhYe .... 
a7Di teairi ,._..,,.,.,, ........ 

w ı..halde bol bol "RAl>ya. 
UN,, Ue fırçalamak " _.. 
lemek f1U1br· Bu sayede k 
lerin de, aizm da ..ıbll .. 
atlemlıiı pranti ....... .t.,la difteri ... sin 3 ken 

Wlbar• )'e'IDllderd• - olar • 
.. ita .. il•• " ......... ,. ........... ... 

ODEON 
Ml1zfk merakl1J,.nna pram tnslye pllklar. 

MONIR NUREDDiN 
- Evle Şarb - J>oPyor lmrlme 

270905 No. : - up.t p.rkı - Bir st1n seleeebla 
- BicazkAr Şuta - Bekledim feen bar 

270906 No.: _ Htmm ,.m _ Atkm .... Pıli Wr Jlll'. 
_ .......... plaa 

270907 No,: _Bir Mt• Janı& .._ __. 

21otoa No.: = :n;r = = ._ ......._.._, Mır- PHipba rat beJec:tt,9 fUbelerlne ve nwmur- pak mftbeyaam lçfn .Ukadar tüc.oear- at kongresi bu ay içJnde yapılacak 
... ,.. .. t Zalab ı-, Ana at Kralı tara g&ıderllmek 6ııere bir "veda Parti kurultayından 10nra toplana-

ız. ' tmntmı dBde ettirdikten bel _ larla temasa geçmişler ve fiyat an - caJdır. "--------------------~ Aııı• •• Bmlıt A.bdaDah- diJ'ed 1__._ so.nra e lapnalan için görüpelere baf~ il!!!!!!~!!!"!!!'~~--!"""!!!!!!!!!!"!!!!!!"'!"!'!!!!~ ---------------------"".: 

ita, Çek11ltwak ......... o.... en qnu.w,.-. lardır. v .r. Deniz Levan• Saha 
•··· a, ... ~ .,.,... ..... -~~·ı~=;;;;:~~--~......Ja..-.111•'!-'!'s..M•~~~.;;•;;;nrmmrr 
l!'a7'aNiıa ~ • 1al•1 w.1k tel- Pamuklar 
11J11ıf1an ...._.. Valhıhi vek!let emrine ıhndığı 
... ______ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! cfthı İstanbul v1JAyetinden defterdar- Bir miiddettenberl piyualsnnmı- 1- Tahmin edilen bedeli (700) Kıymeti Pey paraa 

Keti Derls I hla da tebliğ edilmiştir. Memurla - dan pamuk mübayaasını durdurmut Ura olan 2000 kilo elvan tlsttlpü Lira Kurq Lira KUl'Uf 
1 •racafl rm azil ve ta...t~lerine alt kanuna gö Ölan İtalyan fabrlkaluı yemden pa- S-1~38 taribbıe rutlıyan co-

keçt derRerlnln sıkletlerine gö- re Muhittin Uııtıindağ ayın birinci gü muk taleplerinde bulunmu~r ve Dk :martelll giiııii saat 11,30 da açık elt
ıre çifti l90 kuruta kadar yObelmlt- ni1 it natlnden evel bu emri tebellüğ parti olarak ptyagm1ma İzmir ma- liıı. mu1lle ahnmak üzere müna
ltl. B. ftJat Ahnan,anm verdlll prim ettlll lçla ktnmımnel pefln maaşı. h Akala nevi pamuklardan kilon 52 kuaya konulm\lflUr. 

313 S8 23 53 

Qt1rmakçılarda Dayahatun mahalted Çakma\~lar yoımp 
Yenlhan üçünci katta 1 No. la odanın tamımı 11blmak üzere 11 
milddetle açık artbrma7a pbnJmJp. bar. ,.._ fiyat lttberne :idare etme- m ~- Ayni bmma na .. k1ıruf hesahfle 50 bin kilo pmııut 2 - Muvakkat teminatı (52) Bra 

ldill lçla Alman aran mW.U hb:me&d 11 1eney1 mubftle tmpı.,....wJmtır. Bu mia1 - IO kmcqtur. Şartnamml bm,tSymı • 
ttar. Permi ~ ~ dmnnr: doldurmayan memurlar wkllet em- tar ba hafta lclnde •tkedlleeekthı. dan lMır lln pcam olarak wrlllr. İhalesi 11.12.938 puutlll .. t 14 tle icra edDecelhMlen 
..., .. için :rahm ftya n yi1bel rlne alındıldttn takdirde IOll maqia- YerH fabrlblammm aıfJyatı ip 1 - ı.teklnertn 2480 •yılı b- Çemberlltqta Valr.:ıflar Bat mlctilrlqO. mahlüllt kıJmnlM -aırlll'IP':' 
!Js bmlar elld •tıflula bal n tberlnde dö~.e bir nlsbetbıde ma- de Bahkeslr :imntüumm punak1a - mmda yuıh ftldblarla birlikte ft lan. (8128) 

.._. 1 ° bir mlJdmo ~ de - zullyet maaşı alacaklardJr. Hizmet rmdan ldbu 42 lmrufta b9t hlD ti- beDl ıh w mtte KMııı.,.pda ba- ----------------------~ 
!lran ~- Pabt Ameri - m6ddetl 15 lft'eyi teeavb edene lo mm.,. edOmtfffr. Jmma bmJs)W mGracaatlan. 8458 - - - - -

tabi ~ Jiilalelmlı ol- içte blrtnl; 20 ..,t teeavlz edene 
w " ~ da ba Jtbdea y0t. maapn msfnn mazullyet IQlap ola -
--. hıtJdtMlı l&steımlf olmama rat alaeaklanftr Muhittin 'O'dnda -
ftiaw Amerika içba keçi demi top. im da hlzm.tl 20 lf!'lle1l mtltecaTlz 
:ı.m .. d9"llll etmektedtt>. DGnkG oldulu için maasınm msfmı alacak -
•tlflarcla ba derilerin ç1ftl 210 'im_ br. Fakat MuhJttin 1'stllndal mun -
r..-ı muameleler olmuftur. Son de zam vazlfelerd" dolayı matullyet 
fa .. -'•la 'birlikte aıımı, bin it DIUfl namne bfT ~ ılanuyacaktır. 

ımte.hhtd!nln tıeahhldtbıl ifa _.,n..,...tn.im dolayı n1UD!ft.1 mi -
bayaa edilecek olan nG00 Ura nmha'ID!Mll bedPIH 1'sttk nıalwme 18. 
1.1930 puartelll stınt mt 11,30 da açık ekliltme De Anbnda idare 
Mn .. ında atın ılmacU;br. 

• Jlllaa olan bu man. bu baftaç U:. Emniyet Macliirli Solila 
~ bekle!ılten 't'apura ICdı, laaltlnnclalıi hnanııame 

Bu lfe lirmek iste)'enlerln HIO ltrahJc m11ftkkat teminat ile b
mnnm tayin ettlll veıdkılan hmntlm tayin olUDan gihı ve mtte ~ 
mll1on relallllnde bulımmalan lbımdır. 

Ur. MYk ft ihraç edileeek • ele teblif eJiJcfİ 
Emniyet müdürü Salih Kılıcın da 

Şartnameler parasız olarak Anlcarada Malzeme datrestnden, H.,... 
darpaşada tesellüm ve sevk fefliğinden dağıtılacutır. (8726) 

REFiK HALiD 
JllllllA No. 16 

= Dllı imi, .,,. hitap .... -- ,....... ... 
-- fınatmı TSeD teiadMtl takcUa edt,wam. 
~ buJdmn Sanki 16zlerlm onlara bir aıw-

ll dmna ,n.ı fUPDUfb; ~ 11'.J•Mıklanm 
&itelim; ma ktlçtle6k birer çiy daml•11 pımrla
_. ....... ~ clilpnedi, IWl8ID ... Wbar 
nnkll ,.-mJar bmün .-vkten baJJ.la bayıla ...._ 
ı.. 

........ Jı:ol ...ttnm lltbe koymufta; 1-ttm: 
Gw ,...._.. ••kih nımı• 19M .-..lae-p.. ....... 
•. ::>~ ...,_.._,, wu etmemek lçtn ,.ıne .. 
-....~ 

mertemeble bana teveccüh etmekteydi. Buna bü
Uln rubımla, b(ltiln lpnnnJ• ID•ndımf 

- Din cibetlnl bir tarafa .. 1maJaıü ebeıtıetın 
tnwm.. 1IJJWlılı lola - ı&r- bir IDllı.tt, bil
-- mOletWa oldulmm ~ lmNrmak .. 
,.mm.ıtmek vulfenldr; tebrik edertm. 

ParmUlumm 1IÇlanm, halrbıdüi. t.na dtlfb
----. &d1r cın. li1>l hOrmetle FıptOm. 

Sut on lld... 
KadehJerım.tzl cludaklarmma gıMOrdOJr. Ştmdt 

don,.Dm hmb modası ~ bafb büyük P.:
mlrlerlnda )'Jlbap, gökleri 7akan lfJk bolluğu ve 
tcııpnll 8l'Ml pnllk kuırgan içhıde uturlamrten -an .., -s., harabe Tlldmfirande, ben, bütiln 
dtlnya ... üret 19"11Jr1erinden isten tutmala blf" 
W11Jm. 7.eJl'JI, ZeJP.'11" ~ onun zevkini 
...... ,.t bir emelle 1934 ........ atrmlt oldum 

iV 
Celi.Bwn Slacllaen Gh,qı 

Brte.l -- uyemaa pnmı Prenwln beni ~ 
tmnple clu. Salell" de beki~ .a,WL 

Palmtr barabelerl ıtlDet .... J1ne Dıtl,..., 
ft ~ &1bald •balı aydml11mM -
betleri JdlçGltm w laflukta uametll ... IDID _. 
~ itl•leftlren bit tellr varchr, ilk tw .... 
.. - le1l o1cluJanduı da bult, IW'ID'&U. u ...... 
h gösterir. Aym ve alaca karanlıluı dört tq yıjını-
na bir Abide hapneti +ermesi nası! dolnı delfise-
~bhı beldeml bir ara,a topıanm•ı kemer ft 



UL6AR SJ\[)IK 
Yakın Tarihin En Esrarlı Çehresi : 18 

Geçimsizlik ve ihtilaf Karşısında 
r Ayrılığı Komitanın Umumi Merkezini Teıaı ve 
ıeye Düıürüyor, lı Baıarmak da Güçleıiyordu 

} 13o lene8inin ilkbahan gel
~ Tabiat güzelliklerini 

Ilı..;:' tarafa sermif ve serpmiş
~.ormanlar yefillerc b~ 

._ çiçekJerle örülmiiftii. 
~WrJannm, PJ'U' lnclle

tlcı kotuJan her tarafa 
BülbQJler 7'lreli yanık 

" gibi yine dallara düt
Ol'nıanJara ~iiftiı. y~ 

anyw, çırpınıyor ve 

ı:ese göttlrmelc ilzere Sandaneald
,.. verdiliJD 14,500 altından iki 
bin lirUlD! zimmetine geçird.ilini 
bUlyordum. Dayaiıamadım ft hid 
detle ayap JraDrtım. Balırank: 

- SandanHJrt. dedbn. ltomite
nln parumı. yiyenlerin klam edll
mMIDde ısrar ediyor mUIUll? 

S andaneıdrl &rlml anlayama
dı. O da bafınh. Ve: 

- Elbette. dedL Bu hususta fld 
cletll dnranmaıJUk bir ıGn bet pa 
l'UIZ talar ft ~ aıı.... 

_ _.,....u .. ...--n11Lz.1ilddlii bTUflllak için 7apil& 
ı;:..:!'.'- _.;...ııt-ı eak yecine if arammfatl hımzlık

ıan. istiklal düpnaıılarmı birer bl 
NI' yok etmektir. 

Pena halde bzımftım. Yerimden 
fırJaıclm w Sancfrısttm ~ -

~ IPMlan tm..rak al'lbm. Ve: 
- o halde decUm. 8ml de ,... 

....,... Çlnka Amll'lbh ml -

... Tem l;tn ılınan J*'8daa tkl bla 
altım da len bolazml ıeçlnlln. 
Sandınedd mnnwlılı bu itham 

lrarplmcla hiddetlendi .,.. Jmna .. 
tı bir top IA>I pledl. Ve: 

Radef blrdenb~ irkildi ve diz çök 
tü. Akp.mdanbt"ri 'batınmdan bir 
türlü çıkır.ayan tehlike ile karşıla· 
pcalumzı anladım. Sürünerek i -
lerledlm. Bizin:. bu yoldan gelece
limlzl ve ~esme başında dinlene -
cejimlzi tatmin eden Sandaneıld
nbı evvele! bir çok kimaelere yap 
tılı gibi l.>be de bt.kahpellk hazır
ladılım an!2makta hiç ele tereddüt 
çekmedim. Çeşıne bapnın yanm 

bir a7 pıldlnde Çtl'9l'ildlllnl n yo

hm k..adt.ISnl nJadnn Meml ~ 
,,.._ pmna1armda ıtıara içiyor 

1ardı. Slpı-slarm ateflerl slftrl b 

ranlık lçind'! ateı böcekleri gibi ~ 

pldıyordu. Sürünerek geri döndüm. 

(Dnmlla fltlr) 

• 
~ 

H 1 KAV E 

Garson Kızll Lokanta 

S ıtJa mtanm Çarp bqmdaJd 
Jokantuı eler ba pılriJde 

daha flç tq lfl- ademcaiız mu
hakkak ki milyoner olacaktır. Da
ima evlerinde yemek yiyerek lo
kantalara ve &§Çı dükkinlarma hiç 
ayak basmıyan evli barklı kim
selerden ve geceleri eokala çık
mak müsaadesi henüz kendilerine 
verilmemlf toy puklardan tutu
nuz da, Zongulclaktan ta iki bu
çuk üç saat ötede bulunan Kozlu
dan bile bir çok kimseler ölle ya
hut akpm yemekleri için kalkıp 
geliyorlardı. Uzülmez ocaklanna 
giden dekovil hattı üzerindeki di
ler bir kaç atçı dükkinı sinek av
lıyor, pnon kızlan Istanbuldan 
getirtmif oldutu halde Sıtla usta
ya kaptıran otelci ve kahveci Ra
mazan Efendinin üzerine i8e günde 
iki üç defa bayguıJık geldiji, iki üç 
kere de Sıtkı ustayı öldürmek ü
zere karar verip yeminler ettiji ri
vayet olunuyordu. Adeti veçhile 
Sıtkı usta sırtında yelek, iki eller 
cebinde, hıncahınç dolmUf lokan
tanın içinde ldeta adım atacak yu 
bulamıyarak dolaşıyor, kalabalıj'uı 
fazlalığından duyduiu sevinç ba -
zan sanki meçhul eller tarafmdan 
gıdıklanıyormuı sibi kendisine 

' gülmeler veriyor, nefesini tutma
la çah§tıkça da bu uabl gülme

leri artıOyrdu. Evet, lokanta bir 
kaç ay daha bu minval üzme It
lene Sıtla ustanın da pek zengin 
olacalı n bapna bir melon ppka 
geçirip gayetle kelli felli bir Bay 
Jaallıae h;akıJAp edeceii n•h•kkak
b. 

K endlllnfn dfttklnmclakf ba 
fevkallde feyzü bereket an

cak bir aylık blr mesele idi. O vak

te kadar itler müthif .aurette ll.e-

at ıitmlftl Gerçi ortahtta, her
kesin atanda: "-Buhran ıJ.tttk
çe flddetleniyor. Koca Franuz F
keti bile ziyanda lmif. Dıracat a
zalmıt. satl§ durmUf.,, gibi söz
lerin mü,temadiyen dolaşması se
nelerdenberi ldetti. Fakat bir se
nedenberi itler cidden kötülemit
tl. ltiıme para sarfetmiyor, etmek 
istemiyor, edemiyordu. :r.Jdden 
karın doyurmak için en az bir li
ra harcıyan kimseler flmdi kırk 
elli kurufluk yemek yiyerek çıkıp 
g!.diyorlardı. Ne rakı içen kalmıt
tı, ne de biraya praba iltifat e
den. Vakıa Gelik ve Kilimli libi 
" Yemen illerinde Veyaelkarani 
pıkllnde bir hayat geçirilen ocak 
lardan haftada bir izinle gelenler 
biraz bolca yeyip içiyor, hattl p
rap bile açtınyorlardı. Ne çare ki 
bunlar devede .kulak kabilinden
di. Temelli müfterilerin hepsi bo
ğazsız, bir ve nihayet iki tabakla 
doyan kimseler olmuflardı. Ye
mekler az yenilmeae bile ucuz ye. 
mekler yeniliyor, veresiye yemek 
yiyenlerin sayın ite günden güne 
artıyordu. lfte bu hal ve vaziyet 
eınaaında, içi bot kua bapnda Sıt
kı usta bir gün arpacı kumrusu 
sibi düpıürken, bilmem .hangi va
pur kumpanyuuun acente kltibi 
olan galiba aalen Şebinkarahisarlı 
Mlhmut kendiaine: 

- R.emuanın getirdlll parçala
n gördün mü? diye sormU§tu. 

- Görmedim. Ne parçam imif 
bu? Gumaı parçuı mı? 

Jatipçlt bu nüktedanlıfa ilk 
ince ıölfln aıeçinnekle mub.,._ 
Je ebnlf, llODl'a birden coprak .... 
labmfb: 

- Bir p de bak, ne parçam 
oldutunu anlanın. Ay parçuı, ay! 
Biri biraz geçmiş ama, ona da ey
ftllah. Bu gız1ar daha bu sabah 
pldiler. Fakir bile iki kete 81-
dfp her merlnde bir~" içtim. 
Jlerlf altm lmacak. altın! Sen de 
burada linet avla! 

S ıt1a usta bir F!1 dememi§ll. 

1ı, kara gözlü. ufak atız ve burun
lu, Jma boylu n dolgun vücutlu. 
hakikaten hanım edalı bir kadın 

\oturuyor, ortada ile mavi bluzlu, 
mavi eteklikli, mavi başörtillü ve 
mavi gözlü, sarışın bir genç kız 
hizmet ediyordu. Yi!"Jllisini g~
miş olduğunu iddia etmek güçtü. o 
kadar taze idi Ve sanki hizmet et
tiji bu kahvenin içinde dünyaya 
gelmiftl; dükanı hınc.ahınç istill 
etmiı olan adamlarla da sanki kan 
kardep idi. O kadar pşırmadan o 
derecede yadırgamadan, kaşla göz 
arasında herkesle ahbap olarak, şa
yet sidenler oluna bunları uğur
layıp gelenleri de istikbal ederek 
çay ve kahn getiriyor, lokum ve 
gazoz tapyorlu. Sesi tatlı, gülüfii 
bol, diıleri de inci gibi bembeyaz
dı. Kua bapnda oturan kadın -
hakiki dejilse bile resmi valde ha
nım - etrafa süzük nazarlar tev
cih ederek baygın baygın tebessüm 
ederken kız bir dakika oturmuyor, 
dlnlemniyor, yorgunluk göstermi
yordu. 

8 undan bafb, çayım, kah.,. 
sini, gazozunu içmif veya 

lokumunu yemiı kimselerin bet 
kurut mukabilinde uzun zamanlar 
kalarak kendisini seyretmelerine, 
clıprıdan plenlerin ne yersizlik 
,-üzünden kapıdan mahzun mahzun 
dönmelerine ruı olmuyor, bunun 
için de bopJmıı fincan ve tabak
ları hemen topluyor, ve her topla
yışında ta kalbe giden bir tebel
dmle: 

- Bfendlm, daha bqka bir em
riniz var mı? Bir tane daha getire
Jlm mi? diye IOl'U)Wdu. 

- Yalm. 
m,. haımk .,.. tabanc•na el 

atta. Onatta kanh bar mücadele 
olacUb. KaJJI~ w iki pmtl a
nnndald beftan büsb(ltfln kopa
rıp atacaktk. Fakat Sandan~ -
nln ba ~ ~ bilen dller 
bptnJar fJerl ıtııdılar ft tfl tath 
ya baflacWar. Bu nzlyette artık 
l6riifme ft lll.lqma tmklnlan kal 
mnnt. topı.ntmnz da hiç bir f819 
karu 'ftl'mNetı dalbmftı 

11TUZLAYIM DA KOKMA! .. 

Kalın ve 1nr bıyıklannı 
oqı,..ru ve b&flDI aallıyarat ba 1 
ya§tan aonra öyle ganon kızlar 
kullanıp Alemin zevkine :hizmet e
demiyecelfni galiba çapkına bu 
ıriik1ltlle anlatmak latyordu. Fakat 
Mahmut bu bahli hiç kapatmak 
niyetinde ıörilnmüyordu. Ganon 
1nz1ann leı.fet ve cazibelerini u
zun uzun metbil sena ettikten son- . 

Sıtla usta da her teYden ziyade 
buna dikkat etmlftl. Kendi dükka
nına gelen müprllcr aadecc bCf 
kunlfu gözden çıkarıp çay veya 
kaJıveyi ısmarladıktan 10D?a lrtık 
..,_ yanmna kadar otJmalar ~ 
zGm ona <ıanon> tlnvanını tap.yan 
Dd kazıt otlan lrtık bir daha onla
rın .emtlerine ulramaz, bir ...,. 
daha yeyip içmeje herifleri tepik 
etmek hatırlanna bile gelmezdi. 
Şenlikli dükklnın bahtiyar sahibi 
Ramırana gelince, herif valde ha
mmm yanı bapnda alzı kulakları
na varmıt bir halde oturuyor, el
lerile fıstık temizliyerek geçkin 
kadına ikram ediyordu. Ve kadm 
bunları bapnabeyinciaine hizmet 
ettiren bir kraliçe vakar ve Ham. 
tile alıyor, biraz kalınca dudakla
nnın boyasını bozmamağa dikkat 
ede ede yiyordu. Bay Ramazan 
kendini o kadar bu hizmete ver
mlfti ki, meslekdqının kahvesine 
pldijini bile farketmemifti. Za
ten Sıtkı usta da onunla alika
dar olmuyordu. Bir müddet pek 
derin bir düşünceye dalllllf görün
dükten eonra birden ayala kaittı 
n .kAtlbe: "- Gidelim, sözüm 
var.,, dedi. Kendilerini Ramazan 

kalktıkları zaman da farketmemlt
tl. Sellınlapnadan çıktılar. 

Toplantı yerinden aynhrken 
Sandlnftki De taraftarla -

nnm hırsh w irinli NJnflan aG • 
dmclen tipMCh. Bu balntlar hak
kımdaki fena dilfOnce ft kanlı in
tikam hillerlnin apaçık bir lfade
aydl. Bir ~ kaptanından ziyade 
mbt çocuklarına yarapıı bu ha
reketleri 10ğak kanhlıkla n ma -
nah bir ıüli'ımseme De karphıdun. 

0

0nlard1n lt.r ıaat 10nra ben de 
kaptanlarla ftdalafbm n Demir
hisara gitmek Oıere yola çıktun. 

ÜfllD gihwofl IOlpn ft mahzun 
yflzt1ni1 Pettm Bt11rr1nı ~ 
tl. Kan glbl kıpkızıl n donuk pm1 
tı1annı kayın ~e fiirgenlerin yetil 
yapraklan flnrbıe serpmlftl. Biraz 
10nra da t'trafunız gittltce koyula 
pn esmer bir tüle büıilnmüftü. 

KU§lar 1'1Val1.nna çekllmlt cıvıl
tılan kesilMl~t Uçupn yarasalar 
lot bofluJd11r i.~e birer nefti par 
ça gibi görilnOyordu. Bef on adım 
ilerimizde bb' manubr kUfttlyle 
yolumuza clJtflen tara ve toyu ye 
fil yapraklı, ytısunlu n koca göv
dell bir mPfP.IÜD tepMinde kart bir 
baykuf çırpLft110r, tiz ft tataız çıt 
hJdan ormmn pnlatıyorda. SUlkl 
ortalıla uıtawmlak saçıyordu. 

TatJı tatil ftl'ft n yib(lnıflzfl ok 
..,._ ...m btr ... rllqirmı içi
mize çeterelr dolambaçlı patika -
lardan ilerJ~ut. GolefOft Çet
meslne 7akbpmftık. Kafilemizin 
- --*- ~aııbr D.islnde nbm 

1111 tlltiri laepbala ~ 
mm• Hri Wliris •e sansı sel
.tik~ lml1amm. Birini• aidia8 
ltepnme)'ip te ba aistl teknr eftl
ibni• nldt tana •• ttlrll tembll 
Jaaanm1W• ıePımeJis mna tas 
kokma11 pqekten peiktldr· Bm 
4lolaplan pm.ıtllııl kaw 1a,m... 
dan ince iman e•e et, 1alnlt babk 
aldılı 'ftldt oaılana •emen tmln· 
muı ye aalamma1a lr.dn.ıan pa
lana •a1llce ana milddet 7eaile
bllmesi baau ıösterir. 

thtl1arlık blsbtitfln- de kokmak 
demek dejilae de, banakl.na ta· 
afftba fulalapnea •tıyarhla Jol 
~ pre 1emeklere tm ekm• 
nla de paç~ek için bir ıare o
lablleceli Jaatıra plmet tabUdlr. 

Vllul tml• 1emek banaldanta
ki taafflnl ualtlr, fakat tana ... 
tlece kolmuJa mhi -.... ..... 
delil, mWe e1q1sın1n çıkmama 
libumlu olmumdu .. ._ .. nm•· 
da biade 1edi kadar nisbette tm 
b111-ataau 'bilfninis. Kada 1na 
ıaieltette tm daima .......... 
Jtlrellmılsin ftl'IDMI dnut• ec• 
il aambr. Zaten IAborahnuda ltlr 
.. ,..... 1'lnil 7eriad• Clbn
hp ta tberiae tmlu n 19brli n 
döJdtltlnce o Jtlrek 7eftnd9JllÜI 
Pbi T111'11Uya başlar. Onda dola-
11 ... .,. ....... tm ft ..... 

beti daima aJDi laalde bili-.. 
Kn4a tu bul•nmuı mWe ekp

mln çıkman için de ltbamludur. 
Bilinhab ki tasma ldm1aca Hı 
aodJ'11JD klorlrlldtlr. ilkle eqw 
de mit kloridriktir. bdacial birhl
eWea Mn1 olur. Yemelderinıtsle 
J'9dllimis t1adaa ..... mitle ek-
fial Mml .......... ,..... 
tma dinip llolapp kaM ıecer " 
ekfl hini •er. Baamala -.ı..r 
tas daha mi .... ikea elEtl pbn. 
ak pddelel'I ......... ..... 
llliadaJaafulapke_ ....... .. 
im. 

Danek ld tas ....... ~ .... 
....... 9' tlrltl lllwt .. er. ... 
.qislala faslaca pn.._ .... 
obmkla. ~ tufflal .. 
..ıtm1*1a; .... da bu ~ 
... Hlzuml• .. lmmım temba .. 
Mrek mWe ek ...... ıt1nmı. elaa ....... ~ 

J'akat- .... ablllllae ltalwm 
ki, dtla:rada ıa.r.e,uı bem IJi •em 
fena taraftlln eldaiu ...... tnaa 
da suar nncek tuafbın nnbr. 
Ta Mbreklerdea ~ ~a bllt
relder 1tonk olana eok uru .._ 
ftr• Blbrek Jaaata1anıuıa ricudtla
de n toplanıp ta '1ştDderi nklt 
tmsas J'9dlrillp lçirildilı:lerlni ltl
Unlals. Oa• tberine ,ı,ıer iller, •asta rahatlar, nefesi kolaylapr • . 
Bekim sisti dinlemeyip te 'blbrek ••tasa tekrar tulu yene şişler 
)'ine peyda olu .. Kalb yorpn ol
np ,nkltlerde de ö7ledlr. 

Baad• "'1ra tm damarlarda
Jd taaai7oaa arttmr, onu icla 
tma11oa11 fazla olanlara da tn
sas 1..Urirler. 

Ta iuaaı pnçleşıtlnnek lfba 
IJi pline de hem 'blbrelderi Af· 
ı.. ela, hem kalbi 7orpn obm-
7Ht Jaem de damarlanndald ta· 
aiyoa• artm-.ı, blllmaan Jath 
ldmHJi •almak pek te kola1 de
pdlr. Blllananlan da utea ihtl-
J'U'l•t.•amqlar demektir, ,_~ı..
miJe ti:raçlan olmn. 

111 .... S-Cletmek .. ,. ...... 
w....ı.r 1~ halu :rahllt tm
.- w7a • tuslu Jemek pek na
lllk bir meseledir. :lmaıua fttaJıı 
bir taraftan da Deld~lerbaia Ustl
J'HllU belli ettill için haha , .. 
meldelıin •• ,..., cftmetllifne 
blns dikkat etmek te fena olmu. 
TlısJ• J'mnek •• Pl17ona kan
aki tm alabetiaia 'benim.-., 
mide -.Wata ltinma kadar ~ 
kabibnem ~ rieadBn tma nıtı
:raa oldaiu ma... aalatıla'ltlHr. 
B_.an başka tnlu 7enaelba te-
lllrilll lawk• bHl -We •tn. 
tedıılr ....... ~ tnl• ,....._ 
................... pakla. 
llllÜ t11 peJ'Ü ol111ur• ..._ ............. __ .....,••cm 
__ ....... - -..'zh6ı ... 
tin ........ . ............................. 
.. -- wumn.. ..... Wnr 
tMll'W• ....... .......... 
-- e*-nMılı anlaphna O .. 
- ~ .... - itia tnha ,,_._ 
.......... 'Wr7el--*•tl......... 

ra: 

- Allahı seversen kalk, bir boy 
gidip ıörelim. Gözele balnnü ,.. 
vaptır derler. Bedi kalk, hedi! di
ye ısrar etti. 

- Delumusun ollum? Ben bura
yı kime bırakırım? 

Yani Sıtla uatamn da merakı 11-

ya.DDUfb.. Sade gitmele utanıyor, 
biraz da naz edlywdu. 

- Aman A1lahı seveneıı usta, 

ifte Od oflan nr ya. Milfteri za
ten bundan aonra plmez. Bedi 
plg, bedi! 

Ve kalkmıf]ar, gitmiflerdl. Ra
nwnnın kahveal, deniz kenarında-

ki kBçilk otelinin altındaki awç ka 
dar bir Jerdl. K••mn bqmcla. 
belki yap kırk bete V8l'IDlf ft IÜ
zelliltnln camii Jnamen yıkılmlf ol 
• bile mlhrabile beraber yana 
mubıkkak yerinde dunn kara kat 

Çıkınca. çarp tarafına dolnz 
gitmiyerek Umanın nihayetindeki 
fenere teveccl1h ettiler ve bir müd
det .... iz yürüdüler. Ta fenerin 
önilne geldikleri uman, Sıtla ut

ta pyet ciddl bir seele dedi ki: 
- Sen bunları analı gızlı benim 

dftktAna atabilir misin? Her ne pr1 
ıoprlana vallah kabulüm! 

ı~ ft dıf buur memelerinde, bum 
memelerinin her tQrlQ iltihapWmdlı 

•m11u111r' 

i cerahatleamlf filtill1erde, kanayan 
1-ur memeJerWa Wa'Nlnde 
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Cild güzellill afimi Profesör Dolitor E. WINTER tarafından formülü yap.tan 

os 
KREMi 

Terkibindeki husus! mad
dei hayatiye dolayısiyle cildi 
besler, ternvetini arttırır. 

Yeni bir ten yaratır. Venüs 
Kremi asrl kadın güzelliğ'i
nin bir tılsımıdır. 

VENOS 
RUJU 

VENOS 
PUDRASI 
Terkibi altın kremli 

ı4 sa~ havalandırı1nµş 

f.evkalAde ince ve hafif Ve
nüs pudrasiyle tuvalet gören 
bir cild dünyanın en tara
vetli güzelliğini ifade eder. 

VENÜS 
ALLIGI 

Her cildin rengine göre 

çeşitleri mevcuttur. Yüze 

sürüldüğünde cilde fevkala

de tabit bir renk verir, teni 

bozmaz; güzelleştirir. 

VENOS 
KiRPiK 

SÜRMESi 

TAN ======================== .:;::::::;-
2 - 12 - 938 

Levazım Amirliği Satınalma 

Komisyonu ilanları 

40 bin metre kanaviçenin kapalı 
zarfla eksiltmesi 5-12-938 Pazar
tesi günü saat 15 te Tophanede Le. 
vazım amirliği. satınalma komisyo
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
6000 lira, ilk teminatı 450 liradır. 

Şartname ve nümunesi komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin kanuni vesi
ka1ari1e beraber teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evvel komis
yona vermclerL (372) (8478) 

* 150 adet tahta ıskara 5-12-
938 pabartesi günü 14 de Topha
nede Lv. amirliği satınalma Ko. da 
pazarlıkla alınacaktır. Tahmin be
deli 750 lira teminatı 112 buçuk 
liradır. Nümunesi Ko. da görüle
bilir. İsteklilerin kanuni vesika-· 
larile beraber belli saatte Ko. na 
gelmeleri.. (381) (8660) 

* 

nesi Komisyonda gorülebilir. İs
teklilerin kanuni vesı1ralarile be
raber ibelli saatte komisyona gel
meleri. (386) (8699) 

* Süvari binicilik okulu için 50 a-
det hazaran sandalye 7/12/938 
Çarşamba giinii saat 14 te Topha
nede amirlik sabn alma komisyo
nunda pazarlıkla alınacaktır. Nü
munesi Ko. da görülebilir. İstekli
lerin belli saatte komisyona gel
meleri. "389,, "8702,. 

* İki No. lu dikim evi için 400 adet 

ANNELER 
, rne 

Biliniz ki çocuk yalnı~ ~einlı 
için ağlamaz:. Çok iyi bılirS ter
ki: Çocuğu hırçınlatan sebeP W' 
den birisi de apış aralarının rs~ 
ve saireden pişerek, kı~ars l3ıJ 
çocuğu rahatsız: etmesidı!· ğ\J 
itibarla günde iki defa çocıı 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASJ 

. vaıet 
ile pudralayımz. Ne Mı tu iJe 
pudraları ve ne de çok iti.na 
hazırlanmış pahalı pudralar 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASJ 

yerini tutamaz. Bu pudra bil:: t 
sa yavruların cildleri ve 1" 'O 
zatı nazan itibara alınarak J 
pılmıştır. ~ ~ 

Haric:i Askeri i 
Son moda ve gayet caz!p 

renklerlle knDananlan ba)'
rete düşürür. Dudaklarda 
24 saat sabtt kalır. Şık w 
kibar familyaların kullan
dıklan yegAne rujdur. 

Asla yayılmaz: ve gözlere 
zarar vermez. Venüs sürmc
sile tuvalet gören kirpikler 
büyür ve güzelleşerek kalb
lere ok gibi saplanır. 

80 bin adet küçük ve 150 bina-
det büyük mat ceket düğmesi 3-
12-938 cumartesi günü saat 11 de 
Tophanede amirlik satın alma Ko. 
da pazarlıkla alınacaktır. Nümu
nesi Ko. da görülebilir. İsteklile
rin belli saatte Ko. na gelmele
ri (388) (8701) 

dü:z: destereli kesim bıçağı 7/12/938 
Çarşamba günü saat 14 30 da Top
hanede amirlik satın alma komis
yonunda pazarlıkla alınacaktır. 

Nümuncleri Kom"syonda görülebi
lir. İsteklilerin belli saatte komis
yona gelmeleri. "390., "8703,, 

* 600 kilo balmumu 7/12/938 Çar 
şamba günü saat 15 de Tophanede 
1st. levazım amirliği satın alma 
komisyonunda pazarlıkla eksiltme
si yapılacaktır. Tahmin bedeli 480 
lira teminatı 72 liradır. Şartname 
ve nümunesi komisyonda görülür. 
İsteklilerin kanuni vesikalarile 
beraber belli saatte komisyona 
gelmeleri. (393) "876,. 

~D 
c( 

Kıtaat llônlarl 
. edileıı J 

Beher metresine tah.Illlil 45~ 

VENOS 
BRiYANTiNi 
Bqta!d kepekleri izale 

eder. Saçları parlak tutar. 
Dökühneslne mam olur ve 
kıvircık lıll>ar. Saç me:rakb
bn w ~erhı hayai al\o 

bda,Wır. 

VENOS 
LiMON ÇIÇEGI 

KOLONYASI 
Hasust bir tiptir. 90 dere

cedir. O kadar ki en büyült 
zevk ehlini ve müşkülpesent 

olmakla tanınını~ kimseleri 
bile hayran bırakmaktadır. 

VENOS 
ÇAM 

KOLONYASI 
Ciğerleri zayıf ve sinirleri 

bo:z:uk olanlann kalbine fe
rahlık verir. Ve gönlünü 
açar. Ada çamlanmn latif 
ve sıhh1 kokulan VENÜS 
çam kolonyasında mevcuttur. 

Deposu: Nuredcln Ev6ya Zade Müessesesi lstanbul 

1939 YILBAŞI 
Havar Kurumu 

BUYUK PiY ANGQSU 
Büyük ikramiyesi 

( 5 o o • o o o ) Liradır. 
~ynca: 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, tK).000, 50.000, 

30.000, 20.000, 15.000 liralık ikramiyelerle (400.000 ve 
100.000) liralık iki adet mükafat vardır-

Keşide Yılbaşı Gecesi Yapılacaktır. 

1 

ı.tanbul Asliye OçtıncQ Hukuk Mnh
kernesindcn.: MOvekldllnln kocası Civani' 
nln dört seneyi mfit<'Caviz bir zamandan
beri karısını tcrkederek kendisini ara-
maması dolayısiyle ar.ılanndakl ma~e
rek hayatın l:damesine lmktm kalmadığın
dan bahisle boşanrnal:ınna karar veril-

i mesi hakkında Angeli!d vekili avukat 
Hikmet tarafından Ferlkl5yQnde Çoban 
sokak 23 No. da mukim Civanı aleyhine 
mahkemenin 938/1558 No. lu dos;yrısı ile 
açılan bo3aruna davasından dolayı M. a
leyhe gönderilen nrzıhal sureti, fknmctgfı
hının meçhuliyetlnden bahisle bUA tebliğ 
iade e<ınme e •_,, en arar dairesinde 
dava arzıhall sureti mahkeme divanha
nesine tAUk edilmiş olduğundan mumai
leyh Clvanlnln bir ay z:ar!ında müraca
aUa mezk!ı.r anıhali tebellüğ etmesi lü
zumu fiAn olunur. 

* Dikhn evleri için 380 metre pa-
tiska 336 kilo ara ipliği 259 kilo 
parafin 8/12/938 Perşembe günü 
saat 14 de Tophanede İst. LV. a
mirliği satın alma komisyonunda 
pazarlıkla alınacaktır. İsteklilerin 
belli saatte Ko. na gelmeleri işbu 
eşyaların her biri ayrı ayn bayi
lerden de alınabilir. "391,. "8704" 

* Davut Paşa askeri fınnmda 
mevcut 800 kilo kadar sönmüş kö
mürü 8/12/938 Perşembe günü 
saat 14,30 da Tophanede İstanbul 
Levazım amirliği satın alma ko
misyonunda pazarlıkla satılac&k

tır. Tahmin bedeli 1112,, lira te
minatı "180,, kuruştur. İsteklile>
lerln belli saatte komisyona gel
meleri. "395,, "8708,. 

* Ordu hası.neler! için 5000 a

det yüz havlusu 19/12/938 Pa1ar
tesi günü saat 14 te açık eksiltme 
ile alınacaktır. Tnhmin bedeli 
2250 lira ilk teminatı 168 lira 75 
kuruştur. Şartname ve nümunesi 
Ko. da görülebilir. İsteklilerin ka
nuni vesiknlarile beraber belli sa
atte Komisyona gelmeleri. 

"383,, 

* Askeri veteriner okulu için gar-

atı 60 kuruş olan 300,000 ili. 'JSI 
metre arka çantalığı ara be%1 ıJ!ftlııt 
zarf usulile münakasaya ıc~rıc~ 
tur. İhalesi 10 1. Kanun 93 t~ 
tesi günü saat 11 dedir. l1k aıne9 ı' 
14550 liradır, evsaf ve şartıı )l. J1. ~ 
lira 50 kuruş mukabilinde ı;ıcsiltsl" 
satın alma Ko. dan alınU'· ~sJJıfP' 
ye gireceklerin 2490 sayılı. -~ 
2 ve 3 üncü maddelerinde ~ ~ 
len vesaikle teminat ve tele ,s ~ 
tuplarını ihale saatinden ~ 51rl 
saat evvel Ankara da M. ?.{. 

7
). cs55' 

alma Ko. na vermeleri. (65 

dörop alınacaktır. Pazarlıkla ek
siltmesi 6/12/938 Salı günü saat 
14,30 da Tophanede İst. levazım 
amirliği satmalma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 400 * ıf ,4t' 
lira olup teminatı 60 liradır. Res- Tayyare fırbrikası içlıı ~ıt· 
mi Komisyonda görülebilir. İı::tek- Freze tezgahı kapalı zarfla~~ 
lilerin belli saatte komisyona gel- meye konulmuştur. Mtı~ ıP, 
meleri. (392) (8705) bedeli 122,500 lira olup i11t :Pı,ı,,,t * natı 7375 lira 50 kuruşt~· _,• ıs 

Topçu Okulu için yüz adet gal""' 18/1/939 Çarşamba günU ~~ 
dirop ve 53 adet ders sırası 6tl2/ te Vekalet satın alına ~~-
938 Salı günü saat 14,30 da Top- nunda yapılacaktr. şa ıJ'· ~ 
hanede levazım amirliği satın al- 613 kuruş mukabilinde 

811:ır §1
1
• 

ma komisyonunda pazarlıkla ek- teklilerin ihale saatind.en t ve tt~ 
siltmcsi yapılacaktır. Hcpslnin evveline kadar ilk teının~ rJ· 
tahmin bedeli 1727 lira ilk temi- lif mektuplarını Anksra 

8 eıetl-
natı 129 lira 52 kuruştur. Gardi- V. satın alma Ko. na verıı' ,, 

(673) ( rop ve sıralann nümuneleri Ha-
lıcıoğlunda Topçu Okul binasın- * ,tıet 
da görülebilir. İsteklilerin kanuni . in 38 .ıt. Tayyare fabrikası ıç e~µ· 
vesikalnrile beraber belli saatte rflB~ 

torna tezgahı kapalı za komisyona gelmeleri. (394) (8707) ıJlı · .-4Y * meye konulmuştur. ?.{ ~ tel"' 1 

Tophanede Sahpazarında LV. bedeli 165,500 lira oltıP j jlı'~ 
Yollama müdürlüğü anbarmda nat miktarı 9525 Uradıl'· ...,.t j 

il ,,. -"" * mevcut 30 beygir kuvvetinde Bo- 19/1/939 Perşembe gün el• y~ 
Ordu hast.aneleri için 500 adet linder markalı bir adet motör te Vekalet satın alma J{o. '}) ,. 

bornoz 19/12/938 Pazartesi günü 8/12/938 Perşembe günü saat 15 lacaktır. Şartnamesi 8 ı:. ~ t" 
saat 14,30 da Tophanede amırlik te Tophanede funirlik satın alma ruş mukabilinde alınab1 

,,.,• ~lll 

Büetla: (2,5), (5) oe (10) liralıkhr
Vakit kaybetmeden hemen büetinizi alınız. 

satın alma komisyonunda açık ek- komisyonunda pa1.arhkla satıla- lilerin ihale saatinden bir .,e t;' 

1 siltme ile alınacaktır. Tahmin be-- caktır. Tahmin bedeli 600 lira te- veline kadar ilk teınfn~:..,~ 
deli 2750 lira ilk teminab 206 lira minatı 90 liradır. İsteklilerin belli mektuplarını Ko. na ~~ (F'. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------__:---------------------------2-5-k-u_nı ___ şt_ur __ ._ş_art __ n_am __ e __ v_e __ nl_im __ u_-~-sa---at_t_e_k_o_m_isy ___ o_n_a_g_e_lın __ e_lerı. __ ·_<_8"_•6_2_) __ ~-----------------~ 

I - İdaremizin nakliyat şubesi için şartnamesi mucibince yaptı
nlacak açık güverteli armalı ve tam teçhizatlı bir adet çektirme (tek
ne) 9/Xl/938 tnrihinde ihal~ edilemediğinden yeniden pazarlık usulile 
eksiltmeye konmuştur. 

ll - Muhammen bedeli 4500 lira ve muvakkat teminatı 337.50 li
radır. 

m - Eksiltme 5/XII/938 tarihine raslayan pazartesi günü saat 
14 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonun
da ynpılocaktır. 

.r.v - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı
nabilır. 

V - İ tekliJerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7 5 gü-
venme paralarile bır' likt uk d ~ • c Y ar a adı geçen komisyona gelmelen ilan 
olunur. (8535) 

* . 1 --:- İdaremizin Cibali fabrikası için kadranlı ve otomatik tartan 
cın .t. bır nd t 500, 1 adet 300 ve bir adet 200 kilo gramı tartabilecek 
kabı~ Y tte ceman 3 adet baskül şartnamesi mu~ibınce açık eksiltme 
usulıle s t(n alınac ktır. 

II -:- Hep inin muhammen bedeli 2500 lira ve muvakkat teminatı 
187 50 liradır. 

III - Ek iltme 30.XII.938 tarihine rastlay;ın perşembe günü saat 
14 de Kab ta ta levazım ve mübayaat şubesmdPki alım kom' onun-
da y p lac tır. ısy 

b 
r:' - Şar n meler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı-

n r. 
V- E' ılt!'!lcye istirak etmek isteyenlerin fiatı;u; fenni teklif kata-
1 nnı ek ltme gununden bir hafta evveline kadar İnhisarlar tütun 

r b. ıne vermel ri ve tekliflenn knbulunü mutazammın ve-
1 ımdır. 

1 rın e si tme için tayin edik·n gün ve saatte yüzde 
\ nm paralarile birlikte yukarıda adı g<'çen komisyona gelme

l"'rı ıl · n olunur. (8760). 

* 

Emniyet Sandığı Direktörlüğünden.: 
38/1460 Emniyet Sandığına borçlu ölü Bay Mehmet Fuat varisle

rine ilan }Olile tebliğ: 

Bay Mehmet Fuat Kapandakik eski Hızırbey yeni Hacıkadın ma
hallesi İmaret, en yeni İmarethane Sabunhanesi sokak eski 8, 8 müker
rer 8 mükerrer 8 mtikerrer yeni 10, 12, 14, 16 numaralı (biri üç hö
lükHı) iki evin tamamını birinci derecede ipotek göstererek 23.5.932 ta
rihinde 13767 hesap numarasile sandığımızdan aldığı 1000 lira borcu 
30.7 .. 38 tarihine l\adnr ödemediğinden faiz, komisyon ve masarifı ile 
beraber borç 2697 lira 68 kuruşa varmıştır. Bu sebeple 3202 numaralı 
kanun mucibince hakkında icra takibi başlanmak fıze~ tanzım olunan 
ihbanıame borçlunun mukavelenamede gösterdiği ikametgahına gön
derilmi~e de borçlu Bay Mehmet Fuad'ın yukarıda yazılı adreste öldüğü 
an'LaŞllmış ve tebliğ yapılamamıştır. Mezk\ır kanunun 45 ınci madde
sı vefat haJinde tebligatın ilan suretile yapılmasını amirdir borçlu.ölü 
Bay Mehmet Fuat mirasçılan işbu ilan tarihinden itibaren bir buçtik 
ay içinde Sandığunıza müracaatla murislerinin borcunu ödemeleri ve
ya kanunen kabule şayan bir itirazlrın var ise bildirmeleri lih.ımdrr. 
.Mirascılnr ipoteği kurtarmazlar veyahut başlıyan takibi usul dairesin
de durdurmazlarsa ipotclcli gayri menkul mez.kıir kanuna qöre Sandık
ça ı-atılacaktır. Bu cihetler alakadarlarca bilinip ona göre hareket edil
mek ve her birine ayn ayn ihbarname tebliğ makamına kaim olmak 
üzere keyfiyet ilan olunur. ({l741) 

cibince yaptırılacak on adet tank temelleri inşaatı aç.ık wiltmcye kon 
muştur. 

ll - Keşif bedeli 3926.02 lira ve muvakkat teminatı 294.46 liradır 

m - Eksiltme 19.XJI.938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 
15 de Kabataşta levazun ve mübayaat şubesın::leki Alım komisyonun
da yapılacaktır. 

r.v - Şartnameler 20 kunış bedel mukabilinde İnhisarlar mnum 
Müddrlüğii levazım ve mübayaat şubesinden a!mnbilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin İnhisarlar Umum Müdür

lüğü fnşa9t şubesinden fenni ehliyet vesikası ahnalan lazımdır. 

Kupon Bedelatı Tevziatına Dair ıttt!: 
Mefsuh İstanbul Rıhtım, Dok ve Antrepo şirketi tsb~tib~ 

1938 senesi ikinci taksit kupon bedelatı 1.12.038 ıariJıinde~ (~ 
İstanbul şubemizce tediye olunacağından tahvilat sahiple 
No. lı kuponlarile birlikte gişelerimize mürac:ıatlan. il 

IMTIHANINDA MUVAFFAK OLAN TALEBELI 
No. su İsm\ No. su İsını --

6 Fikrt't Erdilek 148 Fikret Erıoneıı 
15 Osman BoikU§ 151 Muammer sayt<Yf 
36 Yaşar Sucu 153 Hakkı Aral 
38 Aziz Kaylan 154 Haldun Heldnıd 
39 Taceddin Tüzen 166 Nazmi Göreli 
43 Kemal Çitli 173 Sami Yücel 
64 Ne;:ılıni Voskay 181 Nejad AtaolçaY 
74 Arif Giirgül 253 Seyfi GündilY 
75 Fatın Sirman 

258 Hakkı Genaıı 
80 Semih Aykoler 260 Orhan özkaD 
84 Naci Akçal Cela"l Erol 
90 Murııt Mardin 270 
92 İhc;;m Kur8J:J · 288 Mamhut At~ 
93 Scfai İnal 290 Fshrl Parrn~~~ 

110 H:ıhik Uluğ 294 Er~ument E 
1 

iÇ 
123 Fuat Özmen 305 Hüseyın Tort~Pbeıer ,-

Denizbank tarafından Avrupaya gönderilecek ta ~uıııeri 1 
orta okul ırıezunlan arasuida açılan imtihanda yukarıda gel 

:z:ılı talebeler muvaffak olmuşlardır. . . e derlı'l 
Mezkur talebelerin Denizbank Personel scrvısın 

mel eri. ~· .. c1a"' 
Sahibi ve Neıriyat Müdürü: Halil Lutfid o9,,~r 'I'': 

I - İdaremizin Paşabahçe Fabrikasında prtname ve projesi mu-

VI - İı;tel:lilerin kanuni vesaikve yüzde 7,5 güvenme paraları1e 

birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yukarıda adı geçen ko 
misyona gelmeleri ntın olunur. (8761) 

Gazetecilik ve Neıriyat T. L. ş. basil 1 

TAN Matbaası 

~ 

.. 

1 
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gAJANOıcJt SÖHRET 

va RAiBET 

SABA. 
RADYOSUNA, 

kAZANDIRMIŞrıR 

SAGLIGINIZI 
KORUYUNUZ: 

• bot ft tabtt 1De'7ft mare-
lertnden JllPllm1pır, 

1 
Taklit edllmesl kabil olma • 

yan bir fen haribl!dır. 
İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOOLU - İSTANBUL 

HER SABAH 
DAHA GENC 

GORONOYORUM 
Pariate: 

Ba:ran Grebert diJW kit 

l' eıhir ve sa~ış salonu: Beyoğlu lstiklCil caddesi No. 34 
E D i S O N Müessesesi 

-U:yanır u:yanmaz, hemen el 

aynama anlıyor ft ~ 
deki buruşuk-

luklanmla çiz.. 
. eilerıimin gün

den IÜDe kay
bolduğunu ke
mali hayretle 
ıörtlyonmı.. • - p= 

"Bir hafta zarfında mucize 
denecek bir tan.da gençleşip gü
zellepneme cidden pştıın. Bü
tün arkadaılanm buna nasıl 

muvaffak oldujumu aoruyorlar 
Ye beni candan tebrik ediyop.. 
Jardı.• 

Bu 11SUlü tatbik etmlf olan 
binlerce kadınlar, bir hafta zar
fıncta bir:\taç yq gençleşmiş bu
lunuyorlar. Yüzlerindeki buru
fQkluklarla çizgileri tamamen 
!kaybetmişlerdir. Alimler, buru
fUkluklanmızın ancak ihtiyar
lamağa ba§ladığnnızda meydana 
çıktığını keşfetmi§lerdir. Çün
idi, cild ihtiyarlayınca bazı ha
yat! cevherlerini kaybeder, bu 
alldl besleyip lruvvetlendiriniz, 
hemen tazeleyip gençleşir. İşte, 
Viyana 'Oniversitesl profesörle
rindem doktor Stejskal'm şayanı 
hayret kqfi olan ve BİOCEL 
tabir edilen ve genç hayvanlar
dan iltilısal edile11 cild hüceyre
leri hülisl':n, bugün pembe ren
gindeki Tokalon kremi terkibin
de mevcuttm. Her akpm yat
mudan evvel tatbik edink.. Sis 
uyurken cildinizi besleyip geç
ı.e,tirlr. Ve buruşukluklan gide
rir. Bir hafta nihayetinde on yq 
daha gençl.eımif görüneceksiniz. 
Gilndüzleri de beyaz rengindeki 
TokaJon krem.ini kullanınız. Si
yah noktalan eritir, açık mesa
melm sıklqtmr w birkaç gQn 
zarfında en esmer ve sert bir cil 
dl beyazlatıp yumuşatacaktır. 

d.lt\'tıp - Ankara Ziraat Okulun- •~ilf!ii~!!l!!!!!!l!!!!l!!!~~l!!!!!!!!!I!!!!!!!~~~~~~~~~~~~!"':~"! Emsali arasında en güzel ve ~ 828 · ilk mobilyalar satan 

~ita= ~=~:ae;: TÜRK Y KSEK M HEND SLERI (&ki HAYDEN) Yeni 

~Ü yoktur. Tevfik Kutay 1 BIRLIGI REISLIGINDEN : 9AKER ma§azaları 
E:m MAL: İzmir'in pek şe- j Ziyaret ediniz. SALON; YEMEK 

• S er nde birinci Kordon Cadde- Birliğimizin senelik kongresi, ilk kAnunun 4 üncü pazar günü ve YATAK ODASI takımları 
~Al<ARYA s·ncması ve ikinci 

1 

saat onda Birlik binasında içtima edeceğinden aza arkadaşlann tef- mngin çeşitler her yerden iyi 

ll~lldaki hane ile beraber ehven ~iinii·iiniieriiiilrilici!aiio!llBun•urii.i!!!!!!!!ii!!!!i!!!!!!!!!!!i!!!!i!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!ii!!!!i!!!!!Ri!e!!J!!s:!!R!!e!!flk!ii!!!F!!e!i!nm!ili!!!en!i!!!!!!!!!!!• fU't)ar 
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11=== 
lstanbal 4 ünci icra Memurluğundan : 

Açık Arttırma lle Gayrimenkul Satq ilim 
Tnrk tayyare cemiyetine ipotekli bulunup tamamına yeminli üç ehll

YUkuf tarafından 14--6--38 tarihin de 4000 lira kıymet takdir edilen 
Boğaziçinde Arnavutköyünde Yeni aokakta eski 18 yeni 5 kapı No. lu 
Çorlulu Alipaşa vakfından olup tapunun iprından 3072 zirağ ve hari
ta ve takdiri kıymet esnasında 6625,5 metre murabbaı sahasındaki gay
rimenkulün evsafı apğıdadır: 

Etrafı duvarla çevril.mi§ ve .etlerden mütefekkil olup iki kısımdan iba
rettir. 1 nci kısma set üstü sokağındaki kapıdan girilir. Cephesi yarım du
var ve üstü demir parmaklık olan bu kısmın içinde 31 çam ağacı ve 
:Yaıımll kö§kün temel duvarları ve mermer merdivenleri vardır. Bura
dan ara kapısile üst taraftaki kısma geçilir. Bu kısımda da bir kapı, 12 
incir bir armut, ild kiraz, bir dut, üç ıhlamur, iki atkestanesi, dört ıef-

' . . . 
tali, üç nar, ild uma fidanı vardır. Ve bunlardan başka zemını çımen-
1.o bir koridor üzerinde 3 oda, bir heli ve zemini toprak bir muUak, mer
mer tekneli ç~maprlık ve bir odanın altında zemini toprak bir ahır var
dır. 

HUDUDU: Bir tarafı let sokak, bir tarafı Becler hane bahçesi, CeW 
arsaaı, Rifat ha.ne ve bahçesi, çıkmaz sokak, Amerikan kız kolleji, saylav 
Cemil ve zevce.ıi Ayşe Remziye bahçesi ile çevrilmiştir. Umum mesaba11 
dosyasında mevcut haritada olduğu gibi 6625 buçuk metre murabbaı o
lup bundan 130 metre murabbaı bina ve mütebakisi bahçe halindedir. 

ı - Işbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 20-12-1938 tarihln
den iübaren 34/555 No. ile lstanbul dördüncü icra dairesinin muayyen 
numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. Dinda yazılı olanlardan 
fazla malümaL almak istiyenler, i§bu prtnaDıeJe ve 34/555 doqa 1111-

marasile memuriyetimizıe J!\iiracaat etmelidir. 
2 - Arttırmaya iftirak için yukarıda yazılı kıymetin ~ '1,5 -

betinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecek
tir. \Madde 124) 

ı - ipotek sab1bl al•cak'hlarla diğer alAkadarlarm .,. irtifak lmılda 
sah.lplerbıiıı gayrimenkul üzerindeki haklarım hususile faiz ve masrafa 
dair oan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde ev
nlo. müsbitelerile birlikte memuriyetim.ize bildirmeleri icap eder. Ak· 
si haldo baklan tapu sicili ile sabit olmadıkça IBUf lwwWtıpn pqllıpna
mıdan hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen gü]mde mtmlıa7a lfth'ak edenler artırma prlmlme-
lhıi okumut ve lüzumlu malOmat almıf ve bmılan tamamen bbul etmif 
ad ve itibar olunurlar. 
a - Gayrimenkul 5-1-1939 ta rihfnde pe!'fl!Dlbe glnll .st 1' tm 

16 7& kadar Iatanbul Dördüncü icra memurluğunda üç defa balmldık
tuı soma en çok arbnna ihale edilir. Ancak artırma bedeli mq>unıwnea 
kıymetin yiU.de 75 ini bulmaz veya satış isteyenin alacalma rüçlwn o
lan diğer alacaklılar bulunup ta bedel bunların bu pyrbnenJaıl ile te-

min edllm1f alacaklarınm mecmuund an fazlaya çıkmaaa en çok artııamn 
taahhüdü baki kalmak üzere artırma 15 gün daha temdit edilerek 20-1 
-939 tarihinde cum• gün6 saat 14 ten 16 ya kadar lsian.bul Dördüncü 
icra memurluğu odasında arttırma bedeli satış isteyenin alacağ'ma rüç
hanı olan diğer alacakhlarm bu gayrimenky.l ile temin edilmif alacak
lan mecmuundan fazlaya çıkmak ve muhammen kıymetin yibde "15 ini 
tutmalı:: prtfle en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edDmn. 

• ihale yapılmaz ve sabf 2280 numaralı kanuna tevfikan geri bıiakıhr. 
6 - Gayrimenkul kendisine ~· olunan kiıme derhal "Yeya verilen 

milhlf't içinde parayı vermeae fh~le karan fesholunarak kencllshıden ev
vel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiJ olduğu bedelle almap 
razı oluna. ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on bef gün mild
detle artırmaya çıkarılıp en çok artırana ihale edilir. Iki ihale arasında 
ki fark ve geçen günler için yüzde 5 ten iıeap o1wıacak faiz ve 4111-' 
zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimir.ce alıcıdan tah-
sil olunur. (Madde 133) · 

"I - Alıcı artırma bedeli hartdnde o'lank ~ t.q,. feral hllremı 
ytrmt senelik vakır taviz bedelini ve ihale karar pullarmı vermiye mec
burdur. Miiterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve dellaliye resminden 
mütevellit belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya alt ol
mayıp artırma bedelinden tenzil olunur. lşbu gayrimenkul yukarıda 
gösterilen tarihte Istanbul dördüncü icra memurluğu odasında işbu 
ilan ve gösterilen artırma prtnaıpeai dairesinde satılacatı nan olanur. 

(12510) 

Emniyet Sandİğı DlrektörlUğllnden : 
93B - 956 Emniyet Sandığına borçlu ölü Bayan Hayriye ve Bay 

Ahmet Burhanettin varislerine ilan yolile teblil 
Bayan Hayriye ve Bay Ahmet Burhanettin Mabmutpap ft ma

hallesi Nuruosmaniye ve Şerefefendi ve cami avlusu 10kak eski 8 defa 
48 mükerrer, 46, 50, yeni 54, 56, 58, 80, 98, 100, 102, 104, 106, 21 106/1, 
106/2, 58/1, 58/2, 58/3, 58/4 numaralı 8 dükklm miiftemil 4 ev ve 4 oda 
ve 2 diıkknnın ·tamamını birinci derecede ipotek göstererek 7.4 932 ta
rihinde 1.3260 hesap numaruile sandıtumzdan aldılı 4000 Ura borcu 
28.4.938 tarihine kadar ödemediğbıden faiz, komisyon 'ft masarifi ile 
beraber bo~ 8433 lira 02 kurup varmıftır. Bu sebeple 3202 numaralı 
kanlın mucibince hakkında icra takibi baılanmak üzere tanzim olunan 
ıhbarname borçlunun mukavelenamede gösterdiği ikametgahına gön
derilmiş ise de borçlu Bayan Hayriye ve Bay Ahmet 3urhanettin'in öl
düğfı anlaşılmış ve tebliğ yapılamamıştır. Mezk'Ur kanunun 45 inci 
maddesi vefat halinde tebligatını llAn suretile yapılmasım 3mirdir borç
lu ölü Bayan Hayriy ' ~ Bay Ahmet Burhanettin mirasçılan ışbu ilAn 
tarihinden itibaren b" buçuk ay içinde sandığımıza müracaatla muris
lerinin borcunu ödem 1t!Ji veya kanunen kabule pyan bir itirazları 
var ise bildirmeleri lazımdır. Mirasçılar ipoteği kurtarmazlar veyahut 
ba~lıyan takibi usul dairesinde durdurmazlarsa ipotekli gayri menkul 
meı:ktir k;.nuna göre Sandıkça satılacaktır. Bu cihetler alakadarlar~• 
bilinip ona göre hareket edilmek ve her birine ayn ayn ihbarname teb
liği makamına kalın olmak üzere keyfiyet ilin olunur. (8742) 

Emniyet Sandığı Direktörliğünden : 
38/1449 Emniyet Sandığına borçlu ölü Bay Mıgırdıç Frenksan va

rislerine ilan yolile tebliğ: 
Bay Mıgırdıç Frenkyan Galata Sultanbayazıt mahallesi Yeni Kı

lıcalipaşa mahallesi eski 3,5 yeni 3,5 numaralı ilci mağazanın tamamı
nı birinci derecede ipotek göstererek 25.1.932 tarihinde 12881 hesap 
numarasile Sandıjunı7.dan aldılı 1200 lira borcu 15.7.938 tar.ıhlne ka
dar ôdcmedi#inden faiz, komisyon ve masarifi ile beraber borç 2650 
lira 96 kuruşa varmıştır. Bu sebeple 3202 numaralı kanun mucibince 
hakkında icra takibi başlanmak üzere tanzim olunan ihbarnam~ borç
lı:nun raıukavelenamede gösterdiği ilcametgihına gönderilmiş ise de 
borçlu Bay Mıgırdıç Frenkyan'm öldüğü anlaşılmış ve tebli~ yapıla
mamıştır. Mezk'Ur kanunun 45 inci maddesi vefat halinde tebligatın 
ilin ııuretiyle yapılmasını amirdir borçlu ölü Bay Mıgırdıç Fnnkyan 
mirasçılan işbu ilin tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde Sandığı
mıza müracaatla murislerinin borcunu ödemeleri veya kanunen kabu
le şayan bir itirazlan var ise bildirmeleri lazımdır. Mirasçılar ipt.>teği 
kurtarmazlar veyahut bqhyan takibi usul dairesinde durduın,azlar 
sa ipotekli gayri menkul mezk'Ur kanuna göre Sandıkça satılac~ktır. 
Bu ciheUer alikadarlarca bilinip ona göre hareket edilmek ve her bi
rine ayrı ayn ihbarname teblJli makamıpa kaim olmak üzere ke.y1i-
Jet nan olunur. (8743) 
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Çocuklar HASAN ÖZiü Unlarına Bayıhyorlar. Çok lştahh Olurlar ve Severek Yiyorlar. Bütün Çocuk Doktorlan Buna Şehadet Ed8'• 
Avrupada Daima Diplomalarla Musaddak Birinciliği Kazanmı,tır. Bu Kadar Yüksek Evsafa MaRk Tabü Gıda Ancak 
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TELEFUNKEM 
Şimdiye Kadar Muhtelif Marka 

Bir Çok Radyo Dinlediniz. 

Bugün de: 

Radyoları nı·n 
939 modellerini dinliyereli 

... iıracla 70 dea fazla memleliette 

TELEFUNKEN 
Radyolarının 

lüyili bir rağbet ve ltlmad görmes; 
ılzla itin ea kuvvetli teminattır. 

kat'i kararınızı verebilirsiniz . 

Türkiye Vekili: Ankara Satıı Yeri : 

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

Telgraf: Elektron • lstanbul 
Jelefon 41460 

Anafartalar caddesi No. 1 O 
Telgraf: Elektrofen • Ankara 

Telefon: 1287 

Anadolunun Bütün Mühim Şehirlerinde 
Bayilerimiz Vardır. 

~ORTiNG 
SiZi AHENwLE SAltAlt 

OVALAR 

SiRKETİ HA YRiYEDEN: 
1 

Boğazic;i vapurlarına mahsus kıt tarifesi 5 Birin· 
cikanun 1938 Pazartesi sabahından itibaren tatbik 
edilecektir. 

Dr. HAFIZ CEMAl 
Dahlllye Mütehaslf11 

Pazardan maada saat (14.31 .ı:: 
t <•~· 

18) e kadar. Salı. Cumartes .-0 
dan iZ) ye kadar fıkaraya 111ec:e 

Divanyolu No. 104 ttSfl 
_,._ __ ..... 

52 

Telefon: !10~ 


