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GÜNLÜK SiY ASİ HALK GAZETESi 
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Bu crOzel aytık aile ve ••hhat mecmuaaı
nm 4 Onca eayıaı çok faydalı mevzularla 

• .~ra:~ız ~Alman Paktı imzalandı İnönü Kastamonide 
Ikı Hukumet Her Meselede 

Temasta Bulunacaklar 

DalaJier 

Paktın 
Metni 

Paris 6 (A. A.) - Fransız - Al
man deklarasyonunun metni şu
dur: 

Fr ansa cumhuriyeti hariciye 
nazırı Georges Bonnet ve Reich 
hariciye nazın Joachim Von Rib 
bentrop, htikumetleri namına ve 
hükilmetlerinin emriyle hareket 
ederek, Pariste 6 kanunuevvel 
1938 deki mülakatlarında aşağı
daki hususah kararlaştırmışlar
dır: 

V on Ribbentmp 

Cümlıurreisimiz , Coşkun 
Tezahüratla istikbal Edildi 

Memurlarla Görüştü, Liseyi Ziyaret Etti, 
Yeni Yapılan Halkevini Açtı 

Son Günlerin 1 

Beynelmilel 
Siyasi 
Faaliyetleri 

1 - Fransız hükiimcti ile Al
m an hükumeti, F r ansa ile Alman 
ya arasınd:• sulh ve iyi komşuluk 
münasebetlerinin Avrupa vaziye 
tinin tarsini ve umumi sulhun i
d amesinin esaslı unsurlarından 

birini teşkil ettiği kanaatine ta 
mamiyle iştirak etmek tedir. Bi
naenaleyh iki hükumet, iki mem 
leke tarasındaki miln asebetleri
n in bu istikamette inkişafını te 
mine bütün kuvve tleriyle çalış
maktadır. 

Faris, 6 (Hususi) - Almanya Ha- · 
riciye N az1rı Von Ribbentrop refika
sile birlikte saat 11,10 da buraya gel Demokrat Reisicümhurumuz halk ara.8ınaa 

• miş, istasyonda Haricine Nazırı M. 
f H · Kastamoni, 6 ',Tan mnhabirin- ı si halkla dolmuştu. arasınrla kısa bir tevakkuftan sonra Bonnet, Alman se iri ve at";ciye l 

nezareti erkanı tarafından karşılan- den) - Reisicümhur İsmet Inönü, Tren istasyona girerken, milli Şef dönüşte daha çok kalacağını vaade-
hususi trenle bu sabah saat 8 de on binlerce ağızdan .yıkan: derek Kasta.maniye hareket etti. Bü-mıştır. Meraklılan ve tren yolcuları- . 

nı uzak bulundurmak için mühim Çankınya vasıl oldu. Saylavlar, me- - Yaşasın inönü, avazeleri ile se-ıtün ~ü~ergah köylülerle dolmuştu. 

2 - İki hükUnıet, memleket
leri arasında araziye müteallik 
bir meselenin muallakta kal -
mamış olduğunu müşahede e -
der ve bugün memleketleri ara

inzıbat tedbirleri alınmış, misafirle- murlar, halk, kendilerini istasyonda Iamlandı. İnonu, yolda topçultırla ~e llgazlı-
rin şehri geçmek mecburiyetinde bekliyorlardı. Bütün istasyon cadde- Reisicümhurumuz, Çankırı halkı (Arkası Sa. 10 Su. 6 da) 

Y ctzan: M. Z ekeriya SERTEL sında çizllmi§ bulunan hududun 
• ._ ""*'t --·~:ıı.ı·~-:r..~ı;ml'' "'a:fe<>.ı>u-ev -.... ~pa ......... ......,u.ı.& ;p.a.u. ueı9....u \jU.· ol lk nuıı:umeı. n r -a 

~ek için Münihte başlayan siyasi fa- letlerle olan hususi münasebet-
~ Yetler hala bütün hızı ile devam leri kaydı ihtirazisiyle, iki mem 
'diyor. leketi alakadar eden bütün me-
n baha geçen gün tngı1iz başvekili seleler hakkmda temasta kal • 
ti~ hariciye nazın Farisi ziyaret et - mağa ve bu meselelerin miis • 
~ugün Alınan hariciye nazırı takbel inkijafı enternasyonal 
~ devlet adanılan ile temas et- müşkilat çıkarmak tehlikesini 
"iii~k '7e Alman - Fransız ademi teca- gösterdiği t akdirde biri birleri 
t ~ lbisakını imzalamak üzere Faris ile istişarede bulunmak kararın 
~ b':-1unuyor. Bir kaç gün sonra da dadır. 

kalmaması için, tren mutad olduğu 
vechile Şimal istasyonunda duracak 
ye;de !nvalides istasy~nlll'..a .. gelmiş 
misafir nazırın geçecegi butun yol
lar kordon altına alınmıştı Von Rib
bentrop, Bonnet'nin elini sıktıktan 

ce memnun olduğunu sôylemi.şt.r. 
Cümhurreisi Löbrun, Alr.nı:ınyanın 

mümessilin i saat 12,10 rla hususi su
rette kabul etmiştir. Almanya Hari
ciye Nazırı daha sonra, Başvekil Da
Iadier'yi ziyaret ederek öğle ziyafe
tinde bulunmuştur. 

Saat dörde çeyrek kab Von Rib
bentrop ile M. Bonnet Fransa - Al
manya deklarasyonunu imzalamış· 
lardır. 

) gı1iz devlet adamlarının Romayı zi j İşbu deklar asyon derhal m e-

:tt~:~.etmeleri. tekarrür etmiş bulu - J ~~~ ~r~e~ti~ ____ ~ _,,_. 
~ • ~UNUMUNS ~ZLIV4 

ol.~ ziyaretlerln haknti manası ne
"1.t'? 

imza meraıiminden sonra 
Deklarasyonun imzasmdkn sonr<ı 

Arkası Sa. 10 Sü. 4 te) 

Tahkikat Genişliyor 

Vilô.yet ve Belediye 
işlerini Tahkik için 
Dün Bir Heyet Geldi 
Yali, Nüfuz Kurarak Kendi işlerini . Gördürmek 

isteyen Bazı Devaire Alınmaması 

Bir Tamim . Yaptı 

Eşh_as.ın 

Teşkilata için 

) ~OSlovakya parçalamp Alman • 
~a tabi bir devlet olduktan sonra 
~elt l'lsanm vaziyeti güçleşti Bir defa 
b~lovcik: hududunda bulunan 
d1_ Alman kuvvetleri serbest kal
:!ı'!!d "-lınanya bu kuvvetleri Fransa 
"e Uduna sevkederse Fransa muka
~et ed~mez. Sonra Fransa birçok 
~ fedakarlıklarla orta Avrupada 
-4,.~llda getirdiği ittüakları kaybetti. 
Jtaıq anyanın karşısında tek başına 
~llh 1• Cenuptan da İtalya ve İspanya 
~a?rt asara ettiği için Fransa kımılda
c!a~ ayacak bir hale düştü. Onun için 
~a.ı:tıacak biricik devlet İngiltere 
}~ ltı. li'akat İngiltere ona ne derece-
1~1 ~dar yardım edebilirdi? İşte 
tıı?\ ~z ~aşvekili ile hariciye nazın-
ht b Ellis ziyaretlerinin hakiki sebe- . 

İl lldur. ~anunsu~ ;erey~ et.m_ış, ba~ be- hal tahkik edilecek işlere elkoymuş-
~tı.rı Cl.tis ınülakatı esnasında Fransa ledkıy~. ve vıl~!lek~ ışle:.mf ıtt~ahl k~ et- tur. 

tı anı . İ . . me uzere mu ıye mu e ış erınden D l b lı el _,, ki 
\qku arnıştır. ngıltere hır harp Ali Seyfi ile Saim memur edilmiş- o ma a çe m ey antnc:ıa 
~l fı~:da .. Fransa~~ dernal motörl~ !erdir. Ali Seyfi ötedenberi şehrimiz- hadise tahkikatı 
ı fırk go~~er~bılır, beş ay sonra ı- de bulunmaktaydı. Saim de, emni- Dolmabahçe meydanında ve bah
llir alık ıkıncı bir parti daha gele- yet müdürlüğü işlerini tahkik ede- çesinde 11 yurtdaşın ölümü ile neti
<lyrı.. lialbuki Ingiltere 1914 de Fran cek olan bir emniyet müfettişi ile celen müessif hadiseye ait adliye 
~ki derhal altı fırka, iki aY. sonra beraber dün, Ankaradan şehrimize tahkikatı tamamlandığı için, dosya 
İl ı fırka daha göndermişti, . gelmiş ve Ali Seyfi ile birlikte der- (Arkası Sa. 10 Sü. 6 da) 

tı s b • 
tlcJ e ehle Daladier harp vuku -

ad h . 
~l'il er al muntazam beş fırka gön 

?nesi · kE:?rJ . nı ve onu 14 fırka piyade 
cıt C~ın takip etmesini istedi. Fa -
·ıız ~.rnberlaın bu se;kiyatın İn -
erek llludafaasını sarsacağını söy li
İşte ~una muvafakat etmedi. 
ıı.rıı u endi~e Fransayı Almanlar

a.rkta aşrnaya se:vketti. Almanya da 
all'ıett serbesti kazanmak ve bu isti
itı İ1' e ınaninsız ilerileyebilmek i,. 

tans ·ı , . 
aya a ı e böyle bir anlaşma y~ 

razı idi. Bugün imza edilecel' 
CArkası Sa. 1 O Sü. 3 te) 

' 

~Vali/le TekMülô.kat i Yazan: NIZAMETIIN NAZiF 

JJeyoğlu Caddesinde Binaların; 
- ·· · İlk Katları Mülga! . · 

' > ( Yedinci sayfada olluyunuz ) 
~~' ~.__-..._..~.._....,,....._....._....._....._.....,,.,..., 

} 

• 
"Tunusu isteriz,, 

Dün 
Ve 

Bütün italyada Çok Şiddetli 
Müheyyiç Nümayişler Oldu 

Roma, 6 (A.A.) - Yüzlerce üni -
versite talebesi bu sabah Roma so
kaklarında dolaşarak "Tunusu iste-
riz,. diye bağırmışlardır. · 

Fransız· büyük elçiliği önünde nü
mayişler ihtimaline karşı elçilik 
civarı polis kordonu ile kapatılmış 
bulunuyordu. 

Faşist merkezinde genel sekreter 
nümayişçilere hitaben söylediği nu
tukta Italyanın, hakkını almasını bi
len bir şef tarafından idare edilmek • 
te olduğunu ve binaenaleyh Italya 
milletinin nihai zaferden emin olabi
leceğini ehemmiyetle kaydeylemiş -
tir. Hatibin bu sözleri "Tunus, Tu -
nus,. avazeleriyle karşılanmıştır. 
Diğer taraftan nümayişçi talebe 

Fransız seyahat bürosunun önüne de 
gittiklerinden büro, polis komiseri -
nin talebi üzerine on. beş dakika ka
pılarını kapamıştır. 

Mussolini nümayişçilere hitaben nutuk söylerken 

Sinyot Gaydanın makalesi. 

Roma, 6 (Hususi) :- Bugün genç-

lerin Tunus için yaptıkları nümayiş
ler Roma, Milano, Cenova ve Türen
de ~u bulmuştur. Tribüna gaze -
tesi, daha başkala yerlerde" de nü -

Ebedi Şefin 

mayişler vuku bulduğunu yazmışsa 
da bu nümayişler olmamıştır. Sin -
yor Gayda bugünkü makalesinde In-

( Sonu Sa. 3 Sü.. 3 te) 

Ebedi Hatırası 
Her Türk evinde, Ebedi Şef Ata

türke ait bir hatıra bulundurmak is

ter. Onu çoluğumuzun, çocuğumu -
zun dalına gözü önünde bulundura -
rak onlara bu büyük adamı, Türkün 
ebedi Şefini tanıtmak ve öğretmek 
de milli barcurnuzdur. 

TAN bu düşünce ile Atatürkün 
Kanonika tarafından yapılmış ve Vi-

TAN, bu büstlerden binlerce\hazır 
Iamıştır. Okuyucularına yine mal ol
duğu fiata vermektedir. Büstün ma
liyet fiatı yüz elli kuruştur idareha
nemizden elde edenlere beheri yüz 
elli kuruşa verilecektir. Posta ile 
gönderilecek yerlere temiz bir am
balaj içinde posta parası da müesse
semize ait olmak üzere iki liraya 
gönderilecektir. 

yanada sureti mahsusada yaptırıl - Evinizde, müessesenizde. m.ekte -
mış güzel bir büstünü okuyucuları i- lerinizde Ulu ye Ebedi Şef im izin ~u 
çin_ ~o~ b~asına temin etmek vazi -ı kıymetli hatırasını bulundurmak is-
fesın.ı uzerme almıştır. terseniz, acele ediniz. 



z TAN 7-12-938 

Asıl Mücrim ır l• D •• ~ 'T' • .t • ı v _.,. Orlıan SeyliOrht>n va ı, un ue 1. eJ tışıer 1. aptı Recai Nüzhet =~;;: 
Dolmabah~eki hidiaenin Jlle&ul-r k . H Mevkuf Olarak mele için açılm.,tır. Siyad~ 

teri Ullfbnlıyor. Mldtleiamamillk a sım elaA 1 K Ik k Buraya Getı·rı·ıdı· mat, ekonomik, ailevi, ... ..ı.:ı. 
bitttba tlikkatqle bu meHle)i tetkik arı a a ca şah.n meselelef'e ait her ıuı--
etmekte. Kabahati olanların gözden sual aorabilirsmiz. Bu ıii"'* 

:::~.:=;ı .. ::ı;.:ı:.::=.· :e:: Yenı· Bı·r PlaA n Hazırlanıyor Acm, •• aayer1n • ::.h~.-::ııı:"t:::::. bence, otlur; Yalım oaua kurtulaca- de sualleriniz cevapsız Jcaltn•~ 
iuıdan korkkuyorum. O, yine sinsi Adresini Aratayor caktır. 
•imi aramada ktlaeak •e izini belli Arkadqımız Ahmet Emin Yalman S - Atatiirldln öliimÜ !'.!. 
ietınetlea sn"lflP pdecek. Şimdiden bazı kimselere verilen otobüs lmtt- lamda fÖllle bir auale gol,~-
-ona sörilr eibi oluyorum: Dudakla - Lutfi Kırdar 1 Eminönünde istimlak Edilen Bina farın Süratle Yıktırılması yazını tetkik ve tenkit ederken dış- Geçmifte dünyanın yetif~: 
ruada cezasız kalmanın küstah tebes- çi Avni Bayer kendisine bin lira ver diği en biigük dahi kilJIP' 
•iimil. Gözleri, yeni bir Taka çlıkar - Ve Yol lnşaatınm Sürüncemede Bırakılmam ası l~in Emirler Verdi diğini ileri sürmek suretile hcl<aret Fende, aanatte, ııiyasett~~" 
mak ipn fml fml döntlyor.. "S ettiği iç.in üç ay, bunun işim kolay- hanın 111.ibek tahtına k~" 

önce pnu haber vereyim ki bu Vali ve Belediye Reisimiz, dün larına ujnyarak bütün memurlarla laştıran Recai Nüzhet Baban da bir 111Uf 6ir ~k iııimler llGllarlllf• 
seki sörünmeğe çalışan bir ah _ sabah erkenden şehir dahilinde esas Noksan görilpniiftür. buçuk ay hapse mahkum olmuşlar lhuılann ifbule yalnız blr 111-maktır. Nezaketli bir tavır takınır, lı bir teftiş yapmıştır. 1 ve temyizden geçen bu hükümler de nulni seçip all'rmak ,,.,., 
&at Mttla muteret kaidelerini Doktor Lutfi Kırdar, geceyi ge- ...ulilı ı.,lıilc1fının laaliyeti tasdik edilmişti. Müddeiumumilik, il"- hanglalnl ~raüı&1 

E 
..... Korbktar; fakat btitiln dev- çirmekte olduğu Cümhuriyet Halk Ekmekler lwılrlnnıltı tlirelıtiller lliımat dairesi hükümler katiyet kes- c - Her devrin, her mesleJiD ~ 
abamlarma kup koyar. Büyüje Partisi binasından çıktıktan sonra, L6tfi Kırdar, bir müddet villyet- bettiği için mahkumları ikametgit.h - dine g6re büyük dehalan vardır· P'S 

•nms- idi~ brp merlaa • fen heyeti mudurü Hüsnu ile bera- Toplandı te meffU} olduktan sonra İatanbul Jarında aramış bulamamıştı. Recai filphe yok, bütün asırların ve ~ 
.metelMlr ... ,..,.... olduiu için ha ber evveli Ankan caddesindeki as- kumandanJılına giderek General Nüzhet Baban, Bandırmada yakala - dahJal olan Atatürk bahs~ 
- ;rdmu.. R~ br. falt inpab teltlt etmlf, çokton beri Voli"" lıeledlııe nill Lttfl Bau.e ladei aiyuette bulunmuştur. narak hükflm infaz edilmek üzere ha -..chr. abt umumiyetle Jd! ~ Wr d~ pbnr. Bun bir bqlandılnı l§lttili bu caddedeki in- Kırdamı nwlld gtln, JIÜ'n ka- Oradan dönü~ belediyeye gelmif pisaneye konulmuştur. Bandırma t.arilıte dünyanın yetiştlrdill ea * 
!ltllot ldpoiaü Wm ,,__ patın neden dola:rı henıiz bitmedi- ~ .~ ....,.,. ~ .ı.ı Şelıremln1erlnd c:..mıı Pt- müddelumuıni!IAI, Recai Nüzbetl ce- ytılt dolıl olank Leonaıdo da vı;,..ıı 
'Olttbl4ea matır. Mabadı bir dakika ğini sormuştur. ~örüpıecle "mlifJi diNJcdflrr ' ile Mehmet Alinin ziyaretlerini ka- zasını çekmek üzere Istanbul bapl- ptertrler. Leonardo da Vlnd ~ 
enet biletini almaktır. Bama 1tir b Ltitfi Kırdar, buradaki inşaat uzerine ka~r, dün e'r· \ bul etmif, bir milddet kendilerlle gö sanesine göndermiştir. k• tarafından büyük bir r_.,., rt-
,......_ pewlanun ç11aer; ~ hakkında klfi mal\unat aldıktan 1cendeta Jcndı """takalanwda ~ rüpnüftür. Bundan sonra da beledi- Avni Bayer henüz yakalanama - !arak tammr. Kona Liza adlı 
41 ._ ppnektir. Vapura Wnerken: IODl'a asfalt inpat muteahh"dıni ça- teftifte btılutımt&flcınlır. B• W/· ye temizlik müdürünü çaltrtarak İs Dll§ttr. 
Pene~ YIUllDa otmayım, diye .ım iu'tünml ve amelenin çojaltıhp fa- tifler en fala, halkm en mihim tanbul temlslt:k tefkillb hakkında Muayenehanesindeki eşyalar da 
dentse ıter. Tramn1tlan inerken 1ti- .aliyetin azamı derecede teksif edil- b~r gıdaaı ola" ekmeklet' iae- izahat alırken, dünkü teftl§te temiz- başkası tarafından haczedilen Avni 
~·- bp1JID •• abi otomohi- meslni emntmiJtir. ntıde f14pılm'fCıf'. y.,. fle'r ek- lilc faaliyetfnin noksanlığına işaret Bayer, zaten işini bırakım§ bir hd-
lin altına atar. Otebllte: Mltterl T tıJ.imdelıi ltelôltır Wtlınlı7f1r me~ler faf'hltmf, bir ~ etmiştir.· Bundan sonra da tem;zlik de olduğundan onun Arabistana ve-
a1ptumamak lpa arbdaa pine Vali ve Belediye Reisimiz, bura- e1cıilc oldtıfl& gclriilen1c milade- işleri müdürüne: Kıpn !labahlıın sa yahut Suriyeye gittiği söylenmekte -
~ ve.rmez. OtomofiUde ine geçmek dan Tabime gitmiş oradaki helala- re edUmı,ıif'. at beşte, yazın saat dörtte müdürle- dir. Müddeiumumilik bulunduju yer 
ıçın bıitün seyrüseferi durdurur. Ti- nn ve meydanın m~nzarasını bozan Dişkilnler Evi Mildlrlüiü riyle berabe.r bütün temizlik teşkili deki adres~ .. tahkik e~tirmektedir. 
carett~ maim ~.imini d~ştirir. Evde diğer bazı blnalann kaldın1ma<Jı 18- Düfkünler evi müdürü Cemilin tının faaliyete geçmiş bulunma.c;ı liı Suçu idi curümlerdendir. Suriye ve 
et~i 

1

• .~tbii yumrukiar. Sokakta zrn geldiğini soylemiştir. Burada Va- tekaütlük talebi kabul edile'rek zım geldiğini, bu saatlerde yapaeajı Hicazla aramızda iadei mücrimin mu 
~ Y eormeden açar, pazarda tera- liye, esasen helilann kaldınlmaStna 11erine vek4leten belediye mü- teftiflerde vazifesi başında görülmi ah~ ~ulund~ için adres~ ~blt zıyf parmaklar k 1-;. fetti§leritıdetı doktor Bekir Za- yenleri derhal işten uzaidaştıraca-lh- ~Ur ~mez hüklimet, kemilaını is-

- arar veri ... ~ olduğu, Taksim stad- f" .,._ • dil •-+i m söyleml-+ir T . lik i lP.ri .. ad•" tıyecektir. 
Buaa rahabmm, basan paramızı yomunun karşısında yer altmda mo- ır .... yın e m"1'~ r. - AS"· • emız f . mu u 

1tuan sıhhatimizi, bazan da hayatı~ dem bir hela yapılmasına tllikan ge *Şehir tiyatro.tu müdürü Mem- nı bu h~ta dil§Ünmek üzere va- POLISTE--:--<ı---
mm tehlikeye koyar. Dolmabahçede ciktigı hakkında izahat verilmiştir. ; duh ta, hizmet müddetini ikmal Hden musaade istemiştir. 
Mı kitinin önüne s~mek için, on bir Lötf" K d 

1 
k ettiğinden dolayı tekaütlü~tıü L6tti Kırdar saat 16,30 da sehtr kişiyi öldürdü. 1•

1 
ır ar, ya~ı ~·s~~· •- istemiştir. • miltehusısı Prost ile belediye imar Denizclen Bir Erkek 

rar ven en herhangı hır ışın ge- müdürü z· k bul et · 
Bana siz ister lnmınhk, isterseniz cilan .. in b" b" ,__ ıyayı a mi§ ve şeh- C i Ç k 

-·"' . 1 t esı ıç ıç ır sem:p ntevcut rin imar ifleri hakkmd k ndil ril esed 1 arılch ~göz ilk defi!. şte fadama uıl olmadılmı söylemİf ve helilarla gelmJş ve orada meydanın genışle- ı"rü .. şt.. Prost ~ . e e e * 
sebefl! uıl cezal~llWık mtıeıba! 11197d• • , «A W llltr 'tilmesine ait faaliyeti gözden geçir- P~~ ali ~: ni~ Polis, dün sabah, Dolmabahçe sa- S - Düngaıla en rok 

'"- ... ___ • L...u.. • a v ye 1 at verdik !iÜM@üilınd~n .. ~'.·4.• W'1latı ~ '1/iıemlelcd~ 
COMROKLERDE : difer taraftan stadyomun karşı- ~~les bitmış 0 

v e .. va iden d ktlf almıştır. gu ~rek- rıya çıkartarak müddeiumüinl1ı1''lia· c _ Altın ihfiyalı en çoi o 

Kaçakçıhk Tahkikat. 
sında yapılacak !in&dem heJaya ik~~şı~· amele çalıştıgını hayretle gor- tiflere nazaran Taksim meydanına berdar etmiştir. memleket şimali &nerikadıt· 
da hemen başlanmasını, bu husus- mu ur. ait esas plln beklenmeksizin esas Henüz hüviyeti anlaplamıyan ce- İngiltere takip eder. Fransa üç .. 
ta icap edea plin ve projelerin Belediye Reisimiz baradakl pl4na hazırlık olmak üzere bir plin 9etUn 45 yaşlarında olduğu t.ahmin eı- Rusya dördüncü, Danimarka 
derhal ,ehir mtHehassın Prost'a nıtlteahhidi ve ip nezaret eden yapılacak ve bu plln derhal ve sür- dilmi§tir. Sırtında fildikos bir fani - ve İsviçre altıncı gelir. 
teklif edilmesini söylemiştir. belediye memurlanm çaiırarak atle tatbik edilerek meydan tevsi e- ll, ayağında da yeni bir iskarpin gö- * 

:>ün bir gazete, Istanbul gümr.ık- Lutfi Kırdar Taksimden ~nra nyuı 500 e yalan olan bu binala- dllecektir. rülmü§tür. Uzerinde büvviyetlni tes- S - Almanlar kentl'•••••_.. 
Yap1lclajı AsllslZ 

ferinde büyük bir mupmbs kaçakçı- Dolmabahçe ile Giuniışsuyu arum- nn 'böyle ikişer mnele lle yıkıla- LCltfi Kırc!ar saat 7,30 a kadar be- bite yarayacak biç bir şey bulunma- Ari ırka menaup telaldd 
1 iı meydana çıkaiılchğm• ve güm - da yapılmakta olan kısmen asfalt, mıyacaimı, htınıiiniyetle hareket led.lyede meşgul olduktan son- mış, yalnız 124 numaralaı bir eşya rek di.ğer ırkları kiifük 
rı:k müfetti§lerhıin tahkıkat yap _ kısmen de mozayik caddenin inşa- eden ve kendi menfaati kadar ra oradan çıkarak Partiye arıtm.iş piyangosu bileti çıkmıştır. Cesedi ta- nedir? Ari ırkının diğer 
n kta olduldannı yazml§tır. Bu ha- atını gözden geçirmiştir. Vali ve Be- şehrin ~enfaatlni ~e • dü,iinen ve Parti idaN heyetini toplantıya bibiadil Salih Haşim muayene etmlt- lara üatünlüğü nalir1 vad!ı: -1ı§br. ledlye Reôsimiz, buradaki inşaatm m~teahh•tlerln, kentlllenne veril· dawt ederelı: geç vokte bdar Parti tir. Olümün boğulmadan .dollduğu an C - Ari, uil ve mümtaz _,.-. 

,. altı aydanberi niçin bitmedig"ni sor- mıı olan müddetlerle mukayyet işlerile mescrul o1muıılardır. lapldılt için ıe>mülmesine müNade na gelir. Umumiyetle orta Aq• 
bümıiütlerde bir muşamba kaçak 1 ak 1 Mlıjl uta mevzuu bahsolmamakta • muştur. Fen heyeti müdürü Hüsnü 0 mıyar ' ame e miktannı had· Yeni Valinin tamimi etmiştir. Yalnız polis hüviyetini te9- larımn pmalinde ve Hazer 

-dır. Memleketimize ha yola ait etüdün belediye yollar ~ di azamiye çıkarmak !uretiyle iki Vali ve Belediye Reisi Doktor Ldt bit etmek icap ederse morga kaldıra· prkında yaşadığı zannedilen 
ha ltluıl - bazı tii ~ mura: köprüler mlldllrii taraf•ndan vapıl· slla içinde hu biıuılon ortodan fi K"dor dün blltiln belediye teşld· blleeelrtlr. CeBedln 24 saat kadar de- Avrupai insanlardır. Bunlar,,.,,_ 
dikleri maUann man: olduget ~ cfılım, inşaatın da, istimllk ifl~inin bldıralrileeeklerhıi ~ylemi' ve litma qajıdaki tamhnf göndermiş- nizde kaldığı anlaşılmıştır. kl grupa aynldılar. Bir kısmi 
<ve daha az gl1mrük re111n• ta!ı:- intaç edilememesinden Heri geldiği- ·~darlara fidcletli Mllirler ver- tir: iki Otomobll Kazası daki dallık havaliye gittiler, 
tuhluı l1mn ııeldilln1 ldılia elnıl§" nl IÖ)'leınipir. Vali, burada da ge. ""'1"· -lıut Vallll!I .. Beledin R•~lill Şoför Ralllln idaresindeki 4290 nu yerlOftller ve bugünkü İran_ ......... 
leırdtr. Gümrülder ldaıw" tilccarlar· rek yol müteahhidine, gerekse inp- Bu tenbibat üzerine inşaat ve 11· nalfellne buıtlnden ttibaren fillftl bn&la- maralı kamyon Beyazıttan geçerken vücuda getirdiler. Zaten fran, 
dU gümrük resmine aqdık tutul • atı takip eden belediye mühendisle- lam müteahhitleri, derhal faaliyete ~11~~uy~ bir AA'·-- • '°för Ali tarafından idare olunan o- rin memleketi demektir. ~-~ 
m11k ..ı-....a rJne .nAdetli · 1 · pek ....,. ..... '" •-· 1 ,.......,_ •e memle- Hindistan& tndi ve orada ~J:ı 

umre -....-to aimıt. .nupmba- ~ emır er vermlf ve geçerek fazla amele tedarildne bat' kete bimıet imkln '" fırsatını sizlerle tomobille çarpışmqtır. Her ikisi de arl kı -cud tirdi B~ 
la '"dl Çlkan1muma masuc:1e ederek yakın bir zamanda yol inpatının lamışlardır paytqmaktan bahtiyarlık duyacafun. hasara uğramışlardır ır vu 

3 
ge . 

m .. Jenln tet1dld lçln tal'lfe mtldOr- bltmeei llzım geldijhıi an111tmıftır. ş hird~ bu tefti§lerd Aalm .. 7falarla phst endişelere dil- Şoför Aminin id~resindeld 2543 ki dilleri Sanskrit idi. Dil nıu_ .... 
lujtllne muracaat etmtıttr Tarif Eminönüntle iatimlalı eJil L.11.tfe. V'.-1 • ~ so~, f(llrnemeUdlr. Herkesin bOtün enentani numaralı otomobil de Galatada Is - sıslan sanskrit dili ile AvnıP.,... 

üd 1o;x.:~ ı· · e en u ı ~ar, heyeti fennıye mudu- vazllellne huretaeatni ehemm118lle dl· .. _., ..... dili ınd bil-"tt 
m ur ..... uccarlarm klclialUU bak· bintıltır Mirtıtle --LlacaJr rilnden 

8
_ 1 __ ... vilAyete ..ıtm• ıertm kender caddesinden geçerken Cemi- n""9..._. er aras a 1-

h bulduju i..ı ... evvelce 
1 

,,_, 3•&.a&- 1r ış, o- · 1 · mind b" k ak b benzerlik buldular. Bunun ~"" a ınmış ol:ın LQtfi Kırd G- - ....... .ı rada bütün dlire müdürlerini od Arkadq)arnndan dnra.tt, ftdfe bttjb· e ıs e ır ıza çarpar aşın • ~_. 
depozltolan iade edilmektedir'. ar umUJS1.ı,, ...... an ay- _ _ a- lalı ve )"U'dlm rica eder ve heplnJze başa- dan yaralamıftır. bütün Avrupalı milletlerin ua 

Gümrük ,__. d" • 
14 

nkbldon sonra doiru Eıninönüne 1armda gonDUf, ııonra da kalem oda· ,..,.. - - memup olduidan zannedildL ~ 
• ....,."~ uru ustaf1L Nu - "" Bir Kadın YiizUnden · k 

n, !cendisile goruşen bir muharriri T ı.. .. - .. da Derv" k .ıı.. ... da mantar bu tellkkıyi alarak 

i 
_, __ - . MOTEFERRIK iZ iM ...... nt epe._._,... ıı so •a... o - rinl arl k ..... wwnrıat• m 7e ~Y&&&A&• soylemi.+;... =' DEN VE L A~A: nuuuuFTE·, tur M rta . . d b" k d ır a mensup -.....J-~ ...... · an a nya ısmın e ır a ın 

~ - Ortada katiyen bir kaçak • pzocatınm parlaması neticesinde yü 
çıbk ;yoktur. Yalnız mupmbalann Akademideki Jüri Stapyerler Bu Hafta Alf'I Semtte Barınma zünün muhtelif yerlerinden yaralan TAKVll J ve HA~ 
hang!si mantarlıdır, hang· ı değıl • mı§tır. IVI 
d T maelell blr tetklk mevzuu.,.. Yalunda Toplanacak ip Baı•yacaldar Oclaıı Açıltyor *Fatihte mektep sokağında otu-
muft\U". Bazı tuccarlar getirdikleri G ran Münibin km 14 yaşında Vas-
muşambalar ta 

1 
dded uzel Sanatlar Akademisindeki jü Denizbank tarafından A vrupaya Buıün saat 15 te maarif müdür -

, ın man ctiar ı a ilme - ri h-eti y-'-·-da toplanarak Manı· • fiye evde dolaıırken mangala düşe -•A-un -lcilM ... & ld ..... _ Qll- -J lllUll ırftnderilmek Üzere Orta mektep me- lu-:ıHinde n1.. t-.1..Z--t mua\lı"mlerı" Ve ~ a- a.wa loUlllS·. ·war la, Glres r 6 .. ua. ~-ıea rek muhtelif yerlerinden yaralanmıı, 
rük idareli ele Tazi,etl tetk•.k etUr- un, Menin ve Mudanya i- zunları arasında yapılan müsabakada bapnuallimler maarif müdürü Tev - tedavi altına alınmıştır. 
D1eje lüzum g6rdu. Orhda kaçak _ bldeleri için gelen eserleri tetkik e- kazanan 31 talebe bu hafta tçindlt De fik Kutun riyasetinde bir toplsntı ya-

ık §Oyle dursun, tht'y~ten alm • decek ve kararını verec-!!dit". nizbank fabriklarmda staja başlıya • pacaklardır. Toplantıda tebrin muh-
ml'i olan resim farkuun iadesi gıbı Maarif V ekileti, resmi müe11e1e - caklardır. Bunlar fabrikalarda 12 ay telif semtlerinde Juırulaeak olan 12 
t bu ve mutat bir muamele yapıl _ !er için yaptırılacak buyuk yerli du- staj görecekler, bu müddetin sonun • barınma odaıı hakkında tetkikler ya 

11 
.+no. var resimlerinin de bu jurlden geç • da muvaffakıyetli imtihan verenl•r, ~- mesi m buri et pılacaktır. Barmma odaları; Eyüp, 

* G
"--"1.'-1- ·.1---ı-.:ı-ı.. ec Y ıni koymuştur. Deniz inşaatı mühendisli.liri tabslli i-~r ı_.__i a ık T-etkiklerde bulunmak uzere Atı"_ ~ Fatih, Kadaköy, Bakırköy, Eminönü, 

mem••,.l·-'-1-- a-nı.:ı- ahnacak çin Avrupaya gonderileceklerdir. 
._, ~ J- - me- naya gıden Akademi dıre'ktoru B:ır· ve Usküdar semUerfnde kurulacak -

mur imtihanlan, gümrük bqmudur han Toprak bır kaç gune kadar ~h-
lulünde yapllmıftır. Imtlhan evra • rimize donecektir. r den Marepl Fevzi Çakmak ay1n do- tır. 
k bu hafta ı...t-.ıı te .. ,_.'- edil kt" kuzunda -ı...imize hareket edecek • Buna dair hazırlanan talimatna -

~· wua ece ır. Emniyet Micliri r-e·Hyor r"" .... ~ tir. meye ıöre anuı babası amele olan 
Yeni emniyet mudiirü Sadri Aka, * Viliyet maiyet memurlanndan mektep çlmdaki çocuklar sabahle -

bu sabahki trenle şehrimize gelecek- Asım Büyüklü Eceabat, Muzaffer yin velllerl tarafından bannma oda· 
tir. Salih Kılıç, işleri ılevrettiJı:tııa..n Kotman Uluburlu kaymakamlığı.na 1arma bırakılacaklar, akl8m tı sa -

Hendek, 8 (TAN MuhabirtndenJ- sonra perşembe akşamı ym•vazıfe- tayin edllmlf]erdir. atinden sonra cradan gene velileri 
B r haftadanberi fasılanz devam e - sine gitmek uzere şehrimizden ayn- * Vlllyet ziraat müdürlülüne bal tarafından ahnacaklardır. Çocuklar 

çirecekler ve ayni zamanda dersleri· 
ne çalıpcaklardır. 

Maarif Müdürü Şilede 
Maarif müdürü Tefvik Kut, bera· 

berinde maarif doktorlanndan Ih -
1&n olduju halde kÖJ mekteplerini 
ve yatı mektebiıll teftlt etmek üzere 
dün Şileye gitmiştir. 

Doktor Ihsan, 'Şilede mekteplerin 
ve talebenin sıhbl vaziyetini tetkik 
edecek ve bilhasla talebe arasında 
trahomlu olanlan tesbit edecektir. 
Trahornlu talebenin fazla olduğu gö 
rülüne bunlar ayrı bir mektepte top 
lanacaktır. den yağmurlardan sonra kazamız lacaktır. 1ı Göztepe fidanlılında da diinden iti mektep saatinden evvel ve sontaki 

na aaunn aren ap ı ve qısu: a ann tevzi· zamanlanm tayin edilecek meumrla Maarif mudurü, bugiııı Istanbula hudutlan içindek ba yük k saha- * Atı d Gene1,_·-a lar top- b 1 ftd n1 
lara kar Y•IDPF· Jant da memleketimizı temsıl e • ine bqlammfbr. rm nezareti altıdda bu odalarda ge.. doneeektir. 

6 llklutnun 1938 

ÇAR$AMIA 
12 inci ay 
Arabi: 1351 

Giln: 31 

YUR'ITA HAVA VA 
Yqllköy Meteoroloji 1aıaqoıııa 

nan malılmata ıökre, bava ~ 
b6llelerlnde kapalı ve yeryer 
mlf, rüze&rlar TraQa4a pmaıt. 
lerde mmunt~etıe cenubi · ~--,· 
orta kuvvette, El• dmlzlnde, 
de ıarp sularında stmaıden kU 
mlıtlr. 

DOn, tstanbulda hava kapa!S 
rQqir ııakln kalmıştır. Saat ı• 
tuyild 757,0 mWmetre ldL 
7(iksek gune te 30 8, g il 
dil k 9,4 sanuırat ol 
tir. 
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~ l 
b"ansa • Almanya 
}'ekıarasyonu 
~~n: Ömer Rıza DOGRU L 
~ lınanya Hariciye Nazırı Von Ri
i~:rop Purisc gelerek Fransız ri
~· e birlikte bir Fransv: - Alman 

'\ .,arasyonu imzaladı V\? daha son-
\eg:llnsa Hariciye N a:ıırı ile görü~-
t haşladı. 
~~ı~ıa~an pakt üç maddeden ınü
t t kıldır. Maddelerin birincisine 
~e·. i.ki taraf umumi sullm koru-
tl ~Çın aralarındaki i~ i münnse

~~::• devanı ettirmek iç;n hütün 
~d Ctlerile çalışacaklardır. İkinci 
\ b·el·e göre, iki memleket arasın· 
. ~ç ~~r arazi meselesi kalmamış

~ir (1Unkü hudut d:ıimi mahiyet
~ h ÇÜncü maddeye göre, \ki ta-
11.t er nıesele üzerinde istisarc ede-
~, 1 -
~· 11 aşacaklardır. 

'ıt' .~rafın genel banşı sağlamla
~ •çın bu esaslar üzerincle anluş
~.rı nerlinde tarihi bir hadise te-
'~ ~dildiği halde Frnnsada daha 
\ ~ ıhtiyat ve da~a fazla süküne! 
ltrtt ''lılanmıştır. iki tarafın aynı 
~1 llnı göstermemelerinin !oebebini 
~ )' •rda aramağa lüzum yoktur. 
'ttı •kın hadiseler ve bu hadiselerin 
~eı:~leri hunu göstermeğc kafidir. 
~il, Çekoslo\•akya buhranı, Frnn 
~hı... Şarktaki bütün ittifak sistemi
\ ı~!11ış ve Fransayı Avrupn kıta· 
~1111~e tek başına bırakmıştır. 
~ b·gijn Fransa bir buhrana 11ğraıh
'-~r tehlike ge~irdiği takdir(ln Av
~ il bir tek devlete giivencmiye
~ b'te ondan yardım hekV~·enıiye
·~ııs ille gelmiştir. Diğer taraftan 
~it il dostlarla değil, şiiJllıe ettiği 
~il tlerJc çevrelenmi~tir. Pirene hu· 
\ h~1lıı ötesinde dost mu, dii~man 
~I ır devlet ortaya çıkacağı helli 
~e' ~1lgünkü şartlara ve gösteriş
~ Kore, bu komşunun muhasım 
~~ b 1 daha kuvvetle muhtemeldir. 
~ ll~udunun ötesindeki konıı:u ise 
\e fltndiden Korsika, Tunus, Nis 
~l"ırıyor ve iki taraf arasında 
~~. dostluğun kolay kolay te
\ "1 ıyeceği.ni gösteriyor. F ransa 
~ enfaati uygun olan bir devlet 
'1 teredir. Fakat onun da lmpara· 
~~ok geniş ve bu imparatorlu· 
~~lidafaa rnesuliyeti son derece 
~ olduğu için adını t-aşında dil-

eıı. ve her adımını derin hesap
&.da, Almanya ile bu paktın 

~Yüzünden fazla heyecan du
' ~it' •sının sebebini Fran~anuı 
~ide, ideta münferit kalı~ında 
~•\a Kerektir. 
~ t asıl mesele, bu &:ibi anlaş
\" t"'' Paktların imza!>ı değil, on-
'1e • •tbikidir. 
'ea~Yi nıünasebetlerin bu tatbikat 
~ bi.t 

111
de inkişafıdır. İngiltercde kı

~latı ~an önce ve Miinih anlaş
.'t de~iıı ferdasında buna benzer 
~I\ "a~asyon imzalamt'. ve imza· 
~llltı esıka tngilterede hnreretle 
l ~il rrıı,tı. 
~ııe:ea~kanın imzasından ~onra, 
~htt~ ı~e Almanya arasındaki mil 
\"'i, tı' erın günden güne inkişaf et
~~:•Yet vaziyetin tam manasi
~~i sulhu kuvvetlendinnesi 
~~itti f, hatta müsteml<•kc-let' me
~tıı. 11 

de aradan çıkarak hava si
~Yaııı tahdidi üzeriııd~ lıir an
lı İ O)-] "arıtması umulmu~tu. Ilnl
\' ile olmadı. Çok geçnıeclen f n
~~ıh~ Almanya arasında soğuk
\ tid~ş, yahudilere ,athik o1u· 
\ıı..le~ tt siyaseti Almnnyayn müs
ı...1 ~t "ermemek için ileri sürül-

~
.'lli d0s kısa bir zaman evvelki hara

tluktan adeta eser kalma-

' ~~el'ede böyle olduğu gibi, 
~ ; . ayni hadise ,Jalıa ba~ka 

· l~ilaıresinde tckerriir ctmekte
~lle 1'' terede gösterilen heyecan 

~il\ .~~sada ni-:hi itidal ve ihtivat 
lil'as-;cınckte ve aşa''l yukuı bü-

~'11fa 1 
:;ahafil "İnşallah iki tnrnf 

11 bi ayırlı olur,, diyen miite
~ ~tl'tte~ va7.iyet ve zihniyetle Jınrc
'lı it deıt1tedir. 
'heık arasyon derecesinde nı il· 

ltib~ednha miihim lıfr şc-y varsa 
t,~ başı rıtrop ile M. Bonnet ara-

1 lıtra?'an konuşmalardır. 
-~litııku arasında hakiki nnlaşma
~'r e n olul> olmadığını resmi 

~ t 'ah erçevesinden ~•kararak ha
l)lat\ ~'iırıa eriştirmf'ğc rabahya-
1tıda b~ konu5ınaların mtwzuu 

l l'i\';ı.,,. tır <'ok S"Yler r.iivlcnh·or. . .re c •• - . • 
~ •ııı " gore, Von Rihhentrop, 
il'- "se ... ; d . 

L ""•ı... n e Fransny:ı :ııt olan 
\ ıı '' Cık ' 'l.lttın nrılncacmunn hahıo:cdc--
'ı tlttırn~"nnın Sark niifuzundnn 

il da tlt•rıduğunu anlatacak, 
hırı it' spnnva ın~s('lesini. ve 1-

ı tı rıı.n.; 
"'- lirna . ız tonrnklurı Jıııkkın-
ttı· Yış) · . 

I~ •r. erını bahi" rne\ 7.Utt e-
di·· 

TAN 

•ELEK 
Sahte Kibar -SON ~ABERLE R ~-·~•' 

Part i Meclis 
Grupu Dün 
Toplandı 

Ankara, 6 (A.A.) - C. H. P. Bü
yük Millet Meclisi umumi heyeti bu
gün "6-12-938,, öğleden sonra 
Trabzon saylavı Hasan Sakanın ri
yasetinde toplandı: 

Tetkikatı bütçe encümeninde ik -
mal edilmiş olan devlet şurası ka -
nunu layihasının 24 üncü maddesi
ne müteallik olarak saylavlardan Ma 
raş mebusu Alaettin Tridoğlu tara -
fından Parti Grupu reisliğine veril
miş olan takrir üzerine müzakere ce
reyan etti. 

Dahiliye Vekili Dr. Refik Saydam 
kürsüye gelerek mevzuu bahsolan 
24 üncü maddenin layihadan çıka -
nlarak kanun layihası müzakeresi -
nin Meclis umumi heyetince intaç e
dilmesini talep etti. Bu talep grup 
umumi heyetince tasvip olundu. 

Bundan sonra söz alan Hariciye Ve 
)tili Saracoğlunun son on beş gün 
zarfındaki harici mesai! hakkında 
vaki olan izahatı heyeti umumiyece 
tasvip olundu. 

Adliye Vekilliğine tayin olunan 
Seyhan mebusu Hilmi Urandan açı • 
lan Büyük Millet Meclisi reis vekil • 
liğine parti genbaşkuru tarafından 

Tekirdağı saylavı Faik Oztrakın nam 
zet gösterildiğini Başvekil Celal Ba
yar umumi heyete bildirdiler. Grup 
umumi heyeti bu namzedi ittifakla 
kabul etmiş ve ruznamede başka bir 
madde olmadığından celseye nihayet 
verilmiştir. 

Yahudiler 
Hakkındaki 

Yeni Cezalar 
--0-

ft::Ya üJi' ·otömo~nr:rı .. _ 
f ıletilm iyor 

Berlin 6 (A. A.) - Bugün yahudl
lere ait otomobiller, ortadan kallc -
mı~ır. Bunlar, 114 bin arabadan iki 
bini teşkil etmektedir. 

Yahudilerin tiyatro, sinema ve sa
ir umumi mahallerle Berlinin bazı 
mahallelerinde gezmemeleri yasağı 
da bugün meriyete girmiştir. 

lngiltere ve Hollanclaya 
3 bin Y ahucli çocuğu 

gönclerüiyor 
Viyana 6 (A. A.) - Viyana yah .ıdi 

cemaati reisi B. Loewenherz'in Lon
drada yapmakta olduğu müzakere -
ler, ille bir neticeye müncer olmuş
tur. 

Per§embe günü bini İngiltereye, 
ilci bini Hollandaya gitmek üzere 3 
bin yahudi çocuğu Viyanadan hare
ket edecektir. 

Cenubi Afrika Müdafaa 
N azınnın mütalecuı 

Londra 6 (A. A.) - .Cenubi Afri
ka milli müdafaa nazın B. Pirov, be
yanatta bulunarak yahudi mülteciler 
meselesinin, onlara karşı sempati iz
har etmiş olan milletler, yahudiler i
çin hakiki fedakarlıklarda bulunma
ğa mütemayil olma1an halinde ko -
laylıkla halledilebileceğini söylemiş
tir. 

Mümaileyh, bazı memleketlerin ö
nümüzdeki ilkbaharada son haddine 
varacak olan buhrana mani olmak i
çin lazım gelen fedakarlıkları yap
maları muktezi olduğunu ilave et -
miştir. 

Kıbnıa muhacir kabul 
eclümiyor 

Roma 6 A. A.) - Kıbrıs adasında 
çıkmakta olan gazeteler, Lefkuse de 

ki Çekoslovak konsolosunun Çek mu 
hacirlerin sahil mahallerde iskan e
dilmeleri imkanını tetkik için tali • 
mat almış olduğundan bahsederek 
mahalli kanunların adaya mültecile
rin muhaceret etmelerine ve bunla
rın iskan edilmelerine mani olduğu
nu yazmaktadırlar. 

" Tunusu isteriz ,,. 
Dün 

Ve 
italyada Çok Şiddetli Bütün 

Müheyyiç Nümayişler Oldu 
(Baş tarafı 1 incide) ı giliz - İtalyan anlaşması hüküm -

giltere ile Fransanın, Almanya ve I- leri~den in~ir~ n.iyetin~e o~ma~ığı
talyaya ait meşru hakları tanımaları nı Sır Perth e bıldırmiştır. Şımdı, bu 
lazım geldiğini yazıyor. hükümler arasında Akdeniz statüko-

F l . . l sunun karşılıklı garantisi ön safta 
ranaz gazete ennın yazı arı bulunmaktadır. ve Ciano ise, Tunu-

Paris gazeteleri Italyan nümayiş - sun ve Korsikanın aidiyeti meselesi-
lerile meşgul olmağa devam ediyor. nin bu statükoyu az çok ala.kadar e

J our diyor ki: deceğini inkar edemez. Bu bedahate 
"Kontrol altında olan İtalyan mat karşı koyacak gizli bir dinamizm ve

buatının tecavüzü kayıtsız ve şart - ya Münih zihniyeti mevcut değildir. 
sız bir şiddetle takbih edilmiş ve 
Çiaydanın kaleminden çıkan en son 
yazılar da Ingilterede Avrupa ya • 
tışması için çalışmak ümidinde bu
lunan ve Italyanın hüsnü niyetine gü 
venen kimseleri derin bir inkisara 
uğratmıştır.,, 

Ayni gazeteye göre Italyanlarm 

hareketi Inglliz - Fransız tesanüdü 

nü takviye etmiştir. 
Populaire gazetesinde Brossolette 

diyor ki: 
Mesele ancak Mussolini ile dama

dının, mebuslarının siyah gömlek -
lilerinin, halkın ve askerlerinin kin
dar hücumlarından ve emellerinden 
vazgeçmeği kabul ve kabul ettik· 
!erini de isbat ettikleri gün kapan
mış telakki edilebilecektir. 

Action Française'den: 
Mevcut malumata göre, Ciano In-

Chamberlain'in beyanah 
RomaJa hayret uyandırdı 

Chamberlainin Avam Kamarasın

da Akdenizdeki İtalyan metlibatına 

karşı İngil~z noktai nazarına dair 
yapmış olduğu beyanat, Roma ma -

hafilinde hayretle karşılanmıştır. 

Filhakika Roma mahafili mezkur 
metalibatın Italyan - İngiliz anlaş
masına aykırı bulunmadığı mütale· 
asında idi. Hususiyle ki yine mezkUr 
mahafil, Ingilterenin bu mesele yü
zünden Roma ile başgösteren anlaş
mayı hiç te bozmak istemiyeceği ka
natini besliyordu. 

Işte bunun içindir ki, Roma maha· 
filinde bu akşam bir inkisarı hayal 
müşahede edilmektedir. Maamafih 
İtalyan matbuatının hücumları de -
vam etmektedir. Fakat bu hücumlar 

Fransız Grevinin Dedi 
Kudusu Devam Ediyor 
D-~ .. h, .. Np .. '\r••; Tf'~nn..~. '(e B~hrt Fabril<alarda 
Çahıan ııçuerin Mesaısını lrort Saat Artırdı 

Paris, 6 (A.A) - Umumi iş konfe
derasyonu milli komitesinde bir nu
tult söyliyen B. Jouhaux. hükumetin 
ve patronların Fransada sendikal 
hareketin kafasını kopamıağa uğ

ra§makta olduğunu söylemiştir. 

B. Jouhaux, Cgt'nin nizamı mu
hafaza için elinden geleni yaptığını 
ve fakat hükumetin tatb!k ettiği ce
za tedbirlerinin karışıklığa sebep ol-

duğunu ddia ettikten sonra komite
den, hükumetin kendisini çıkarmak 
istediği resmii organizmlerle teşri
ki mesaisine nihayet vermesini Jste
miştir. 

Komite esaslan aşağıda yazıh o
lan bir karar sureti kabul etmiştir: 

Komite, kararnamelerin mr.hiyet 
ve zihniyetinin işçi sınıfının s·.ırsıl
maz muhalefetini haklı gösterıiiğini 
beyan ve 30 Teşrinisani grP.vının 

münhasıran ve zaruri olarak bu ka-

Erzincan Hattının 

Açıllı Merasimi 
için Hazı~bk 

Erzincan, 6 (Tan muhabirinden) -
Erzincan demiryolunun açılma tö -
reni bu ayın 11 inde yapılacağı için, 
şimdiden hazırlıklara başlanmıştır. 

Törende Başvekil Celal Bayarla, ba
zı vekillerimiz ve 50 kadar mebus ta 
hazır bulunacalardır. 

---0-

lktısat Müşavirleri 

rarnamelere karşı olduğunu kayde
der. Komite, hükumetin tenkil ted
birlerinin kanuni olmadığını i'J1Jdi
rir. Patronlann cürüm ortaklığl ile 
takviye edilmiş olan bu tenkil ted
birlerinin bilançosu, hapsedilen bin
lerce işçi ve yol verilen yüz b!nler
ce işçidir. Egt bunlar için maddi te
sanüt teşkilatını eline almıya karar 
vermiştir. 

Tersane i,~lerinin muai•İ 
4 •aat arhnlJı 

Paris, 6 (A.A) - Bahriye Nezare
ti, harp gemilerinin inş ve tamirle
rini tacil maksadile bütün tersane-
lerde ve bahriye fabrikalarında iş 
haftasını derhal dört saat arttırmı
ya karar vermiş olduğunu bild;rınek 
tedir. 

~leye bu fazla mesai iç.in yüz. 
de 10 nisbetinde tazminat verilecek 
tir. 

Gümrük Başmüdürü 
Teftiş Heyeti 

Reisliğine Gidiyor 
Ankara, 6 (Tan muhabirinden) -

Istanbul gümrük başmüdürü Musta
fa Nuri Anal'ın Gümrük ve İnhisar
lar Vekaleti teftiş heyeti reisliğine 
tayini kararlaşmış ve kararname 
projesi yüksek tasdike arzedilmiştır. 
Nuri Anıl halefi tayin olununcaya ka 
dar başmüdürlük vazifesini üaya 
devam edecektir. 

daha ziyade Fransız gazetelerinin neş 
riyatını istihdaf eylemektedir. 

T aymiıin bir makalesi 
Times gazetesi diyor ki: 
Italyan gazetelerinin neşriyatına 

bakılırsa Ingiliz efkarı umumiyesi 1-
talyan matbuatına müzahirdir. Hai
buki bu katiyen varit değildir. Şu -
rasını da ehemmiyetle kaydedelim 
ki, Italyan matbuatı, !ngilterenin Ro 
ma nezdinde bu meselede yaptığı şid 
detli teşebbüs hakkında hiç bir keli • 
me yazmamaktadır. 

News Chronicle gazetesi, gerek In
giltere gerek Fransa için biribirleri
ne sıkı sıkıya bağlı kalmak zarure • 
tini ve totaliter devletlerin tehdit • 
!erine karşı ayni azmi göstermek za
ruretini tebarüz ettiriyor. 

Londra; 6 (A.A.) Lord Samuel dün 
akşam Liverpolde söylediği bir nu • 
tulda, tam Başvekilin Romaya git -
mek istediği bir sırada vuku bulan 
Italyan hattı hareketini şiddetle ten
kit ederek: 

"Efkan umumiyenin, dostlarımı -
zın düşmanı olduklarını ilim eden -
lerle hükumetimizin samimi müna -
sebetler idame edemiyeceğinin !tal -
yaya açıkça anlatılması hususunda 
ısrar etmesi icap eder.,, 

Demiştir. ' 

İnönü İle 
Kral Zogo 

Arasında· 
Ankara, 6 (A.A.) - Arnavutluk 

miııt bayramı münasebetile, Rebi -
cümhur ismet Inönü ile Majeste Bi
rinci Zogo arasında aşağıdaki tel -
graflar teati olunmuştur: 

Majeste Birinci Zogo 
Arnavutluk Kralı 

Tirana 
Arnavutluk milli bayramı mün:ı -

sebetile Majestelerine en hararetli 
tebriklerimi ve şahsi saaBetleri ile 
Arnavutluğun refahı hakkındaki te
mennilerimi bildirmekle büyük zevk 
duymaktayım. 

Ismet INONU 
Ekselans Bay Tsmet Inönü 

Türkiye Reisicümhuru 
Ankara 

Ekselanslarının milli bayram do
layısile gönderdikleri tebriklerden 
derin surette mütehassis oldum. Ken 
dilerine hararetle teşekkür eyler ve 
şahsi saadetlerile cesur ve asil Türk 
milletinin refahı hakkındaki temen
nilerimi kabul etmelerini rica ede -
rim.. 

ZOGO I 

Rei•icümhrmımuzun, Norveç 
Kralına taziyet/eri 

Ankara. 6 (A.A.) - Norveç kralı
çesi Maud'un vefatı münasebetile, 
Reisicümhur Ismet Inönü fle Majes
te Yedinci Haakon arasında aşağı • 
daki telgraflar teati olunmuştur: 

Majeste Yedinci Haakon 
Norveç Kralı 

Majestelerinin ve bütün Norveçin 
büyük matemi haberi ile derin su -
rette mükedder olarak, Majesteleri
ne en samimi taziyetlerimi takdim 
eylerim. INONU 

Yazan: B. FELEK 
Her şeyin sahtesi kötüdür ııma ki

barınki büsbütün kötildiır. 
Çünkü kibar denilen şey 7.aten giiç 

tahammül edilir bir mahh'lktur. l\lu
zurdur, kötüdür demiyorum, tahaın· 
mülü gliçtür. Teşrifatı, hnssnsi~·eti1 
terbiyesi (ille o tcrbi.ycsi!) insanı 

cendereye koymuş gibi Mkar; terle
tir. Ne bileyim? Kibar bir ııazik sı
kıntıdır. 

Bunun hakikisine güç tahammül 
edilir, ya sahtesine nasıl göğiis gere· 
lim? 

Kibar tavır, kibar elbi!iie, kibar 
mefruşat, kibar laf, kibar renk, ki· 
bar şu, kibar bu .. Hepsi kibar ada. 
mın ze,·kine göre takınılmL~, kesil· 
miş, yapılmış, söylenmiş şeylerdir. 
Ve kibara ancak bu mümtaz zevkin
den dolayı tahammiil cdcbiliri7.. 
Yoksa onun, insanlara ~ilçliikle sezi· 
len, fakat daimi bir istihza ile bakJ. 
şı tahammül edilir şey midir? 
Adamın kibarı olduğu ı:ibi yemit

lerin de vardır. 
Mesela, şeftali, mesela çilek, me.' 

sela halis çavuş. 
Ve bunun yanında sahte kibar nıu

zu görürüz. Dışardan gelen bu türe. 
dinin aslı bir dağ yemişidir. Nihayet 
maymunların yiye yiye bitiremediği 
bir nevi kocayemişidir. 

Navul, gümrük ve bizd~ a:ı. yetiş
mesi gibi şeylerle kilosıı 160 1..ııruşB 
rıkınca kiharlaşmı,. hemen manav 
dükkanlannın hususi localann:ı yiik
selmiştir. 

Ben muzun bu haline tahammül 
edemezken şimdi bir rle bunun sah· 
tesi çıkmış. Bu sahte mtız üç köşe, 
san ve ufarak kazık §eklinde hir şey. 

Bu kadarı yetmiyormuş gibi üste· 
lik tadı da ek~i! 

'1-
Zaten kibarlığınn tahammül ede--

meıliğim muzun bu sahtesine, bu 
htklidine nasıl dayanalım! 

Bu bir yemiş değil, bir ağaç hıya-
ndır. Nasıl ağaç kavunu varsa öyJe 
ağaç hıyan... (Hatta bunu da hıvar 
namına bir hakaret saynrnk tabiri
mi ağaç kabağı şeklinde tashih ede
bilirim.) 

İşte bu sahte muzlan manav diik· 
kinlarında gördükçe sahte kibarlar 
gö:ıiimün öniinc geliyor. 

Kabalığını, hırtlambahğım, urba, 
elmas, araba ve döşeli dayalı apar .. 
tımanlardan bir kaftanla örtmek is. 
tiyen sahte kibarlar. 

Finlandiya Sefiri 
Hayranhğını Anlahyor 
İzmir, 6 (A.A) - Finlandiyanın 

Ankara sefiri ve fevkalade murah
hası B. Onni Talas şehrimize gelmiş
tir. Bugün Budapeşteye gitmek üze-
re hareket edecek olan sefi!', şu be
yanatta bulunmuştur. 

Ankara, 6 (Tan muhabirinden) -
Açık bulunan birinci umumi müfet
tişlik Iktısat müşavirliğine Iç tica
ret umum müdürlüğü dahili ticar~t 
müdürü Ekrem Edizin, ikinci umumi 
müfettişlik iktısat müşavirliğine Iç 
ticaret umum müdürlüğü kredi iş -
leri müdürü Mesut Şarmanın tayin
leri yüksek tasdike iktlrak etmiştir. 

Bir Alman Tayyaresi 
Kazaya Uğradı 

Tokyo 6 (A. A.) - Bu sabah Tac
hikova tayyare meydanından hare • 
ket etmiş olan Condor adındaki tek 
satıhlı Alman tayyaresi, Berline av
det seyahatini ikmal etmek maksa -
dile Manilleye müteveccihen yola 
çıkmıştır. Tayyare kumandanı, seya

Türkiye Cümhurreisi 
Ankara 

Derin yasım karşısında ekselans -
!arının kederli sempatisinden ziya
desile mütehassis olarak kendilerine 
hararetle teşekkür ederim. 

HAAKON 

Türk milletinin kaybettiği Büyük 
Şefi Atatürkün cenaze töreninde 
memleketimi temsil etmek üzere An 
karaya geldim. Finiandiyanın Maca
ristan sefirliği de uhdemdedir. Ata
türkün vefat haberini Budapc~tede 
de aldım. Asrımızın büyük adamı A
tatürkün ufulü Türk milleti kadar 
bizi de müteessir etti. Bu büyiik a
dam yalnız Türk milletinin d .. ğil, 
bütün insaniyetin malı idi. Ben, 
Türkyede bulunduğum zamanlarda 
fırsat buldukça seyahat ederım. 
Gezdiğim yerlerde yeni Türkiyenin 
her sahada büyük terakkilere maz -
har olduğunu gördüm. Atatürkün ya 
rattığı yeni ve modern Türkiyenin 
bilhassa ekonomide hayrete şayan 
bir inkişaf gösterdiğini müşahede e
diyorum. Gördüklerim bana büyük 
ümitler verdi. Umarım ki Finlandi _ 
ya Türkiye ile iktısadi sahada bun -
dan sonra çok iyi münasebetler tesis 
edebilecektir. Ben, bunun için cok 
çalışıyorum. Gezdiğim yerlerde Türk 
lere has olan büyük nezaket ve misa 
firperverlikle karşılandım. 

İzmiri çok severdim. Bu şirin ve 
modern şehiri tekrar ziyaret etmek 
isterim. Finlandiya Türkiyeye ka -
ğıt, pamuklu mensucat, lastik, aynk 
kabı ve krema makineleri gönder: -
yor. Mukabilinde tütün, kuru mey
va, buğday alıyor. 

Fransanın Yeni Yıl 
Ordu Bütçesi 

hatini saatte Vl!Sati 300 kilometre sü Paris, 6 (A.A) - Mebusan Mecli
ratle yapmış olduğunu söylemiştir. si ordu encümeni 939 ordu büdcesi-

ı: rtıiz "b· 
~~ti ~· ı Frans" • Alınanya 

CI.) erıni . . . . 
llt ta • n ıstıkametını bu ko-

Yın edecektir. 

Prens Paul Londradan 
Ayrıldı 

Londra, 6 (A.A.) - Yugoslav Nai
bi Paul bu sabah İngiltereden ayrıl
mıştır. 

Yeni Litva nya Kabinesi 
Kovno 6 (A. A.) - Rahib Mironas, 

yeni kabineyi teşkil etmiştir. Bu ta
dil neticesinde beş nazır değişmiştir. 

Reisicumhur, yeni kabine listesini 
tasvib etmi~fr. 

Condor tayyaresi mürettebatına ni tetkik etmiştir. Ordu tahsisqtın
Hitler ve mareşal Göringe götürül - da 1938 senesine nisbetle 19 mılyar 
mek üzere bir takım hediyeler veril- 400 milyon frank bir fazlalık var-
mf~fr. dır. 

Türkiyenin nefis incirleri ile Ü· 

zümü memleketimizde büyük rağ -
bet kazanmıştır. Ben bile bugün çar 
şıdan iyi incir ve üzüm aldım. Şa
raplarınızı da yavaş yavaş hariç•e 
tanınıyor. Senenin bir kaç ayını Bu
dapeştede bir kaç ayını Ankara ·fa 
geçiriyorum. Zevcem ve ben Türki
yeye her geldiğimizde büyük bir se
vinç duyana. 
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MUDDElUMUMILIKTE: 

TAN ~ ========================= ============-======== 7-12-938 
Maruf sanatkar Kate Von ~agY 

tduğ'J 
son defa Pariste çevirmekte 0 Kate Von Nagy 

Yeni Filmini Bitirdikten Sonra 
" v f'l . . b·ı·......,ek uıere' son nagme,, ı mmı ı hu• ı;ırs 

Fuhşa Teşvik Davası 

tinanın Muhakemesi 
Yakında Başlıyacak 

12 Yaşındaki 
Kız 38 Yaşında 
Birine Kaçmış 

dir. Sevimli artistin bundan 
50 

da 
bir Alman veya İtalyan stüdyoSuıı 

Al D .. kD. l k v babet' manyaya onere zn enece başka bir filme başlayacagı 

Müddeiumumilik, Suçlulardan Zizinin 

Kaçması ihtimaline Karşı Tedbir Aldı 
Müddeiumumilik dün, on beş sPne· rada evler ve apartırnanl ı t 

d b . k d 1 fuh . .. nr a mış ır. 
tet~ğ~m ge~çli a ınd an şa tcşvık Muddeiumumilik yaptığı tahkika-

c ı ı ve gız ran cvuculuk yapt•.ğı ta göre madam Zizı· · At" d 
"dd' ·ı t k'f d ' l ' nın ına a mu ı ıası e ev ı e ı en ınadam Atina ayyen hiç bir işi ol b' d k 
hakk dak. t hkik t b' . mıynn ır e o-

ın ı a a ı ıtırmıs ve dos . 
Ya son tahkikatın açılması ı:ç. cası vardır. Bu da madam Atınanın 

ın sor- .. d d'ğ 
gu hakimliğine verilmiştir. gon er ı i para ile yaşamaktadır. 

Müddeiumumilik, dün bir kız ka
çırma tahkikatiyle meşgul olmuştur. 
K!lsımpaşada oturan Ayşe Tahir is
minde on iki yaşında bir kız komşu
larından 38 yaşlarında Ahmedc kaç
mıştır. Kızın anası müddeiumumili
ğe müracaat ederek henüz küçtlk o
lan kızı üzerinde manevi cebir kul
lanan Ahmet hakkında takibat ya
pılmasını ve kızının da muayene ct- ı 
tirilmesini istemiştir. 
Kız on iki yaşında o1masma rağ· ı 

men daha küçük görlinmektedir. 
Müddeiumumilik, Ayşeyi tabibi adil-ı 
lcre muayene ettirmişti:. 

Verilecek rapora göre tahkikata 
devam edilecektir. 

Kıymetli arti:rt son filmlerinden birinde 

verilmektedir. bl 
MalCim olduğu üzere Von NaıY 08 

man olmakla beraber Fransad9 
}. . 

pek çok filimler çevirmiş sonra. 'fll• 

merikaya giderek çevirdikleri fılı 
lerin şöhretini genişletmiştir. 

11rs Şimdi, son fümini yaptıktan so. • 
Berline de giderek bir müddet diJl 

leneceği söylenmektedir. 
. gs· 

Sanatkarın hayatı da bir haJli ,. 
riptir. Küçüklüğünde ressamlığa ç, 
lışmış, fakat iş sökmeyince. fi~r~if 
lık yolu ile sinemaya geçmıştit· :ılıi' 
müddet sonra haklı olarak yıldl 
yükselmiştir. 

et· 
Basit hayatı sever, çok rnerhaııı ,r 

lidir, resimle uğraşır. OkUI, biUı 
sa felsefeyi tercih eder. 

Tahkikat son safhasına ge1diği için -~st.~n~~: gümrük ~u!ı~faza ba~
şu günlerde mahkemeye intikal e- mudurlugu madam Zızımn hudut 
decektir. Madam Atinamn kızı· z· . harici kaçmak için emniyet direk
ile madam Katina da suç ortaklar~~ törlüğünden vize aldığını ogrcnmiş 
dır. Bunlar hakkındaki tahkikat ser- ve müddeiumumiliğe müracaat et-
bcst olarak yapılmaktadtl". miştir. 

Zizi ~tinada oturmaktadır. Ma- Müddeiumumilik Zizit'lin kar.ma -
d~ Atı_n~nın buradan kaçak olarak ması için icap eden tedbirleri ~lmış
;gonderdığı paralarla ve altınlarla o- tır. 

Yarah Hastanede Öldü 
Galatasaray lisesinin eski hoca

larmdan 75 yaşlarında lzdar, on dört 
gün evvel tramvaydan düşerek yara
landığı için Pastör Fransız hastane
sine kaldırılmıştır. 

r Sineması 
ıAGIRCEZADA: 

Kanunlara 
ve Türklüğe 
Hakaret İddiası 

HIRSIZLIK :. 

Eğer Uyumuşsa 
Çaldığımı 
Nasıl Görmüş 

Dün ağırceza mahkemesinde Türk- Mustafa Ergün isminde bir sabı-
llüğe ve kanunlara hakaret ettikleri kalı, Gülhane parkında bir sıra üs
addia edilen madam F il kızı tünde uyuyan Haşim oğlu Mehme
Man 

1 
vronya e din cebinden 675 kuruşunu çaldığı 

dild.0 yanın duruşmalarına devam e- için dün, Sultanahmet sulh birinci 
ı. ceza mahkemesine veriforek sorgu-

Davanın üçüncü bir ~çlusu olan su yapıldı. 
Zoi mahkemeye gelmem.işti. Mustafa Ergün kendisini müdafaa 

Dava tavuk meselesinden doğmuş- ederken: 
tur. Suçlular bir gün komşulan Fat- - Bay hAkim! Bu adam parası-
malann tavuklarını kışltyarak: m benim çaldığımı nasıl hükmedi

yor. Uyanık ise ancak o vakit beni 
- Siz de, sahipleriniz gibi açsı· görebilirdi ve bittabi parasını çalar-

nız, demişler ve tecavüzlerini Türk- ken de ya kendisi yakalar veyahut 
lüğe ve kanunlara kadar uzatmıslar- yakalatırdı. Eğer uyuyorsa benim 
dır. ~ çaldığımı nereden biliyor. Ben sabı-

Mahkeme, simdiye kadar Şükrü kalıyun ama, sizin bildiğiniz sab1ka
Nuriye, Eliıuı.~a, A'hilnl"rnhm .. n "R .. ; lıla.nr~~ıı ~ğilim, diyordu. 

_ _..._ 11 •~'--.::n..\I uua.-0-• 

ı:ram, Vahit ve Ali isminde yedi şa- - o hald~ sen nasıl sabıkalısın, 
hit dinlemiştir. Şahitlerin sözleri bi- anlat bakalım: 

:ribirine uymadığı için mahkeme Suçlu cevap verdi: 
geçen celsede, bunların yüzleştiril- - Ben kendi evimden, ailemin 

1 • 

ınesine karar vermişti. Dün bunla- eşyasını çaldım. Ben başkasının hır 
nn, hepsi birden mahkemeye geldi- şeyini çalmam. 
1er. Yüzleştirildiler, muhakeme, ka- Davacı mahkemeye gelmemişti. 
rar için başka bir güne bırakıldı. Hakim muhakemenin se:rbest yapıl

masına ve şikayetçinin çağırılması-
B ir lhtilCis Davası na karar verdi. 

Dün ağırceza mahkemesinde 211 
lira 23 kuruş ihtillis ettjği iddia e
dilen Bakırköy belediyesi muhasebe
cisi Şükrü ile vazüelerini ihmal e
den ayni belediyenin memurlann
ıdan Kemnl ve Rıza hakkındaki du
ıruşmaya devam edildi. :Müddeiurnu
ımt, Feridun Bagana iddiasını söy
lledi. Sükrüye ceza verilmesini ve 
!Kemal Rızanın beraat cttıdlmelerini 
~stedi. Muhakeme karar için başka 
n,ır güne bırakıldı. 

Beraet Kararı istedi 

Bir Hırsızhk Suçlusu Daha 
Sultanahmet sulh birinci ceza 

mahkemesi, dün Ayvansnray, BaJat 
ve Fener civarında yedi evden ve 
Halk Fırkası Ayvansaray şubesi bi
nasından hırsızlık yapan Rıza ile ça
lınan eşyayı bilerek satın alan Se
dadın duruşmalarını yantt. Suçlular 
poliste her şeyi itiraf ettikleri hal
de mahkemede tamamen inkar edi
yorlardı. Hakinı Rızanın tevkifine ve 
Sedadın gayri mevkuf olarak muha
kemesinin yapılmasına karar verdi. 

Bir Eğlentiden Sonra 

150 Lira Yok Olmuş! 

Dün, hasta ölmüştür. Müddeiu
mumilik ölümü şüpheli gördüğü için 
tabibi adil Enver Karanı göndererek 
cesedi muayene ettirmiştir. 
Hastanın kan zehirlenmesinden öl

düğü anlaşıldığı için gömülmesine 
izin verilmiştir. 

İki Hırsızlık 
Suçlusu Yakayı 
Ele Verdiler 

Beyoğlu Halkevi Bir 
Müsabaka Açtı 

Beyoğlu Halkevi ayın 11 inci gü-

Müdüriyeti Sayın Müıterilerinden görmekte olduğu fevl<alSde rağbet 

ve Alakaya Binaen: SES KRALI 
1 
ın ABDÜLVAHAB 

Tüııkçe sözlü ve Arapça Şarkılı 

AŞKIN GÖZ YAŞLARI 
Filmini ilalia bir liafta göstermeğe liarar vermi,tir. 

Aynca: ATATURK'ün 
Ekler 'Jurnal ta.raf mdan çekilen cenaze töreni 

HAŞiYE : ilan edilen KATf A filmi yalnız SOMER si nemasında gösferifee•'tfr 

Geçen Pazar günkü izdihama binaen ve umummı arzusu üzerine! •!~~~,... 

YILDIZ SİNEMASI 

Herkesi Heyecandan Titretecek Emsalsiz Bir. film 

Düşman Maskesi Altında 
·ı Fransızca $özrü J 

DOLORES DEL Rlô • GEORGE SANDERS • PETER LORRE • ·c Mr. MOTO J 

YARIN AKŞAM İPE K Sinemasında 

Çocukları~ıı .af~on tçirdiği ve İŞ· 
ftence yaptıgı ıddıasiyle tevkif edi
l~n s.~yya: satıcı Salihin muhakeme
sı, dun agırceza mahkemesinde ne
ticelenmiştir. Müddeiumumi, suç
luya beraat kararı verllmeseni iste
:rniş, muhakeme karar için talik e
dilmiştir. 

Polis ve müddeiumumilik, dün 
suçluları on iki ve on dört yaşların· 
da iki kız olan karmakarışık bir 
hırsızlık tahkikatile meşgul olınuş
tur. 

nü saat 14.30 da İstiklll marşını şiir Ayrıca: Paramunt Dünya havadisleri 
olarak inşad etmek ve marş olarak 1 DİKKAT: Numaralı koltukların erkenden aldırılması rica 

Fatihte Taşmektep sokağında 26 

~mu TAN Gazetes·ı llUJ'li numarada oturan saatçi Osmanla ar-
usulüne göre söylemek mevzuu üze- •••••••••••:•••••• nur. Telefon: 40868. • 

!: :Z kadaşı Faik, Kıztaşında oturan on 
5 ı• ı A F• 1 i iki yaşında Rezan ile Kasımpaşada 
E Gft ıyat Gfl S o~~ran. 14 yaşında Seheri, evvelki 
C : gun bır eve almış1ar, bunlat'la eğ-
E -o- : lenmişler, beraberce içmişlerdir. 
:i 1 inci sayfa santimi 400 E Bir müddet sonra Osman y":lstık 
: 2 250 : al:_ında bulunan 150 lirasının çalın-
!: ı ı r : dıg2n1 _f~rketmiş ve bu ışe sebep ol-
: 3 ı ı ı 200 : ~ugu ıçın nıisafirlerile kavga etme-
: 4 1 , 1 J 00 : ge başlamışt.ır. İki arkadas bir havli 
~ iç sayfalarda ' 60 = ağız kavgası yapmıslar, 'i~nra yu~-
-

40 
E ruk yumruğa gelmişlerdir. 

=- Son sayfa • B _ $ u sırada Osman Faik1t1 burnunu 
§ Dikkat : S ısırmak suretile yaralam~şttr. 
: ! Polise verilen malumat üzerine 
;; ı - ı santim; gazetenin ince 5 kızlar yakalanmış ve tahkikata baş-

rinde bir müsabaka açmıştır. 
Müsabaka, mütehassıs bir jüri he

yeti huzurunda yapılacak ve yirmi 
yaşına kadar her genç girebilecektir. 

Müsabaka sonunda birinciye cum 
huriyetin on beşinci yıl dönümü mü- ı 

nasebetiylc neşredilen kıymetli bir j 
eser, ikinciliği kazanana bir kalem ı 

mükafat olara kvcrilecektir. Müsaba \ 
kaya iştirak etmek isteyenler ayın o- J 

nuncu günü akşamına kadar müra -
1 caat edebileceklerdir. 

• ' ;, ,. ..fi··---~ •' 

M EVLO D 

E yazısile 2 satırdır. i lanmışt~r. Fakat ~unlat'.: 1 

E 2 - İlanların fiyatı gazetenin = - Bız, para gormedık ve çalma-

E ~=~m:~ttı~~u üzerine hesap- § ~:~· Bize ütira ediyorlar, demişler-! 
§ 3 - Kalın yazılar da gazetede : Polis, kızların farik ve mümeyyiz 
... - olup olmadıklarını tesbit ettirmek i-

lSMAIL .MUŞTAK MAYA
KON'un -ruhüila ithaf edil
mek üzere ayın on birinci pa
zar günü Yenicamide öğle na
mazını müteakip mevlut oku
nacaktır. Arzu edenlerin teşrif
leri rica olunur. - kapladığı yere göre santim- : : _ çin müddeiumumiliğe göndermiştir. 

: le ölçülür. : Tabibi adil Enver Karan kızları mu- ı - = ;:;1111111u11111111111111111111111n1111ır: ayene etmiştir. Vereceği rapora J?Öre 
tahkikata devam edilecektir 

Refikası: 

Sadiye lsmail Müştak Mayakon 

Bu Akşam S U M E R Sinemasmda 

~~~!!~~e!er ~~~~n~~~'l~:~# 
BİBESCO'nun meşhur romanından çekilmiş 

KAT 1 A 
Şahane filminin ilk iraesi münasebetile ŞEREF GAL~ / 

Milyonlara mal olmuş bir lüks ve ihtişam arasında çevrilın1ş.1JI' 
bu süper film, Avrupa sinemalarında Haftalardan.beri göster• r/ 
tedir. MEYERLİNGDEN sonra yapılan bu en büyük Frans1ı 

serini mutlaka görünüz. P 
İiaveten: Ekler Jurnal tarafından alınmış ATATÜK'ün ıııtı 

cenaze merasimini gösteren hususi Avrupa filmi 
Yerlerinizi evvelden aldırınız. Tel: 42851 •,ıl 

Hamiş: TAKSİM sineması Arap mugannisi ABDÜLVEg;V3 

11 AŞKIN GÖZ ~~ŞLARI filminin rOi' 
L.;., iraesi temdit edildiğinden Taksim sinemasında satılan biletler SUMER Sineması içinde mutebe 

il 

1 
ı 
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~'AN 
Gündelk Gazete 

-0--

TAN'ın heden: H•ber· 
de, fikirde. he,..ıde 

temiz, dOrDst. Hmlml 
olmak, karlln gazetes 
olmıya ;atıımaktır. 

ABONE BEDELt 
Türkiye Et'n~bf 

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

M.illetk!raraa posta ittihadına dahil 
tnuyan memleketler için abone 

bedeli milddet s:ırasiyle 30. 16, 9. 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir· 
Adres değiştirmek 25 kuru:ıtur. 
Cevap için mektuplar 10 kuruş-
ık nul ilAv~I Uh~ımdır. 

[~ô~ö; ·;..-~~~~i l 
•• il ••••••••••••••••••• 

lunus Meselesi 
Medir? 
ltaıya nihayet açıktan açığa orta

h tıktı n Tunmu istediğini illa et
ti. İtalyanın Tunus üzerindeki iddia
llauı esası nedir? 

'1uıusu Fransızlar 1881 de bizden 
~lardı. O vakit Almanyamn ba
llıada Bismark vardı. Fransayı Al • 
"'-Yadan intikam almayı dttıiln· 
llbelttenae, uzaklara sevketmiş olmak 
~il ona Tunusu işgal etmesine mü
"-tte etmişti. Ogiln bugün Tunus 
......... amn müstemlekesi oldu.,, 

l'alrat İtalyanın elli senedenberi 
"-11a tberinde iddiası vardır. Çiln· 
~ ll'ransa Tunmu iMal ettiği zaman 
• ..._ 10,000 İtalyan, ve yalnız 709 
~ız vardı.işgalden 20 sene sonra 
trallSaıun TunustaJd vasiyeti daha 
feııa idi. Çtlnkil İtalyan nitfusu 71 bi
"e ÇJ.Jurııştı, Fransızlann mıktan ise 
2 'biai &'fıfmfyordu. 

Şiındl en ıon istatistiklere giire 
'tllll11ata 108,000 Fransız ve 94,000 t. 
~lyan \'ardır. Bu Fransızların da mU 
lnı bir kısmı eski İtalyan tebauı 

~•hudiJerdi. Fransız tabiiyetini ka • 
1ll ederek Fransız oluvermişlerdi. 

d' İşte İtalyanın Tunus tlzerindokl ld 
lalı buradan geliyordu: 

ı aıya Şlmdı ı'uıiusu ıslıyor ve Mu 
tol' . 
-.;•linin flldrleriıtt neşre vasıta olan 
'1 Yor Gayda yazdıtı bir makalede, 

t.lyan milleti icabedene Fransa • 
:• karıı da yürüınefe hazırdır.,, di-

Ot, 

'e 'ft,, iddiasını ileri allrerken ltalya 
Ye dayanıyor? 

~t.lyanın en ziyade gllvendiği kav 
il. 'l'rablustaki askerleridir. Zaten 
~istandan sonra İtalya askerle
t'IJJa bir luamını oraya sevketmitti. 
~akika İtalyan ordusu Trablustan 
, ... hududunu tecavüz edene 150 
~etre kadar mukavemete rastla
~ ilerileyebilir. Fakat ondan 
2t a... •aziyet değişir. Çünkü burada 
'"IOJlletre kalmlıiuıda bir istih • 
h.._~ duvanna çarpacak ve oradan 
~deıniyecektir. Bu istihkamın 
~ da da ihtiyat Fransız kuvvet
i'-! t.hpt edllmf,tir. Binaenaleyh 
~a 'l'unuau karadan kolay kolay 

.. edenıes. 
~ '1cıat deniz kuvvetlerine plince, 
1.ıa.:-Y•t bu kadar basit ve Fransamn s::.: deiildlr. ltalyanlann elinde 
~ Paııtelleria adalan Tunus 
'- erinden altmıı mil uzaktadır. 
~dan İtalyanlar hem deniz, hem 
~ U.su olarak tahkim etmiş ve 
~ a..ı.ştır. Buradan İtalyan fay • 
......_-~ bir kaç dakika içinde Tunus 
~ ıelerek açık tehirleri bom • 
~edebilir. 

41t~ 'h11nun i:n sinirlenmekte • 
~ flllldı bgiliz başvekilinin Ro • 
..:_ .. • alyareti esnasında İtalyanın 
..;._'dan bazı arazi koparmağa ça
~ şüphe yoktur. Bu Tunus 
"-1.nı Cibutı o olmazsa Korsika s·· Çekoslovak misali de gözö • 
~ olduğu için endi19 etmekte 
,.arctır. 

hhinıah Berline 

ıı Gitmiyor 
.. b· 1ı: 
~ aç ~n evvel ve Iııgilfaee ga-
~ Ilı nefrivatına atfen Tr, n c;n' ·n
~ Jt.: Pehlevinin, Hitlerin dave
tictecetı uı ederek yakında BerJine 
t~ Yazılmıştı. 

~ı~lbıt General konsolosluğur.d'.ın 
~ ı,.. bir rnektupta iktıbas etti
'fı,,. L.. haberin do~ru olmndı!ı bil-

ııı;t@dfr. 

TAN 

- -' 

\ 

, 
c 

& 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Guetecllere ıöre, gazete karileri
nln büyük bir ekseriyeti havadis, di
fer küçük bir kısmı entellektüeller 
ciddi yazı ve makale, kadınlar hiki· 
ye ve roman okurlar. Gazetecilerin 
bu iddiasına ıöre havadis gazetede 
en mühim rolü oynar demektir. 

Havadis nedir? Yine gazetecilerin 
iddluına ıöre kariin alakasını uyan· 
dıran, dahilde veya hariçte hayatın 

içinde kaynapn hadiselerdir. Gaze • 
teci, altıncı bir his olan ıazetecilik 

hissiyle bu havadislerin için<:!en u • 
muml alilayı uyandıranlanııı seçer, 
ve biz karilere peşkeş çekeı lel'. Bu 
tamtırakh iddiaya hiç bir diyeceği -
miz yok. 

* Fakat 1abah elinize gazeteyi al .; 

lngiliz karikatürü: /fl6İ]iz. ltalyan morlinini altlıktan •nra /ngiliz ~an lqUJUP lıalmlf. Ge~eral Franko ulanın ku.y
ruğıınu biilcüp duruyor. Maaolini ile Chamberl'1İn'in lcollıola ıualıl'lfhfmı goren Franlto bafınyor. 

mıpmıs, dahilde mtihim hadiseler 
ceeyan ediyor, hariçte bflyiik devlet· 
ler 'birbirlerine notalar çekiyor, teh -
dltler yafdınyor, harp oldu olacak 
sesleri ytilmell10r, yahudilere enci -
myonlan sölıede bırakacak mühim 
eesalar veriliyor, htilUa dahilde, ha
riçte, psetecinln altıncı hissini kul • 
1anmanna hl~ Umun göstermeyen 
mühim havadisler tümen tiimen ... -
Blr de bunlanb altında size ıu mü • 
him havadisleri de veriyor: 

- Hey, Baylar, alan uyanıyor galiba! •••uu•u••u••u••• 

··ei;a;····x~i ........... ~~~k· ... v;~ mı ? 
"Fasta, iki sarhoş birbirini bıçak -

latb,, "Almanyada bir mektep tamir 
edildi,, "Boenos Ayreste bir hamam 
yapıldı.,, 

B irinci makalemde AmerikaJa GuiJance Laboratory'niın, 
,oculr ruhiyatı üzerindeki faaliyetlerini meoam balaNt· 

mi•tun" Betlen zeka laaleti ruhiye, aile oe i~timai muhit maa
-r • ' ' irile 

yeneleril- ŞimJi mii•adenizle bu meozalan ayn ayn td 
edelim.. 

I Beden muayenesi: - Vakıa 

bizde de her çocuktan mektebe gi
derken bir doktor raporu sorul
ması adettir. Fakat pek az çocuk 
hakkile bir aıhbl muayeneden aeç-
mektedfr. Bunu hepimiz biliriz. Bu 

sr'de, tıpkı nufus ka~dtgi1öibir 
formaliteden ibarettir .. Sll'f çocu
ğun dosyasındaki bofluğu doldur· 
mak için ... Fakat muallimin çocu
ğun sıhhati hakkında bir fikir sa
hibi olması için değil!.. Amerikan 
mekteplerinde ise sıhhat muayene
si mektebin en başlıca vazifesi
dir. Her çocuğun muayenesinde 
muhakkak anne doktorun yanın
da bulunmağa ve esaslı izahat ver
meğe mecburdur. 

1 Çocuğun doğumdan evvelki 
sıhhati, (yani annenin hamilelik 
hayatı.) 

2 - Çocuğun doğumdan iki ya
şına kadarki hayatL 

3 - Çocuğun iki yaşından mek
tep çağına kadarki hayatı. ( 1 -
Geçirdiği sari hastalıklar, 2 - Yü
rüme yaşı, 3 - Konuşma yap, 4 -
Kendi kendine yemek yemeğe hat
ladığı yaş.) 

Bu birinci fasıl çocuğun sıhhi 
tarihçesidir. Mektep doktoru bunu 
eline aldıktan sonra sırasile diğer 
muayenelerine geçer: 

I - Göz muayenesi: Çok defa 
gözlerinden hasta olan çocuklar 
derslerinde muvaffak olamazlar. 
Ademi muvaffakıyet çocuğun ru
hunda bir ıztırap membaı olur. Ha· 
yata küser, muallimlerine anne
sine babasına karşı isyankar bir 
vaziyet alır. Gözlük kullanmaja 
başladıktan sonra derslerinde mu
vaffak olur. Muhitine karşı duy
duğu iğbirar, kıskançlık intikam 
hisleri kendiliğinden zail olur. Ye
rine samimi bir dostluk kaim o
lur. 

il - Kulak muayenesi: Mek
tep çocuklarınm pek çoğunda ya
rım sağırlık vardır. Bu da göz has
talıklan gibi bir çok ruhi ıztırap
lara kapı açabilir. 

nı Boğaz, burun muayenesi: 
Bir çok mektep çocuklarının mu
vaffakıyetsizlilfnin Amili badem
cikler, burundaki fazla etlerdir . 
Bunlann tedavisi çocukların vü
cutça olduğu gibi zeki itibarile de 
inkipflarına yardım edebilir. Mu
vaffakıyet zevki ise çocuğa haya
tı daha munis ve sevimli gösterir. 
ıv - Kansızlık: Mektep çocuk

lanmızın mühim bir kısmının kan
sızlıktan muztarip olduğu, geçen 

sene ı.tanbul maarif müdilrlyett
nin neşrettiği bültende zikredlll· 
yordu. Hasta, cılız bir bünyeden 

. salim, makul bir ruha intizar et· 
mek biraz haksızlık olmaz mı'! .. 

W...."1' - 'Ra., \>tt,.ılıı,.1' rnruk1Arlm!• 
• zın pe~ çogunda muannıt 

baş ağrıları vardır. Bunların men
pi göz, kulak butahklan oldutu 
gibi metabolizm bozukluğu, yani 
vücuttaki guddelerin ahenktar bir 
şekilde ifayı vazife edememesi de 
olabilir. Daha bir çok amiller sayı
labilir. Her gün baş ağrısından 
muztarip bir gencin deslerinde 
muvaffak olmasına ve muhitine 
kartı nazik, vazifetinas davran
masına intizar etmek ne dereceye 
kadar doğru olabilir? .. Bunu mü
rebbiler düşünmelidir. 

VI - Kemik suiteşekküllerl: 

Küçük yaştan itibaren muntazam 
gıda alamıyan çocuklann kemikle
ri hakkile inldpf edemez. Kemik· 
lerin ijri, büğrü olufları yalnız 
vüeudün harici manzarasını boz· 
makla kalmaz. Fakat ciğer, kalp, 
mide, barsak gibi bütün dahili u
vuzlann sıkışmasına, vazifelerini 
hak kile ifa edememderine sebep 
olur. Bütün vücut makinesi gay
ritabii bir şekilde vazifesini üaya 
çalışır. Bu da çocukta birçok gayri 
tabii hallerin ·zuhuruna sebebiyet 
verebilir. Kemik suliteşekkülleri
nin bir nev'i de çocuklardaki düz
tabanlıktır. Amerikan muallimleri. 
Amerikan doktorlan çocuklann 
her birinin ayaklarını ayn ayrı 

muayene eder. Düztabanlığa biraz 
meyli olan çocuklara doktorlarm 

tavsiyesile yapılım§ husus! ayak
kabı giydirirler. Düztabanlığın bi· 

rinci sebebi, bebek yaşlannda sıh· 

hi gıda alamamak. ikincisi fena a
yakkabı kullanmaktır. Bizde ise 

ııhhl gıda kadar sıhhi ayakkabı da 

meçhuldür. Düztabanlık kanın vü

cutta hakkile deveran etmesine 

mani olan çok büyük bir hastalık

tır. 

V1I - Yanlıf beslenme: Açlık 
delil, fakat vücudün muhtaç oldu· 
tu f81dlde beslenememek. 

Amerikanın mektepli çoeukl8r 
hıfzıssıhhası üzerinde ihti· 

sas yapmış doktorlarının iddiaları
na göre vakti yerinde aile çocuk· 
lan da fakir çocuklar kadar (yan· 
hş beslenme) hastalığından muz. 
tariptir. Her çocuk doğu~dan 

Buna Hangi ilmi 
Metotlarla 

Hükmediyoruz? 
<><><><><><><>< 

YAZAN: 

Nureddin EGE 

yirmi yapna kadar yevmiye bir 
kilo süt içmek ihtiyacındadır. Her 
çocuk bünyesinin, hali inkipfta
ki genç bünyelerin fiddetle muh· 
taç olduju bu en tabil gıda mad
desi bizim memleketimlıde hiç 
yoktUr. Leyll müeuesatımız ço
culdarunua baklava börek nrdik
led balete munt.euman dt lçir
mezler .. 

VIII - Ditlerln muayenesi: Çü
rük elifler çocuk sıhhatini tehdit 
eden en büyük düpnandır. Çü
rük bir difhı ifrazatı kana kllrl§a
rak, vücudün hutalıldara karp 
mukavemetini azaltır. Bazan biT 
tek çürük elif çocutuıı dikkatini 
inhiraf ettirmeğe Wiclir. Çene ke
mltinden baflıyarak gözlere, ku
laklara kadar akseden membaı 
mefkdk hafif fakat daimi bir sızı 
çocuğu huysuz, ahliksız bir insan 
gibi gösterir. Dişlerin temiz, sağ
lam olarak muhafazası ı.e, zanne
dildiği gibi 1adece fırçalamak me
selesi dejil, bilhassa gıda mesele
sidir. Bol süt ... Çocuiun doğumun
dan evvel annenin içtiği süt ... Hem 
annenin, hem de bebeğiıa dişlerinl 
çürümekten muhafaza eder. Buna 
ilaveten halis buğdaydan yapılmış 
kara ekmek ve taze sebze, taze 
meyva çocuk c:li§lerini koruyan en 
mühim 8millerdir. Halbuki bizim 
tarzı tagadcllmizde süt kadar halis 
buğday ekmeği de meçhuldür. 

Anadolunun bazı leyli mektep
lerinde ise taze sebze, taze mey
va bile ~ocuklara verilmediğini, 

orada bulunan bir doktur arkada
fUD anlatıyordu. 

XI - Guddelerin muayenesi: 
Maaleaet bizim memleketimizde 
pek tummüm etmemif olan. fakat 
Amerikan doktorlannın müracqt 
ettill bir tefhia vuıtuı da Buel 
metabolizm testidir. Bu test saye
sinde vücuttaki her guddenin a
henktar bir tekilde işleyip ifleme
diği anlaşılır. Çünkü vücuttaki 
guddelerin ahenktar bir tarzda iş
lememesi yüzünden çocuklarda 
(büyüklerde de olduğu gibi) bir 

çok hastalıklar, bedeni ve ruhi te
şevvüpt vücude gelir. 

X - Kalp hasta11ğı: Amerikada 
kalbinden hasta olan çocuklar için 
mektebe devam mecburiyeti yok
tur. Buna mukabil maarif idare
leri her hasta çocutun evine hu
susi muallim gönderir. Ucretlerf 
maarif idareleri tarafından tesvi

ye edilen bu muallimler (kalp has

atriklı çocuklar terbiyesi) üzerin
t\Q iht.k:u: yo.pnı.11\aı:dır. 

lfte bu sıhhat raporu, çocujUn 
dolumundan evvel bqlıyan anne
nin ve :yavrunun miifterek sıhhat 
tarihçeleri sayesinde terbiyevi reh
berlik laboratuvan ruban hasta te-
18kki edilen çocuğun fizik hayatı 
hakkında esaslı bir mal<unat sahi
bi olmuş olur. Bundan sonra zeki 
muayenesine geçer_ 

Fasta ild sarhoş birbirini bıçakladı 
ise, Almanyada bir mektep tamir e
dildiys;e, Boenoa Ayreate bir hamam 
yapıldı ise, bana ne? Türkiyede ya~a 
yan bir adamın Boenos Ayresteki ha 
mam, e Almaııyada tamir edilen 
mekteple alikuı ne? 

Gazeteciler havadisi kendileri ta
rif ederler, sonra havadis diye bize 
bu 1açmalan sunarlarsa, halka ve • 
rir talkını, kendi yutar salkımı de -
mele halrlnmız olmu mı? 

* 
Bu satırlllft bir gazeteci ııfatı ile 

değil, bir muharrir sıfatiyle razıyo ~ 
rum. tlan sütunlannı santim santim 
ölçerek satan razetelerden, bir kari 
ınfatlle bbe aynlan ıiltunlannı böy
le IAldaklyata serfetmemelerini, bu ıi 
bl saçmalarla sabnmızı ve vaktimizi 
israf etmemelerini rica edersem, bil
mem benim pbi dilşünen bir çok ka· 
rilere tere Uman olurmuywn? Gazete 
ciler herkesi tenkit ederken, kendile
rinin de tenkit edilmelerini hot ıör
ıflnler _ 

:1•1111•1111•111ı•mı•mı••mı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ııu•a: 

1 Yol Görünen Gurbet Kuşlan 1 

Jtlmany"ın memleketten çılıanlığı Polonyalı Y alautli 
kadınlar bir köpriitlen weçiyorlar 
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'1m.riAwıın lat6oliiniin nıe'-lar delafefli bir •por olılafıına •ö.ıeren bir "'°' .Jban 

Fransız Spor Teşkilitı 
Yeni Yollar üstünde 

Mekteplerde Mücadele Sporlan 
Yapılacak, Amerikan F utbolünün 

de Kabulü Mevzuubahistir 

Fransız spor teşldlAtı ihtimal gra
fikler ve cetveller arumda daldılı 

ukudan uyanamıyacaktı. Fakat ~ Amerikan latbolcülerinin teMi-
bttişlklerinde Alman lil>i pek dik - hlenlen ionınmai iP,. elbUe 
katle takip ettikleri bir millet çok ,.. Dertem•.u. BeDd • :rtbden 1'lr- .,,.... ,.,,.,,,,,,.,. ,,,,,,,.,. 

'1' AN 

OKUYUCU 
MEKTUPLARI 

Bekçi Ayllklan Neden 

Tesblt Edilemiyor? 

IZMlRDE ı 

'l - 12 - 9Şf 

EK O N OM 1 

Pamuk Rekoltemiz 
ltalyaya Y apılanlhracat 
Günden Güne Arbyor 

Mensucat Fabrikaları, Bu Yüzden Pamu1c Tedariki 
lıinde Sıkıntı Çektiklerini Öne Sürüyorlar 

Günlük 
Piyasa 

Dün eebrlmize ıettrilen mallar"' 
dan kırk vaıon butdB.Y sablmııtıı'· 
Bunun seksen tonu sert butdaydJf 
kilosu 5,05 - 5,11,5 kuruftan ,,.,.a .. 
mlştlr. 425 ton yumupk buJdd 
5,02,5 - 8,07 kuruştan satılmJftlf• 
Bu satıflara ve mevrudatın çoklulU"' 
na nazaran eertlerde 2 ve yumnpk• 
larda 3 para :yükselme ıörülmill*· 

* 
Bir vagon çavdar kilosu 4.08 ka

ruştan. 75 bin kilo Adapazan mıllff. 
4,13 - 4,15 kuruttan 150 bln kDO 
Anadolu arpası 4,05 - 4,09 kuruftlll 
sablmııtır. 

* Dün piyasamıza ıetlrllen iki ,,.. 
ıon yapak ve lk.l vaeon uttlldıld 

;yalnız kilosu 79,5 kuruftan ne Jd]o 

yıkamn11 güz yünü satılmqtır. CD-
vallı 30 bln kilo ketentobmnu 12 Jal

ru,tan, 22 bin kilo kuaeml 5,09 kD"' 
rustan mU,terisfne verilmlJttr. 

BORSALARDA: 

Borsada Fındık 

Londra 
Nevyork 
Parla 
MllAno 

ÇEKLER 
1-12-138 

Cenevre 
Amsterdam 

Berlin 

BrQkıel 

Atina 
Sofya 

Praı 

Madrld 
Vaqova 

Budaı>:e1te 

Bilkret 
BeJırat 

Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

H H AM 

İkraml7ell Zrıanl 
Umum aiıorta 



Tereddüt Etmeden Cevap Verdi: 
En Tutulduğum Şey Şehrin Pisliği! 

" Beyoğlu Caddesini Genişletmek Kolay. 
Binaların Alt Katlarını Kaldırır, Sütunlar Koyarak 

Yapıları Kollar, Yolu Genişletiriz ,, 
B eledl:ye Reis.ini ziyarete ge-

lenlerin kabul edildikleri 
11alondan geçiyorum. Biri:birinden 
€enç o:tı, on beş gazeteci ü~r be
§er kişilik gruplara aynlmışlar, 
~onuşuyorlar. Bunlar muhtelif dil 
erde çıkan İstanbul gaze~ler~nin 
tnünıessilleridir. Hepsini biribirin 
cl~n iyi tanıdığım bu gençleri gö-
~~ gazetelerin, biribirlerile söz 
~er gibi, en taz.e ve zeki ele

bıaıııannı bu vazifeye memur et
~ dikkatini göstermiş olduk

anlıyorum. Bu vazüe .•• 
nu Vazife, on üç yıldanberi İs

~hulda otorite mümessili olarak 
Q lllUn:ınuş bir vatandaşın, ~n yıl
l a?ıberi bir başka şef gormemış o
tan bu. binada İstanbulu halefine 
esUın edişini tesbit etmek ve 
llıt.hnkün olursa seleften, mümkün 
~lursa haleften ve mümkün olursa 

er ikisinden birkaç söz, bir kaç 
'-'aat koparmaktır. 

Selef ne söyliyebilir? 
\r eda edecektir ... 
lialef birşey söyliyebilir mi? 
s· ti il" başkası olsa... Belki. Fakat 

~t~nisanın bu eski valisini, Büyük 
! 1

llet Meclisinin bu eski sayl:wım 
e~~n sıhhat şlerini on yıl irtare 
b :rnış olan bu "münevver tabip" i 

en "ok .. b"1: . ~ ıyı ıJ..lrun. 

1) oktor LO.tfi Kırdar d!lini de
t sı'4 ucı~cıu;,uu 11..uuuı;;~urrnaK 

dev kinde ve hünerinde bir vatan-
aştır. 

1'ı'ı.?nu ilk defa Türkocağında pör
b·uştfun sanırım. Umumi! Harbin 
a lltün felaketlerini çektikten ve 

6 Ç~ığın otuz beşlik obüsle kol kola 
ı: dırışına dört yıl göğüs geriik
~ sonra mütareke günlerinin İs
iler?uluna yığılmış bir gene: neslin 

1 gelen kafalarındandı o. 

hu~ünyaya isyan etmiş bir İstı:ın-
d un avaz avaz bağırdığı günler
e h' 

tatı ıç konuşmaz, susar, d!nler ve 
l 

1 tatlı gülerdi. Sanki yüz binerce 
du Vatandaşı meydanlara dol-
h .. ran büyük mitinglerin hemen 

'"llsi.n · ~at . U: hazırlanışında en çok dik 
da ı.stıyen rolleri oynıyanlar

rı. bri o değilmiş gibi. 
Şıl'l1di l3 l" B'" .. k El · ~ ~ey·· er ın uyu çılig:mi-

de Ukselmiş olan Hamdi, o dı~vir
" l'l1uhacirin umu ··d·· .. ·d· .uoıu m mu uru ı ı. 
tlak or Lutfinin milli kaynaş'"lla
t}ıı' ı Vatandaş rolü dısındc.ki res-"a . • tıhh z.ı!esi bu umum müdürlüğün 
btr at ışleri müdürlüğü idi. Onu, 
<:la gazeteci sıfatiyle birkac defa 

tırı::kamında ziyaret etti~imi ha 
r~ti c 111: E_vkafı Hümayun Ne7.a
l'ıirı b:lılesı anbar mukayyi~leri
t:lerı. '!e, nokta virgül düşiınme
h()ı bagızlarına geleni c:;öyledikleri 

ol "b eyanat,, verdiklerı de-

Eminönü Meydanının Yıkılma
sında· iltizam Yoktur. Teşkilat 
ve Elemandan İstenen Kat'i iştir 

i Yazan: NIZAMEnlN ~~ 

~n1R uu r.taııat muıga : 

virde muhacirin umum müd ürlü
ğü "umuru sıhhiye,, müdürür.den 
tek kelime koparmak en değme 
gazeteciye nasip olmamıştır. 

Manisada 
M anisa Valiliğine tayin echldi-

ği zaman güzel bir tesadüf 
bize 18 saat yol arkadaşlı~ı ettir
miştir. Reisicümhurumnz sayın İn 
önü, o zamanki İktısat Vekilı Ba
yarı, İzmirin eski valisi Trakya Ge 
nel Müfettişi General Dırik'i vanı
na almış Başvekil sıfatı ile İzmiri 
tetkika gidiyordu. Ben de ke:r.d)si
ne refakat etmek şerefini bah~et
tiği gazeteciler arasında idim. Sa
atlerce konuştuğum halde Mani
sanın yeni valisinden projeJeri 
hakkında tek kelime kopar;>ma
mıştım. 

Mektupcunun odasın:ı ynl v·ren 
dar koridora saparken, içimden 
söylendim: 

- Bu genç arkadaşlar beynude 
gelmişler. Bununla b~raber, ken
disine efkan umumiye ile bu ka
dar genşi bir temas imkanı VPren 
İstanbul gazetelerini, .v~ni vaıınin 
büsbütün boş çevirmesine d~ ım
kan yoktur. Herhalde bir ŞE-vler 
söyliyecektir. Bu takdırde benim 
bir parça daha tecrübeli olan ga-

zeteciliğimi buızün tatmin etmem e 
imkan yok. 

Vali ile karşılaşmadan evvel 

M eslekte çok temiz hatıı:-a~ar bı-
rakmış eski bir gazeteci ar

kadaş olan mektupçu Hüseyin Ne
catinin odasına yaklaştım. 
Kapı aralıktı. İçeriye şöyle bir 

göz attım. Büyük bir l<:asanın açık 
kapısı önünde eski vali yeni vali
ye bir takım evrakı devretmekle 
meşgul. 

Süratle yanıma yaklaşan hade -
me ile polisin ihtarına meydan bı
rakmadan uzaklaştım ve bes rlaki
ka sonra halefle selef bu odadan 
çıkıp belediye reisliği makam1na 
girdikleri zaman mektupçuya kar
tımı gönderdim. Beni mut:ıt neza
keti ile ve güler yüzle kabul etti. 

- Çok mu meşguldürler? 
- Üstündağ makamı devredi-

yor. 
- Daha uzun sürer mi? 
- Bilmem. İsterseniz burada 

bekleyiniz. 
Bir koltuğa oturdum. Üç bt;ş da 

kika sonra artarda açılıp kapanan 
kapısından, bu odaya, beledivenin 
muhtelif dairelerini yıt llardanbe
ı'i idare ettiğini bildiğim şefler gir 
miye başladılar· 

Beyoğlu caddesinin müstakbel şeklini göaterir temsili resim 

Ak saçlı darülaceze müdürü ... 
gözlüklü v e pembe yüzlü itfaiye 
müdürü ... sakin bakışlı fen müdü
rü. daima sinirli, zeki ve dikkatli 
olan b ir doktor: Yoksul çocnklar 
yurdu müdürü. Temizlik. ~leri mü 
dürü vesaire ... 

Eski hahralar 

B aşımı pencereye çevirdim. 
Cemil Paşa konağının iç av 

!usuna gözlerimi daldırdım. Ağız
la n demir kafeslerle örtülü kuvu
lara kuru çınar yaprakları dıir-ü

yor . Dışarıda eşyaya, yavaş yavaş 

çök miye başlıyan birsonbahar ~e
cesinin ilk gölgeler i vuruyor. Bu, 
gamlı saatler, insanda daim<> bir 
daussıla tahrik eder. Bırden s-ok 
mesut çocukluğumu, İstanbul Seh 
r emanetinin bu konağa ilk taşın
dığı günleri hatırladım ve diışün
düm: 

O zaman, yani tam '27 yıl önce 
b u binanın arkasını gören bır so
kakta, Boyacı sokağında oturur
du m. Fransız mektebine giderdim. 
Babamın evi ve İstanbul Opera

t ör Cem il Paşadan büyük ışlcr ü
m it ederdi. Bu zat hakikaten calış 
tı da. P arklar yaptı. Bazı hastane
lere retuşlar vurdu. Süprüntüi~rle 
uğraştı, köpekleri kaldırdı. Araba
cılara üniforma giydirdi. Eskı köp 
rüyü kaldırdı. Şehrin planını tasar · 
la.Ilı, harltasmı yaptırmayı dii.5ün
dü. Sokaklara kağıt atılma.sın ı me
netti. Sepetler koydurdu. Fakat 
mesaisinin devamı ümitleri a~ tır

madı. Doğancılar parkını yaptırdığı 

gün Gülhane parknı açtğı günden 
daha az sevildi. Sultanahmet B0ske 
sinin etrafndaki par:nakhk ların 
boyandığı gün bu p.3rmakJıkların 
konduğu günden daha az popülerdi. 
Derken umumii harp patladı. Bu 
harbin son yıllarından, yanı 917 
den, 920 inci yı lın ilk aylarına ka
dar ve Mudanya mütarekesinden 
927 ye kadar , gazeteci 5ıfat1yıe bu 
binaya sık sık uğradım. Gelen gi
den bütün Haydar Beyler, bütün 
operatör Emin Beyler hep &yni ta
lie uğradılar. 

Haydar Bey İstanbula bir mo

dern itfaiye 1razandırdığı gün rrıa
hallelerin, semtlerin yıınıo btuş
tuğu günlerde bu şehri idarP etmiş 
olan şehreminlerinden d'.'lha çok 

sevilmedi. İstanbul kanalizasyo

nunun ilk kazması vurulurkcrı bu 

mühim meseleyi düşünen hele diye 
reisi, İstanbulu tifoya, tıffü:e kole

raya müstemleke yapmış selefle
rinden veya devrinde taundar. gün
de 3000 kişi ölmüs bir :hfü1p ;:ıf!a
sından çok daha Antipatik sayıldı. 

lstanbul nankör mü? 
N eden? 

Bu kadar nankö:- mü bu şe
hir? 

Hayır. İstanbullu çok t;tiı bir 
Avrupalıdır. Evinin Ortaca'' ile n 
Tanzimat istilasından en kısa za-
manda kurtulmasını ister. t~tan
bullu ferden Avrupalı olmuş şeh
ri Orta.çağlı kalmıştır. Onun bu 
şehirde ~ördüğü pis çirkin Vf' ek
sik o kadar coktur ki bunlardan 
ücünün beşinin ortadan kalknı:ısı 
onu tatmin, tmez. O bır s<ıbah u
yandığı zaman bütün pıslerin, çir
k inlerin ve eksiklerin yok edildi
ğini !!"Örmek iı::tcr. 

İstanbul beledivesinin manive
lalarını eline alan en büyük hüs
nüniyetin, en kı1dretli bilginin, en 
sağlam metodun ve azmin diine 
kadar İstanbulludan aldı~ fena 

(Arkası 10 un.cuda) 
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Şeyleri 
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Bu Meshur Adamlara 
' da Neler Oluyor? 

Büyütülmüş, Küçük Enstantane Resimlerin 

Tamamen Başkadır Asılları 

LEBRUN 
Fransa reisini, •· • 
selli bulmaz bir 
matem içinde mi 
zannediyorsunuz? 
Öyle iee al danı· 
yoraunuz. ÇU nkU, 
devlet relıl ntıın 

alan bir ımlrall 

kueaklıyarak "ıi

zl bUtUn kılbtm ı e 

tebrik ederim,, 
diyor. 

························-··· .. 

! DALADİER f 
"' : Baygınlık değll = 

=. !. Fotoğrafçı malt.. 
: y = 5 nezyomunun te · i 
5 ılrlerl _J 
i..__..... . .. 

BİTLER 

1 Bat ağr111 mı? Hı- : 
yır. Hltler bağı rt· 5 
yor: " Versay hleı· 5 

: bını, silmek l&zı m,, • 

i ············-·······-··· ...... 
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HiKAYE 
Vakon Tarihin En Esrarlı Çehresi : 23 

Öğle Ezanları Okunurken 
Ben Artık Suçsuz Bir Müslüman ve Ülkülü Bir 
Adam Olmuş, Mehmet Sadık Adını Almıştım 

S "'inciınden az daha çıldıra- "' Çerkes Mehmet paşa, beni satı-
1'ııt .caJctım. Talih önüme ycp- lı~ bir cari~e gibi baş.t~~ ay:ığa 
\ b~ır saha açmış ve garip başı- dıkkatle gozden ?eçı~dıkkn ve 
~ ll' muvaffakıyet çelengi tak- geçmiş zamanlara aıt hayat v: ha-

. Ben paşaların ellerini öper- reketlerim hakkında ~nceden ınce-
lklUftu efendi de odaya girmiş- ye sualler sorduktan son:-a: 

~ • -- Demek, dedi. Bu1aaristandl\ 
~garip ve güzel bir tesadiif- ağır topçu zabiti idin öyle mi?. 

~ )'' llluftü efendi bana islamlı- _ Evet paşam. 
Uıı liksek mağfiretinden bahsile _ Nicin bu mesleği bırakıp eş-
~ suçlarımı Tanrının bağışla- • .. 
~ rtıujdelerken güneşin yal- kıya oldun ya .... 
~ :!ığı altında tepelerı ayyıl- - ·········· 
\) "'Uhbeleri gümüş gibi pırıl- - Lisan bilir misin bari7 .. 
~ Serez camilerinin minare- _ Bulgarca, türkçe. franstzca 
'ıtrı en de öğle ezanı oku•1uyor, ve rusçayı iyi bilirim. Rumca ve 
loi Uludur, Tanrı uludur, sesle- amavutçayı da iyi anlar ve aı; çok hl e doğru fJşkırıyordu. Paşa-
~ .., Çkırıyor, müftü efendi ağlı· 
~ hen de sevinç ve şükran 
~il döküyordum. 

\ Sto kadar yıldır haydut tanınan 
~""Yan adını taşıyan ben artık 
k~ bir rnüslüman ve ülkülü 
~ 'danı olmuştum. Mehmet ~a
~ 'dın.ı Ye nüfus kağıdını almış
~ c\rkaındaki çete elbiselerıni 

·) Çıkardım. Reşit paşanın 
hıa; ettiği elbiseleri giymdim. 

a baktığım zaman gözüm a
~ h!ti b~ kıyafet degişıkliği be
"t ~ guldürdü. Koyu lacıvert 
~ . tüın ve altında kolalı be

ioınıek, iki katlı yaka, renkli 
t 1rt bir kravat ile orta halli 
a eın efendisine ne kadar da 

. di, bir görseydiniz. Hele 
~ökçeli bir ka loş fotin 
" da olsaydı başımdak! u

\ ~ kırmızı fesimle, hiç şüphe
~ beni bir saray adamı 

t l'teat Riin dokuzuncu fırka >r. Y•~ert yüzbap Süleyman 
~~ x~uru buldaydık. Sık bir 
'lldı larrut .Bcşu~taş yoııy-
~ ıa Çıktık. 
SerıYın büyük kapısında bizi 
~ uzun ve kırmızı fesli iki 
~Yaver Süleyman beyin bir 

btr e, o güne kadar görmedi
bizttarzda yerlere kadar ei,ri
Q ~elamladılar. On dakika 
~ lZı Ethem paşanın, mai
~ Ye erkanlharbiy•'? daire-

Odasında ve karşısmday-
~~ 

}alÜler yüzle kabul eden pa
lıld \>erle beraber askerce se
lı~ Dokuzuncu fırka kuman 

karı hakkımda yazılan tez-
ila~ Uyorken Ethem paşa ara

ijrıiltı. it~e başını kaldınyor, göz
"e tt Ustünden ban:ı bakıyor
~Pkı umduğun3 kavuşama-
Utı tıların yaptıklan gibi te-

e dudaklarını kıvırıyor, 
h 0~atıyordu. Paşada~ her 

lltı. Of hır tesir bırakmad:gımı 
)QI> ".e. acı duydum doğrusu. 
)a\>e hıtırdiği tezkereyi katlar
~ br Süleyman beye gülüm
~aktı. Ve ağzından: 

b ek Stoyan kaptan de-
~~?1 u ~~aıncağızmtş öyle mi'!. 
~ dokülüverdi. Ethem pn

~a ı .. böyle ufak tefek görüp 
ltııı--1 . .. litt -...: sepetı sanması gu· 

);.~ey t. "Yaverin cevao verme
:·~ "dan bırakmadım. 

}e ~ Bert bir hareketle as
'-\>tt l'inıde toplandun. Serbest 
't..,eı"• Yüksek bi'!" sesle: 
' ' PaŞa hazretleri, dedim. 

l/e )' ~aptan oğlu Bulgar Sto-
tt ~ı Gazi Eth~m pnşa oğlu 

~ dık kaptan işte benim. 

':- kendini tutam1yarak gül
~li. Gözlerini açarak yüzii
.~ 21Yade bir dikkntle bak

\>, ~e sonunda ciddilikle: 
li. ~tur 0~le ıni küçük kaptan. 
~ \re a~alun şöyle. 
~. \P elıyle karşısında yer 

Oda:"er. Süleyman beye 
~ltleın a .d~nl~nmesini ve em
ll'Q\i Yi esını soyledikten sonra 
" hake Yüzüme çevirdi. Ba-

l>a ıyor ve düşünüyordu. 
~lt( ~nın . hayal sukuttına 
~llallııy hellıydi. Bana bir tür
)aları 0~.du: PaŞanm bu hali 
() llld Söy~ıyeyim beni garip
cl~)du a kımsesizliğin ilk acı
~ Eski hayatımı czle

e Yar edindiğim yol-
~ o!~~dıfun mağaralar, 

-·OQQJ&I', yıkandığım de-

İbrahim Paşa 

reler, buz gibi sularını içtiğim 
kaynaklar ve mis gibi kokan ya
bani leylaklar birer birer hep g:i
zümün önüne geldi. Tevekkeli de
ğil altın kafese konulan bülbül 
yurdunu ve serbestliğini özliyerek 
inlermiş. Ne kadar da haklıymış. 
İşte henüz içine girdiğim Ş!.l aza
metli sarayın renk renk boyalı 
ve nakışlı duvarları, ışıltısı gözle
ri kamaştıran avizelecı, tavandan 
yere kadar uzanan kenarlan sim 
saçaklı ipekli perdeleri, armalı ve 
altın yaldızlı oda takımları, çerçe
veleri oymalı boy aynaları, sedef 
kakmalı masaları ve dolapları, tüy
lü halıları ile gerçektetı bir dünya 
cennetine benziyen bu salonda, 
yurd ve yoldaş acısı benim de içi
me çökmüştü. Bülbül gibi benim 
de boynum bükülmüş ve dilim tu-
.... ,_ .. .,...,, ~~-1 -=- \..--.-at ~+C\cılo 

ri ile yanmış ve sulanmı~tı. 

Fthem pap duydugum teessü
rü anlamakta gecıkmedi. 

Bükük boynum hüzünlii halim o
nu elemlendirdi ve gözlE>l'ini nem
lendirdi. Kimbilir, belki de gön
lümü almak, tasamı unutturmak 
için söze başladı: 

- Oğlum Mehmet Sadık, dedi. 
Hayalimde bugüne kadar seni u
zun boylu, geniş omuzlu, iri yapı
lı ve pala bıyıklı bir adam olarak 
yaşatmıştım. Seni böyle ufacıcık 
ve çelimsiz görünce birden şaş:ı
ladım. Allah biliyor ya, lbrahim 
paşanın tezkeresi olmasaydı senin, 
Serez ve havalisini karıştıran ve 
etrafa telaş ve korku salan Stoyan 
kaptan olduğuna pek inanamıya
caktım doğrusu. Bunun için ilkin 
seni biraz yadırgar gibi oldum. 
Sakın gönlün kırılmasın emi? .. 

Ethem paşa duygusmm sakla
mamakla özü ve sözü doğnt bir a
dam olduğunu göstermişti. Bu er
cesine hareketi de ilk karşısına 
çıktığım zaman birdenbir:! içimde 
uyanıveren sevgi ve saygıyı arttır
mış ve uyanmaya yüz tutan ümit
sizliğimi silip kaldırmıştı. Artık 

anlaşmış ve kaynaşmıştık. Gerçek
ten bir baba oğul gibi :ıkşama ka
dar konuşup koklaşmıştık. 

Ogün akşama kadar paşanın 
odasında kaldım ve bütün 

nayat ve maceralarımı anlattım. 
Paşa arasıra beni bırakıp gidiyor
du. 

O zaman kapının önü meraklı 
seyircilerle doluyordu. Demir ka
fese konmuş vahşi bir hayvan sey
reder gibi bana uzak~n merakla 
ve çekine çekine bakıp gülüşüyor 

ve fısıltılarla görüşüyorlardı. Bu 
arada Fehim paşa, Çerkes Meh
met paşa, Beşiktaı muhafızı mua
vini Vasıf paşa, ser hafiye 
Ahmet paşa gibi Abdülhamid.i!l sa
yılı ve azılı adamlan da birer bi
rer geldiler yanıma. Hepsi de gü
ler yüzle hal ve hatırımı sordu
lar. Hoş sözlerle gönlümıi aldılar. 
Padişahın huzuruna gireceğimden 
dolayı beni kutluladılar. 

O zamanın zihniyetini, yeni nes
le anlatmak için, AbdülhamiJin 
birer gözdesi olduğunu ı;onradan 
öğrendiğim bu paşalarla aramızda 
geçen görüşmelerden de biraz bah
aetmek isterim. 

söylerim. 
- Kırk bir kere maşnllah sana. 

Ne de çok lisan biliyorsun. Tabii 
Bulgar ve Rum komitacılarının bir 
çoğunu da tanırsın değil mi:' .. 

- Eh .. Birazını tanırım. 

- Öyleyse padişahımızdan bir 
zaptıye tabur ağalığı iste. Rumeli
de çalışır, pek çabuk y:.ik~efü ve 
ilerlersin. Giderken sakın beni 
görmeyi unutma. 

Sana istikbalin ile alakalı olan 
bazı nasihatler vermek ist~rim. 

Şayet göremeden gidersen, bulu
nacağın yerlerde padişaha arzedi
lecek şeylerin olursa unutma bana 
yazmayı. Benim ismim Çerkes 
Mehmet paşadır. Zihninde iyi tut, 
yahut unutmadan defterine kay
det. 

Dedi ve Fehim ve Ahmet 

paşaları bir hayli çekiştirdi. 
(Devamı var) 

VE 
Vitaminler keşfedilip te onlar

dan bazılannm sıcaklık tes;riyle 
kaybolduktan anlaşıldığndan beri, 
bilirsiniz ki, çiy yemek modası 
haylice ilerlemiştir. İnsanlan yal
nız çiy gıdalarla beslemek için 
türlil türlü yemek listeleri hazır
lıyan hekimler bile vardır. 

Vikıi, tabiatte pişmiş yemek 
bulunmadığına ve yemekleri pi
şirmek medeniyet mahsulii oldu
ğuna göre, insanın tabii beslen
mesi de çiy yemek olsa gerektir. 
Bir rivayete .röre de, insanların a
ra.41ında çürük dişlerin bu kadar 
çoğalması pişmiş ve yumusak ye
meklerden ileri gelmektedir. He
le, dişlere hiç iş bırakmıyan c.-orba 
dişlerin çürümesi.ne en büyük se· 
hep sayılır. 

Çiy yemenin yerine göre fayda
sı, lüzumu bile olduğu şüphesizdir. 
Ancak •.. 

Çiy yemekleri hazmedebilmek 
için, ilkin pek sağlam diş, sonra da, 
hazım işine yetişecek kadar nor
mal miktarda mide ekşisi ifraz et
mek lizımdır. Halbuki yaşlıca kim 
selerde sağlam dişlerle normal 
miktarda mide ekşisi bulunmaz, 
bulunanlar da yaşlanmış saylla
maz. Onun için, çiy yemeklerin 
insanı ~nçlestirmiye yara~ ... .., ;:ı·ara 
mıyacağı hakkında haylice düşün
mek ister. 
Danimarkalı meşhur hekim, Ce

nevredeki Akvam Cemivetinde 
sai:lık komitesi rei~i. Madsen, on 
yıl oluyor, bu işi halletmek ic.-in 
kendisini aylarca yalnız çiy yemek 
lerle beslemişti. O zamanlarda saç 
lan ağarmış olduğundan kendisi 
de Jtenç sayılamazdı... Bu hekim 
yalnız ciy yemeklerle yaşamuıh. 
Fakat kendisini tabii halindP bu
lamamıştı. Hergiln vücudUnden 
15 gram albümin kaybettikten baş 
ka, çalışmak kudretinin azaldığını, 
çok Uşümiye başladığ'lllı hissetmiş
ti. Bu hallerin sebepleri de kolay 
anlaşlır: Bir kere tiy yiyen adam 
kendisine yetişecek kadar alhii
minli gıda alamaz, çiy yemekler
de yağ pek az olduğunclan so~nğa 
karşı dayanamaz. Çalışma kudre
tinin azalması da, şüphesiz ('iy ye
meklerde pek az şeker bulunma
ımdan Dert reBr ••• 

iKi KAR DE S 
YAZAN: Hallliarnas Bahligııı 

Hakkı da vardı! altı çocuk do
ğurmuştu. Yedincisi de doğum yo
lunda idL Çamaşırlannı yıkamış 

yemeklerini pişirmiş, odalarını der 
leyip toplamıştı, aile vazüelerini 
zar da zor da olsa tamamı tama
mına başarmıştı. Gönlünde itmi
nan duyması ve bu itminanın yüze 
aksetmesi, bakışına neşe, gövdesi
ne kıvraklık ve canlılık, sıhhatine 
dinçlik, sağlık vermesi lazım gel
mez miydi? Misafiri Huriye hanı
ma "Halbu ki şu halime bir bsk!" 
diyordu. "Geçim derken, asıl hen 
geçtim. Hem neye yaradı sorarım? 
bitmez tükenmez ufak tüfekltr uğ 
runda delik deşik olarak paçavra
ya döndüm. Yok kapının men·eşe
si kırıldı. Yok şu kilit bozuldu. 
Şimdi de ocak tüttü. Kazan delin
di. Çocuk huysuzlandı. Baldız ya
hut görümce münasebetsizlik etti. 
Hiç bir iş düzgün gitmedi. tam bu 
sırada efendi öldü. İnsanın beyni
ne dim dim damlayan tasa damla
ları. İlk önce o kadar koymuyor
du; fakat sonraları tepeme bıçak 
gibi işliyordu; varlığımı, irfanımı, 
insanlığımı deliyor, beynimi don
duruyordu. Evet bir bir düşünüle
cek olursa ehemmiyet verilmiye
cek, göğüs gerilecek şeyler, fakat 
hangi kartaldır ki, birbiri ardınca 
gelip yüreğine saplanan bu top!u
iğnelerinden, yavaş yavaş, kanaya 
kanaya, işin sonunda cansız düş

mesin? Bunların hepsi yetmiyor
muş gibi şimdi de üç çocuğun tah
sil parası çıktı!,, 

ıHuriye hanım sesini kıstı. "A
yol! kız kardeşine yaz! onda para 
var, senin büyüğün! ihtiyarladı, 

şimdi de hasta, çocuğu da yok. 
Hasta halinde sen ona bakarsın. O 
da çocukların tahsil parasını ver-

PiŞMiŞ 
İnsan, eti çiy yemiye alışal>ilir· 

se onu hazmedebilirse de, sebzele
rin hepsin• çiy yediği vakit haz
medemez. Meseli ıspanak hir(ok 
bakımdan değerli bir gıdadır. fa
kat çiy yenildiği vakit hazmı pek 
güç olur. Bereket versin ki, pistik
ten sonra da mide ekşisini daha 
fazla çıkannıya sebep olur. Fasul
ye ve bezelye ~ihi tanenli sebzeler 
çiy yenilince büsbütün güç hazme
dilir. Hele bakla, zaten uzun rnitd
det ve güçlükle pişirildikten sonra 
bile, kolay hazmedilemez. Pictili 
vakit bile, bir coklarında, karında 
gazlar peyda olur. 

Bunlara karşılık ciy yenilebilen 
şeyler de vardır. Salatalık, turp, 
mevsiminde hıyar, yalnız başlan. 
na lezzetsiz olsalar da zeytinyal't 
ve sirke yahut limonla pek lenetli 
olurlar. Kabağı da, pi,inneden sa
lata halinde yiyenler gittikçe co
ğ'aJmaktadır. Uhanayı da çiy ola
rak yemesini sevenler hulunduiu 
gibi. zaten turşu halinde yemeyi 
herkes sever. 

Böyle ciy yenilen · yemekler, 
gençlere de, yaşlılara da litzumlu 
olan vitaminleri temin ettikten 
başka yine lilzumlu olan m:1dcnle
ri de pişmiş hallerindekinden daha 
fazla olarak getirirler. 

Domtes te çiy olarak yenilebf
lince vitamin getirmek ve genc
leştirmek bakımından pek ivi bir 
Jtda olur. Fa'kat onu böyle çiy hal
de her mide hazmedemez. O vakit. 
çiy domatesin üzerine biraz kay
nar su dökiilüne, kabuğu buruşur 
ve domates ı>ismediği halde yine 
kolay hazmedilir. 

Çiy yemekler hayata tazelik ve
rirler, ya~lılan gençleştirmiye ya
rarlar, fakat yalnız çiy yiyen in
san kendini layıkıyle besliyemez. 
Vücudün ısınmasına, işlemt"Sine 
lüzumlu olan azotlu, yağlı ve şe
kerli maddeleri yetişecek miktar
da çiy yemeklerde bulamaz. Vita
minler -bir bakımdan- kömürü 
yakmıya yan yan körük gibidir. ya 
kacak kömür bulunmayınca ~·al
nız körük bir işe yaramaz. 

Demek ki, yaşamak için oldnta 
gibi, ge~leşmek l~ln de hem piş
mf 9, hem de çiy yemek lhımdır. 

1 

l 

sin" dedi. Sıdıka hanım "A! hiç 
olur mu? allah göstermesin! :ı.b

lam kötü yola sapalı, yani on beş 
senedenberi, onun adını, efendi ev 
de andırmazdı. Ablama baş vurdu
ğumu duyarsa vallah efendi meza
nndan sıçrar. Sonra elilem ne 
der?" diye cevap veriyorı:lu. Fa
kat için için yer yüzünde baş vu
rulacak başka bir çare mevcut 
olmadığını takdir edip duruyor
du. 

* Kadının beti benzi irin gibiy-
di. Koyduğu boya san üzer~ne 

kırmızı sürülmüşe benziynrdu. 
Takırdayan gülüşü, gülüşlerin en 
neşesizi en gürültülüsü ve en u
zunu idi. Her cümlenin yan söz
leri küfür olmazsa, kendini söz 
söylemiş saymazdı. Sağ ak ciğeri
nin bütününü öksüre öksüre tü
kümıilştü. Verem ötekıi ciğerde 

mağaralar oymuştu. Gerdanında 

bir yara vardı. Üç gün evvel müş
terilerinin birisinin tütsülü kafa
ile saldğı sopa oraya değmişti. 

Köydeki sanmsak ve cife kokan 
evinden iki adam üç günlük sarhot 
luktan kusa kusa ayrılırken, bir 
o kadan da, haytalar gibi ıriile 

güle üç günlük eğlenceye geliyor
lardı. Eğlence iddiasının buz gibi 
fecaatini anlamak !Çın, o sozu 
kendi dudaklarından kendi çer
çerçeveleri içinden duymalı idi. 

Kadmın yüreği birbir ardına 
bir kaç kere çelik suyu gormüş 
demir parçası gibi çeliklenmi§, 
sertleşmiş, delinir kınlır yeri kal
mamıştı. Bu kabuk da varlığını 

müdafaada kullandığı kalkandı. 

Hiç kimseye kendini acındıracak 
söz söylemiyordu. 

Fakat hazan gülüşü fasıla veriyor

du. Kaşlan derin bir acıda cız diye 

kavuşuyor. Gözleri kapkara çu
kurlaşıyor. Candan kopan "imdat 

çağnşı,, titriyerek dudakl!ınna 

geliyor. Etrafmdaki insan yüzle

rine bakınca yutkunuyor. Yüzü
nün etleri taş kesiliyor. Uyuz gibi 

kahkahası kof kof takırdıyordu. 

Kendisini tahlil nişteriyle ke
sip, şuruı şöyle, burası böyle di
yerek fasıl fasıl kuşbaşı kıymış
lardı, ve kendi buluş~annı, kıy
dıklan, o parçalarla münavebe et
tirerek, ve bunlann hepsinin or
tasından hakikati görüp delen na
fiz bakışlannı geçirerek, kadının 
kendini değil fakat patlıcanlı bir 

çöp kebabını tarif etmişlerdi 

* Nihayet küçük kızkardeş, ço-
cuklarının tahsilini temin etmek 
için ablasının fena yoldan toplan
ma parasına muhtaç kaldı. Bır ç~ 
cuğu sırtta bağlı, bir çocuk eteği
ne takılı, bir çocuk ta memesinde 

. asılı, iki ay sonra teşrif edecek o
lan da göbeğinde kümeli olarak, 
alayıvala ile köy yolunu tuttu. 

Ablasının artık ömrü azdı. Ya -
'cağa devrilmişti. Kızkardeşini gö
rür görmez gözleri yandı. Karde
şinin yapmıya geldiği teklüi yap
masına lüzum kalmadı. Karde~ini 
görünce birden parlarcasına anla
tıyordu. "Cehenneme gideceğim 
diye kimse yanıma yanaşmıyor. 

Fakat bana başka dünyada cehen
neme ne lüzum vardı? Aman beni 
bu köyün mezanna gömdürme. 
Uzağa, ne kadar mümkünse oka
dar uzağa götür. Öldükten sonra 
le§imi köpekler parçalasa umu
rumda değil! Fa.kat başka yere 
götüreceğini bilirsem. ÖlüncJye 
kadar geçen son saatlerim ömrü
mün en mesut anlan olur. Ah! Öl
dükten sonra -imkAnı yok a- bir 
ya§lyabilsem! Kendi leşimi boğa
zından tutar, al sana insan diye
rek suratlarına çarpardım. Doğ

madan evvel, 'aman doğayım diye 
anamın rahmından istida mı uzat
mıştım sanki!,, diyordu. 

* O akşam şehirden gelen müba-
şir hasta kadına bir kağıt imzala
tacaktı. Köylüler mübaşire kadı
nın evini anlattılar; ve ona "kadını 
kızkardeşi misafir geldi. O namus
ludur. İyi bak. Sen kağıdı namus
suzuna vereceksin,. denıişlerdi. 

Mübaşir yarım saat sonra köy kah 
vesine döndü. Oradakilere kapıyı 
vurdum. cevap vermediler, kapı a
ralıktı. ittim! İki kadın da ka,.şı
lıklı uyuyorlardı. İyice baktım. 
Namussuzu hangisi, namuslusu 
hangisi anhyamadım,, dedi. 

* 
Artık ölüyordu. Kardeşi yanı-

başında idi. Akıbet bir ince inle
yişle söndü! Sesi sanki uzaktan, 
derinden, dünyaya doğduğu za
manki o unutulmuş çocukluk ba§
langıcından kopup gelmiş, ömrü
nün kapkara ve karmakanşık saf
halanndan geçmiş, ve o dakikada 
son nefesi olarak masum insan ru
hunu dünyaya teslim etmisti. Gö
zünün ucunda kezzap gibi acı ve 
yakıcı bir yaş titredi. 

~ ................................... !. 

DEN'Z DiZEL MOTÖRÜ SATIN ALINACAK 
Altı adet deniz Dizel motörü satın alınacaktır. Şartnamesi her 

gün Tophanede Deniz hanındaki Materyel şubemizden alınabilir. 
Teklifler en geç S.1.939 tarihine kadar mezkılr şubeye verilmiş bu -
lunmalıdır. 

~~llye Veka le ti Varidat Umum Müdürlüğünden : 
Münhal bulunan 70, 80 ve 90 lira ücretli daktiloluklar için 2.ı Birin

ciklnun 1938 tarihinde saat 14 de Ankara'da bir müsabaka imtihanı 
yapılacaktır. Bu imtihana girmek istiyenlerin memurin kanununun be
şinci maddesindeki şartlardan maada orta mektepten mezun olmalan 
ve asgeri üç sene müddetle daktilo işlerinde çalışmış olduklarına dair 
vesika ibraz etmeleri şartbr. İmtihan makineden yapılacaktır. Talip
ler evrakı müsbitelerine raptedece kleri bir istida ile birlikte 22 Birin
cikAnun 1938 tarihine kadar Vekllet Zat İşleri Müdürlüğüne müracaat 
etmelidirler. (5019) (8909) 



V e kimbilir bu ılık odanın ttt 
rahat koltqunda bu dÜ§ÜD 

celer daha ne kadar uzıyacaktı! Be 
reket versfn hademeye. Vail tanrı 
fmdan kabw edilme wnm ba
na geldiğinl "1dbdl de 1-Jpla
nmdan sJJJrlndim ve lta)ııil&le ,.... 
d6m ki odada me1dupçuıdllD .,..... 
kimle blmamqtl. Miidfir1m' Ka
rab.ybolmuf1aıd Salon da bam
boftu. Yml TaUnln ma1am»na dol 
ru bm yol l6lterm llademeJe 
sordum: 

- Mildilrler nende! GueUcı. 
Jer nerede? 

- Bepllnıt bbul etti. Qkap alt. 
tiler

Sutebütmr. 
Yedi. Eyvaaab! KhnbtDt ne b

dar yorulmu,tur doktor. Halbuki 
ben onunla lstanbahm, en blylk 
dünya ,.MrlerJnden birinin b6tün 
J'8rIDJD1 kODUfmlp karar Vermif 
gibiyim. 

Y oli 'ilerltal ... ,,.,. 
Mkinı .... 

Yeni vül, 1innl ,.ıı önce, mab-
mmclan, m•kamımn mutad mana 
ve vazifelerinden hemtehrneıinm 
yüzde doban dokuzunun pfi1 bu
luncfalu günlerde İatanbulun dör
düncü smıf bir binaamda beni ka
bul ettiii gtbi, yani tevuuıa ve ne 
zaketle karpladı. Göaterdiii ;yere 
otururken onu sibdüm: 

J Pıde henüz bet saat ,... -
dılı odada tam bir abtJran

Jıkla do)apyordu. h büyük Tür -
kiye tebrlnln saymz gtiçlükler .... 
deden, Mrbirinclen lhift tdaıe, ~ 
JDU', lrilltGr ve inkıJAp mVnizma 
1arma el kO)'IDUf olmak ona en a
fat bir heyecan vermemlf gibiydi. 
Tnırluı tabU, kmlUfDlUI tabii, 
her haliyle buJunduta mevkide ta 
bJf. 

Odada .,ı.v &Ut Bayrak 
vardı, İkram edile aiprayı yakar 
ken IOrdum: 

Jll5.lıu&.. ...-ıwua tabi. 

=&: . ..... cev4f•mak ~. 
ola s~Y~ 
bul valiatne çalışma tarzmı sora • 
1aWt ..,un? y~--1»1tlda ~ 
;e ve tehir işlerinin tanzimi için e
leman mı deifftimıek tarafını il-
tizam edersiniz, yoksa teşkilatı da 
ha modern bir tarza sokmak cihe
tini mi? 
-Tekamır etmff bir esastan bah 

seder stJ>i detn, teµt geli§i güzel 
.aralm111 bir suale cevap verir gi
bi denOıebllir ld bu bir inceleme i
fldi*\ Perden ben sürati seven bir 
va~. Teşkilat ve eleman en 
&iç Mprıyı en lDsa zamanda eksik 
ak elde edebilmek imklnuu ve -
~Ucltr. Faraza biiro şefleri. 
nbt lelml it müddeti biter bitmez 
~aynim~ iş
leılnt - Mverek dairelerinde da 
lla fok ~hpn• lmkAnlannı ara -
lliıa1anal tercib ederim. B&yle ele
..,,ı.n burada bulabileceilml 
kuvvetle umdujumu, daite1erim -
de ne llüball olunmuını ne de sert 
davramlmaauıı latemiJ'ec:eği.mi söy 
liyebilirim. 
ı,,_. ifl.nnl• •amam,_ 70lı 

- Süratten bahaediyordunuz ..• 
Eminönü meydanı gibi bir ıneyda
nuı ne taa.r umanda açılabilece
iini bana aöyliyebilir miljni~? 

-V~yeti bilmiyorum. Bu mey 
dan bizzat belediye taı-afından mı 
açtırılıyor? Yoksa iltizame mi ve -
rilmif? Eler ilttzpıe veri1mipe 
bu bir takım mukaveleler, haklar 
ye atreıer meselesi halinl alır ld 
sarat mukavelede mwıarraJı iart .. 
tara aymala mectnır kabr. Yok. e
ler n!len belediye tlarafmdaiı ida
re edlllyona o zauıan bet l§çlntn 
çahfhlı yere 500 lfçl göndeririz, 
meaele 1ıanediliverir. 

Güldüm: 
- Hem konUflllak, hem bir şey 

söylem.emek hüneri kar§ısmda bi 
zim unat durur. 

Gilldil: 
- Bad• nat tstem.eybdz. Ya _....... ... ~--

Son Günlerin 
Beynelmilel 

!' .A. 

Fransız -Alman Pakb 
imzalandı 

Si ._ ~~mtıs• crs (Bap 1 lncfcleJ Bugfbıldl d~tı. fşbtru51 e- niye p1cU. 
lelin.de bilyilk bir ~hal.,ı kaydet- Binlerce halk, tnönbl 

~ ı• 1 • M. Bonnet ile Von Ribbentrop, ayrı melde ve Fransa bu esere bütün mem muhabbet te7.ahilratiyJe r.aa ıyet erı bir odaya çekilerek konuşaıağa baş- leketleril) i§tirakini arza 8flemekte- ş.htr bir gelin gibi 
lamışlardır. Koıı:apm ~zuu ı.e dlr. sin•inde lnönüna. '-~>ındJJ.'11! 

(Bap ı fncicitt) kmda mal<unat verilmemekJe bera- Saat 18.35 te BB. Von Ribbentro~ duğU için bütün hallana 
ber sözüne güvenilir menbalann ver- Bonnet, befanatlannı bitirmiper ve vermişti. Yeni Reislcümh 

lan Alın Fransız ademi tec vüz eliği ınal'lltnata göre, Almanya Hari- iki memleket-hariciyesi ricali ve ga- vel sellmlamak fe1'9lina 0 
. an •. . a ciye Nazırı her 19Yden fazla Fransa zetecllerl ile birlikte büfeye yaklq - l9ln de Kaatamonl ve mısakının akıini ıntaç eden aebep bu ile Rusya arasındaki müt~kabil yar-

1 
liler bu gururlarmda 

dut. dun paktının mahiyeti !ıaklDnda mışlardır. • • JI. 
Fakat bu paktın bir takım netice- sualler soracak ve ağlebi fhtfmal Rl66entrop ltalyan elp.inl Kastamoni, 6 (A.A.> -

leri vardır ki, Avrupanın uı1 istik- Fransa da bu paktta Almanyayı aıa- Wal etti AJansmm hususi mubabtrl 
balini alikadar eden meselelere te- kadar eden bir teY bulunmadığını Von Ribentrop ve muyetindeki ze yor: :rı.-1 
mas etmeldedir. bildh'ecektir. zat, hariciye nearetinden çıkarak .. RelalcOmhur İmlet 

Bu pakt tm:ıalanınca Fransa Sov - Buna mukabil Franıs da Alınan- saat 18.55 te oteline gelmif ve otel- oğleden sonra Kastamoftl 
yet Rusya ile olan, ve zaten Çekoslo- yanın İtalyada bat gösteren ve "Kor- de saa 19 da Jtalyanm Paris büyük :a:-r.= .. m~~ 
"''- ---.. 1 .... - ..... ndan llOnb sika, Nis, Tunus,, diye &ağu-an cere- elçisi B. Guulgllyi kabul etmiştir. a ... .......,, ~u sonra' v-J'anın ~~ ---.- yanlara karşı vaziyetini soracaktır. kırkı.- dakika B ret eylemiş ve ondan 

manası kalmayan, ittifak m~ede_:- Bu konU§!Dalarda müstemlekeler B. Guariglla, ..... 9 kaldık ~ tamonl'de yapılan yeni ve 
sini de bomıaja mecburdur. Çünku meselesinin bahis meV2Utt olmıyaca· Von Ribbentropun yanında kevlnl açmıfbr. 
bu paktın gayesi Fransanın hudud - iı temin olunmaktadır. Yahudi me-- tan sonra, saat 19.45 te otelden çık-

0 
larım Alman lstillsına karp koru- selesinin konU§Ulma11 ise muhtemel ımştır. ~ /ık • J_ 
maldır. Alınan - Fransız paktı bu ga- dir. ltalyan büytlk elçisi, bu siyareti - ,ı Q l~ 
yeyi temin edecektir. Zaten Rusya- Röyterin Berlinden aldığı ma1ft- nin maksadı baklanda kendisine su- G • ı • 
nın Fransamn yardımına koşmasına mata göre, Ribbentrop, Hitlerin ese- al soran~ ''lhi. tamamtle enlŞ&lg 
iınkAn da kalmamı§Qr. rindeki Fransız aleyhtarı fırkalar bir nezaket zlyaretldlr,. 4emlf ve bu (Baf taınıft. ı 

Bu paktın ikinci neticesi, Fransa - hakkında da Fransız nazırlarını teş.. ziyaretin- evvelce taarlammf olup 
nın Orta Avrupa ve Balkanlardald kine çalışacakbr. olniadılmı _..bir~ ceva idare he,ettne verDmet 
bütün emellerinden vazgeçmesi ve Mumalleyhin Alınanyanın Şark ben ele "Bayır,, dlJe mukabele et • bah villyete gC;ınderriltıcel~ 
buralarmı Alman nüfuzuna terket • uüfuzu tabirinin minasında izah e- miftll'. ötrenclllhnfze göre 

__, la -'-t deceli söyleniyor. Fransızlann da B. Von Rfl''.ıentrop w ıefilrası •- de 4 .... _ eden lmıbatt' mıca,. o c~ ır. İspan ol meselesini ortaya atmalan -...... 
Bu anlaşmanın bir manası da, Al- ıı:i Akdeniz hakkındaki 80~ at 20,40 da oteldmt c;ıUtak Fransız maclılı " bu yOzden sabi 

manyadaki yahudi mezaliminin Av - ve tal t_a::_ Almany müzabe- hariciye nazın ile bayan Bonnet'nin liyet teveccOh etttli ani 
rupa ve Amerikada vücuda getirdiif :~ edtp etmiyeceli su:: sormnlan şerefierine b~ bir ziyafet ':erdiAl İdare heyeti doeyayı te 
b.üyiik aksttllmele bir cevap teıkil et beklenilmektedir. Gazetelerde yapı- hariciye nezaretme gitmişlerclır. hldlsede idari~ 
mesidir. lan hücumlar meselesi il~. iki mem- Berlin matbJltıfmla alıisler ::m~ubakeme 

Amerika Berllndeld ı('firini geri leket arasındaki ttcar_t munasebetle- Berlin matbuatı Fran flP. Alman- dosyayı müddel1DlluniDlte 
çaiırmlfbr. İngiliz hük<uneti etkin- rin de müzakere edilmesi muhte- ya Bl'asındakf deklaruyotıun imzası- cektlr. Hldtsede lllenl8dl~ 
umumiyenin tazyiki altında fena va- melclirl. • m son derece miilıim bir hadise ola- birdir, bazı pmte1er1n 
ziyete düpnüştür. Alm8nyamn böyle lıi ncmnn 6qanatı . rak göstermeğe çallfll\aktadırlar. on Oç delfldlr. 
bir dostluk pakt\ imqlaması bu Hariciye Nezaretinde Hal 15,45 ~~ Doyçe Algemany Çaytung ~~ Müddelumumtllk 

emlek t1erd hasıl 1 frete k başlayan Bonnet Von Rlbbentrop go- h!dtseyt Avrupa tarihinde mühim tirdlli ve dosyasını ela 
m e e 

0 
an ne ar rüşmeslnden 80Jll'8 iki nazır, Alman bir gün sayıyor, fakat Alnumya si- dilf lçln ha l§hı Anks 

p, böyle bir jestle cevao vermek iş- gazetecileri ile Fransı?: gazetecileri yuetinhı Berlln • Roma mihverine müfettiflerle her hangi 
temlftlr. kabul eylemişlerdir. sapsağlam dayandılmı ve İtalya ile olm.ıyacütır. * Evvel& B. Bonnet, fransızca ve al- olan alAkalann gevfeD>.lyeceltni an- Baı Aıawı .,,... 

İngiliz başvekili ile haricfye nazın manca olarak neşredilen aşağıdaki !atıyor. ı.~--• ,_,,,,, 
R zi t t 1 rinin hak' resınt tebliği okumuştur· BerUner Bomen Zeltung diyor ti: oun11.,..,.. 

mn om~~ yare eme e 
1 

"Alman Hariciye Nazırının 6 Kl- ,.Toprak ve mi1lt blrlit\nl başar- Vali ft Beledlye Relll 
kt sebebı ıse doğrudan doğruya İs- nunuevvelde Parisi ztyareti, geni§ JD1f .olan Almanya, Fr&Mada Riche- dar, dtin bOt6n heJedlye 
panya meselesidir. bir Fransız - Alman fikir teatisine Ueuyu sevk ve ilham eden zihniyet. bir tamim göndererek 

İtalya general Frankonun galibi- vesile teşkil eylem.iştir. B. Vpn Rlb- ten sarfınazar edildllfni gösteren vakitli vakitsiz belediye 
yetini temin için ÇalıfDlaktadır. 1n - bentrop ile B. Bonnet arasında yapı· her emareyi memnuniyetla kaydet- girip memur ft müd.iiitlM'JJll 
giltere buna muvafakat etmiş, fakat lan görüpnelerde, esa•tı Avrupa me- mektedir. Fransada tarihi mütaha- 7ane ~rüfti114 ve b

1
0ro•ll! 

Fransa. razı olmamıfta. 'Son günler- seleleri va MU.uaa doğrudan. doğru- ~ ~ynadılt rol malflm oldulU tu, müdür ve mem 
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Amerikan ve Avrupa radyo cihazlarının bütün evsafını birleştiren yegane radyo 

GENERAL ELECTRIC 
( Birleşik Amerika Mamulatı ) 

VERESiYE SATI$ 

Satış yeri: 
GENERAL ELECTRİC MÜESSESESİ 

Beyoğlu, lstiklCil Caddesi No. 28 de ve Acentelerimizde 
~............................................................................... 

•HACI BEKiR LOKUMLARI.-
Ta:tlanndaki hususiyetiyle bqkalarmdan ayrılırlar. 

AL i M. U H 1 D D 1 N 
HACI BEKiR 

~ ~~Zi.: B~ekapı, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadrköy 
•ı _____ __ 

AY ... BU SANCU..AR.

AY- BU IZTIRABLAR ... 

Bu nıtubetli günlerde sancılar 

tekrar başladı. 

SİLK O 
sayesinde bu SANCI n 
IZTIRABLARDAN kmtuldum. 

Size de tavsiyem: 

Bir defa SİLKO'yu tecrübe edinb:. 

ISTIRAP ••• 
Sonra; 

ŞAYANI HAYRET TEDAVi 
Kelimeler, bunu üadeden acizdir

ler. Bay M. A. zevcesinin ne yaptığı
nı bilmiyorum. diye antatıyor: 

Y akılannız olmadan sırt ağrısın .. 
dan son derece ıztırap çegkiyordu. 
Nihayet ağrıyan yere bir ALLCOCK 

ROMATİZMA f ZAİL OLUR U yakısmı koydu. Yaptığı ant tesiri 
ve temin ettiği şayanı hayret tedaviyi sözle üade etmek gayri kabildir. 

Nede nsırt ağrısının acıklı darbelerine, veya siyatik ve iltihabı asa-
bın sancılarına tahammül etmeli? Hemen bir delikli ALLCOCK yakı

siyle bu ıztıraplara nihayet veriniz. Bu yakı bütün ağrılan defeder. De
likli ALLCOCK yakısı, kanın cereyanını tahrik, ağrıyan mafsallarda 
kanın terakümünü men ve sükUn temin eder. 

Fiatı: 27 buçuk kuruştur. 

tLAN 
İstanbul Vakıflar idaresinin se--

netsiz tasarrufata kıyasen tesçili

ni talep ettiği Yedikulede eski Fa-
' tih Sultan Mehmet yeni Kazhçeş-

me mahallesinde eski yol yeni 

Genç Osman sokağında yedi kapı 

sayılı arsa hakkında tarihi iJan-. 
dan itibaren onuncu günü mahal
len tahkikata gidileceğinden bu 

hu.susta itirazı olanların e'\.·rakı 

müsbite ile birlikte Fatih Tapu si

cil muhafızlığına veyahut tahk!kat 

günü gelecek memurlara müraca

at edilmesi il.an olunur. 

İstanbul İkinci İflb Memurlu
ğundan: 

Tamamına 975 lira kıymet tak
dir olunan Tophanede Çukurcuma 
namı diğeri Muhittin Fenari ma
hallesinde Topsakal çıkmazı soka
ğında 2.2 mükerrer yeni 2/10 No:
lu arsa. 

Yine tamamına 4270 lira kıymet 

takdir olunan ve 4000 liraya ipo
tekli bulunan ayni mahallede 'J:op 
sakal çıkması ve Altıpatlar soka
ğında eski 4 yeni 8 kapı ve noma

rataj 4 No. lu kagir hane <Evsafı: 

Çıkmaz sokaktan maızayik merdi

venle demir kapıdan haneye giri-

11.ı. blr antre ve bir koridor Üzerin
de içiçe geçilir üç oda alafr11nga 
bir hela zemin kat kırmızı Cini bir 
koridor üzerinde alafranga ocaklı 
tekneli çamaşır kazanlı bir mutfak 
banyo mahalli ve mutfaktan soka
ğa servis kapısı birinci kat bir ko-
ridor üzerinde 4 oda alafranga 

hela ve tavanları kartonpiyer olup 
binada elektrik ve su tesis3tı var
dır). Açık arttırma sureti.le ve if
las idaresince paraya çevrilecek
tir. 

Birinci arttırması 9-1-939 

Pazartesi günü saat 14 - 16 da 
Adliye İkinci İflas dairesinde ya

pılacaktır. Şart.nameler 15-12-

938 den itibaren herkesin oörebil-., 
mesi için Dairede açık bulundu

rulmuştur. Birinci arttırmada Jro
nan kıymetin % de yetmi~ beşini 

bulduğu takdirde isteklisine kati 
ihalesi yapılacaktır. Kanuni kıy
meti bulmadığı takdirde en son ar

tıranın taahhüdü baki kalmak ü
zere on beş gün temdit edilerek 

24-1-939 Salı günü ayni saatte 

İkinci arttırması yapılacaktır. Sa

tışa iştirak edecekler % de yedi 
buçuk teminat parası vey&hut mil
li banka teminat mektubu verir
ler. 

Gayri menkullerin bu sene da
hil olmak üzere müterakim vergi 
ve icar ve tanzifat ve tenviriye 
resimleri masaya ve 20 senelik ev
kaf taviz bedeli müşteriye aittir. 
Talip olanların ve fazla izahat al
mak istiyenlerin 938-35 No: He İf 
ıas Dairesine müracaatları ilan o
lunur. (12672) 

1 

~~ - . 
. n . ~ ~ 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü flcinl~~.(.~:. 
' . 

1 - İdaremizin Cibali fabrikası için kadranlı ve otomatik tartan 
cinste bir adet 500, 1 adet 300 ve bir adet 200 kilo gramı tartabilecek 
kabiliyette ceman 3 adet baskül şartnamesi. mu'!ibince açık eksiltme 
usulile sat(n alınacaktır. 

lI - Hepsinin muhammen bedeli 2500 lira ve muvakkat teminatı 
187,50 liradır. 

III - Eksiltme 30.XII.938 tarihine rastlay~n perşembe günü saat 
14 de Kabataşta levazım ve mübayaat şubesmdeki alını komisyonun
da yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı
nabilir. 

V- Eksıltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatınz fenni teklif kata
loklarını eksiltme gününden bir hafta evveline k&dar İnhisarlar tütün 
fabrikalar şubesine vermeleri ve tekliflerin k:ıbulünü mütazammın ve
sika almalan lazımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edfü:n gün ve saatte yüzde 
7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı ı;:eçen komisyona E!elme
leri ilan olunur. (8760). 

* Cinsi Miktarı Muhammen B. % 7 .5 Eksiltme 

Toz tütün çuvalı 2000 A. 

Beheri Tutarı 

Kr. Sn. Li. Kr. 
26,75 535.-

Teminat saati 
Li. Kr. 

40.12 15.30 
200 m/m boy. yuvarlak 
Başlı cıvata 4000 ,, 
3/8 120 il " " " 8000 " 60 Ki. 440. 33.- 16.-
3/8 Demir pul 12000 ., 

I - "2000,, adet ince şeyler konabilen standart, normal sık örgü
lü toz tütün çuvalı ile Cibali Bakımevine yapılacak platformlara lü
zumu olan eb'at ve miktarı yukarda yazılı yuvarlak başlı cıvata ve de
mir pul l/XII/938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden ayrı ayrı 
pazarlık usuliy le eksiltmeye korun uştur. 

11 - Muhammen bedeliyle muvakkat teminatları hizalarında gös 
terilmiştir. 

ili - Pazarlık 19/XII/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü hi· 
zalarmda yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesinde
ki Alım Komisyonunda yapılacağından isteklilerin %715 güvenme pa
ralariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. "8811,, 

* 1 - İdaremizin Yavşan ve Çamaltı Tuzlaları için memur, amele 
ve lüzumunda hafif yük naklinde kullanılmak üzere satın alınacağı ve 
26/X/938 de ihale edileceği ilan edilen 2 adet kamyonetin muhammen 
bedeli tezyit edilerek yeniden ve pazarlık usuliyle eksiltmeye kon
muştur. 

ll - Her ikisinin muhammen bedeli 6000 lira ve muvakkat te
minatı 450 liradır. 

III - Eksiltme 19/XII/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 
14.30 da Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım Komisyo
nunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı
nabilir. 

V -Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin kataloklariyle karoseri 
şek.ti ve d.ahili _taks~~a.tını gö~te.~ir bir pian ile benzin sarfiyatını gös
terır fennı tekliflerını ihale gununden 5 gün evveline kadar İnhisarlar 
Tuz Fen şubesine vermeleri lazımdır. 

VI - İstekliler pazarlık için tayin edilen gün ve saatte %7,5 gü
venme paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan 
olunur. 

Cinsi 

Sert lastik 
Yumuşak şambre lastiği 
Ebonit 

* mikdarı 

300 kilo 
300 ,, 
180 ,, 

"8835u 

Muhammen B. 
Beheri tutarı 

% 7,5 teminatı 

Lr. Ku. Lr. Ku. Lira Ku. 
2.80 840.-) 
2.80 840.-) 
2.80 504.- 163.80 

2184.-
I - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarda cins ve miktarı ya

zılı kauçuklar açık eksiltme usulile satın alıncaktır. 
. II. ~ Muhammen bedellerile mu vakkat teminatı hizalarında göste • 

rilmıştır. 

111 - Eksiltme 22-XII-938 tarihine rastlıyan perşembe günü sa
at 14 de Kabataşta levazım ve mü br.yaat şubesindeki alım komisyo
nunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olara!t her gün sözü geçen şubeden alına
bileceği gibi nümuneler de görüle bilir . 

V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7 5 gü
venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmele;i ilan 
olunur. (8895) * 
. I --:; Nümun~si mucibince satın alınacak "Beheri 11.375 kuruş hesa

bıyle 341.25 lıra muhammen bedelli 3000 adet süpürge için 29-XI-
938 tarihinde elde edilen :fiat layık hadde görülemediğinden açık ek
siltmesi 10 gün temdit edilmiştir. 

. II - Eksiltme 9- : :II-938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 15 de 
Kaba!aşta L:vazı1? \ ";;! Mübayaat şubesindeki Alım Komisyonunda ya

pılacagından ısteklıler •. ı % 7,5 güvenme paralariyle birlikte Komisy
0

. 

na gelmeleri ilan olunur. (8896) 

Cinsi 

Çıralı tahta 

,, " 

Eb'adı 

400X30X30 
400X28X30 
400X25X3 
400X28X8 

* miktarı 

18 M3) 

8 .. ) 
10 " ) 
18 

54 
Düz beyaz tahta 400X30X30 10 M3 

Muhammen B. % 7,5 teminatı 
beheri tutarı 

Lira Ku. Lira Ku. Lira Ku. 

45.-
39.-

2430.--: 
390.-1 

2820 211 .50 
1 Yukarda eb'at ve miktarı yazılı 54 metre mikabı cıralı tahta ile ıo 

metre mikabı düz beayz tahta pazarlık usulile satın · alınacaktır. 
Istanbul 1 ine! iflas memurlu- II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatı hizalarında gösterıl 

ğundan: Bir müflise ait ve Kal • miştir. 
yoncukulluğu caddesinde 54 nu- III - Pazarlık 12-XIl-938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 
maralı lokantada mevcut bazı eş- 14 de Kabataşta levazım ve müba yaat şubesindeki alım komisyonunda 
ya 9-12-938 cuma günü saat 10 yapılacaktır. 
da açık artırma ile satılacaktır. Is- · IV 1 k 

- ste lilerin pazarlık için tayin edilen gün ve satte % 7,5 güven 
tiyenlerin ayni gün ve saatte gel- me paralarile birlikte vukarda adı ııecen komisvona gelmeleri ilan 

0
. 

meleri ilA.n olunur. (12674) lunur. (8897' 

Son-.-k---:-d ----:-.. ---:-K-=-:E=-:-·---:-. _______ ___:__~~-------
çı an son erece muessir S K ı N KAŞELERİ üşütme, grip, nezfeye ve aa_- rılara bire birdir. sAUH NEcAri 

B.ahçekapı 



12. TAN 

Çil 

Leke 
.. 

Ergenlik 

Sivilce 

Buruşukluk 

Pörsukluk 

ihtiyarlık 

Çirkinlik 

İzale 

Eder 

Beyaz bir 
Çehre y AZIN iNSAN KENDiNi DAHA 

KOLAYLIKLA ÜŞÜTÜR! 
Latif Nezle bir 

Cild Başağrısı 
Parlak bir Kırıkl ı k 

Ten 

Gergi.._ bir 
Vücud 

Cazibeli 
Gençlik 

Güzel bir 
Yüz 

Billur 
Gerda11 

Temin 
Eder 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike al&met lerini gör ür görmez derha l 

NEV.R:bZiN 
, · · • . •. . • · . "" . · · • . e9 

. . 

Almak Lazımdır. 

NEVROZIN soğuk algmlığmm fena akibetler Cloğurmasına 

mani olmakla beraber bütün ıztrra.plan da dindirir. icabında gün· 

de 3 ka.fe alınabilir. ismine dikkat, taklitlerinden ıa.kmııuz -ve 
NEVROZIN yerine batka. bir marka verirlerse tiddetle reddedini.2:-

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için satın alınacak olan (5) adet maksimeli para· 

töner tertibi açık eksiltmeye kon muştur. 
2 - Muhammen bedel (2000) lira, muvakkat teminat (150) liradır· 
3 - Eksiltme 2-1-939 tarihine müsadü pazartesi günü saat (15) .te 

Ankarada P. T. T. Umumi müdürlüğü binasındaki satın alma kon:ıiS· 
yonunda yapılacak~ır. 

4 - İsteklilerin muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubt1 
ile kanuni vesaiki hamilen mezkfı.r gün ve saatte o komisyona mürace.· 
atları. 

HASAN "'1 .., . yag ı ve yagsız acı badem, yağsız kar ve yarım yağlı gece ve giindiiz kremleri çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. 

lııtiyarlan gençleştirir, gençleri güz ~Heştirir. HA S AN ismine ve markasına dikkat. HASAN DEPOSU 

5 - Şartnameler Ankarada P. T. T. levazım ve İstanbulda Kınacıyııll 
hanında üçüncü katta P. T. T. levazım avnivat subesi Md. lüklerindell 
parasız verilir. (4782) (8378) 

KOl:lTiNC 
SiZi AHENGLE SARAR. 

-----------------------------1 

YENİ ÇIKT[ 
Hususi Kanun ve Nizamlardaki Ceza Hükümleri 

İstanbul C. Müddeiumumiliği muavinlerinden Y. Cemal Köse 
oğlu tarafından hazırlanan bu mühim eser, en son tadilatı ve en e
ni temyiz içtihatlarını ihtiva etmek üzere ikinci defa olarak kit!p
hanemizce bastırılmıştır. Fiatı: 300, cildlisi 325 kuruş ve posta üc. 
r cti olarak 25 kuruş ilave olunur. 

C•h K•t hıfl'llln • Ankara Cad: Satış yeri: 1 an 1 ap ,.. eSI 
54 f.,tımhııl 

OYALAR 

Dr. Hazım Pekin ~ 

Ve BAÔI sayesinde bir çocuk gibi k ork usuzca ko şar, ata_· ve bisiklete biner, kürek çeker, tenis oyn~r. 
danseder , güneş banyosunu alı..r velhasıl bütün spor hareketlerinize rahat ve neşe ile devam edebillı:-ııut 

FEMIL 

FEMIL 

FEMIL 

ve 

ve 

ve 

BAGI 

BAGI 

BAGI 

Artık kadınlara ayın üzüntülü günlerini tamamen unutturmuştur. 

O kadar pratiktir ki; en ince elbiseler ve mayolar altında bile seziııneı, 
kullanan kadın mevcudiyetini katiyen anlayamaz. 

Mikrop yuvası olan eski usul bez ve pamuk tamponların Bayanlar~ 
bütün hayatlarına mal olan rahim, tenasül ve sinir hastalıklarının önıı
ne geçmiştir. 

Beynelmilel Kadınlar Cemiyeti; Bayanların (Aylık temizliklerinde yalnız FEMİL ve BAGINI takdirle 
kabul etmiştir. FEMİL ve BAGI her eczahanede ve büyük ticarethanelerde daima bayanlanmızm hiı' 

metine hazır bulunur. 

Harici Askeri 

Kıtaat llcinları 

Beher metrtaine tahmin edilen fi
atı 60 kuruş olen 300,000 ila 450000 
metre arka çantalığı ara bezi kapalı 
zarf usulile münakasaya konulmuş.

tur. İhalesi 10 1. Kanun 938 cuma~ 
tesi günü saat 11 dedir. llk teminat 
14550 liradır, evsaf ve şartnamesi 13 
lira 50 kuruş mukabilinde M. M. V. 
satın alma Ko. dan alınır. Eksiltme
ye gireceklerin 2490 sayılı, kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde gösteri -
len vesaikle teminat v.e teklif mek
tuplarını ihale saatinden en az bir 
saat evvel Ankarada M. M. V. satın
alma Ko. na vermeleri. (657) (8557) 

• 17000 liralık tüfekçi sandığı ka-
palı zarfla eksiltmeye konulm:ış-

. .... ,, ................................ . 
1 KIŞ GEL D I 

Elblaeye dair lhtlyaçlarınızı şimdiden Galatada meşhur 

T EKSELSYOA 
A Büyük Elbise ma~azasında her yerden ucuz. 

!Jtk ve teminatlı alablllralnlz. 

K AOINLARA MAHSUS: ~· 

K EN SON MODA ve LÜKS İPEKLİ MUŞAMBALAR, YÜNLÜ, MA...~TOLt\ 
GABARDİN PARDESÜLER, HER CİNSTE MUŞAMBALAR. 

s ERKEKLERE MAHSU~ # 
HER CİNS İNGİLİZ MUŞAMBALARI, GABARDİN PARDESt~LER, fi \e 
CİNS TRANÇKOTLAR, UCl'Z, ŞIK ve DAYANIKLI HERl\"EVi HAZ11l 

IS"MARLAMA KOSTÜM ve PARDESÜLER. 

Cildiye ve zühreviye, BeyoE;lu tur. Eksiltmesi 19/ 12/ 938 pazar-
lngiliz sefareti, tramvay durak tesi günü saat 11 dedir. Komple 

.. •••• yeri No. 26 •••••' tüfekçi sandığının beher çiftine 
200 lira fiyat tahmin edilmıştir. ----------... ----

--- iHTiRA iLANI -imli!! 

lerin pişirilmesi için usul ve te
sisat,, hakkında alınmış olan.11 
Nisan 1933 günlü ve 1548 sayı-· 1 

··~ımento i1e mümasil nıadue-

•••••••••••1111 lı ihtira beratı bu defa ıncvkii 
::..:.:===~==::........::================ ..:..::...;;==== 1 fiile konmak üzere aherc.> devı·ii 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü: Halil Lutfi Dördüncü, ferağ veya icar edileceğinden ta-

Gazetec:ilik ve Neşriyat T. L. ş. basıldıg"' ı yer: 'lip olanların Gafatada U:tısat 
hanın~a, Robert Ferri'ye mı.ira-

T AN Matbaası caatları ilan olunur. --• 

.. 
llk teminat 1275 lira olup şartna
mesi komisyonda gör ülür. A:zu 
eden talipler tarafından surtı!i çı

karılabilir. Eksiltmeye girec~kle

rin ilk teminat ve 2490 sayılı ka
nunun 2-3 cü maddelerinde yazılı 
belgelerle birlikte ihale saatinden 
behemehal bir saat evveline ka
dar zarflarını Ankarada M. M. v: 
satmalına Komisyonuna vermeleri 

(675) (8695) 


