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BuaDnkO uyı11ndıkl bazı imzalar ve yazılır: 
Peyami Safı - Selim Sırrı - ErcClmend Ekrem - Yuıuf 

Ziya - Orhan Seyfi - Mahmut Yeaarl İLKKANUN 
1938 5 KURUŞ GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESİ Yeni lstanbul Valisine açll( mektup! 

r········ • • 
Reisicümhu'.rumuz •••••••••• 

• • • i ismet in önü Dün Daday' da ve 
i Kastamonide Halk-Mümessillerini 
İ Kabul Ederek Görüştüler 

' 

Rei•icümhurumaz bir kü,at resmi yaparken 
ve cukeri müfrezeyi tefti, ediyor 

Herkes için 
Müsavi 
Emniyet Havası 
'tGzan: M. Zekeriya SERTEL 

• Siikan, i•tikrar oe emniyet 
~e ~ıpnalıtan ba,ka 
CIJ'.zQaı olnn~ milletimi.si 
"'""l UQI Ut: 4.:t:uıT.Uen UUIR, 

bütün oatandllflar ipn mü-
8CIVİ bir emniyet haocuı için
de bulanJurmayı cümhuri. 
)'etin en kıymetli nimeti bi
liyonız.n 

iSMET lNôNO 
8 ~.et Inönü, Cümhurriyasetine 
deçildiği gün Büyük Millet Meclisin
ı: okuduğu nutkunda şöyle buyur-
Uflardı: 

"'Millet hizmetin~ tmifelerin 
'ıli ifa olunmasını emel edinmek 
b<lfltca gayemizdir. Sükun, i8tik
~cır tıe emniyet içinde çalışmaktan 

<l§ka m-zusu olmıyan milletimizi 
<l?ı.ctrfiden ve cebirden uzak, bü
tiin vatandaşlar için müsavi bir 
~niyet havası i_çinde bulundur
nıaYı cümhuriyetin en kıymetli ni
~ti b'l' l) ldyorttz.,. 

b evı~tin dahili siyaseti için başlı
~aşına bir program ifade eden bu 
~ \>\retli cümle, Cümhurreisimizin 
d~tnlekeı içinde anarşiden ve cebir
sa.\1 ~ak bütün vatandaşlar için mü
!!h hır emniyet havasına ne kadar 

ellıtniyet verdiğini gösteriyordu. 

._;stanbul valisi tutfi Kırdar, ma
llrt 

1 b~.şına oturduğu gün memurla
a, §oyle bir tamim gönderdi: 

.. bir utın resmi dairclerıte l-
1'ılr ve şeflerle şahsi ıfostluk tesis 
edip işlerini tacil ettirerek diğer 
~~tandaşlnrm işlerine tercihan 
totdiird····· ·· h b ld K ugunu a er a ım. a-
ttun . h ' hternurlnrın eshabı mt-salı· 
? seyyanen muamele görmeleri
~ İlntirdir. Bunun haricinde hu 

ta ı"st'ısnaAı l l muanıe e yapı ması 
llıeznnud ur.,, 

°l'A_~, birlnciktın! 937 tarihinde 
dı.ık: da çıkan bir yazıda şöyle diyor-

h~"-çlkt~n açığa kanun haricinde 
lltnı{an ıçtimai döküntü halinde bir 
l'i~. ~u her memlekette tesadüf ede
l't\aı nlar namuslu vatandaşların 
~inl'l1 "e canına tecavüz suretile ge
~kil eye uğraşırlar. Bu maskeli 
<liğ{'rer~en başka, efendi kıyafetinde 
da. h· hır cemiyet düşmanları sınıfı 
lıı.t ~t\?ir Yerden eksik olmaz. Bun
~U~i alarını; kanunları çürütmek, 

· menfaat esaslarını çiğncm~k 
(Sonu Sa. 3 Si. 5 tt) 

. -
1 

Kastamonu, 7 (A.A.) -
muhabirim.iz bildiriyor: 

Hususi len vatandaşlarla öğleye kadar gö

Reisicümhur ismet Inönü, bugün 
saat sekizde re! akatlerinde vali A vnl 
Doğan ve sekizinci Tümen komuta
m Kemal Kökçe olduğu halde ve ma
iyetlerile birlikte Dadaya gitmiş ve 
orada merkezden ve köylerden ge -

rüşmüşlerdir. 

Reisicümhurumuz öğleden sonra 
saat 13,30 da Kastamonu halkevinde 
Tosya ve Kargı kazaları merkez ve 
köylerinden gelenlerle görüştükten 

sonra vilayet erkanının takrirlerini 
dinlemişlerdir. 

Lutfi Kırdarın Teftişleri 

Vali Şchiı· işlerini 
Dün de Şimşek Hızıyle 

Tetkikten Geçirdi 
Beyazıt Meydanı da Açılıyor • Yeni Belediye 
Muavini ile Emniyet Müdürü de Dün Geldiler 

Valimiz ve be
lediye reisimiz Dr. 
Lıitfi Kırdar, dün 
de şehirde bir çok 
teftişlerde bulun
muş, bir gün ev
:velki teftişir.de 

verdiği direktüle
rin yerine getiri
lip getirilmediğini 
kontrol etmiştir. ' 

Lutfi Kırdar, 

dün sabah Babıa- Solda yeni Belediye rei• muavını Lutli 
li caddesindeki as- Aksoy, •ağda yeni Emniyet Müdurü 
falt inşaatı teftiş Sadrettin Aka, Hayd;,rpQfada 

ile işe başlamış ve belediye fen he- rindeki kanalizasyon, su, elektrik ve 
yeti müdürü Hüsnü ile beraber bu- telefon şebekeleri yüzünden inşaatın 
radaki inşaatı gözden geçirmiştir. bu derece geciktiğini söylemiştir. 
Vali asfalt inşaatı müteahhidi Ne- Eminönünde 
bili, iş başında görerek izahat iste - Doktor Lutii Kırdar, Babıali cad-
miş, bir gün evvelki teftişinde verdi- desinden ayrıldıktan sonra fen be
ği direktiflere göre amele mikdarı - yeti müdürü Hüsnü ile beraber Emi
nın tezyit edilip edilmediğini sor - nönüne inmiş, oradaki faaliyeti göz
muştur. Müteahhit, vali ve belediye den geçirmiştir. Vali ve belediye re
reisine: Kendi elinde olsa Babıiı!i isimiz, bir gün evvelki direktiflerine 
caddesindeki asfalt inşaatını bir ay- tevfikan burada amele miktarının ço 
da bitireceğini, ancak bu cadde üze- (Sonu Sa. 7 Sü 2 de) 

.. 
Mül~ Jün· .. flayete giJerlerken (Ycum ikinci •aylada) .. 

.. •~ . 

ltalyan 
Dehşet 

~ 
Metali batı 
Saçıyor. 

Musolininin 6 isteği 
İtalya Majorka Adasını,. Süveyşin Ko~trolünü 
ve Tunusta Bir Limanı istiyor - Bütün Italyada 

Şiddetli Nümayişler Devam Etmektedir 
==ı Roma, 7 (Hususi) - Son günlerde 

•••••••••••••- ı Tunus ve Korsikanın İtalyaya ve- . 
•••••••••••••• rilmesi için yapılmasın:ı başla."'lan 

Turhan Tan 
TAN'da! 

Büyük edip ve tarihçi 

M. Turhan Tan 

'.I'urnan Tan TAN'a ge ti. Okuyu
culanmıza Tan ailesinin bu kıymet
li kazancını müjdeliyebildiğim:zden 
dolayı bahtiyarız. 

Bilmeyiz Turhan Tanı okuyucula
rımıza tanıtmıya ihtiyaç var mı? O, 
Türkiyede tarihi fıkraların mucidi
dir ve yine o, memlekette tarihi ro
manların yegane muharriridır. Bu 
sebeple de etrafına gen:ş bir kari 
kütlesi toplamıştır. Memleketin her 
köşesinde Turhan Tan'ın fıkrslannı 
ve tarihi romanlarını zevkle oku
yan binlerce okuyucumuzun kendi
sini TA~'da görmekle memnun o

lacaklarını umuyoruz. 

Turhan Tan yarından itıbaren 

münhasıran TAN'da yazacaktır. 
Onun kıvrak üslıibu, ince ll<;anı, 

ve tarihi görüşleri, onu şimdiye ka
l dar okumak zevkinden mahrum 
1 kalmış olan okuyuculaomızı teshir 
edecektir. 

nümayişler, bugün de devam etmiş
tir. Turin'de talebe Fransız konso
loshanesinin yanından sükut içinde 
geçmiş, daha sonra Alman konso
loshanesin.i ziyaret etmiş ve Alman 

1 

konsolosu alkışlarla mukabele et
miştir .• Floransta da buna ben~er 
nümayışler vuku bulmuş, Napohde 

! yapılan nümayişe orada bulunan 
1 misafir Alman amelesi de iştirak et-

i miştir. Fakat nümayişçilerl:ı Fran
sız konsoloshanesine yaklaşm..e.lanna 
imkan verilmemiştir. 
Almanyanın Romadaki sef uinin, 

nümayişlerden sonra Kont Cianoyu 
görerek nümayişleri takbih .ettiğine 

dair lııtişar eden şayialar tekzip o
lunmuştur. 

(Sonu Sa. 8 Sü.. 3 te) 

ltalya Hariciye Nazın 
, 

Kont Ciano 

Paris Konuşmaları 

Ribbentrop ve Bonnet 
Arasında Müzakere 

Devani Edi_11or 

V on . Ribbentrop, beraber vagona a 
(Yazısı 8 inci sayfada) 

Müheyyiç Haberler 
Almanyanın Rumanyayı Protesto Ederek Demir 

Ederse Muhafızlar Aleyhine Tedbirler Devam 
Münasebatın Değişeceğini Söylediği Bildiriliyor 

Dün gece Belçattan verilen bazı 
haberlere göre Demir Muhafızlar 
hakkında ittihaz edilen tedbirler ve 
son vakalardan dolayı Almanya Ru
men hükumetini protesto ve bu ka
rarların müstakbel münasebat için 
şimdiden tehlikeli olacağmı ihtar et
miştir. 

Almanyanın Bükreş sefiri dün ge 
ce, Rumen payitahtını tP.rketmiş ve 
hareketinden evvel demiştir ki: 

- Eğer mevkuf Demir Muhafız 
mensuplan derhal tahliye edilmezse 
bir daha dönmiyeceğim.,, 

Hadise büyiik heyecan tt~vlit et
miştir. Gazetelerin bir kısmı dahili 

bazı tedbiTler alınmazsa tehlikeli reş hükömetini protesto etmiş de
vaziyetlcrle karşılaşmak ihtimali ğildir. 

olduğunu yazmaktadırlar. Demir Muhafızlarla beraber Ru· 
Diğer taraftan Demir Muhafızlar, manyada bulunan bazı Almanlıır da 

müteveffa reisleri yerine Viktor Vi- tevkif edilmiş bulunmaktadır. 
şa'yı seçmişler, ve matem alameti Almanyanın Bükreş sefiri bir ta. 
olmak üzere hep sakal bırakmıya 
karar vermişlerdir. 

Hükômet ihtiyat tedbirleri alnu· 
ya devam etmektedir. 

Belgrattan akseden bu haberi ge
ce geç vakit Bükreşten tahkik ettik. 
Bize verilen mıtlômata göre Alman
ya mevkuf Rumen faşistlerinin, 

yani Demir Muhafız teşkilatı men
suplannın tahliyesi zımnında Bük-

raf tan bu mevkuflann tahliyesi için 

teşebbüslerde bulunmuş, diğer ta· 

raftan da son hadiseler etrafında hü 

kumetine mufassal malumat ver

mek için Berline hareket dmi~tir. 
Sefirin hcniiz a\•det etmcmıs elma-
sı da Almanyanın Rumt-n hiikuYJı.eti 

ni protesto ettiği \'c sefirini geri al
dığı şayiasına meydan vcrmistir. 
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lstanbul Otomobillere Şiledeki Trahom Kansere Dair 
Tek Renk Boya Facia Tahkikatına Vak'alarına ıazk-m~:.:.~erbtılaşıkbirha# Yazan: Y ruu/ Ziya Oila~ 

Yeni Valimizden di~kler bn~ladL v J J A •t E k D K T db• J C. - Bu iddiada bulunanlarıD 
IBer kalem blr teY istiyor. İ§fe, bir UrU mama 1 l vra u••n arşı e Jr er sayısı günden güne artmaktadır. BııD 
-socuk saflığiylc: "Sıit!,, diye ağlı- -o--! lara göre kanserli bir sıçanın maratl 
y,nlar .• İşte, yanık yanık: "Su!" di- C f•• f y f V v. l -o- kısımlarından alman parçalar, sağ .. 
IYO bağıranlar .• iıte, dr.rtU bir setııle: ~o or er, en aHye ı· tiyete '7erı·ldı· Tetkikler Yapmıya lam sıçanlara aşı yapılmak sureti!' 
.. Hastane!,, diye inliyenler .. İ§te, bir V ~ bu hayvanlarda kanser hastalığı nıe1 
facia üsIUbiyle: "Tiyatro! .. diye çır- Bunu Anlattılar Geden Heyet Döndü ıee-
pınanlar_ İşte, tiksinti j~indc: "Te· dana getirmek mümkündür. Bu 
mizlik!,, diyo öğürenler! Otomobilcilerden mürekkep bir he Müfettişler, Emniyet Müdurlüğüne Ait Şiledeki yatı mekteplerlle diğer rübclerden kanseri yapan mikrobtıı' 

Ve sonra, yamn yumru caddelerin yet, dün vali ve belediye reisi dok- köy mektepleri hakkında tetkiklerde bilinen mikroplardan çok daha kÜ ... 
hörgüçlü sürüsü arka~l!ldnn, to7l:ın- tor Lötfi Kırdarı ziyaret ederek o- ' Bütün Muamelatı Tetkike Başladılar bulunmak üzere Şileye g iden maarif çük bir takım unsurların kanseril' 
111 savurarak, çamurlannı saçarak, tomobil renkleri hakkında tetkikler- müdürü Tevfik Kut, Vekalet müfet- husulünde amıl olduğu kanaati hasıl 
çirkcflcrini sıçratarak ~elen J'Rn so- de bulunmuşlardır. Otomobilciler l\lüddciumumilik Birinciteş • başlamışlardır. l\IUlkiye ınüfet- tişlerinden Necmi ve ilk tedrisat mü olmuştur. Bununla beraber , dokto: 
kaklar kafilesi! şunu istiyorlar: rinin on yedinci günü Ebedi Şe- tişlcri ayrıca Dolmnbnhçc hadi- fettişlcrinden lzzet, buradaki tetkik- Iann ekserisi henüz kanserin sari bit 

Sekiz yüz bin lstanbtttln_ lla:rır, "- Avrupadan getirttiğimiz oto - fin tabutu ziyaret edilirken Dol aesi etrafında da tahkikat ya- .
1 

!erini bitirerek dün akpm şehrimi • hastalık olduğuna hükmetmekte nıii-
on sekiz milyon Türk, Lütfi Kırdar- mobiller, orada en iyi cins boyalarla mabahçe snrayı önünde oh bir pacaklardır. Gerçi bu mUessef ze dönmüşlerdir. tereddittirler. 
dan i5 istiyor.. boyanıyor. Bu otomobi11er buraya kişinin öliimiyle neticelenen fa- vak'a hakkında müddeiumumi • Bu kazadaki trahom vakalan hak- Bir şahısta kanser hastalığınUl 
Univcrsite İstanbuldadır: Bu genç- geldikten sonra, belediye arabaları ı cia tahkikatını bitirmi•, ve tıL icap eden tahkikatı bitirmbı tahassülü için mı üç cartın o şahJI" 

-s &a& -s kında tetkike memur edilen maarif y- Y 1ık dünyası içinde her vilayetin ''e yeniden yeknesak bir renge boyatı - dUn saat on yedide dosyayı bü- n ban memUl'lann mesuliyet- ta birleşmesi lazımdır: 
her mesleğin çocu:ı:..· vnr On lan B b sıhhat müf ettişlerile ille tedrisat mü .....-•• 6

u • ' yor. u mec uriyet yüzünden yüzler· tün te!errüatile beraber vali · )erini tesbit etmiştir. Fakat bu 1- lptldat şekli muhafaza etlJ"" 
tramvay pas~dan spor meydanı- ce lira boya parası veriyoruz. Oto· Lutfi Kırdara göndermiştir. O· memurlann sorguya çekllebil • fettişlerinden ibaret heyette dün la- rüşeymi hücrelerin mevcudiyeti; 
:j0!:!'9k::::1f:~:::::~:::r:::· mobillere vurduğumuz boya da iyi tuz say(a kadar tutan tahkikat meleri için memurin muhake • ~nbula dönmüşlerdir. 2 - İleri derecede Araz vers11Sr 
aıan edecek. bir boya olmadığı için bir müd<let evrakına yedi sayfalık bir fez- mat encümeninin bunlar hak • Haber aldığımıza göre Şiledeki tra vermesin, iç ifraz guddelerinin çalıt' 

Tiyatro tstanbuldadır. Her Talan sonra bozuluyor ve bir ikinci bir mas ı leke bağlanmı~tır. kında lüzumu muhakeme kara- hom vakalan izam edilecek mahiyet· malanndaki aksaklık ve :;. 
ltöff)Sl, kendisini dil~Undilrocek. eğ. rafa kutJanıyoruz. Bundan başka bo- 1 Müddeiumumilik, tabkı1catı n vermesi kap eder. Memurin te değildir. Şile yatı mektebinde yal- lann arasındaki müvazenenin 
lendirecek, ağlatacak, rıUlclürecek sa- yalar da Avrupadan geldikleri 'çın yedi nokta üzerinde teksif et • muhakemat encilmeninin ı bu nız altı trahom vakası tesbit edil _ ması; -
natk.ln İstanbuldan bekliYor. böylelikle her sene binlerce liram11 miı ve alınması la:mn gelen husustaki karan da, mllddelu • 3 - Silrekll tahrişler ve nını-P -

A miştir. Bunlardan ikisi tehlikeli JM.· Gazete İstanbuldadır. Kalemler- vrupaya gidiyor. Hem bizi bu mas· tedbirleri almada.klan o &iin H· mumilik tahkikatından ziyade lar. 
elen sıçrayacak her tenkit, siyah aer- raftan kurtarmak, hem de bu milli rayın inzibatına memur edilen mülkiye mtlfettişlerinin tahki • hiyette olmadığı içi tecritlerine lil • Jf. · 
pintilerini en uzak okuyucu ruhla- servetin Avrupaya akmasına mani o! idare ve emniyet Amirlerinin katına ve bu hususta tanzim e- zum görülmemiştir. Dört kl§i ise teb- 8 - Şimdi mecllll rel8f tldll 
nııda bile bırakacaktır. mak için yeknesak boya mecburiye- mesul edilmeleri neticesine var· dilecek oları fezlekeye istinat ilkeli görüldüklerinden bunlar tale- Refet Canıtez General Br 

Akıl hastanesi İstanhuldadır. Ma- tinin kaldırılması ve her otomobilin mıştır. Tahkikat yapılırken hl- edecektir. Bu sebepten dolayı beden tecrit edilerek evlerine gön- fet midir? 
lllsadaki küçük Pfa evini keneli hu- kendi rengile iş yapmasına müsaade dlsede yaralanan beı sivil ile mOlkiye müfettişleri, emniyet derllmişlerdJr. C. - Hayır. 
:~::r~~.iıı::~ih~:yaçlnr~ bırakırsak, edilmesini istiyoruz." polis macldin, Hray kapıcılan- muametatmdan başka Dolma • Gerek tecrit edilen bu talebeler, * 
1 • oy .. n yatarında, mem- Vali ve belediye reisi LCitfi Kırdar nın, saray telgrafçılannın, kapı· bahçe hldisesini de yeniden tah- S -19~4 Benestn"de 
eketın her koıesinden .topmu• bir . . . ' gerekse diğer trahom bulaf!klan Şi- t • ı..,,. .. muh iri -·-bm dövünduıwı-n "..n-:ı-Y · otomobılcılere bu işi tetkik ettikten da nöbet brkliyen polis memur- kik ederek alakadar memurla· dg?,ze eBı UUi' arr 

-ua• 5wu I04 ou..,,. aha b • 1 • ledekl dispanserimizde tedavi edile- ı Kudas tedavi rd ,._.._ sonra kendilerile bir d görüşece- lannm nö etçı ıflvari polis enn nn mesuliyet derecelerini tes- • 
ya 

11 uıanbuldA- ğ. · d tmi...+t.. •ahit -ıatile ifadeleri alın-••tır bit ed-eklerdir. ceklerdir. C. - Hüseyin Cahid YalÇ'llldJ.. dır: Blr kCSpek çenesJnden, bi'r kedi ını vaa e SJ"4A• -s •u -.. • .. ~ J --"ıl-
eslııd '-~ul Emftl•.- müdürttl.ıc."lnde te'*'• ..,. __ ı .&. S - Refik Halit Btarw penç en aun an her yarah, ta· ,,... ıt.. J .. ., c..uuuyet muamelatındaki POLiSTE : da mıdır? 

mnı, korkunç akıbetten burada kıı.r- lsvçfekİ Fahri Şehrimizde bulunmakta olan tahkikat, altı yedi sene önce • c. _Evet, fstanbuldadır. 
ıtanyor. mfllldye müfettiılerile emnJ1et den baılanarak bugüne kadar 

Darfilicen Ltanbaldaclır. N;ı.,ip- Konsolosumuz Geldi mnfettip, mun mtlddettenberl 7apılmq olan muamelelerin bi- iki Tavcı, Saf Bir (J * D %-of ,,e-
ais varlıklannın enkazını ,ilrilkli- S - mer Rıza Oyı ,,_ 
ren ihtiyarlar orada.. JJk ruyalannı Isveçte Türkiye fahrl konsolosu teftlı edilemi1en enmlyet mi- rer birer gözden pçirilmesl n- Adamı Dolandırddar relidir. Kısa bir hayar tarih_ 
ana göğsündeıı uzak aöru pcuklu E. R. Holm gehrimize gelereleı dün dilrlOfQ muamelltını teftlte fttile olacaktır. çesini l'erir misiniz? 
orada. Ankaraya gitmiştir. Holrn, ayni za. • Evvelki gün Kapahça111da bir tav- C. - Ömer Rıza, aslen Burdut; 

Her vflayet, f~nl. ,-obuhma, manda Isveçte büyük bir ticaret mü- DENiZ VE LiMANDA ı VIU YETIE : cılık vakası olmu~ 100 para kıyme- ludur, babası Mısırda yerleşmiş bl" 
bir masal tekerleınesmde: "Kaldı· essesesinin sahibidir. Şehrimiz iktı- tinde bir yüzük pırlanta diye 15 li- Burdurlu idi. Kahirede 1893 de do 
nmlan aıtın,, diye sö,.lcnen ı.tan- sadt mabafilinde tetkikler yaptıktan Rume6hisannda Bir iskan Edilmiyen raya satıımıştır. 914 tenberi memlc{:etine do-
buıa 7olluyor.. ve büytik ticaret firmalarımızla te- Sirkecide Demirkapıda İbrahim a- muştur, XlllijiAAl Mısırda ya~ 

İşte, Liltfi Kırdar b&y1e MT phrl• maslarda bUlunQUlt'l.ml-avnra bv~~..... M.+;ı. K-wa•ld-41- M ... 1.--ı .. ı.-1- 811,.Ll--t b - - fiJUirm. 1. .. ~erın*d'€"n 0~ b&Jlna reldl Faaliyetinin maddi hu- Türkiye arasında yenJ yapılacak tJ. • rapgirli İbrahim oğlu Yosar evvelki _ M ;I b 
1 

d ğı gaıetecUi· 
ilutlımnı Çıltalca, Şile, Pendik ara- caret nl i . tik fcaret Sanyere bağlı Rumeli Feneri k6- Bir buçuk ay evvel şehrim!ze gel- gün Kapalıçarşıda dolaşırken yanına ~euvş evekl~-p~neaşrly~ştıanaı menııeketin' 
llnda çizebiliriz. Fakat manevt çer- . ~. a~. çın pra 

1 
yünden Şaban reise alt bulunan ve mlş bulunan Bulgaristan muhacirle - ıs ı.u .. 

seve5i içinde bütiln vat.. haritası sıstemı. ı~e Türki~edarzden mal alml ak ve Yaşar isminde ehliyetsiz bir kaptan rlnden 150 kişilik kafile namına bir bir adam sokulmuş: de devam etmiştir. Liselerimizde se-
ııvardır. muk:abilınde aynı t a ma ver - tarafından idare olunan bir deniz mo heyet dün vilayete müracaat ede - - Kardeşim, kuyumculıır ne ta- ;nelerce İngilizce muallimliği yap~ 

mek için bazı teklifler hazırlamış - törü dün köy clvanndaki kayalıklnra rek bir an evvel lsktln edilmelerini raftadır? diye sormuş ve elin~eki fakat gazeteciliğe yirmi beş sene 
tır. lsveçin ötedenberi bizden al - bindirerek kapaklanmıştır. tçtndeJd rica etmişlerdir. Bu vatandaşlar dl _ yüzüğü göstererek paraya çok ihti- dir devam eden, alakasını bir gı1tl lir Kurpn Borusu 

Hın1Z1 makta olduklan mallan daha fazla- Omer ve Şahinde isimlerindeki yol- yorlar ki: yacım vardır. şu yüruğii satac3ğım, kesmemiştir. 
}ari-1 ....... ak ve hiç almadlklan bir çok cular denize dökülmüşler, fakat et- l l bl b _,.... demı·ctı"r. Ya· car da mcmt<'ketin ya- * -

Ahmet isminde bir aabıkalmm l!Jl'

tmda çuval bulundultt halde. Uskü· 
ıı-~··· ftan ti il k kurta lmı•l rd .. - Anayurda ge el r u'J"o.&a ay :ı -s rwn"'. 

mahsuller.imlzle bazı madenleri de ra ye 1 ere l"J :ı 8 ır. hancısı olduğu için k11yumculann ne- S _ Affedilen y8zeııııı,.. 
memleketlerine ithal etmek Jçin çok Liman idaresi, ehliyetsiz kaptan hak· oluyor. Bu müddet zarfında ne bir rede olduklarını btlmediğmi söyle- lerden ana'"atana ka,. kl•i dSll 

" iki kında tahkikata başlam\ştır. iş bulabildik. ne de bir yere iskan v ~ "'Y 
il.arda vapur iskelesine doğru fiiphell müsait vaziyetler goren Holm, H t G•d H t• • edRdik H b d ğu erde miştlr. dü' 
bir halde littiii görül ÜI akal memleket arasında ticaret münase ~ a aya 1 en eye ımız · er aı vur u muz Y Bu adam biraz llerledlkten sonra, c. :_Ancak beş altlsı döneb{lrıltr 
lnı§tır. ru •, "1 an- . 1 inki-'ı imklnlan bulun • Hatay anlaşması mucibince fsk .. .n- bizden nüfus kağıdı istiyorlar. Bir arkasından başka bir ı.cl ım gelmiş e.kra1' ~ 
1 Çuval açıbnca betlerın n 'J- - . denında inşa edilecek olan serbest türlü if bulamıyoruz. Gerçi bize ye- tir. Bunlardan bazısı da t 
ftar içtnden ~O kiln ka- duğunu alAkWarlara soylemiştır. liman için tetkiklerde bulunmak ü- mek veriliyor. Fakat bununla derdi- ve_::;ş:r:~de gidende bir yü7.\ik va~ dikleri yere dönmilşlerdir. 
~ boru Te blr miktar da K4zım Dlrlk Şehrimizde zere memleketim.izden bir heyet ls- miz bitmiyor. Bir an evvel iaklnımı- dır. Yirmi lira verdim vermedi. şu- * eri1Jll'!!':. 

mus uk çıkmıştır. Ahınedlıı buntan Trakya umumi müfettl§i general kenderuna gitmiştir. Heyette tktısat zı rica edlyonız. • nu 30.35 lira arasında bara alabilir- S - Srıbiha Zek Ce1 
f;amlıcada sabuncu zadelerin k~ Kbun Dirik, Ankaradan ıehrfmize Vekateti liman i§leri müdürü A.tnf " sen sana 2 lira komisyon veririm, ne~redeceğini illin etiği ktıl 
lle güzel orman çiftlftbıden çaldıilı 1mi d" Türk liste ofis müdü- Bora, Karabük fabrikaın ile Çatal- Halk Opereti demiştir. kitaplrırı ne vakit çıkac<I 
iaıılqılmı§, tahkikata bqlannuftır ıe 1 ve un il :raky iktısa- ~zı limanını inp ede.!ek olan lngi- Bunun iizerlne Yaşat' hızlı hızlı t- ve nerelerde satılacak-tır. p 
* Fatihte Mal'- -~ d • rü Cemal Ziya e ~m- 1 liz Brassert firması liman mÜhendi- Uzwı zamandanberi hazırlıklannı i C - Bu ayın on be..ınde çı}ctıl,rd'' 

.. r-f'Slll a ma- dl k llcınması etrafında goruşme er B' D i b k n rt d lerllyerek önde giden adama yet ş- ~· ı1 
iluk ed T a si ıverl ve en z an şe c n en yapan Halk Opereü diln akpmdan lm 1'lnl ·· başlıyacaktır ve bütün kitaPÇ g" en ayyar ne arkada~ yapmıştır. General Kazım Dirilt, sa· Zihni vardır. Bunlardan maada güm mi§ ve yüzüğü a ak ıstcdits soy-

Murat iş yQzünden kavga etn\lşler- at on üçe kadar burada meşgul ol- rük müfettişlerinden Suphı de heye- itibaren zengin blr kadro ile temsil- lemiştir. 
fl!:· Murat Tayyan bir denıir p.lrça- muştur. Vali Lutfi Kırdar öğleye te iltihak etmek üzere Hataya git- lerine başlamıştır. Fakat yüzük sahibi malım 3S ll
nıe ba§mdan yaralamıştır. dotru, ofise gelmlf ve bazı tıler ü- miştir. Bu yıl henüz faaliyete geçmemiş radan aşağı vermek istememiştir. 

t* Fatihte Nilüfer IOkağında otu- zerinde görüşmeler yapılmıştır. .Haber al~ığımza ~re, mO~endls olan Şehir Tiyatrosu dram kısmı ile Halbuki Yaşann ancak on beş liraın 
Fatmanın kızı 8 aylık Sevi General yarın Edirneye dönecek- Bıverl, tetkiklerini surotle bltırerek büyük matem dolayısile temsillerirJ vardır. Yaşar satıcıya şu teklifte bu-

angala düşerek muhtelif le m tır. ' Ankaraya dönmüştür. Dığer heyet tatil etmiş bulunah komedi kısmı da lunmuştur: 
~ 7

er rin- azaları, lskendenındakl tetkiklerine ayın onundan itibaren faaliyete ge - - Benim üzerimde on ~ lirn 
en yaralanmıştır. lltlidekl Telefon Santrah devam ediyorlar. Bu iııler bittikten var, istersen ı::imdi bunu vereyim, çeceklerdlr. :ı 

---o- Şişlide kurulacak yeni telefon san sonra, lktısat ve Gümnik ve İnhisar· üst tarafını da sen beni burada bek-
Et SatıJlan Azaldı tralı binası bitmek üzeredir. Bu ay lar Vekaletlerine birer rapor verile- :;urlan gibi yeni iki vapurun da le getireyim, demiştir. 

sonuna kadar binanın iç kısmı ta - cektlr. İngiltere tezgahlanna tsmarlnnnca- Yüzük sahibi biraz nazlondıktan 
Son günlerde et satışlarının çok mamlanacak ve yeni santral, gelecek Yandan Çarkhlar ğı bildirilmektedir. sonra bu teklife muv.:ıftıkat etmiş ve 

ezalması nazan dikkati celbetmlştlr. sene 26 eylülde çalışmağa başlıya - Kaldırllacak Bu yeni vapurlar d:ı yapıldıktnn ~züğü verip on .. b~~ .~lrıtyı almıştır. 
Normal zamanlarda mezbahada kesi- caktır. Bu tr..rihe kadar yeni müka _ Denizbankın yakın sııhiller fçfn ı sonra halen işlemekte olan yand:ın Boyle kolayca yuzuğu eldeı eden Ya-
len hayvanların mikdan günde 5-8 leme makineleri de tamamlanacağın Almanyada yaptırdığı Suvat w ülev 1 çarklılan seferden çıkarılacaktır. şar evvelce yüzüğün muşt<.'risi olan 
bin raddesinde olduğu halde son dan her istiyene telefon vermek müm adamı aramağa başlaınl§, fakat bu la-

günlerde bu miktar 2500 e kadar düı kün olabilecektir. ViLAYETE MÜRACAAT EDEN MUHACiRLER: m::~· üzerine yu·zü"ü tade ı~ın 
milştür. Buna rağmen Karadenizden ~ 

1 sahibini aramağa koyulmuş, onu da cıe mütemadiyen koyun sevkiyatı ya- tfa·ıye ı~ın a·ır Rev·ır ~ rl 1 
3' bulamayınca başına qelcr>~e ana· 

Elmakta ve stok miktarı artmakta- mış ve soluğu karakolda alrrıştır. Za 
. Bu vaziyet tabii olarak fiyatla- Kuruluyor bıta iki kurnaz tavcıyı nranmktadır. 
düşmesini icap ettirdiği halde 

narh henüz değişmemi~lr. Son zamanlarda itfaiye teşknAtı. Maslakta Yeni Bir 
Et istihlakinin azalmasına sebep o- nın müstahdemin ve n1crr.urin kad- Otomobil Kazası 

larak son günlerde bol lüfer balığı rosu 500 kişiyi bulmuştut Bunlar. 
tutulması gösteriliyor. Lüferin kilo- dan hastalananlann, bir hastaneye 

yatınlmalan ve tedavileri hususunda 
su 15-20 kuruşa kadar düşmüştür. müşkülata tesadüf ed1lmekte olduğu-
nu balık en iyi etten daha kıymet- nu gören belediye len heyeti müdür-
11 bir gıda olduğu için hallcın rağbe- lüğü, sırf itfaiye te§kUiıtına tahsis e
ti çoktur. dilmek üzere bir revir teesc;üsfı için * Ereğli kömür havzasındaki o - Vali ve Belediye Reisi Liltfi Kırd::ır. 
caklarda sütun olarak kullanılacak la görüşmüş ve aldıgı em\r u:ıcriM 
kerestenin kilosundan alınmakta o • 12 kişilik bir revir kadrosu hazırla-

mıştır. 
lnn gümrük resminin beş kuruşa in· Yeni revir için belcdıye bütçt'Sine 
dirilmesi hakkındaki Vekiller Heyeti icap eden tahsisat ta konulacııktır 
kararının tasdikine dair bir kanun Revir, itfa.iye müdürlü~üne bağh bu-
llyilıuı hazırlanmıştır. lunacaktır. 

DUn vilayete mOrllcaat ederek bir u enel laUa etlll.meleriııl lsUyen 
mtUıadrl_._ bir prap 

Dün Maslak yolundan ge~enl"r, 
ağaçlardan birine çarparak, ön 
kısmı parçalan.mı§ blr otomobil gör
müşlerdir. 

Şoför, kazadan sonra otomobilin 
kapılannı kllitleml§ ve ortadan kay
bolmuştur. 

Otomobilin, Cihangirde tstanbul 
palas apartımanında oturan Mehmet 
Aliye ait olduğu anla~ılruş. fakat 
dün geç vakite kadar bulunnm.tdığı 
için otomobili kimin ldaıe ettiği ve 
kazanın nasıl olduğu haldunda hiç 
bir malCimat alınamam~tır. 

bulunacakbr. ,,, 

•••• ıce•• Bu aOtun okuyucuların ıcendl ,,t 
dllerlne aorup cevabını veremedll<1 t et• • auallere cevap vermek için açıtnıı teA 
Slyaaf, içtim af, ekonomik, ııllevl, tı• .,. 
ıahıl meıelelere alt her tOrlD ıu•1 

1• 
rablll1'91ntz. Bu ıDtDn muhtent "'ıaı 
teh1111ılır tarafından idare edil:,.. 
için her halde ıuallerlnlz: ccv• 
kalmıyacaktır. ~ 

--~:ı 
lrAKVIM ve HA~ 

8 llkkônun 1938 
PERŞEMBE 

"'ıı .... rn: ,ı 12 lncl ay GOn: 31 ~ .,. 54 
Arnbt: 1357 Rumt: 13 

Şevval: 14 İklndte:ırfn~ = 
Güneş: 7.13 - Öğle: l 

6
°40 

İkindi: 14.26 - Akşam: 1
6
js 

Yatsı: 18.19 - fms!ık: J 
YURTTA HAVA V AZIY~f~ 
Yeşllk15y Meteoroloji lstasyonurıdıı~ ,.~ 

nnn malQmata g5re, yurtta hava O ıı1' <fi 
n adolunun blr kısmı llc Doğu, cen d~ 
Cenup doğusunda kapalı ve .. a~ıslı ,ıı~ 
bölgelerde çok bulutlu ve mevzii ı:ırıı-' 
geçmiştir. RQzgtirlar umumiyetle • fi' 
lsUknmetten, orta kuvvette esrnıc;ti~; ~ 
tanbuld~ hava kapalı ve h afif vatıs f(I~ 

eıre ~ mlş, yağışın 24 saat z:arfınd!lkl ın Uıı'1"~ ... 
rabbııına bırakt1ğı su miktarı 0.3 l< rıcfıl~ 
kaydedilmiştir. Rilzgfır $ imali ~ıı • 9' 
saniyede 5 - 7 metre hızla e mi 1~ .. 5 ; 
14 te hava tazyiki 759,8 milımetre etft ıt 
hunet en )"Oksek güneşte 20,4 glS' J,% ~'~ 
ve en dQşllk 9,4 santigrat olaraı' 
dllmı,ur. 



BUGON) 
'kdeniz 
~tatükosu 
~ . 
~: Omer Rıza DOCRUL 

~11s, Korsika n Nis,, için İtal· 
tib~l~Yan nümayişler devam et

~ ltalyan ~azetelerinin ayni 
~~erindeki yazılan da devam 
c~r. İngiltere Baş,·ekili Mis

'4td il berlain ile Hariciye 'azın 
\ lo alifax'ın gelecek ay başl:ırın

'r ~ayı ziyaretleri tahakkı•k ct-
llş~ talya bu suretle İngiltere ile 
ı.ııu:cak meselelerin ruznamesi
·, rn bir mesele daha katmak 

"'· llıı elde etmistir. 
"t1Ste • 
~k r. Chamberlain İtalya ile an-
tstt ııyasetini takip ettiği \'e hu 
ti ~.azami verimi verdirmek is-S: 'h· ınısenin de şliphe etmez ol

~ .lo ır hakikat mahiyetini almış
.~, lldra gazetesinin dediği ı:ibi 
~ile {hanıberlain'in hedefi İngilte
' e talyanın birbirile çarpışm11· 
~- ~~ryalistik emellerini tahak
L"er •tmelerini temin etnıektir. 
~ Chanıberlain, bu kanaati bcs
") Yani Akdenizde veya başka 
~~ ~~Eilhı: - İtalyan menCa11tle
~~~ ~~~ne zıt olmadıfına inan
~liz • İtalyan anlatmaum 

() .lı.tıde Mhrter Chamberlaln'tn 
~llkatı nrasmda bu anlaş

~t a ileri 1rötürmesi, beklenir. 
~aha Mister Chamberlain, 
h tecrit pahasına, İtalya ilo 

te a razı olur mu? Meseli, 
~~ İtalya ile yapılan anlaşma-
":hr.ı derecesine götilrmek ister ve 
ilJı a Tunusun İtalya tarafın
ot ~ııa mı olur mu? İngiltere 

llraa Fransa da tecritten kur
"'- içiıı Tunusu feda eder mi? 
~:ği ~~rzedilse bile İtalya bu
~bılinde Sicilya ile Tunus 
\' Panteilaria adasını Fran-

tibt e!'tneğe nzı olur mu? 
~itil bu Panteilaria adası, Orla 
ı. ı nıuvasalasmı tehdit eden ve 
'-1>1.:d~ kalbine bir hançer gi
\ b an hır mevkidir.Acaba İngil
~ i~ Jrıevkiin tehdidinden kurtul
ıe t: ~ransayı fedakarlık göster-
~ • IVik eder mi?. 

Çı Lo d • 
bu 11 ra gazetesı Komada bG-
~ i 'lrl~lele~n sBrUfGleeetinl 

~ ,fYllZUntl biraz daha aydın
\..""-ırln İtalyanın Akdenbde, ne 
\.'1.ı Yapsın, İngiliz ve Fransız 
~'1t..;.,sıııın intikamından kurlula
~,.,b\!llı ve Almanyanın İtalyayı 

le lrı1Y.•cağını söylüyor, ve ha 
~"ltl lta rılte~ ve Fransa ile anlaş· 
~ i._ lya ıçın çok lüzumlu olda-
1) L ret ediyor. 

11ald eh ıu neticeye vanlıyor: 
lrı lllnberlain'in Romayı ziya-

>, il ilk.adı, İngiltere - Fransa ve 
>,.,~nda fiç taraflı bir anlat

ı.... k \'e bu anlapna ile Akde
. ~ enuıiyeti sailamlamak· 

~h-~ 
l dı t .t.tr Chamberlain, bu 
-~il ernııı edebilecek mi? 
Gttı11 edebilecekse ne pahanna? 

> ~'llld~~ suallerin cevabı, henü;ıı 
~tt 
~iç talya ne anlapnak. siyaseti-

' tltı eden ve bu anlatmanın ta
' 'tiat 11 fak zaruri sayan İngiliz
"- it~r Chamberlain'in, Fransa
~~lnadını haiz olduğu için 
ot- b nıuva(fak olacaiını ileri 

' at•~ t !\ti t ... Fransızlann ıimdiye 
~ ti~~r . Chamberlain'e gilven
~,t 1 ~ıç bir İngiliz başvekili
~ Costennediklerini söylü-

t \' • 
'lııı d azıyettn bu merkezd~ 

ı. · e~t'1iııu önümüzdeki cünler 
~ ı. ır. 

ııaJd 
~ilı;0 e Akdeniz mukadderatı-
~tlltı:u konuşulduğu, ve mu
hir d •n artık tayini lazım ~el-
~ e\'ı'eye erişmiş bulunuyo-

trıııd 
ı, te~ ~ide birde ailrilltiilcr 

''-l'gıl dıtler savrulması, emni-
1'lıts ~ası, istikrann bozulma

•1 htı d: b~ayatı ancak rahato;ız 
~ 1>', b\' 

1 
utfin alakadarlara çok 

1'te .. C a 01nıaktadır. 
~'t'tlarhaırıberlain, hiltnn hu nıa
i\ ~ ellıtı~v ra~en Akdenb:de hu-
~ haltlk etı tesise muvaffak o

~11,.11 '-ten hiiyUk bir muvaffıı-
~ "ırııı olur. 

'ttıeı 
,.e Yerli Komiser 

1 Q • 
l\ctr Yın Edildi 

ıı SU~~ 7 
(li ususi) - 1923 te top 

1~Ya" ra konferansı tarafından 
'<l ,,a ve .. a 

taı.. •uen Memel'e ilk de-
~tl Yeru b' > a tır:ıı ır komiser tayini 
~lt lto 1?•ştır. Memel'd~ki Lit.. 
\>~ı-..... llııserin istif b . -""§t. ası una nn-

l!'. 

TAN .. ... 

.. SON ~AB ERLE R =-- ~_ı;ı,. .Ci.fK 
Ras Tef arinin 
imparatorluk 

Unvanı Kaldırddı 
Londra, 7 (A.A.) 

- Tefarlnin kab
lo ve telsiz limi
tet kumpanyası a
leyhine açtığı da
va, 13 üncü defa 
olarak Londrada 
istinaf mahkeme -
sinde görülmüş -
tür. 

İstinaf mahke -
mesi İngiltere hü

kumeti tarafından hukukan tanm • 
ması dolayısile Habeş devleti emla
kine bugün Italyan kralı ve Habe
şistan imparatorunun sahip bulun -
duğuna karar vermiş ve bu itibar -
la yukarıda ismi geçen şirketin Ha
beşistan hükumetine borçlu olup ta
rafından talep edilmekte olan 10613 
Ingiliz lirasının 1936 senesi 1 ilkka
nunundan itibaren İtalyan kralı ve 
Habeşistan imparatoruna ait olduğu 
nu bildirmiştir. 

Bundan başka istinaf mahkeme -
si Tefariye imparator ünvanmın tat
bik edilemiyeceğine karar vermiş -
tir. 

Polonyada Yahudi 
Partisinde 

Araı+.rma Y aplch 
Varşova, 7 (A.A.) ~ Zabıta, dün 

Yahudi sosyalist "Bund,, partisine 
ait yedi bina ile Polonya sosyalist 
mesleki sendikalara ait iki binada 
araştırmalar yapmıştır. 

Yahudi partisine ait merkezlerde 
şüpheli vesikalar elde edildiğinden 

daireler mühürlenmiştir. 
Macar Mecli.intle bir 

v """-": ... :- •......... :: ""'--"!llUf'I; "..,.; 
kala ırıltlı 

Budapefte, 7 (A.A.) - En bQynk 
Macar şirketi olan 100 milyon pengo 
sermayeli Rimamuray şirketinin 

memleketin iktisadi Te milli menfa
atleri aleyhine müteveccih faaliyet
leri dolayıslle adliye makamatı, bu 
şirketin reisi olan ve Macarlstanın 

umumi hayatı üzerinde milhim bir 
tesir icra etmiş bulunan Yahudi me 
buslardan Biro'nun teşril masuni -
yetinin ref'edilmesini istemiştir. 

Ramanyada bir Yahutli 
klübü lalıeJilJi 

Bökreş, 7 (Hususi) - HükOmetin 
kararlle Rumanyada en büyük Ya
hudi klübü olan Ticaret • Sanayi ve 
Finans Yahudi klübü feshedilmiş -
tir. 

Yunan Kabinesinde 
Değlşlklk 

Atina, 7 (A.A.) - Atina ajansı bil 
diriyor: 

Demiryollan nazın Spirldonos'un 
birkaç zaman evvel verdiği istifasını 
başvekil bügün kabul etmi§ ve yeri
ne 1917 ye kadar ordu genel kurma
yı nakliyat şubesini idare etmiş olan 
mütekait general Yorgi Nikolaidisi 
tayin etmiştir. 

Ticareti bahriye müsteşarı Redia
dis de tamamiyle phsi bir sebepten 
dolayı müteaddit defa istifasının ka 
bulünü istemiş ve bu kere yeniden 
keyfiyeti rica c>tmiş olduğundan baş
vekil Metaksac; bu istif ayı kabul et
miş ve yerine, İoniyen bankası mer
kez bürosu müdür plUavini Tzifos 
tayin olunmuştur. 

Diğer taraftan başvekil, iaşe müs
teşan Kritikos'un istifasını da ka -
bul etmiş ve yerine Yorgi Zaliropu
Ios getirilmiştir. 

Sofyada Fakirler için 
iane Toplandı 

Sofya, (Hususi) - Kışın fakirlere 
yardım için Sofyada ilan edilen ia
ne haftası nihayet bulmuştur. Fakir
ler için bir milyon levadan fazla pa
ra, elbise, ayakkabı, çorap, fanila, 
ve saire gibi giyim eşyası da toplan
mıştU'. 

Dün Avam Kamarasında 
Müstemleke işi Konuşuldu' 

Acınacak 
Bir Adam 

Yazan: B. FELEK 
İngilterede otomobil ve tayynre 

sanayii kodamanlarından Lord Nuf
field adında bir zengin kere zçngin 
bir adam var. 

Mebuslar '' Avrupanın Göbeğinde Kölelik Tesis 
Eden Bir Devlete Müstemleke Verilemez,, Dediler 

Bu adam İngilterenin • yalnız en 
zengin adamlanndan değil ayni za
manda en cömert adamlarındamlır 
da (Dansı dostlar başın!) 

Bir işe yardım için para verdiği 
zaman 100 binlerce İngiliz lirası ve
riyor. Geçen sene mi, evvelki sene 
mi İngiliz Darülfünunlanna iki mil• 
yon İngiliz lirası vermişti. 

Londra, 7 (Husust) - Bugün A • 
vam kamarasında müstemlekeler me 
selesi yeniden konuşulmuştur. A • 
mele partisi namına verilen bir tak -
rirde manda usulünün bütün müs
temlekelere teşmili ve müstemleke
leri, yerli halkın rızası olmadan baş
ka bir devlete devretmemek için ta· 
ahhütler isteniyor ve müstemleke si
yasetinin yerli dalkı yükseltmek ve 
refaha kavuşturmak olması lazım 
geldiği ileri sürülüyor. Takririn o -
kunmasından sonra amele mebusu 
Baker söz söylemiş ve şunları anlat
mıştır: 

"Almanya Versay muahedesfle bü 
tün müstemlekelerini bıraktL Şim -
di de bunları zorla istirdat etmek is
tiyor. Fakat ayni sırada Almanya • 
daki Yahudiler, Romanın .kürek mah 
kumlanna bile reva görülmiyen bir 
esarete mahkUm ediliyorlar.Garp dev 

letleri Afrikadan esareti kaldırdılar. 
Avrupanın göbeğinde köleliği yeni
den tesis eden bir devleti Afrikaya 
iade etmek yanlış olur. Onun için 
hiçbir diplomatik pazarlık netice -
sinde başkasına devretmemeli, ve 
kolonyal siyaset, tam manasile insa
ni bir mahiyet almalıdır. lcap eder
se bütün müstemlekelerde manda u
sulü tatbik olunmalı ve bunlardan 
yalnız iktısadi stratejik istüadeler 
beklenmelidir.,, 

Daha sonra muhafazakar miralay 
Ponsenby söz söylemiş ve amele me
busu her noktada teyit etmekle be
raber müstemlekelerdeki yerli hal • 
kın arzusu noktuıha ehemmiyet ver
mediğini, fakat bunlarm yabancı bir 
devlete verilemiyeceğini anlatmıf -
tU". 

Müstemleker nazın Mlster MU: -
donald hük\lmet namıa verdiği ce • 

Yuvarlak Masa 
Konferansı Toplanıyor 
Mevkuf Arap Liderleri Tah&ye Edileli, Bütün 

Arap Devletleri Konferansa Çağrıldılar 
Londra, 7 (Husust) - İngiltere 

hükumeti tarafından yakalanarak 
Seyşil adalarına sürülen Filistin A· 
rap liderleri tahliye olunmuşlardır. 

Ingiltere müstemlekeleri nazın Mis
ter Makdonald bugün bu keyfiyeti 
Avam Kamarasına bildirmiş ve tah
uycnın kan oıuugunu, bazı tahuye 
olunan Arapların intihabata :iftirak 
edeceklerini ve Londra yuvarlak ma
suma gönderilebileceklerini anlat -
mıştır. 

Mısır, Irak, Suud! Arabistan, Er.
den hükumetleri Filistin yuvarlak ma 
sa konferansına iştiraki kabul ettik • 
teri gibi Filistin deki Yahudi acenta
lığı da ayni daveti kabul etmiştir. 
Yemen kralına da ayrıca bir davet 

Atinada Neşir 
Edilen Tebliğ 

Kurmay Başkanları 

Her işte ittifakla 

Karar Verdiler 
Atina, 7 (A.A) - Dün akşam aşa

ğıdaki tebliğ neşredilmiştir: 

Balkan Antantı devletleri genel 
kurmay başkanlarının Atina konfe
ransı 6 Kanunuevvel sa:;ıt 18 d~ ni
hayete ermiş ve mesai çok büyük 
bir kardeşlik havası içinde cer~yan 
etmiştir. Tetkik edilen bütün mese
leler üzerinde tam bir ittifakla ve en 
mükemmel tesanüt ve Antant zıhni
yeti ile kararlar alınmıştır. 

Lcipsekide Bir 
Kadın Öldürüldü 

Çanakkale, (TAN) - Llpsekinin 
llyas köyiinde Ismail kansı Gülsüm 
bir müddet evvel ortadan kaybol -
muş, yapılan tetkikat neticesinde 
kadının boğularak öldürüldüğü an -
laşılm1ş ve cesedi ormanda bulun -
muştur. Hamit oğlu Mustafa ismin
de biri de zan altına alınmıştır. 

Gülsüme (50) lira borcu olan Mus
tafanın hem bu borçtan kurtulmak, 
hem de Gülsümün üstünde bulundu
ğunu sandığı paralarına kavuşmak 

üzere bu cinayeti işlediği tahmin o -
lunmaktadır. 

Tataresko Paris Elçisl 
Olacak 

Paris, 7 (A.A.) - Rumanya hii -
kılmeti, Paris büyük elçiliği için es
ki başvekil Tatareskonun tayini hu
susunda istimzaçta bulunmuştur. 

gönderilmi§tir. Filistin Araptan ken 
di murahhaslarını seçeceklerdir. Çün 
kü mesele doğrudan doğnıya onlan 
alakadar etmektedir. 

Mister Makdoland en nihayet, Fi
listin Araplan arasında konuşulacak 
meseleler üzerinde fazla ihtilifları 
ouıunmaaıgını aruatmıştır. 

Şam, 7 (A.A.) - SurJye meclisi, 
bugünkü toplantısında, Suriyenln Fi 
listin meselesini halledecek Londra 

' yuvarlak masa konf eransma iştiraki 
lehinde bir karar almıştır. 

Kahire, 7 (A.A.) - Hüktimet 
prensip itibarile, Mısınn Londrada 
toplanacak Filistin konferansına iş -
tirakini tasvip etmiş, fakat delege
lerini daha tayin eylememif(ir. 

Yerli Mallar 
Haftası 

--0---

Vekiller Ankara 

Radyosunda Konferans 

Verecekler 
Ankara, 7 (A.A.) - Başvekil Ce-

181 Bayar, dokuzuncu artırma ve yer
li malı haftasını ayın 12 inci pazsr
tesi günü saat 1 7 de halkevinde söy
liyeceği nutukla açacaktır. 

Ayni gün akşamı saat 19,10 da da 
Ankara radyosunda Maarif Vekale
ti talim ve terbiye heyeti reisi İh
san Sungur bir nutuk söyliyecektir. 

13 salı günü saat 18.30 da Ziraat 
Vekili Faik Kurdoğlu, 

14 çarşamba günü saat 18,30 da 
Milli Müdafaa Vekili ve Ulusal eko
nomi ve artırma kurumu başkanı 
General Kazım Ozalp, 

15 perşembe günü 22 de Türkl~ 
Ziraat Bankası müdürü umumi mu
avini Cezmi Erçin, 

16 cuma günü saat 21,30 da Ha· 
riciye Vekili Şükrü Saraçoğlu, 

17 cumartesi günü saat 18,30 da 
Sümer Bank genel direktörü Nurul
lah Sümer, 

18 pazar günü saat 19,30 da Eko -
nomi Bakanı Şakir Kesebir, 
Ankara raydosunda milli ekonomi 
ve artırma hakkında birer konfera:ıs 
vereceklerdir. 

Prens Paul, Fransız 
Cümhurrelıl ile Görüıtü 
Paris, 7 (Hususi) - Yugoslavya 

niyabet meclisi reisi Prens Paul, bu
gün Cümhurrelai tarafından kabul 
olunmuş ve öğle yemeğine alıkonul
mu§tur. 

vapta: "Parllmentonun bu teklüi 
kabul etmiyeceği ümidinde bulun -
muı, çünkü henüz kendi kendilerini 
idare edebilecek dereceye gelmemii 
olan bu müstemlekeler arasında, Ce
belüttarık, Malta, Aden ve Singapur 
gibi Ingiltere için hayati ehemmiye
ti haiz sevkülceyş noktalan bulun -
duğunu söylemiş demiştir ki: 

"!deresinden mesul olduğumuz 

herhangi bir yeri, ister müstemleke 

olsun, ister başka mahiyette olsun, 

yabancı bir memlekete devretmek 

bahis meV%UU değildir. HükUmet bu 
fildrdedir. Böyle bir rey düşünmü -
yonız, konu§Illuyoruz. Böyle bir me
aelenin amell siyaset alanında yeri 
yoktur.,. 

Bunun lizet hıe amele pertisl DA • 

mına verilen takrir 127 muhalif re
ye karp 253 reyle reddolunmuştur. 

Dünkü Meclis 
Müzakereleri 

--0--

lklnci Reis&ğe Fa11' 
Öıtı ak Seçileli 

Ankara, 7 (A.A.) - Büyük Mll -
let Meclisi bugün Fikret Sılayın baş 
kanlıfmda toplanarak bazı üyelerin 
mezuniyetlerine dair riyaset divam 
teskeresini tasvip eylemiş ve adliye 
vekaletine tayin edilen Hilmi Uran
dan inhilll eden Meclis ikinci reisli-

Son zamanlarda da, şimdi adedi
ni tayin edemediğim miktarda çelik 
ciğer yaptırıp hastahanelere dağıt· 
tıydı. (Bu çelik ciğerler, ölmeğe mah 
kUm çocukalara anz olan bir nevi 
(paralizi = inme) de göğüs işleme
diği için tıkanıp ölmeğe mahkum 
yavrulara hastalığın tedavi müdde
tince makine ile nefes aldırabilmek 
için icat edilmiş makinedir. 

Paralizi enfantil denilen bu hasta
lığa tutulan çocuk böyle bir çelik ci
ğerle bir müddet yaşıyor ve o esna. 
da hastalık tedavi edilince tekrar 
pğüs adaleleri faaliyete geçiyor ve 
yavrucak tabii olarak nefes almaya 
başlıyor.) 

İşte hu adamın bir Jqıç gün evvel
ki İngiliz pzetelerinden birinde be
yanatını okudum. Adamcağıza doğru
su acıdım. Beyanatın en a-öze çarpan 
noktası bu zengin adamın para aleyh 
tan olması ve paranın can sıkacak 
bir fCY olduğunu iddia etmesidir. 

Zengin ve orijinal Lord hülasateıa 
diyor ki: 

• İ§i i§ için ?e muvaffak olmak ı..: 
çtn yapmalı, para kazan' 'Ulk için de
ğil .. Muvafiak olunca 1>41-a gelıneğe 
başlar. Para kazandıkça, ben de yat
lar, yarış atlan falan satın alabilir
dim. Bunu yapmadım ve basit bir ö
mür sürdüm. Belki benim bir pinti 
olduğumu düşünenler vardır. Ben 
buna aldırış etmem, her kazandığım 
lirayı tekrar işe sarfettim. Mümkün 
olduğu kadar masraflardan tasarruf 
ettim ve bütün kuvvetimi istihsali 
arttırmaya hasrettim, parayı arttır
maya değil .. 

ğine Faik Öztrak'ı seçm~. Bence muvaffak olmanın yegAne 
Devlit ~ w Ltnuınlan nrn budur. Yoksa bir işte kazandı

IJletme idaresinin 1931 yıh 80DUDe tınız parayı diişünürseni% o işte mu
lı::adar olan muamelAttan doğan bo~ vaffak olamazsınız. 
lannm sureti terkinine dair kanun Çok paranın hakild vasfı adama 
l!yihası ile ordudan çıkarılan 12 ya- sadece bir ~a olmaktan ibarettir. 
şmdan yukan ha anlann k- 1- Neden kendınızi sıkıntı ve tasa için-

+4..+;~ • yv tılma h oy uye de tutasınız. Para ile ne yapabilirsi-
veya ye.~o.u. .cıye sa sı a.klmı - niz?. 
daki bü~ ve Mun. ~üdafaa encü • Ne kadar zengin olursanız olunuz, 
menlerinin talepten uzerine mezk'lir sırtınıza ancak bir kat elbise giyebi
encümenlere geri verilmiştir. lirsiniz ve bir övünde ancak bir kişi· 

Gftmrük tarife cetvelinin 756 mı- Jik yemek yiyebilirsiniz. Çok para o
maanına giren fazlalann san siklet lunca adam bir şey özlemek zevkini 
üzerinden resim veren e,yaya kıya- kaybeder. ~er istediğinizi alabilecek 
sen mevzu bulundu1dan zarf ha- kadar zengın oldunuz mu hiç bir şey 

. am arzu etmez olursunuz. Çünkü büyük 
l&jlannın resım?en muaf olacakları küçük bir mücadele ve zorluk geçir-
h~~ındakt tefsır mazbatası kabul e- meden elde edebileceğiniz şeyler st
dıldikten sonra ruznameye dahil bu ze hiç bir zevk temin etmez ve öyle 
lunan ve Türkiye - Fransa arasında bir şey elde edince onu özlemekten 
Ankarada imz! edilen dostluk muahe vaz geçersiniz. 
desi ile müşterek beyanname ve 0~ Dostlanm bana doğduğum gün ne 
tanlara mütedair protokolun tasdi _ hediye edeceklerini sorarlar. Ne is
kine ait kanun llyı'hasının m- ak tiyebilirim? Çünkü her şeyim var-

uz e- d B" iht"' 1 h resine ge ·1m·o+· K" - 1 h ır. ır şeye ıyacım o sa onu e-
. ç~ ı.,..ır. u~ye ge en a men tedarik edebilirim. 

ricıye encumenl reis~ Hasan s_aka Benim gardrobum bir çoklanntn
~rabzon), mevzuubahıs llyiha uze- kinden daha fakir olduğu hnlde için
nnde yeniden bazı tetkikatta bulun- de hala on senelik kostümlerim var.,, 
masına lüzum görüldüğünden layi - Bn sözleri okuyup ta bu adama •· 
hanın hariciye encümenine iadesini cımamak; merhamet etmemek münı
btemiş ve Meclis bu talebi kabul ey- kiln mü? 
lemiştir. Doslarımdan birine bu yazınu o· 

Meclis gelecek toplantısını pazar- kuduktan son~a sordum: 
tesi günü yap;ıcaktır - Ne dersın? 

· - Dinle §U N asrcddin hoca bildi· 

Barselon Yine 

Bombardıman Edif di 
Salamanka, 7 (A.A.) - Dün gece 

büyük umumi karargah tarafından 
neşredilen tebliğde §Öyle denlmek
tedir: 

Muhtelif cephelerde kayde değer 
yeni bir şey yoktur. 

Tayyare faaliyeti: 

Dün Altura ve Gatova ile Barse
lon limanındaki askeri hedefler bom 
bardıman edilmiştir. Bu bombardı • 
manlar neticesinde büyük yangınlar 
zuhur etmiştir. Bombardımanlara 
mini olmağa Ç3lışan düşman tayyare 
lerinden iki avcı tayyaresi düşürül • 
müştür. Tayyarecilerimiz salimen 
merkezlerine dönmüşlerdir, 

Madrit, 7 <A.A.) - Nasyonalist 
tayyareler Kordoba vilayeti içinde 
Pozoblance Daniyi bombaya tut -
mU§lardır. 4 ölü ve birkaç yaralı 
vardır. 

yesini .. 
Dedi ve anlattı: 
Bir yaz günü hoca bir ahpabını 

ziyarete gitmiş. Adam o sırada soğuk 
su ile yapıp bir destiye doldurduğu 
pekmez şerbetinden tas tas icer ve 
her yudumda: -

- Oh, öldüm! dermiş. Pek hararet 
basınıs olan hoca dayanamamış: 

- Ahbap! Şu destiyi miisnadc et
sen de bir de hiz öl~ek! .. Demiş .. 

Bizim de Lord kadar paramn; ol
sa da onun gibi parayı ne yapacağı
mın hilmevip ta!ialan!iak! .. dedi. 

Ce\•abı fena bulmadım. 

Suriyede Aleviler ile 
Sünniler Çarpıştllar 

Berut, 7 A.A .) - Ale\j hnlk ile 
bazı Sünni Müslüman rüesa arasın
da çıkan ihtilaf neticesinde Alevi 
mıntakasında galeyan hasıl olmuş ve 
bazı müsademeler cereyan etmiş • 
tir. Bu asayişsizlik karşısında hü -
ktlmet makam&tı icap eden bütün 
tedbirlere tevessül etmiştir . 



Kaçakçı, Adliyede 

Tutulacağını Anlayınca 
Elindeki Afyonu Yuttu 

• 
ır 

• 

Suçru Diyor ki: "Yedi Sene ·Önce Eroine Alıştım. 

Kurtulmak için Altı Aydır Afyon Çekiyordum. 
11 

Polis Kasıınpaşada Derekenann- da tabanlan sökülmüş bir kundura 
da oturan balıkçı Mustafa oglu Ziya var. Kendisini müdafaa ederken: 
nın eroin kaçakçılığı yaptığından - Beni tam yedi buçuk sene ev
şüphelcndiği için dün kendisini elin vel eroine alıştırdılar. Eroin müpte
de bir ufacık afyon parçasilc cür- !Asıyım. Kurtulmak içm herşeye 
mil meşhut halinde yakalam1ştır. başvurdum. Kurtulamadım. Niliayet 

Ziya elindekini yere 'ntsa suçu sa- bana eğer afyon kullanırsan kurtu
bit olacağından korktuğu için fındık lursun, dediler. 

b{lyüklüğündeki afyon pa.rçasını Beş, altı aydanberi afyon kulJan
hemen ağzına atarak yutmuş ve bu- mıya başladım. Evvela ceviz kadar 
nu da itiraf etmiştir. afyon ....... rd B 

J ... uyo unı. unu yavaş ya-
Polis bir zabıt varakufyle nztye.- va.ş leblebi hacmbıe fndlrcJJm. Af-

ti tesbit etmiş ve Ziyayı hemen :rnüd yonu Mısır çarşısında Cevattan dir
deiumumtllğe göndermiştir. Müdde- hemin! on kunışa tedarik ediyorum. 
fumumllik kendlstnl tabibi adillere Ne yapalım bayım, fakirim. Rakı, 
muayene etttnnlştlr. Tabfbt adil Sa- şarap çok pahalı .. Eğer ucuz olsa rn-

, mı Haşim muayene!int yapımı ve kı içer, bunu bırakırdım. Tela~ etme 
kendisinde tesemmüm he.nOz ba~la- Ylniz. Ben ofyona alışkınım, ölmem. 
madığmı, fdknt bir hastanede der- Hastaneye gitmeme de lüzum yok

tur. 
hal mideshıhı yıkanmam IAzmı gel-
d!ğjnl ~l Zlyanm bu ltirafına rağmen müd-

emiştir. deiumurnilfk tabibi adilin gösterdiği 
Z~a pejmürde byafettl. soluk lüzum üzerine kendisini hnstancye 

Tenkli, kısa boylu bir adamdır. 25 göndermiştir. Tedavi edlldkten son-
711şmda olmasına .nığ:meıı nkalı u- ra kanuni takibata devrun edilecek
zamış saçlarına kanşmışnr. Ayağın. tir. 

J\CIRCEZADA ~ 

T A .N 

MAVİ TİLKİ 
Zarah Leander'le Willy Birgel'in 

Son Filmi Çok Takdir Edildi 

Zarah Leander ve Willy Birgel "Maui Tilki,, filminde 

Deli Gençkızhk 
--0--

Henry Bataille'ın 

Eseri Filme Alandı 

Viktor Fransen ve Julliette 
Faher "Deli Gençlik,, ten 

bir •ahnede 

Maruf Fransız tiyatro muharrlri 
Henry Batayille'ın bu eseri sinema
ye çekilmiştir. Fnknt F'ransız mu
harrirlerine göre, eserJn mevzuu 
sahneden, beyaz perdeye geçerken 
biraz değişmiş, daha doğrusu mer
kezi sikleti oynamıştır. Filmde eser 
tarihi laymetini kaybetmiştir. 

Eserde baş rolü maruf Viktor 

Franseın oynamaktadır. Partörü 

Matmazel Jülliette Faber'dır. Diğer 
aktörler arasında bulumı.n genç ar
tist Michel Andre, yaşının küçüklü
ğüne rağmen otoritesini ve sevi.mli
liğin.i ispat etmektedir. 

iki Sahtekô.rlık Öyle içmiş ki 
Suçlusu Adliyede Bile 

Ufa Şirketi "Mavi Tilki,, ismiyle ı

yen bir eser meydana getirmiştir. ~-•••••••••••••••••••••••••ı .. 
Baş rolleri Zarah Şeander ve Willy 

Mahkum Oldu Ayılamadı 
Birge! oynamaktadırlar. Mevzu şöy 

1 
le hulAsa edilebilir: -

Şiddetli bir rilzgann yaladığı bir 
şosede, bir spor otomobili son sürat 

Dfhı A~ Mdıkemesfnde ~ Polb, dün Çimento fabrikasında le uçmaktadır. Volanı sımsıkı tutan 
"Pelce Galata postanesi vcmedan iJçilik yapan 28 yaşlarında Ziya :is- adamın gözleri ufukta -ihtimal sa
~üsnüyü öldürdüğ{l :içni 24 sene hap mhıde bir genci bir kadına sarkıntı- adetin bekledi~i- bir noktaya dikn l 
• aıahkQ:m olan AbdnDabla bir Sah lJk yapM en yruc8Iariiiş ve muddel- miştir. Adam otomobilde yatntz de-1 

T AKSiM Sinemasında 
3 ncii Hafta olarak temdit ettiği 

Türkçe aözlü ve Arapça Şarkılı 
•• 

A$KIN AOZ VA.$1 ARI 
Emsalsiz Filminin Kahramanı Meşhur Arap Mugannisi 

ABDÜL V AHAB'ın 
tekarlıktan hapis cezalısı eski umumiliğe vermiştir. Ziya, yürüye- ğildir;; yanında göz kamaştıncı bir 
icra kAtiplerlnden Kadrinin sahte ~ miyecek kadar sarhoş olduğa ıçin, kadın, 0 da kendini başka bir Aleme 
clz ilmühaberi yaptıklan için muha- müddeiumumtlik kendisini tabibi • vermiş görünen 'bir kadın v:u. Göl-
kemelerl bit.1rllml§tir. Mahkeme su- dillere muayene ettlrmiye lüzum geli büyük gözleri, gülümsiyen ağ-1 Parlak Muvaffakıyetleri devam ediyor. 
çu sabit gördQğG. için Abdullaha 8 görmüştür. zında pınldıyan dlşlerile vaz.iyetc 2 nci Haftanın hasılltı, ı ncl Haftanınktnden fazla olan yegA.ne Film 
gQn hapis cezası vermtş, kanuni se- Polis, onu tabibi adillerin korido- fevkaladelik veriyor. Acaba sezilen 1 Aynca: AtatOrk"iln muazzam Cenaze Töreni 

b~~~u~gü~~~~~~a ~~~ ~M ~~~~~r~? ı~---••••••••••••••••••••••-~ Kadri de iki gün hapse ve 100 ku- buhrana kapılmış ve açık pencere- Adam meşhur tayyarecidlr ve son 
nış para cezasına mahk(un olmuş- nin önünde oturanlann Üzerlerine maceralarını anlatıyor. Kadın ala-

Rady~ 
Perıembe, s.12. ı93B 

SENFONiLER: 
11
t1nal ~ 

13.03 VBJt!Ova: Senfonik ınkestJ11 toO' 
ser. 21.15 Bilkreş. Senfonik orlto:ıser cıttı 
seri. 21.10 Breslau: Senfonik 
nfcck'in eserlerinden). 

HAFiF KONSERLER! .ı f!I~ 
.... rf~CJJ "'' 7.10 Berlln kısa dalga"'. S: b:t-'ı ıı~• 

(8.15: Devamı). 7.45 Bfi)U'e$: r.o~~ 
rlyatı. \.20 Varşova: 0rıcestt~\s; ıll.ıS: 
9.30 Parls Mondlyal: Pltlk ınu 

9 45 
~ 

Keza. 10,45: Kezıı. 11,35: Keza. 
9 45 

~ır' 

Un kısa dalgası: Askerl bando. · ıs ~r 
şova: Enstrü Mantal pl!ık konscrl~oııd ~ 
şova: PlAk konseri. 13 Pari! d,ıı? 
Karışık konser. 18 Bcrlln k153

31
0 #

5 
Hafif musiki (14 15' Devamı). 1 ·) ı• 1 

· · D vatn1 • ıJ• rcş: Konser saati (14.30: e (l11~ 
Varşova: Salon orkestrası. koro 

8 
d ıwfo 

fit musikisi). 17.45 Bcrlin kJ$ını)· 18 
iş sonu konseri (18.50: DeV~ıdsl (J\1'°': 
Bcrlln kısa dalgası: Halk mus !tıs' d:ı1 
deon dilo ve soprnn). 20 Ber:f sııııeı· 
gası: Askerl bando. 20.15 Bil dİ1sl ~ 
ko orkestrası. 20.30 Pıirl.s Mont· 1(11;; 
Konseri. 21 Pnrls Mondlytı iı.ıo ıı• 
konser (21.30: Konser nakli)· cııın' ııı s' 
Un orta dalga: Hafif musiki ye ıconse1· o 
&ikisi. 21.10 Viyana: Karışık eri· :S~ 
Varııova: Kilçük orkestra kO:.O~--= 
Llllc: Halk: musndsi. 24.05 V 
musikisi konseri. 

OPERALAR. OPERETLEft: ~il~ 
12 Bcrlln kı dalgası: ~ ıı>- ıtJ 

(Ayni programı 22.15 te di~le~ b!t ~ 
Varşova: "Yedi kcrre bir,, ısil1'l tt tı.'f' 
dclik mizahi opera 21 uııc: ~ıtcri~ 
lan. 21.10 Milnlh: Dostal opel' r:ıı.rit• .,.. 
22 Roma: Montcmezzi'nin ''LB "!)le 1J 
perası. 22.30: Llyon: Mozart'ın 
bermıte., operaSL 

DANS MUSiKiSi: 

19.02 Bükreş: Yeni ve 
22.15: Torlno, Milfıno. 

SİNEMASINDA rıııd' 
3,50-- 6,50 ve 9,30 seans~ 
JEAN GABİN ve MIR 

BALIN . u,# 
tarafından emsalsiz bil' 

YANIK 
0

GilNÖLLER 
DOLORES nEL st~ııs 

ve GEORGES sJ\?''1> 
tarafından . 

1
,.h11)ti 

ŞANGAY ATEŞLER :·
Fransızca sözlü F;;r"tY' 

ve Yeni P ARAMUN'l' 
\ havadisleri ,,, 

Suvare saat a,soy 

tur. hücum ederek bunlan ve kendisini kalıdır; erkek, :yol arkadaşını çabuk Senenin en ten ve en fazla muvaffak olduğu 
S lif lia I': M r r- J binanın dördüncü katından aşağıya yola getir.mek için uğraşıyor. Sev-

a e r '" unaKemes atmak istemiştir. Polis çevik bir gisinden bahsediyor. Güzel hona 
Dnıı A~ Mahkemesinde da- hareketle suçluyu yakalamış ve çok gülüyor: 

rillfünuna talebe '8>1 girerek ba~a· yaklaşan bir facianın önünü almış- •- Erkekler hep böy!edlr, dtyor, 
lanna ~it diplomalan aşıran ve bun- tır. Suçlu tabibi adillere muayene lakin siz bir istisnasınız!,, 
!arekra -~şka resbnler yaptıştırarak ve ettirilmiş ve kendisini bilemiyecck Budapesteye yaklaşıyorlar. Bir sa 

torun mühürünü takrt ed ek ı ..... 1 .... 
ah . . ı er kadar sarho§ olduğu an <LS' ....... ı tır. at sonra oraya varacaklar. Acaba 8 

te dıplo tanzım eden Hüsl.T..nle Verilen rapora göre tahkikata devam bütün macera bu kadarcıkla mı bi-
eski eniştesi Bahaetttntn muhake- edilecektir. tecek? Bütün saadet hnk~nlan meş-
melerfne devam edilm!Jtir ~ 1 . . _ .. 
t kil edil · re ce bur tayyarecmm bir Macar koyunde 
~t dü cm B~~~ettln Zonguldağs Aksudakf Hadisenin nasılsa karşılaştığı güzel tıona'nın 
gran!' hast:ı:nı :~çekt.lği tel- Tahkikatı arrusuna mı bağlı? Onun esrarlı ve 

Mahkeme kendisin iştir. . Bundan bir müddet evvel Aksu dalgın gözlerinden de birşcy oku-
gat yapmak için dur: t:krar t~bll- vapurunda geçen çirkin bir hadise mak imkanı yok? Ümitli bir işaret 
nusanisinin dördüne· ~ :' Kanu- dolayısiyle Dcnizbank tnrafından ya- beliriyor: tıona'nın ince elleri a~a-
etmiştir u gunune tAlik p~lan tahkikat neticelenmiştir. Tah· b!yetle titremektedir. Netice ma-

• kikatın ilk safhasında ikinci kapta-
10 1 Maslali Faciası Davası nın, memnu olduğu ha'lde, kendi ka- ~ vi Tilki" zaten btr milddet-

marasında bir kadına lçkı ikram et- a ' 
Dün Ağırceza Mahkemesinde, ya- tiği tesbit edilerek vazifesine nihayet tir bir şöhret olan Zarah Leander'-

1 

AYNAROZ KADISI 
gOrdüğü rağbet hasebiyle yalım 

1 S A R Btt~•h•y•ğ•~!!~maSJ 
=-•••••••••••• Gidlıı.lz, görünüz ve candan gülünüz. 

BU AKŞAM 

iPEK 
SiNEMASINDA 

HERKES1 HEYECANDAN 1'İTRETECEK EMSALSİZ 
Büyük Harpte İngiliz - Alman Kar~ Casusluk tuzaklıın 

DiisI :r ıarı 
MASKESi AL TINDft zı işleri müdürümüz Tahir Şükrü- veı:ilmlştl HMisedeki diğer mesul- .fn güzel eserlerinden sayılmaktadır. 

ıılln ölümfi ile neticelenen Maslak o- Ier:ın de tayini için tahki'tatn devam Film büyük takdlr ve alfu kar.an-
tomobil faciasının duruşmasına de- edılmiş ve bu defo bir~nci kaptnnın rnıştır. Fransızca Sözlü - Ba' rollerde: 

vam edilmiştir. ~~:;zuesblnke ~~yet ~imiştir. - -- D o L o R E s D E L R ı· os an aş a hadısed\~ alakaları gö-- C O 
Müddeiumumt geçen celsede ~dl· rülen bazı memurlara da disiplin ce- j'atranç yuncusu R 

asını söyUycrek şoföre ceı:a verilme.. zalan verilmiştir. Fransız filmidir. Burada gömüğü G E Q R G E S A N D E 
sini istemlş ve suçlu da mO:iafaasını Galtadaki Otomobil müz birinci oyuncu Polonyalı bir PETER LORRE (Mr. MQTO) 
yapmı~ olduğu için duruşma karar Kazası zabit olan Boleslas VoMwsky'dir ki 
için kalmıştı. Mahkeme dosyayı tet- . Bir kaç gün evvel Galatnda Neca- hakikaten bir şatranç !:Dmpiyonası-
kik ederken yaralılardan Haydann t~b?y caddesinde 6 yaşında Ş~rafet- nın galibidir. Rusya ile Polonya ara ·~---;;••••••••llııİAliy:niıiıiclinlı:•Fmolİx•O•i•in•·a-H•n•v•n•d•is•le•r•i •g•n•ze•t•t-•!:i••••••••~/ 
kntı raporu olmadığını gördüğü için tının yaralanmasile nehc<.'leı en oto- sındaki kanlı harpler sırasında Vil- ~ . 
muhakemeyi ayın ;yimıi sekizine n:1~bll _k~zası hakkındaki t~hkiknt bi- nadan kaçmıya mecbur olmuştur. A N K A R A.• A 
talik cttL tırKılmıştır. t b Mevzu da buna istinat eder ve bir fQX Şı.rketİnİn ~ ~ - azayı yapan o omo Hin nvukat .. - 198UyUk 

-------o---- Celal Ünsnrl oğluna değil. avuknt çok maceralarla doludur. ATATu·· R'u .. n Memleketimizegönderdi§I T o·· RE llıı.T 1 iki Sandık Portakal Kenan ômere ait olduqu anlaşılmış- Artistler arasında Conrad Veidt, l ~ 
tır. Yaralının vaziyeti iyileşmiştir. Françoisc Rosay varoır. Operatörler tarafından 

içi 10 Gün Hapis Üfulü Üzerine fjekilen Fllml 

~i::~!i~~'.!.~~.:~: ~~;~~~,:fu.!.~ Mü: AffAM iPEK sinenıasın~a rı;:~~!ı~ Ayrı_c~j Abidirı ismlnde bir genç, Köprü
nün Üsküdar iskelesinde manav 
Vehbini:n dükkanından iki sandık 
portakal aşırırken cürmfi meşhut 
n~linde yakalanmışt1r. Sult11nnhmet 
Sulh Üçüncü Ceza MahkeT?lesi dün 
bu iddiayı tetkik etml~, Abidınln su
çunu sabit gördüğQ için kendishıe 

on gün hnpf! cezası v~lr. 

yan FATMA YELKENCİNİN nı- ANTUAN ÇAL YAN <\TATÜRK'ün sesli sinemanın icadında Filme alınan ilk hitabeleri ve yine kendilerine ait muhtelif t 9 ~ 
huna ithaf edilmek üze:-e ayın do- Vefat etmiştir. Cenaze merasimi DİKKAT: Cumartesi ve Pazardan başka her gün saat 12.30 da Cumartesi saat 11 de, Pazar 588 

kuzuncu Cuma günü Cuma nama- 10 Brincikônun Cumartesi günü da Dolmabahçe - İstanbul - İzmit ve ANKARA DA yapılan Törenlerin TAMAMI eıct 
- k Y i ·d ~ •• K ' ~ teriler zını mutca ıp en camı e !'~ev- saat 15 te St. JEAN CHRİSOS- ... A T A u R u·· n nutukları filmi ı?avet ucuz fiatlarla sıos 

ICıt okunacaktır. Arzu buyuran ze- TOME kilisesinde icra edilecektir. .... 
vatın teşrifleri rlca olunur. .. 

• 



= •·12-938 !'Ali i 

•• 
lngiltere 

• 
islim il eminden 

-ı-'AN 
Gündelik Gazete 

TAN'ı" hedere Haber· 
de, fikirde. hel'fetde 
temiz. dOrO.t. umlml 
elmatc. karlln g)zeteal 
elmıya plıfmektır. 

ABONE BEDELi 
'l'iUkJye Ecnebi -1400 Kr. 1 Sene 2800 Kr. 
750 ,. 6 Ay 1500 " 
400 • 3 Ay 800 " 
150 ,. 1 Ay 300 • 

amtetıeraraa posta ittihadına dahil 
0lnıı;ran memleketler için abone 
bedeli müddet sıraaiyle 30, 16, 9. 
3,S liradır. Abone bedeli peşindir: 
Adres detiştirmek ZS kuruştur. 
Cevap için mektuplar H 1nmıt
lu1t pul llAvesl lArımdtr. 

E~~~~ ~~~~~ J 
t.tekteplerde. 

Atatürk Köıesi 
iki ldlçllk y•vra, biri erkek biri 

.... İki ilk okul talebesi Tan'ın ka

lflerbıe vermekte oldula Atattlrkiin 

Ltlatt1ııo. almak here matbaamıza 
hldUer. Sninç lçinde7diler, he7eean 

ithıdeydiler. Bilyftk bir vuife göril

>.l'ln11f cibl ayni samanda ddcU idi-
'-: 

- Atatflrkfln btı.tfhıO. ne )'Bpa • 
~? 

- Suufumzda Atatflrk köpsl J"llP• 

"lız, oruım silslemek için abyona. 

- Bengi mekteptenslnlz? 

- Beyoflu on ftçtlnctl İtmet İn3-
'l ilk okulundan. 

- Size kim bu rakri Terdi? 
- Kimse vermedi. Sımfta kendi 

~'1liiıı- dft.Unddk:: Smıfunnm bir 

-::: k::r;~::!~::~rd! 
t'tır.kiye haritası uacalız, haritanın 
lıerine bayrağımızı koyacağız. Et-

"'1aı Atatürke ait fotoğrafiarl• siis

llr~eğiz. Haritanın •lhna da bir ma

'- tlzeıiııe Atatiirkiln büstilnil ko

~-tız. Bu köte her ıtln At•t6rke 
~ duyıuJarımızı ifadeye bir n
-.e olacaktır. 

bu ldlçtlklerln ıh yaprtn ba 
'-tıp hareketlerim bittin mektepler 
~t etmelidirler. Der mektepte bir 
~irk köteai, Tilrk çoeuimıun in
"""'P terbiyesini vermek bakımmdan 
'- 11'.lfieaair vasıta olur. 

* lencner Ye Yohud11er 
......___---~~~~~~~~ 

lbnan Amerlbıım eenap htlk6 -
'-etlerinde zenciler insanlık hakla -

~- mahramdurlu. Beyazlann 
:-"1111ıd...p otele giremezler. Beyaz-

'--- 7afadılı mahallelerde otura • 

::::· Be)"lldana •lndlldeıi trene 
._ eder. Beyularm lokantalann-

haaek J'iyemez, beyazların devam ;::eri berberlerde tıraş olamazlar. 

ı. eemiyettea. kovul.m111 birer kö-
llbt Japrlar. 

L. .. l>eaıokra.inin en Deri ılttiil mem 
~rengi uyahtır diye bir kısım 
~ yapılan ba mlOm mflnev
~~etikahlaruı ea büyük utıra • 

il lh.dl Almanyada YaJıadllere kar. ._:hi ıi7uetiıı takip edilmeie baş
~iuıı görUyonn. YaJıadiler Al • 
tQ laruı bulandufu sokaklarda ytl • 
.ı >'enü1eeek.ler; Almanlarm bulun • 

4-::..ı.r. lemtlercle yapyaımyacaklar, 
lbeJa: ll1arın gittiği lokantalarda ye
"'1 1i1enılyeeekler, ılnemaya gide· 
..._:~ek, otomobile binemiyecek, ve 

Yo kullanamıyacaklar. 

ı.._~Urkiye ne zencilere, ne de Ya • 
iti lere karp böyle bir ıiyuet ta-
11\i~ı~bıı~nü,, ne rengi, ne dini, ne de 
tö •Yetı için diğer insanlan hakir 
)-::enıittir. Amerikalılar bizim si
._ ere karp gösterditimiz kıardeş 
~ ~~e!e .lalll hayret ederler. Bu 
...... ;.~ "7tWGibtt .,. 111ana 
---- ............ 1 .... 

Niçin Korkar? 
... 

9 .. " UVut<rOKYANos 

• 
• RAZI ' ,,,U,,"426 "''" 

Nv,uı· : .. u.~6"\000 • 
~HUFUZ f'\lNTAK41t 

- İMP!RAT"ORL..UGUN MA\.. &.oiı-ME MİS 
"---------.. Mi'SELELeRL" 

lngiltere bütün dünyaya yayılan miiatemlekelerini oe Dominyonlarını korumalı için silahlanmıya oe lmoo.ılenmiH mecbur olmııatar. 
Yakantlaki harita lngilterenin dünyadaki mütemlekelerini ve iıgal ettiği .alaalan göatermektetlir 

1. ngiltere, kendi idaresi altın- ç u· • n k u· • : şark memleketlerinde llyuet, 
da Müslümanlann, kendine hlll phst ihtiraslara, Jca. 

kat'l1 isyan etmelerinden korkmak- kançlıklara, rekabetlere, öçlere, 
tadır. Bu yüzden lngilterenin A· ananelere ballıdır. Sonra liyue-
rap, Yahudi kavgası karşısında te- .. · l• l te .kanpnlanD en belllbaf11 emeli, 

n:ddütten kurtulamadığını gö~ l ngiliz mparator uğunun ~aı!:":~.= 
yoruz. lngilterenin idaresindeki l V ll U 
Müslüman~arın sayısı 130 milyon Muvasa a 1. o arı nemen nitatbiketmekblrhayllkolaydır. 
tutar. Bunların ,.alım 81 milyonu lngilterenin Is1lm Alemini dalı-
_ ...... .ı..ncuı ~~ .... ~--... ~ ..,_ "~.,·- .,- Tamaıııt:n M üslümarİ. mk wımuına imkb veren diler 
ce alemini andıran ve WA Sall- bir -- llOu.e ms•ls11"4r. Tal 
hattin Eyyubiler, Aslanyüreldi IU- Ülkelerinden Geçer mOalfbNnl•n blrl8flbecekf ... cll-
ıarlar, Haçlılar, devrini yaşatan l- nl ntlfm ile di1nyevl Ddf.clan top. 
lem içinde yine bir çöl isyanı baş- lıyacak bir makamın icadıdır. 

gösteriyor. Fakat bu defa, bu is- yazan: Kari Yon Wieganda Bu hareket muvaffak olursa, tn-
yan, lngiltere lehinde değil, aley- gtlterenin yalnız FWstinde delll, 
hindedir. ve bu hadise lngiltere- H~ast gazeteleri muhabiri Hindlstanda da, Ronıkonlda da, 
Din A vrupada ve Uzak Şarkta ka· 
r1§1klıklarla, Hindiatanda huzuıını• Ingiltere Mısırda 8 bin ile on Yefilgömlekllleri, kısa bir zaman daha bqb yerlerde tedafül 'ftd. 
toklarla karplaştığı ıırada tesadüf bin arasında asker ve 400 kadar ance, pmdiki Mwr hilkO.metl yet alan Ingilis emperyallmn bat-
ettiği için lngilterenin imparator- harp tayyaresi bulunduruyor. 1n - feahetmı,t.L tı ümrinde çok fena uıstı' eder. 
luğuııu müdafaa ifin.i mü§küllq- giltere dıpnda, onun en büyük ha- Yakın prkta !nglltere aJerhln- Fakat bu hareket te prklılara 
tlrmektedlr. va ttıerkezl Mısırdır. Bu da IngU- de Arap Ye lsllm cephesi vflcude mahsus bir takım rekabetleri mey-

Ingilterenin karşılaştığı tehll- terenin Mısıra verdiği önemi gös- getirmek davası, FilJstinde kopan dana vurmaktadır. Ingilterenin bu 
keh mıntakalar, Mısır, Filistin. 
Maverayi Erden, Ye Iraktan fima
ıt Hindistana uzanan cenah hattı. 
dll'. 

lngilterenfıı stratejlsf., kürel arz 
etrafında 18,000 mil uzanan~ 87 
memleket, dominyon, müstemle
ke, manda, himaye ve saire kaplı
yan bir imparatorluğun müdafaa 
icaplarına tabidir. Bu yüzden Lon
dra bir harbe girdiği . takdirde im
paratorluk hattının islim alemi 
mıntakalarmdan geçtiğini tanımak 

mecburiyetindedir. Iraktaki Mu-• 
suldan başlıyarak Filistindeki Hay
fada son bulan petrol borulan 
petrol yakan Ingiliz donanması 

için hayati bir kıymeti haizdir. 
Mısır, Maverayi Erden ve Fillit

tin, kahir Müslüman ekseriyetle
rfle Ingiliz imparatorluğunun ka· 

ra, deniz ve hava muvasala hatla

rına hakimdir. 
islim birliği vücude getirmek ve 

islim devletleri federasyonunu 
tahakkuk ettirmek için çalışan 
merkez ise Kahire ve Kahiredeki 
Camiulezherdir. islim &leminin 
Oxford veya Harvardı burasıdır. 

Camiulezherin her islim milletine 
mensup olan talebesi on binlere 

varıyor.~ 

M ısır ayni zamanda lngfliz im
paratorluğu müdafaa hat

tının en hayati, ve en fazla tehli
keye maruz kısmıdır. lngiltere, 
Mısırın müttefikidir ve Mısır -
lngiltere ittifak muahedesi, ayni 
amanda Ml8lna isti\JAJ lnt tam
makt.da 

termeğe kafidir. Arap - Yahudi kavguile hızlan. 
Mısırdaki müfrit milliyetçi Veft mışsa da bu davayı yavaşlatan &. makama göz dikenlerden birine 

çiler gün geçtikçe Ingiliz dilşma· miller de bulundutu için lngilte- müzaheret etmesi, onun bütün ü-
nı kesiliyorlar. GenÇ müslümanla. re hrudhneti bu vaziyetten istifa. mitlerini yıkmağa kilidir. 
rın vücude getirdiği teşkilat olan deyi ihmal etmektedir. Hillmet hareketini idare eden 

ı~•mı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•mı•ıııı••ım•uu•mı•ıııı;;I i Korku\lç Heyôlilar Sanmayın 1 

Eofll, rımaedar, laqülalar nfil, bir '• lotofralı '°'" 
~--halan: s.ı .. 6ir ,_,..., 

merkez ''Elezher,, mQeaesesi oldu
ğu için Mısır kralı Faruk hfllfe
te en kuvvetli namzet sayılabiltr. 
Hillietçilere göre Mısır, hillfetin 
stratejik merkezidir. Buradan ls
lim &leminin sağ cenahı Afganis
tan, Hindistan, Malaya ve Cavaya 
kadar uzanır. Sol cenahı ise şi

mali Afri.kaya, Bahriahmere, Ser 
mali, Habeşistan, Sudan, Senegam
biya, Sahrayikebir, Libya, Tunus, 
Cezayir ve Fası kucaklar. Ve bu 

kanadın uçlan Atlas Okyanusu ü
zerindeki Tanca, Ağadir, ve Mu-
gadora temas eder. 

B unların hepsi belki bir rü
yadır. Belki bu rüya yıllar-

ca tahakkuk etmiyecektir. Fakat 
bugünkü Filistin vakalan bu rü· 
yanın tahakkuk yoluna girmesi ih

timalinin kuvvetlendiğini gösteri
yor. 

BugQn her yerde Londra, Paris, 
Fas, Merake,, Tunus, Kahire, Şam, 
Kudüs ve Bağdatta herkes bu me
seleleri konuşuyor. 

Anlat,ıldığına göre Filistindeld 
ihtilali hızlandıran ve bu ihtilAl 
ateşini yaymak istiyen elemanlar 
var. Ingiltere istihbarat şebekf!Si
nin elinde vesaik varsa Ingiltere 

hükftmetinin bunlan ne§l'etme-
mekte hakkı vardır. Çf1nkü bu ele
-nlar A'91'1JPBC11Mhr, 

Gt:J/;?fJŞLEJ) 
Kanunda 
Müsavat 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 
İttanbul Valisi ite başlarken resmi 

dairelere bir tamim ıeçti. Bu tamim· 
de, buı ia)uslaım resmi dairelere 
prlp plıal nüfuz ve dostluklarından 
istifade ile kendilerine menfaat te
min etmelerini. imtiyazlı muamele 
ıörmelerinl menetti. Ayni zamanda 
kanun kaqwnda berkesin müsavi 
oldujuna bildirdi. 

* Kananda mtlaavat, het vatandapn 
en birinci hakkıdır. Vatanda§ kanun
da mlaavi olmazsa, mitletl.ı hakimi· 
7etl, medeni haklar bir k.li19den iba
ret dflsturlar olarak kalır. Demokra· 
linin lnldpf tarihi tetkik edilirse, 
insanlann her teYden Pvvet miist~ 
bit kralların keyfi idareforine, ikti
Urı elinde tutan zllınr~ hftkimiyet· 
lerbıin (oligarşilerin) imtiyazlı ha

reketlerine karp isyan ettiği ıörii· 
ltlr. 

lngDterecle 1688 - 89 lhtila11 Ta.: 
clor krallaruım, derebeyletjnln is
tibdadın• imtiyazlarına karşı yapıl· 
mıştı. İnrflterede demokras4 halkın 
hlldmiyetl lf asırlık bir m6cadele
den IODra burfinktl ~k.le gelmişfü·. 

Framada 1830, 1848, 1870 ihtilat .. 
leri mtıstebit kral idanlerini yıkıp. 
vatandaşlara hür ve mW;a,i. Jıaklar 
ftl'ell Cilmhariyetler kurmnk ıaye
slyle yapılmıştır. BOti\n milletlerin 
tarihinde halk isyanları. daima ba 
istibdat idarelerine keyfi zulüm ve 
pddete brp yapılmıf, halk kanan 
brpamda mtlaal'l haklar elde etmek 
l~ln bmnl dikmekten teldnmemit
tlr. 

lfa1laa ltlkhnlyetlnl kefalet aiti-
• alan ea bflytlk kuvvet kanmıdw. 
Kaaanluı yapan mDlet meelialerl, 
kanaalan tatbik eden dnlot, ha hA
ldmlyetln en btiytlk hekçilcrldirler. 
Eter bir memlekette kanun keyfi i
darelere \'Utta olana, imtiyHli fert
ı.. .___ fevklaıle keıuillerlne 

...,_ temt.t.. ... larlana, hilni· 
Jet " ümoknsbala da7andıiı en 
~ temel 71kwlm11 olar. 

* Atatftrk rejlminla en eaah lfl, 
saltanat hlldmiyetlnl yıkı'Pt hlkimi· 
:reti millete vermealcllr. OıimllDh ta
rihinde iki. defa kuralup, lld d~la 
Jllldlph tlfllrll8yle dalıtılan meells
ler, ba lıılkhniyetl h•Ika ftrmemö: 
için abnan tedbirlerclt AtatOrk, ba 
blkimlyeti eTYell .... teıkiUt ka· 
aanile, Millet Meclisiyle emniyet aJ.. 
tına almıı, devleti ve icr.ı kuvvetle-. 
rlnl bu hAldmlyettn mahnfuasına 

memur etmlftlr. Buı fertlerin phst 
dostluklanndan veya me~id nOfuzla
nndan istifade ederek vat•ndaşlar 
arumda imtiyazlı bir smd meydana 
geürmesi, bir ol.iııaqi idaresinia 
meydana ıelmesine sebf!p olur iri, 
Kemalizmin ruhiyle taban tabana 
zıttır. 

Balk, mnmnun menfaatini koru
mak için yapılan kananların, imti
yazlı fertler karşısında sakit kaldığı. 
ııı anladıtı lffhı, devlete, rejime beıt
ledlil itimadı kaybeder. Cebir ve 
şiddetle halla susturmak mümkDn
dUr. Fakat halk, sustuğn ııUn, mut
lakıyeder, cebir ve tiddet konuşur. 
Matlakıyetlerln Kir t&Mtni duydutu
mm uman, Atatilrk'On en bflyük 
mlrumı kendisiyle beraber ~mmüı 
oluraL 

t.tanbal nllslnln imtiyazlı fertlrı 
re kup aldıtı bu tedbir. mlnnın itl
b•rile ~k mUhlmdlr. Halk, kananla
nn her ferde karp mil.Yvi sUHtte 
tatbik edildltlnl, hiç hır cUnnfln ee
AllZ kalm•dıtını cördi\l~ siln. ka
nuna olan itimadı kuvvetlenir. Hal· 
kın 'ltenlmseditl ve tnımdı~ı bir re
jim de, en satlam temel llzerin~ ka
ralm11f demektir. 

SILIFKEDE: 

HükGmet Konağının 
Yanması Davası 

Silifke, <TAN) - Evvelce yanm.ıı 
olan Silifke hük1imet konağı hakkın
daki tahkikat adliyeye intikal etmif 
tir. Şüphe üzerine tevkif ve bilaha
re kefaletle tahliye olunan maliye 
odacısı Mehmetle kardeşı maliye ka
tibi Hasan Kölgelinin muhakemesi· 
ne başlanılmıştır. Şahitlerin celbi ve 
başka yere gidenlerin istinabe sure
tlle ifadeleri alınması için muhake
me tallt ohmmUflm. 
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p u~ OKUYUCU 
MEKTUPLARI llEKONOMI] 

1 ---------------------------------------------· Fabrikatörler Toplanddar 

Kalif orniyada Yeni Bir Spor 
Şirketi Hayriyeden 

Bir Dilek 
Bolul~lnde oturan bir okuyucumuz, 

H. GDney lmzulyle gllnderdlOI bir mek
tupta ıunları yazıyor: 

• • 
Pamuk .Mensucatı lçın 

. t . . .. , ... , . 

"Aşağıdaki satırlar 'O'skQdard11n Çen
gelk6yQne ~adar olan mmtakadakl hal
km Şirketi Hayrlyeden şlkAyetl ve ıslahı 
çarelerinin dilşünillmesi dileğidir: 

1 - Sabahlan KISprllden 7,45 te Bota
za hareket eden ve 30 No. lu seft'rl yapan 
ufak vapur Kabataş ve Kandilli llseleri
le Kolej talebelerini ta11r. Bu vapurda 
erkek ve kız talebeler sıkışık halde, g6-
ll.1s gi5ğ0sedlr. ÇOnkQ vapur hııddi istia
bislni taşırmıştır. 

2 - Sonbahar tarifesinde akşamlan 

Gümrüklerde Himaye 
Usulü Konması İstendi 

""d faa et· Pamuk mensucat imalathane ve nin muvafık olacağını mu a 
fabrika sahipleri dün sanayi birliğin- miclerdir. Birlik dünkü görüşmele-

'S ~1 f e ar· de bir içtima yapmışlardır. Toplan· ri bir raporla Iktısat Vekcue ın 
tıda pamuklu mensucatın geniş öl- zedecektir. 

çüde Almanya ve Italyadan ithal e- Oda Meclisi d Toplandı 
dilmekte olması ve bunun ithalat e asi 
serbestisinden ileri geldiği söylen- Dün ticaret odası umumi mec de 
miş, ve kendilerinin çok mutazarrır de bir toplantı yapmış, ruzna:ı • 
olduları iddia olunmuştur. Sanayi yazılı maddelerin hepsi kabul f tı 

.. k'" ve a 
birliği, fabrikatörlerin bütun iddia- miştir. Ul~ Onder Ata~uı: un elda 
tarını dinlemiş ve tesbit etmiştır. ı miınasebetıle odadan hükumete ç n. 
Fabrikatörler bu arada pamuk ipliği- len telgraflara gelen cevaplar oku • 

Od zah · borsası nin güçlükle tedarik edilebildiğini muştur. anın ve ıre aSlt 
• nm bütçesinde münakale yapılm ~ 

ltalilomiyada ıuya atlarken ok atan . Amerilran iızı 

Ki5prilden 17 ,23 te hareket eden vapur 
kış tarifesinde 17 ,15 te 134 No. lu seferi 
yapmakta, buna da ancak Emlni5nQ ve 
Sirkeci mıntakalanndakl deValr memur
ları yetişebilmektedir. Bu postanın !7,30 
da hareket ettirilmesi Qmit edilirken da
ha geri alınması Beylerbeyi ve Çengel
kiSy yolcularını irlkls:wra uğratmıştır. 
Bundan sonra 148 No. lu ııeferi yap11r ve 
18,05 de hareket eden vapurun halt pek 
fecidir. Oturacak yer değil, ayakta dura
cak yer yoktur. Bu hali Şirketi Hayriye 
dQşünmese· bile halkrn selAmeti idn Li
man idaresi glSrmelldlr. Gerek bu posta
larda ve ıereae sisli havalarda nalk. is
tirahatini unutarak haddi istiablsinden 
fazla yolcu alan vapurların tehlikesini 
dilşQnmektedir. Tedbir almak için kaza
nm vulruunu beklemek dofru mudur? 
Talebenin ve devlet memurlarının taşındı
tı bu postaların bir intizama kon:Jlması 
n murakabe altında buhındunılmım hu
susunun temini için alAkadıırlann na.za
n dikkaUni çelmenizi rica edertm.,, 

\'e ayni zamanda pahalıya alındıgmı h 1 d k" d b 1 aldıkları uc-
A • • • • • • .an ar a ı o a aşı arın _ ~,.. 

da ilave etmışlerdır. Sanayı bırlıgın- ret hakkında müzakerelerin gelec<>'"' 

ce kendilerinden istenilen mütalea - içtjmaa bırakılması, borsa l~bo~ 
lar arasında fabrikatörler, pamuk varında diğer borsalardan gond 
mensucatı için hükumetin gümrük - cek unların tahlili için bir lira borsa 
Lerde bir himaye usulü ihdas etmesi.- ücreti alınması kararlaştınlın.ıştır· 

Awupada kıl ıporlarma f>aflcmdığı fU günlerde bir hedefe oku ucıbet ettinneıi eıcuına dayanıyor. 
Kaliforni114nın ılık sulcınftda yüzme !/4T1flcın 1'e di- Suya cıtlarketa okla hedefi bulmak pek mtl§kül ol-
ğer m .sporlanft4 de1'Gm edilmektedir. 

Amerikalılar bu tne11ıim Sleııi bW ole atma m1lıcı- duğu içiA bt& tniaabclkcıt1cı girenler hem fevkaldde 

baka.n icat etmiflerdir. B• mtlıcıbaka, nıya cınza,. dtlzgi.tl alıva hem de nifcmcılcır cırcuıftdan •e~ 
bir yüzüciinün ufki t.HUiyette ilen elindeki 1ICISI ile mektedir. ' iÇ PiYASALARDA : SERGiLER: 

1940 Olimpiyatlan Dünya Kayak 
Şampiyonası 

rini Polonyaya göndereceklerdir. 
Polonyalılar kendi memleketlerin 

de yapılacak müsabakalarda behe
mehal bir kaç şerefli derece almak 
üzere gayret ediyorlar. İsveçten, 
Norveçten ve İsviçreden getirttı"k
leri idmancılarla p.mpiyonlarmı 

§iındiden idmanlara başlatmışlar
dır. İştirak edeceklerin bu s~neki 
hazırlıklanm tetkik eden mütehas
sıslar 1939 senesi rekorlannın diğer 
senelerden daha müsait olacağını 

tahmin etmektedirler. 

Sarı Mısır 
Fiatı Gittikçe 

El Tezgahları 
Sergisi Bu 

Hintli Spor~ulan İtiyatlanna Göre 
Ağırlamak için Hazırlık Yapılıyor --0--

Müsabakalar Zakopane 

Yükseliyor Ay Açılacak 
San mısır günden güne pahalı- El tezgahlan kongre ve sergi.il bll 

laşmap başlamıştır. Bu sene Ban - ı.aym sonuna doğru Ankara~& -~ 
dırma ve Karabigada mısır rekoltesi caktır. lktısat Vekaleti, ~tr 
geçen seneye nazaran yüzde elli nis- ki dokuma imalathan~lerme bit et 
betinde az olduğu için bu mıntaka- mim göndererek her müesse~ :
nın mısırları piyasaya az getirjhnek- nevi dokumadan birer metrelik Alete 
tedir. Adapazarı sulak bir mıntaka ve kumaş dokutarak acele V~ tiD 
olduğundan buranın mahsulü geçen göndemesini bildirmiştir. Vekil~ 
seneden biraz fazladır. Bununla be- siparişi hazırlarunak.~adır .. Bu. E\'
raber Karadeniz sahil mıntakasının sonunda Ankaraya gondenlektir·ıla • 
mahsulü az olduğu için üç günden- velce ticaret odasında doku~8~....ıu
beri Karadeniz limanlarına mısır ıtön nn_ vantıklan t~ntıda .. ~~~ 

- --
Kasabas1nda Yapılacak 
Beynelmilel Söiy FederUTonu 939 

dünya şampiyonastnın tertibini Po
lonyalılara verdi. Polonyalılar bun
dan evvel 1929 senesinin loş sporla
nnı da Üzerlerine almışlar ve mu
vaffakıyetle başarmıflardır. 

Beyneimilel Federasyonun bu se-

Bu Haftaki Maçlar 

&-w. ı.-- :~....::.-.-. _,,_ ___ .. laalivat.l 

geçen Polonya idarecileri m!isabaka 
mahalil olarak Zakopane'ı seçmişler 
dir. Kasabanın dört tarafını çevreli-

10-12-1938 Cumartesi günü 
):&pılacak maçlar. 

ı:seaen rerblyesi ıstanbw :ı:sölgesl .,.,.... ftlYt:f.""Y m-u<-n<>.;..;- -urı::f"\iitiı\'...,.., .. .,._ --·· ,_., 
cn:rırm .. .n. • o ul • t'tnuı J\.• 

Futbol Ajanlığından: mısırlardan Adapazan mallan nelere göre dokuma mam a Jl(>k· 
~20 _ 4,25 kuruşa ve Bandırma litelerini yükse~tmek ve e':"el:eldeD 
mallan 4

1
35 _ 4,39 kuruşa fırlamış- san işli mamulat~ da yenıde baJ8l" 

geçirilmesi suretıle ıslahını ·...tJI 

Taksim Stadı: 
Galatasaray - Beşiktaş B takım

lan saat 14,30 hakem Nuri Bosut. 
Beşiktaş Stadı: 

tır. mak için bütün tezgahlar faalir·-
Arpa Fiyatlan da Arffı geçmişlerdir. 

~ 
Berfua orurapiY9fan"'1ı Hint hokq talnmı lımanarlten 

• 
Hindi aqin:il..-in •~inçlm 

Fbıllndlyada tertip olunacak 1940 getirdikleri suyu içerler, geçen sene 
Olimpiyatlanna Berlindeki gibi bir higlltereye seyahat eden bir Raca
Hint hokey takımının iftirak edece.- nın maiyeti için bir vapur dolusu da 
li tahakkuk etmiştir. Hokeyct. çak macanalarla su getirttij'i hatırlarda
kuvvetll olan Hintliler yine ayakla- dır. Bu noktalan dikkate alan Fin
lan çıplak olarak oynamaktadırlar. llndiyalılar otellerinde, şeh'lrlt>rinde 

!stanbulspor - Beykoz B bkım
lan saat 14,30 Hakem Necdet Ge
zen. 

Fenerbahçe Stadı: 
Fenerbahçe - Hilal B takımlan 

saat 14,30 Hakem Halid Özbaykal. 
11-12-1938 Pazar günü 

yapılacak maçlar. 
Taksim Stadı: 
Galatasaray - Topkapı A tııkım

, lan saat 13 Hakem Adnan Akın yan 
hakemleri Halid Özbaykal ve Sala
hattin Ö:ıı:baykal. 

Beykoz - Vefa A takımlan saat 

Anadoludan getirilmekte olan ar
paların miktarı az olduğu için fiyat
larda hafif bir yükseklik olmuştur. 
Kış dolayısile yolların kapanmak iıiı
kanı mevcut olduğundan arpanın da
ha fazla yükselmesi muhtemeldır. 
Münakalatın gevşemesi fiyatlara te
sirini göstermektedir. Dünkü satış
larda fiyat 4,09 kuruş olmuştur. 

Dün Şehrimiz' Gelen 
Mallar 

Nevyork Sercıtstne 
Hazırhk 

Nevyork sergisi için Türk paV1: 
larında teşhir edilecek eşya ve -munelerin hazırlanması devaın 

mektedir. Serginin dahill pllnlarıo' 
-ınuıa' 

göre yerleştirilecek eşya ve nu serİ' 
lerin yerleri tesbit olunacaktır. t 
heyetimiz, eşyalarla birlikte pb' 
içinde şehrimizden Nevyorka }latr 

ket edecektir. Berlin_ Olim.piyadında Hint ~- H1ntU mnstn misafirleri itiyatlannı 
aımuı gosterdıği varlık Hint zengin boııanamaJt prti le ağırlamak imkan 
lerine bu seferki olimpiyada gelmek lannı ara-+·- yl 
..... b- ük b' k ,--..yor ar. 

• 14,45 Hakem İzzet Muhittin Apak. 
Yan hakemleri Şevki Çanka ve Be
kir. 

Dün şehrimize 160 bin kilo buğ -
day, 105 bin kilo arpa, 60 bin kilo 
çavdar, iki bin kilo tiftik, 31 bin ki
lo Anadolu yapağısı getirilmiştir. iHRACAT :· 

-ırlD uy ır şev vennl§tir. Ser- Diler taraftan olimpiyat terlip he 
Beşiktaş Stadı: • 

Sert buğdaylar 5 - 5,05, yumuşak
lar 5,12 - 5,35, kızılcalar 5,10 -
5,31 kuruştan satılmıştır. Susamı.ar 
17,20 - 18,30, içceviz 45 - 51, ıç
fındık ise 74 - 77 kuruş arasında 

BerlinJe Hint ta"1nınm 
galibiyetini •eyreJen zengin 

Racalcmlan biri 

vetlerile herkesi şaşırtan Racalardan 

bir kaçının maiyetleriyle kalabalık 

kafileler halinde Finlandiyaya ge

lecekleri anlaşılıyor. 

Finlandiya lokantacılan şimdiden 

hazırlıklarına başlamışlardır. Hintli 

ler keçi sütünden başka süt içmedik
Lerinden tedarikler ona göre yapılı
yormu~. 

A vrupaya seyahat eden zengin Ra 
calann bazılan yalnız Hindistandan 

Yeti de ıelecek Hintli sporcuların 
Yemek, içmek hususunda · mfü•küla
ta maruz kalmaınalan için tedbirler 
dÜfünmektedtr. 

Hilal - Süleymaniye A takımla

n Saat 13 Hakem Şazi Tezcan. Yan 
hakemleri Halid Uzer V'? Neşet. 

İ verilmiştir. 
Beşiktaf - stanbulspor A tainm-

1 il I' lan saat 14,45 Hakem Tank Öze- • Tiftik ve Yapall ng +.re Aiır Sıklet Küriik etnnpİyon Polonya 
c ~ r-·- rengin. Yan hakemleri Fikret Kay- Tiftik ve yapak piyasalarında htç 
yG1Bplyoaa11 mmabalıalannq #tazırlamyar ral ve Ziya Kuyumlu. bir tebeddül olmamıştır. iki günden-

~ti~·r pınpiyon Lev Harvey genç " k Tatras dağlan kayak Fenerbahçe Stadı: beri tiftik muamelesiz geçmişse de 
rakibıne karşı ortaya koyduıtu ünva yen yükse · licf Altınordu - Bo""aziç.ı" A tak•mlan yapaklar için Sovyet Rusya alıcıları nını şerefli bir IUft"~ sporlanna çok elverış ır. s 

•...r muhafaza e- saat 11 Hakem Rıfkı A.1<sav. alakalı firmalarla temaslarına devam 
derek İngiltere fa!Dpiyonluğu keme K.ıf •totlı : • Beylerbeyi - Anadolu A takım- etmekte ve pazarlıklar yapmakta • 
rini hak etmiştir. lan saat 13 Hakem Halid Galip Ez- dırlar. Sovyetler Anadolu yapakla • 

TAN - Maltlmdur lrl, Lord Lona Polonya organizasyon heyeti mu- - nndan büyük bir parti mal mübayaa 
dal 'boksta her sınıf içlıı murassa bl- kavemet yanşlannm biteceği yerde gu~üleymaniye Stadı: edecekleri anlaşılmaktadır. 
ı:r kemer. yaptımu§tır. O kemerler yeni bir stat kurmaktadırlar. Yeni Karagümrük _ Feneryılmaz B. * Jkıtsat Vek;leti teşkilatlarıdır -
bır pmpıyonun iinvaııını üç kere stat 30 000 kişi alabilecektir. İçinde takınılan saat 9 Hakem Şevkı Çan- ma müdürü Servet şehrimize gelmiş 
galip olarak muhafaza ettiği tak- h ~ 1 ha ka ve Vekaletin lüzum gösterdiği ba -
dirde malı olur Kemerin beh ri er lü yardım pavyon an, - · kikl baş 
8 000 lira kı ~indedi e kemlerln istirahat yerleri, doktor- Anadoluhisar - Galatagençler B zı iktısadi mahafilde tet ere · 

' yme r- lann 111rgı mahalleri ve seyircilerin takınılan saat 11 Hakem Fahrettin lamıştır. 
bütiin lhtiyaçlanna cevap verecek Somer. * Toprak mahsulleri ofisi bu a-

ltlyan Nazırı lerlln teferruat mevcut olacaktır. Anadoluhisar - FenPryıhn87. A yın ortalarına doğru tamamen .A~ka-
Olimpiyat Stadyomunu Muka'V'elnet yanşlannın m1ıvasa- takımları saat 12,45 Hakem Feridun raya nakledilecektir. Şehrımızde 

Gezdi 1 lat noktasında olacak stadın içinde Kılıç. yalnız Istanbul şubesi kalacaktır. 
Berlin, 7 (A.A) - İtalyan korpo- atlaY'f tepeleri bulunmaktadır. Sta- Kasımpaşa - Galatagcnç1r.ı- A Ankarada hazırlanan binanın tefri-

rasyonlar nazın, yanında maiyeti dın yeri leyir noktasından fevkala- takımlan saat 14,30 Hakem Eşref şatı da yapılmıştır. 
erkanı ve İtalyan sefiri olduğu bal- de iyi oldulu gibi Skiy tekniği bakı,. Mutlu. 
de, dün sabah Berlin Olmpiyat stad mından da çok muvafıktır. Yunanh Boksör Avrupa 
yomunu ziyaret etmiş ve burada. Al 1 K~ millet ııirecek? 1944 Ollmplyatlarına Şampiyonu 
man spor teşkil.Atı şefi Baron Tcham 1 Detrolt Teklif Edilecek Birltaç senedenberi Fransada dö-
mer tarafından kabul edilmişlerdir. Şimdiden on altı milletin iştiraki Nevyork• 7 (A.A) _ Amerika O- vüşen Yunanlı boksör Kıristoforıdis 
Baron Tchammer, nazır §erefine Al- muhakkaktır. Bazı milletler müsaba Umpiyat komitesi, 1944 Olimpıyat- Alman rakibini mağlUp ettiğinden 
man spor evinde bir çay ziyafeti ka mahallinde idman etmek üzere lan için merkez olarak Detroit şeh- Avnıpa Boks Federasyonlarınca 
vermi1tir. ba aydan itibaren kayakçı bflleJ. rin.l teklif edecektir. p.mpiyonluğu tasdik edilmişti!. 

Oç Bin Çuval SusCIJll 
ihraç Edildi 

Sovyet Rusya hesabına on gtllY 
denberi piyasalarımızdan topl~ 
i.iç bin çuval kadar Alanya, Fetb1i,
Köyceğiz, Anamur, Fenike mınta il!t' 
tarının susamları evvelki gün Y ıtf 
lenerek ihraç edilmiştir. sovyetd"' 
geçen sene olduğu gibi bu s~neard• 
hi piyasalarımızdan fazla mıkt ttr' 
susam satın alacakalrdır. Bu sus;0~ 
lar ikinci kalite olmakla be~aber dıf• 
vctler için tercih edilen bır mal ,,, 
· ta Sovyetler piyasamızdan ayrıca 
han da mübayaa etmektedirler. 

KAYSERIDE: 

Pastırma lmalatha• 
neleri lslah Ediliyot 

• bit 
Kayseri, (TAN) - Burada asrı .

1 
.. 

mezbaha inşası nihayet ihale ed~ 
mıştır. Mezbahada soğuk hava te~ t1" 
tı da bulunacak, ayni zamanda eı.r 
ni pastırma ve sucuk imalathaJle 
ri yapılacaktır. . _ıft4J 

ünümüzdeki pastırma mevsıTJP ti" 
kadar mezbaha ve imalathaneıerl(Bf 
mamen ikmal edilecek ve herkes ~ 
serinin pastırma ve suçuklarıııı 
bir itimatla yiyebilecektir. 
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Vatandaşla Mülakat 
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yeni vali ve belediye reisi dok- 'L.la l~, _ "en ı· T 7a ıı·den lanız şu sokağın vaziyetine! Bir gı-
tor Lutfi Kırdann gelişile r:l ~ #(_ ,l ~ V ~ da maddesi satılan yer böyle mi ol-

beraber İstanbul halkında da his- malı? Balığın buralarda bu vazi-
3edilir bir hareket başladı. Her yer yetle satıldığını görenler im.kan 

de konuşulan birinci plandaki mev ls te d . , _ l · · A k yok yemek istemezler amma ne ya-
ıu ~ehir işleridir. Halk sanki, her- lK er ın l ç l parsın bu da bir ihtiyaç. Yeni vali-
~angi bir tesirden kurtulmuş da den benim de ricam balık satışla-
ozlediği ferahlığa kavuşmuş hal- ~ l ı •ı •kt A l rm.ı sıhhi kayıtlar altına alınalı, ve 
de, en samimi duygularını yeni va- l\ı. a p l l e n atıyor Balıkpazarı şu ufunetli yerden kal 
~ \>e belediye reisinden bekledik- dınlınalı. 
erini anlatacak bir muhatap an- _ Altı sene --------. 

Yor. Anlatınca da istediği yan ya- , evvel çarşının 
rıya yerine getirilmiş, bir insan şu kapısından 
hUZurile seviniyor. bir taş düştü. Ta 

Mısır çarşısın-. 
da hırdavatçı 

Biz İstanbul halkının müşte- mir edilecek de- Hafız Rüştü : 
~dertleri ve arzularını ayrı ay- diler. o zaman --------
l"ı vali ve belediye reisine duyur- kapıda iskeleler kuruldu. Bu iske-
tnalannın müşküllüğünü düşüne- le altı senedenberi böyle duru -
tek bir imkan zemini hatırladık. yor. Nerdey~e çürüyecek. Gelen 
:M:ünhasıran bu iş için vazifelen - seyyahlar kapıda bir defa durak -
dirdiğimiz bir muharririmiz semt lar bize tehlike yok mu, geçelim 
semt her meslek ve sanat erbabi- mi diye sorarlar. Kapının üzerin-
le temas ederek yeni validen iste- deki bu ağaçtan heyüla çok çirkin 
diklerini tesbit etmektedir: bir manzara verdiği gibi içeriye 

A.snıa al tında 
kuru yemişçi 
Osmanla kom
~su Şekerci 

!hmet, kun
dlll:'acı Feyzul
lah. 

- Eminönü, güneş girmesine mani oluyor. Ge-
Bahçekapı, As - çen sene yıkılması için bir istida 
maaltı ile Balık- verdik. Polis bize, bir daha böyle 
pazarndaki yüz- bir müracaatt:ı bulunmamamızı ten 
lerce esnafın en bih etti. Yeni vali ve belediye re-
belli başlı dert - isim.iz altı senedenberi lüzumsuz ye 
leri ve adeta Vali ve Beled;ye Reisimiz, dün otomobilcilerin re duran bu iskeleyi yıktırırsa çar 
müşterek bir ıs- dertlerini dinliyor şı esnafının hayır duasmı alır. 
tıraplan vardır. ~ - Bütüp piya-. ------..1 İcar ve isticar Mobilyeci Kc· sa saat yedide 

ltıeselesL Esnaf hayat ucuzluğuna , nan Demir : kapandığı halde 
't'e Şehircilik bakımından çarşıla -

- - çarşı saat 6 da l"ııı daha cazip ve bedii bir şekil al-
kapanmıya mecbur tutulmuştur. Ev 

l:llasınm düğüın noktasını bu me-
velce belediyeye müracaat ettik. Seltde görüyor. 
Böyle olacak, dediler. Bu yüzden 

Dükkan kiralannın takdiri mal 
ah birçok zarar:ı uğrıyoruz. 8 ibinin insafına bağlı kaldıkça 
~h - Pazarlıksız 1 ~ irde istenilen hayat ucuzluğu 
te · satış mecburiye- Paşa hah çe de tnın edilemez. Ve hele dükkanla-
rın cazip vitrinlerle süslenmesi, gı- ti bizi çok şa - Tu ha fi y e c i ( 
da d şırttı. Eşya üze-ına delerinin camekanlar içine R fk 
al rindeki etiket - ı ı : ınnıası ve daha buna benzer bir 
Çok tesisatı yapılamaz. Bu dükkan
~ar yüz sene evvl nasılsa bugün de 
0 Yledir, yarın da böyle kalacaklar
dır. Çünkü biz gelecek sene bu dük 
k• . 

an kırasının artırılmıyacağından 
~~elimizde kalacağından emin de
giliz. Malsahibi dükkanlara hiçbir 
,,eni tesi<0tla kendt';.foi mükellef 
tutmaz. Biz de yaptığımız ufak te

Vali ve Belediye Reisimiz, dün Vilayetteki 

makamlarından ~ıkarlaTken 

ler günü günü-
nü tutmuyor. Hatta bazı esnaf sa
atte bir etiket değiştiriyor. Kanu -
nun tam surette tatbiki için fiyat
lar esaslı surette kontrol edilme
li ve tam bir istikrar temin edil -
melidir. Bugünkü hal açık söyle
mek lazım gelirse her zaman alı
cının aleyhinedir. 

fek tesisatın fiyatını satacağımız r-
eşyaya bindiririz. Bu dükkanlan 1 

&üze! vitrinlerle süslemek şu çürü
tnüş saçaklan yenilemek çarşıyı 
t>erişan halden kurtarmak çok ko
lay. Biz de üç beş ay evvel 
ll'ıasraf ederek yaptırdığımız 
~§Yayı sökemeyiz tabii. He -
e birkaç dükkanın yıkılması lü
zumu hasıl oldu mu bütün çarı::ı k .. k ~ )'" 
1 
° u~den sarsılır. Bir panik baş -

Liitfi Kırdarın Teftişleri 

;r, kıralar alabildiğine yükselir. 
U hal karşısında nasıl ucuz mal 

Stltalun ve nasıl çarşının güzelleş
~esine hizmet edelim? Bu bütün 

esnafın büyük derdidir. Yeni vali 
't'e belediye reisinden beklediğimiz 
~alsahipleri dükkanlarında şehri~ 
gijzelliğini de göz önünde tutarak 
esaslı bir yenilik vücude etirmeğe 
ll'ıecbur tutulmalı ve sonra semt 
~~rnt dükkanlann icar bedellerinin 
ır nisbet dahilinde artması veva 

az 1 -~ tnası belediye tarafından te -
ll'ıın edilmelı. 
l - Bir defa ba 
ıkçı esnafına av 

l'll • 
an yer çok ~a-

lla. Berkes bu -

Balık pazarın
da balıkçı Ali 

~aya kadar gelemiyor. Sonra İs -
;nbulda hiçbir yer kalmamış gibi 
8lıkpazan yük arabalarının du -

~ak Yeri olmuştur. Bir taraftan ha-
lk kokusu, bir taraftan araba hay
~~nlarının pisliği pazarı çok iğren
f ltici bir koku ile kaplıyor. Bir de-

h
a Uğrıyan ikinci defa uğramıya tö 
e n~l • bo .... -uıyor. Balık satışı hemen başı-

){• ş bırakılmış gibidir. Biz bu dük-
~nlara kira veriyor, devlete ver

(Başı 1 incide) 
ğaltılarak işlere tam bir sürat veril
diğini görmüş ve menuniyetini be
yan etmiştir. Filhakika Eminönü ci
varındaki faaliyetin ve amele mikta
nnın çoğaltılması neticesi olarak bir 
gün içinde gerek Balıkpazarı cadde
sinin her iki tarafında, gerekse Ye
ni cami kemerinin önündeki ada üze
rinde bir çok binaların yıkılma işle
ri itmam edilmiştir. 

Beyazıtta 
Lutfi Kırdar Eminönünden ayn1 -

dıktan sonra yine heyeti fenniye mü
dürile beraber Beyazıda 'gitmiş, ora
da da meydanın vaz'yetini gözd~u 

geçirmiş, bir akşam evvel şehir mü
tehassısı Prosttan, meydanın ge -
nişletilmesi hakkında aldığl izahat 
üzerine, yıkılması icap eden binaıa
rı tesbit ettirmiş ve bu hususta heye
ti fenniye müdürüne. derhal tatbik e
dilmek üzere direktifler vermiştir. 

Lutfi K1rdarın verdiği direktiflere 
göre Beyazıt :ı;neydanının sol tara -
fında ve Inkılap müzesinin ön cep -
hesini kapayan dükkanlar, derhal is
timlak edilerek yıkılacak ve bu dük
kanların yerile Inkılap müzesinin ö
nünden geçen sokak asfalta tahvil e
dilecektir. 

Bu suretle genişletilecek olan mey 
dan için Prost, süratle bir p1an ya
pacak ve bu plan hemen tatbik edi
lecektir. 

Belediyede 
gı .. .. 
d 0 duyoruz. Sattığım1z balıklar - Vali ve belediye reisi Liıtri Klr-
b~ıı rnesulüz. Halbuki işte şurada dar mesai saatinden evvel bu teftiş
tı.ırçok da seyyar satıcı var. Onla - leri bitirdikten sonra bir aralık ta 
l n Yerleri belli olmadığı için balık- Inkılap müzesini gezmiş ve saat io
tarı muayene edilmez. Şimdi bu- kuzda belediyeye gelmiştir. Orada 
acta .. . .. 

:l · az sonra otekı semtte ... Ote- henüz vazifelerine başlamış olan yol-
I en beriden bayat balıklan top - lar müdürü Galip, imar müdürü Zi
b~rlar, ncuz:ı satarlar. Bu yüzden ya ve şehir mütehassısı Prostu nez-
~de birçok zarara uğrarız. dine çağırarak şehrin umumi planı 
1 ~1-::----1 -Bir çift söz ve yol inşaatı hakkında yeniden bak il ka lc ~ yf' de benim var. zı izahat istemiş ve nazım plan üze

a l' 1 ş a u bir Balıkpazan bu - rinde etütleri bitmiş olan cadde ve 
tlıiişt . ı gün elli sene ev-·· sokakların derhal tevsii işine başlan 

· Crt : velkinden daha masını ve bunun için de, lazım ge--
~ k çok perişandır. len istimlak işlerine tam bir hu ve-

a ınız şu dukkanlarm haline. Ba- rilmesi etrafında alakadarlara direk-

tifler vermiştir. 

Vilayette 
L-Q.tfi Kırdar bu temaslarını bitir-

dikten sonra vilayete giderek bir 
müddet te vilayet işlerile meşgul ol
muş, işlerin cereyanı hakkında mu
avin Hüdai Karatabandan izahat al-
mıştır. 

Liıtfi Kırdar vilayette, bir aralık 
ta, Polonya Hariciye Vekaletine men 
sup ve sureti mahsusada şehrimize 

gönderilmiş bulunan bir memuru 
nezdine kabul ederek kendisile gö -
rüşmüştür. 

Haber aldığımıza göre Lfıtfi Kır
dar Polonya hariciyesine mensup o
lan bu zatla, münhasıran Polonez ltö
yü arazisi ve bu köyyde oturan Polo
nezlerin hakkı mülkiyetleri etrafın -
da görüşmüştür. 

Temizlik i~lerine dair 
sorgulaT 

Lutfi Kırdar, öğleden sonra tek -
rar belediye dairesine gitmiş ve şeh
rin temizlik işlerile meşgul olmuş

tur. Bu cümleden olarak temizlik iş
leri müdürünü nezdine celbederelr. 
bir gün evvel sorup ta cevabını ala
madığı sorguları tekrarlamış, temiz
lik amelesin!n mikdarını, çöp kam • 
yonları, otomobil ve arabalaril~ bun
ların tarzı mesaileri etrafında ma -
lUmat almıştır. Belediye reisimiz ay
nca sıhhiye müdürünü de nezdiı1e 

çağırtarak şehrin temizliği hakkınıia 

onun da fikrini sormuştur. Lutfi Kır 
dar, sıhhiye müdürünün bu hususta 
verdiği bazı malıimatı faydalı gör
müş ve sıhhiye müdürlüğü kadrosun
da bulunan doktor Remzi ile temiz-
lik işleri müdürünün, şehrin temiz -
liği hususunda tevhidi mesai etmele
rini münasip görmüş; her ikisine de 
icap eden direktifleri vermiştir. 

Lutfi Krdar, geç vakte kadar bele
diyede meşgul olduktan sonra par
tiye gitmiş, gece de parti işlerile me7 
gul olmuştur. 

Yeni belediye Teia muavini 
geldi 

Belediye reis muavinlerinden Ek-

remin yerine tayın edilen Çankaya 
acaym.akamı Liıtfi Aksoy dün şehri
mize gelmiş ve dostları tarafından 1, 

Haydarpaşada karşılanmıştır. Lutfi 
Aksoy gazetecilere şunları söylemiş
tır: 

"-Yeni memuriyet emrimi tebel
lüğ ettim. Şimdi Usküdarda evime 
gıderek ailemi gördükten sonra he -
men lstanbula geçecek ve valiyi zi
yaret edeceğim ve kendilerinden a
lacağım emir ve direktiflerle yen~ 

vazifeme başlıyacağım.,, 
Filhakika Lutfi Aksoy, öğleden 

sonra valiyi ziyaret ederek kendis·
le görüşmüş ve bazı direktifler al
mıştll'. Lutfi Aksoy bugünden itiba
ren yeni vazifesine başlıyacaktır. 

Ekrem Sevencan gidiyor 
Burdur kaymakamlığına taym <-

dıJen belediye reis muavinlerinden 
:J:krem Sevencanın kararnamesi yük
se'.c tasdikten çıkmış ve dün kendisi-, 
ne tebliğ edilmiştir. Ekrem Seven
ca~ bugünlerde yeni vazifesıne gi
dece !..tir. 

Yeni Emniyet Müdürümüz 
lstanbulda 

Y~ni emniyet müdürümüz Sadret· 
tin Aka, dün sabahki trenle Anka -
r:ıdan şehrimrze gelmiştir. Sa-ir<;:ttın 

A :"ta, Havdarpaşada eski emniyet mJ. I 
dürt- Saı.ih Kılıç, şube müdfrrlcri. ve 
bir çoJ ... zabıta amirleri tarafından 

!t.arşıla71~.ştır. 

Y~ni emniyet müdürü doğruca 

f'mniyet müdürlüğüne gelere~< işleri 
Salih Kıııçtan devralmış ve bir müd 
det r:om·a vilayette vali Lutfi Kır -
darı ziyı.:ret etmişir. Emniyet rnLdür 
lüğiı şu~ e müdürleri ile memurlar 
dun kenclısine takdim edilmişt:r 

D;ln akşam kendisini ziyaret eden 
bir mııharririmize Sadrettin Aka de
mıştır ki: 

··--- Bundan üç sene evvel Anka
ratia emnıyet müdürlüğünü Bay Sa
Uh Kılıçtan devralmıştım. Garıp b:r 
tesadüf Pseri olarak, bugün de Tstan
bul emniyet müdürlüğünü yine ayn; 
zattan devralıyorum. Yeni vazlfemı? 
bugünden itibaren başladım.,, 

'l 

~~MERAKLI 

·~ 
Şeyleri 

.._ - - - - - - - - -.._ - r - t - - - - - - - - - -uzw.,,.. ~ .uuuıuxoıunaxax_ l'ALS~ SXU>4JlZUlSlUllSllU -

Bazı Resimler Zannedildiği 
Manadan Başkadırlar 
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BONNET 
Adeta kavga eder 
g ibidir. Halbuki 
ne baalt: Trende 

sandviç yiyor. 
._. ... o • _. ... __ __ 
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Bir rol yapıyor al· 
bl g!lrUnUr delili 

1 

mlT Hayır. H•r· 
vard Ünlveralte· 
alnln aerpuıunu gl 

I yiyor. 
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Alilıyor aanma-
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Paris Konuşmaları Italyan Metalib~tı 
Fransız ve Alman Matbuatı Paktın lrnzasmı 1 Dehşet Saçıyor 

Hararetle Alkışlıyorlar, Fakat lngDtere " <Btıf' l hıcldeJ calı: §eldlde de~et. ' 
• 1 'Manolim"'nin 6 talebi 4 - Cibuti demiryolu idaresini t-

0urcjUft1 ltalyan Gazeteler• se Atıp Tutuyor Londra,., (H\JSUS!)- (Suuday nıs talyan ticarethıe milfit olacak suret-
patch'ın diplomat muhabiri yazı- te değiştirmek. Bu hat halihazırda 

Paris, 1 (Hu.sust) - Fransa Hari- Avrupanın bug(lnkO. vaziyetinde, yor) - İtalyada aon günlerde yapı- f'ransann idaresindedir w Frıınsız 
\:iye. ~ nzın M. Bonnct ile Almanya iki ~illetin hususl münasebetlerini lan nümayişlerin içyüzü hakkında Somalisini Adisababaya ba/(lamak-
Hancıye Nazırı Von Ribbentrop ara· tecnde matuf her gayret indi ve lmnn • 
sında dün başlıyan müzakereler bu- sun'l bir mahiyeti haizdir. İki taraf- a maltbnat §U merkezdeair: 1- tadır. 
gün de öğleden sonra devam etmiş- lı anlaşmalar ancak umumi tarzı tes- taly:1' Alm~anın yardımı ile Ak- 5 - Tunusun Şlmalindeki Catha
tir. ' vlyenln esaslanndan birini teşkil et- denizde İngıltere ve Fransa hesabı- ge limanı İtalyan kontrolüne verile-

Bllhassa Dd memleket arasındak\ tikleri nlsbette hnkikaıen beynelml- na kazançlar temini için yeni bir ha cektlr. 
ticaret münasebetleri etrafında cere- lel mukavelelere dahil olabilecek rekete geçmek üzeredir. Romada ya 6 _Gönüllüleri çek:miye ait olan 
ifan etmiştir. şekllde derpiş edildikleri takdirde şü- pıUın nümayişlerin asıl sebebı bu- tngruz planının tatbikinden evvel 

İki Hııriciye Nazın,. ~: Al- mul ve devamı haiz olabilir." dur. Sinyor Mussolin~nin Mister General Frankoya muhariplik bak-
man ticaret muahedesinin işleYl§ tar- Figaro diyor ki: Chnmberlaln ve Lord Halilax'a ve- lan vermek. 
El hakkında mütehassısların vardık· Fransız· Alman deklarasyonunun . 
ilan neticeleri tetkik etmiş ve ekono- ve görüşmelerinin en iyi ciheti bu receği yenı metalip listesi şudur: Sinyor Mussollnlnln asıl hedefi, 
1nilerl birbirlerini itmam eden iki bilAvasıta temaslann açılmasuı::n ve 1 - B:ılcar adalanndan Ma,or- Fransa hesabına Afrlkada ara7.! istl-
1nemleket arasındaki ~übadcl~erin psikolojik salıihın mütekabil hürmet kanın İ~alya ~galinde kalınası. İtal- ~ etmek değildir. Fakat bu ~tı im
ıarttınlması arzusunu gostermiştir. eseri göstc~n iki memleketin politi- ya, İngiltere ile yaptığı anlaşmada tıyazı koparmak için, bunu bir teh-

Nihayet Von Ribbentrop ile Bon- kalannı münakaşalardan sıyrılmış Akdenizde statükoya . riayet edece- dit sllAhı olarak kullanmaktadır. E: Çekoslovakya hudutları:.ı~ Ç,a· bir hava içinde inkişaf ettirmelerine ğini söylemiş, olma.sına rağmen bu Chamberlain'in vaziyeti nazik 
&;:ti edilmesi meselesini gorU§muş- müsait ciddi bir esas ihdas edebil- talebi ileri sürecektir. Majorka İtal Bu yflzden Mister Chamberlaln'in 
~~·Om ld {l k 1 nk- mesindedir. yanlar tarafından kuvvetli bır de- vaziyeti son derece naztktlr. Cham-

a Harlciyoe ;~~;::ese°:~ gö- ~eti Pa~!en di~or kt: niz üssüne çevrilmiştir. Burası dal: berlaln'in hedefi, Roma lle Paris a-
~şınek üzere Bcrline gidecektir. Alman hukfun~wt.ı İtaly~nı~ bir- mi bir üsse çevrilirse, Akdenlzdeki ramıdald uçurumu mfimkün merte-

eu mültıkatından sonra, Von Rlb- !e:!~ ittihaz ettıgı usule ~ır~ et- muvazeneyi ~niden tesia etmek be kapamaktır. Chamberlaln, onun 
trop Bonnet'e Parlse ynptığı zf- kte ve Rom~. tezahurlennin icap eder. için bu çıkmazdan çıkmnnın bir yo-
etin kendisinde mükemmel bir kmeni"-dl mldal!~atı htankicmde 1cercykatned~t- 2 - Süvey§ Kanalını, ftalyamn lunu bulacaktır. 
b b aktıııı-. ... be tmi ir ~ o u6 .. nu e t ey eme ır. . . in ed __ ,_ b' ekil 

a ır 6 
.. " yan e şt • MUnlh anlaşmasile eni Çekoslov:ık- da iştırakmi tem cc=-. ır § - :Almanyanın aldığı vaziyet 

İngiltere sefiri Sir Erle Phllpps h tl Y de kontrol etmek. 
~ugün M. Bonnet'yi ziyaret etmiş lya udu an Jçin beynelmilel bir ga- 3 Tunustaki İtalyanların vazt- İtalyanın Afrika ve Akdenizde 
ıvc M. Bonnet kendisine dünkü kO: ı rantı dketrpişimediinlmişti. AlimanyaFbunkaut yetini, Tunusu İto.lya~la.,..,rncak fa- Fransa)~ karşı açtığı mücadele, Al-

ı hakkınd 1 .... _ verme en t a etm yor. a ~·· • m t f d - h t M ~uşma ar ama uwat vermiş- bütün hemhudut memleketlerin bu- kat yine Fransız idaresinde bıraka- anya. ara ın an muza. ere gor-
lir. Bonnet • Rlbbentrop konuşma- na afak t t . 1 b kliyor _ mektedır. İtalyanın, Lehıstan ve Ma 
llanna mütehnssıslar iştirak etıned\- muv a e mesın e · salah il ölçlilebilecektir." caristan arasında müsterek hudut 
~ için, umumt prensiplerden bnşka Keza B. Bonnet ve Ribbentrop Daily Mail diyor ki: tesisi istemesine muk;b!l Almanya 
bir şeyin konu§Ulmadığı tahmin 1 Fransız • Alman salMıınm bazı cko- "Fransız - Alman deklarasyonu, _ 
tnuyor. o u- nomik cephelerini de mütalea etmiş- Avrupa diplomasisini kolaylaştıre- bu şekilde muşterek hudut tesisine 

M eçluıl :Aakerin m lerdir. caktır. B. Chambcrlain ve İngiliz razı olmamı§ ve Rutcnya Çekos-
F Ribb ezanmla lki memleket ekonomik sahada bir milleti, bu deklarasyonu tamamile lovakya huduttan dahilinde ~l"llış-

H ~~ N ent7, yanında Fransa ıblrlerinln mütemmimleri oldukları taıwip eylemektedir.,, tı. Almanya bu projesinin kabulü 
a ~yeis ~~yük· ~o~et, Alnıanya- için ticaret ve finans anlaşmalan se- İşçi partisine mensup Daily Herald mukabilinde İtnlyaya ı:liğer mesele-

~ın r ~-yük· 1 . . e ç 1, Fransanın mer'eıi bir şekilde tetkik edilebilir.,, diyor ki: ler ü:z:erlnde yardımı kabul etmiştir. 
:1'1.teın 1 u. lde 5ısı ve Alına~ Ataşe- * "Bu deklarasyon, bir sulh vaadi- Roma - Bertin mDıverinin bu sı-

mı ı r en o ugu halde EtoıJe mev dlr Bir Ih dl uh kk k t 
danma 'tm· · ' . • - ' Alman aazetelerine aelince · . su vaa ' m a a su~ - radaki ırlyruıetl Alınan mntıbuntının gı ıştır. Orada Cumhunyet ~ o 0 te hır harp başlangıcı telakki edıle- İ 
muhafız alayından bir müfrezeyi tef Alınan gazeteleri deklarasyonun p ri d ki 1: ... b' ngiltereye, İtalyan :natbuntının . . - me:z:. a s e arasyonu, ren ~~ ır 
ÜŞ etmış ve zalcr takının nltmda imzasını barışa bfiyük bir hizınet görüşe dayanmaktadır: Fransa ve Fransaya hilcum etmeleridir. Bunun 
meçhul asker mezarına gamalı h!ıç· olarak göstermektedirler. Alrnanyanın her ikisi de 0 derece için Mussolinl Londra !le Bertin a
tlı kırmızı M k~rde~a ile sanlı defne Folklser Beobahtcr gazefest artık kuvvetli ve 0 derece komşudur ki, rasında tavassutu, Bitler de Paris ile 
dalından buyük bır çelenk koymuş- iki devlet artısındaki hududun 250 bunların ikisi' arasında vukua gele- Roma arasında tavassutu teklif edi
~iidis sene evvelklsi gibi sağlam olduğunu cek bir harp, neticesi ne olursa ol- yor. Hedef, İngntere ile Fnmsedan 
"'" . . ~ gazetelerle flln olunmadı· yazmaktadır. Borscu Caytung Avru- sun, her iki devlet için de bir felU- Almanya ve İtalya lehinde lmtiyaz-
;s•. ıçın ~Ik. merasime lştkak etme: pa sulhun ün garanti edilmiş olduğu- ket olacaktır. lar koparmnktır. 
~ ve hu~umet tarafından sılu in nu anlatıyor ve Roma - Berlin mih- ltalyan gazeteleri atır . ,. 
ı:abnt tedbırlcri alınmıştır. verinin teyit edilmiı olduğunu ilAve Chamberlaın ın beyanatı 

Fon Ribbcntrop bu sabah "Göte e- ediyor. tutu~rlar Londra, '1 (A.A.) - Chamberlaln 
... ı,, Uc Ahncm. 1.tlübünü ı:i;rarct ederek * Ronı1t, '1 {A.A.-) - B\ı -.DUki avam ~at n ıf"blr suale veri~-
.Alman kolonisini kabul etmiştir. zet~ler, Fransız - Alman beyanname- ği cevapta, Süveyş Kanalı m~lesi 

Fransa • Ahnanyn komitesi, B. lngiliz matbuatı ıoğukkanlı si ıle meşgul olmakta ve buna ait hakk d 1,_1 
hük" t' .

1 
hi 

V Ribb ~ .,. p · B ı· h b" ı ind ı m a wı yan ume ı ı e ç-on entrop şerefine bugun Oıs· İngiliz gazeteleri deklarasyonun arıs ve er ın mu a ır er en a - . . . 
Je üzeri büyük bir ziyafet vcnıılştir. imzası münasebetlle dostane neşriyat mış olduklan haberleri neşrctmekte bir muharebe cereyan ~tmedığını 

* kl b ber h " t ve manşetlerinde "İtalyan - Almıın söylemiş ve Roma ziyareti esnasın-yapma a era eyecan gos er· _ . 
Gazetelerin t I • l • memektedir. dostluğunun Alman siyasetinin sar- da muzakcre edılecek olan meseleler 

Fransız gazeteleri ::~~tle 80• Taymis diyor kt: sılmaz esası,, olduğuna işaret ve Al· hakkında beyanatta bulunnmıyacağı 
k\uıet ve ihtiyat daires y hareket "Münlh'tenberi vukua gelen şayn- man gazetelerinin B?rlln • Roma m~ nı ilave etmiştir. 
etmektedir. inde nı teessüf htıdlselere rağmen Paris veri aleyhinde çevr!l~n mutad !°'18 Başvekil diğer lblr suale verdiği 

Jur - Eko dö Pari d' kl• deklarasyonunun teşkil ettiği ileri nevraJnr ha.kkl ındakı ııahatını ikhbas cevapta İngiltere hükumetinıD Sü-
" ıyor . t lm M lükl rin t eylcmektedır er. K 1 1 h k F 
Evvelce zırh başta, kılıç elde aclınl a ı ış ve guç . e am _su- Berlin muhabirlerinin göndermiş veyş .. ana ı mese esi ak ında ran 
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Herkes için > Eskişehir 
Müsavi Karanlıkta Kaldı 

b . · den) 

E • f H Eskişehir, 7 (TAN muha ırın ik· 
mnıye · GYGSI _iki gündenberl Eskişehir elektre\'-

(Ba,ı l incide) siz kalmıştır. Bundan bir kaç a~ ve 
ve devlet müesseselerinin :z:aranna vel de &kişchir 15 gün eiektrikS1Z 
şahst menfaatler aramak maksadile zifiri karanlık bir hnlde kalmıştı. 

ısa· kullamrlar, her kalıba girerler, her Elektrik cereyanının kesilnıes . 
tarafa 1akulurlar. Bunlar bir defa dece aanayi müesseselerinde ~; 
husust menfaat vurgunculuğunu mes- nelerin durması zararını verını!ru: 
lek tuttuktan sonra kendileri için şehrin ticari hayatı da sekte!.c .. :~en 
iyi iş, kötü iş diye bir hudut ,ve de- yor. Bu akşam ışıksızlık yuzu 

11 
• 

rece farkı yoktur. Kendilerinden le- birçok dükkfuılar erkenden kap 
nalığın her nevi beklenebilir. mışlardır. . ve-
"Bunların ustalıkla yaptığı bir çok Eskişehir halkı ve csnnf Na~ıa_ tin 

işler kapalı kalır, yahut hadiseler a- kiıletine müracaat ederek şırke 
rasına unutulur. Bazan bir rezalet bu intizamsızlığındnn şikayet etıne
patlak verir, maskeleri dQşer. Mü- ğe karar vermişlerdir. . ınii· 
nakaşa hfirrlyetinin projektörleri fi- Şirketin uzun zamandanberı ek· 
zerlerine çevrillr. Cemiyetin umuıni hendisi yoktur. Halbuki ka~u~ ela • 
menfaatini korumayı gaye bilen bü- trik fabrikalarının mühendıssız ç 
tün iyilik unsurlan §UDU düşünmek lışınalarını menetmektedir. 
ihtiyacını duyarlar: _ _ 

0 
_ 

"Milli bfinyeyl bi5yle muzır mah- Rumanyada Divanı Ha.-P 
lôklann şerrinden korumak için ne Reisini Öldürenler 
~apmalı? Bunların umuml hayatın Yakalandılar 
o:z:ünü kemirmek maksadile kullan- B-kre 7 (AA) _ cernautsid6 

dıklan delikleri nasıl tıkamalı? Ce- 0 . u h ş, . : A. lbay Cristescu'e 
.e_ dist lininl ıvanı arp reısı f ·ue-

mlyet içinde ahluk P na- karşı yapılan suikastin bütün ~~1"' 
sıl kuvvetlendirmeli? ri yakalanmıştır. Bunlar, bir ün~ 

'"Dilnyada böyle kirli çamaşırı ol- site ve iki lise talcbesile bir .:Onıvet"" 
mıyan memleket yoktur. Fakat bir site hocasıdır. 
taraftan kirli çamaşırlan silktit per- --o--
desi altında örten ve yaranlık gav- Çekoslovakyada 
retile, ahlaki zaafla bunlara müsa· Tevkifat YapıhyorrnUJ tU 
maha gösteren memlcktler va~?ır. Budapcşte, 7 (A.A.) - , Mac~ ert' 
Diğer taraftan da normal ve tabu o- graf Ajansının Munecaks dan oğr altı 
lan fenalık istid:tlan karşısında sıkı di.~ne göre, Çekl~, Karp~t:- t8" 
bir hassasiyet gosteren, uyanık du· Rutenyasının Macarıstana iltih bit
ran mukavemet eden Arızayı derhal lehini mutazammın olarak Maca~ 
mu~yene ve tedavi ederek bfinyenin klımetine gönderilmiş istidayı alinde 
umumt sağlığını koruyan memleket- etmi~ olan klm~eleri kütle h 

1 d tevkil etmektedırler. ~ 
er var ır. .. .~c 

14Blr memlekette husus! menfaat menfaatin çürümesine sükut~~ 
dolaplarına karşı hiç bir münakaşa imkan bırakan, kanunların hil~ se" 
ve hareket görülmezse, hiç bir kim- yelerle hükümden düşürülmesıne .,e 
se: "Şu memlekette melekler ya71- yirci kalan memleketlere, varbk nb
yormuş. Ne iyi .. Hiç bir tenalık yok. beka yanşında geri kalmaya ~J" 
Buna karşı mukavemet ve mücadele k\ım memleketler gözile bakılır. ib" 
ihtiyacı yok ... ,, diye dfişilnmez. H~ zayı gören, duyan, derhal teda~ de 
uyanık in~nın aklına gelecek tabıi tiyacını kavrayan memleketlert e1 
düşO.nce şudur: inkişaf ve parlak yarınına betk 

"Bu memleketin bilnyesinde has- iman eder." Ciiro' 
talığn karşı mukaVCFet gevşemiş, Makalenin başına aldığımız öı}e
bfinye müdafaa tertibatı alamıyor, hurreisinin kıymetli ve veciz 5 Y1 
rahats~zlığı mevz:it bir halde tecrıt rile, valinin tamimi, bizim ~ 
ediyor. Mikropların ve irinlerin bü- gören, duyan ve derhal tedavi ~:ı: 
tün azaya yayılmasına meydan bı- cını kavrayan. meleket~ ~ 
flikıyor." (JUgtımuzu gosıernı ge ' 

Hususi menfaat yüzünden umumi nederim. 

==-==-=======-======--=~ 

kavga için vesile arayan Fl'an.c;a ile rette halli uzak hedefıne doğru bıraz olduklan mektuplarda Almanların sız: hukOmetlle istişarede bıılmıması 
Alm~ya banş içinde Ya§ama sebep- daha yaklaşmış ise, bundan herkes Korsika ve Tunus'ta İtalyanlar aley- tabit olduğunu kaydetmiştir. • R 1•. O" 
lerinı bulmuşlardır." memnun olmalıdır." hinde yapılan nümayişlerden dolayı Tunus ltalyan konsolosa Baş, Diş, Nezle, Grıp, oma ızm 11 

di Oeu~~ gazetesinde bayan Tnbufı Daily telegraph diyor ki: pek ziyade mfinfall olmuş oldukları bir kere daha protestoda Nevrarıl, kırıkhk ve bütün anrılarınız1 derhal--keset• ~~r · "İtalyadaki Fransız aleyht~n teza- bildirilmektedir. '2 

. Fr~ar, Roma· Berlln mDıvc- hürlerin B. Von Ribbcntorp un Pari- Jf. bulundu - icabında günde 3 kaşe ah~abllir. , 
nnin butun kuvvetile baki olduğunu, si ziyaretine tesadüf etmesi, insanı Parls, 7 (A.A.) _ Fransız • Alman Roma, 1 A.A.) - Tunustalrl İtal - yJ 
fakat ı:;ır;,u~la beraber Ahr.anyaıun Ş{lpheye düşürüyor. Her halde mu- dostluk cemiyetinin bugün verdiği yan General konsolosu orada yapı- ~ cSlPe-
ç~ ak'::~~ 1takdlrde bizirule hakkak olan bir şey varsa b? teza- öğle tlyafetinde, Alman Hariciye Na- lan İtalyan aleyhtan nb.mnyişleri bir KOLINOS ~ti~oş,gr-.J ~ 
:'t~fe:.. Her hald~ ;çık surette his- hürlerin Londrada ol.?uğu .gıbi Ber- zı:-ı Von ~ibbcntr~p ile mezkur ce- kerre daha urnwni vali nezdinde antiseptik lııtan :ıtolitl~ 
rinde rnk iyi i ral nsız muh\tle- linde de §ayam teessüf telakki olun- mı yet reisı Scapinı çok samimi nu- Jiddetle protesto etmiştir. dünyada ıs:., 

' y- gcçm ş 0 an bugün hak dır t ki t ti t · 1 rdt Dl«l MACUNU ..-kında muayyen bir nikbinlik .. ması • u ar ea c mış e . r. Bütün akşam gazeteleri bu haberi "" yonıarca ~ 
rllmckte idi gostc- Muhafazakdr gazete, makalesini Von Ribbentrop, mıll:tten mnlete büyük başlıklar altında neşretmekte vat seve 'fO 

" şö 1 bltlrm ktedir· olan duygulann ve munasebetlerln ~ . kunnnırıat· 
Blum'e gore r ew e • ekl devletten devlete olan temayüllerde ve bu numayışlerln Fransız makama ı:JiY 

Populaire gazetesinde B. mum•un kı~: kimz:alan;.ı;.an! il~;:u:. mühim bir siyasi rol oynadığını be- tının çirkin bir tarafgirliği esen ol- pfuı muhteviyatı teksif cdllmls olduğundan 11%\ln mOddet fhtlyacı.nm temin edet• 

kaleminden: 'rasın.cwd =~betlere getireceği yan eylemiştir. duğunu yarmaktadır. )'(lk tapa 40, kOçOk tüpfl 22! Kuruştur. ~ 
~cs:=:==:=!!!!'~!!!~!!!~!!!!!!!!~!!!!!~;;;;~;;;;;;;;~~~!!!!!!!!!~~~!!!~~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!~~~!!!~~~!!!~!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!~~==~~::;;::~:=:::.;:~:;::;=::;:~:=~ 

leler biribirine girdL uzakta değildir; icabında bedevi çadırlarında geceyi 

REFiK HALiD 

Ceyl&nlar hlçblr tayda görmediAtm llt!f, ~zem
berekli b1r hareketle kıç attılar. Arka ayaklan perva
ne gibi i1ledi, kumu, birden köpürttfi. Küçilcük kuy
ruklan oyluklannın arasına ııkıpmf. yarım kava 
çizerek kayıp gittiler. Biraz ötede askerce blr inti
zamla yine durdular. Içlerindekl teke aralarından ay
nldı, geriye döndü, Adeta dümdar vazifesini yapı
yordu; kendisini feda etmek 1stedl, dikildi ve bek
ledi.... SO.I süne kaçmak fırsatı veriyordu. 

Bi:z: de onun rahatça kaçıp d.lşilerine kavuşması 
fçin otomobili durdurduk. iri kirpikli kara gözleri
nin cnnh aynasında yüzümil görecek kadar başları
nı göğsüme çekemediğime ve çöl otu kokan sürme
li ağızlarından öpemediğlme acıdım.. 
Vuramadığıma değil! 

1 Saat sekize doğru önQmftıdeld çukurda b!r gentş 
si!' tabakasının çöküp kalmış olduğunu gördük. Şeyh 
Şemun dedi ki: 

- I§te Fırat! 
Zeynep te Romalı akmeı1ann önDnden kaçarken; 

tyni yerden Fıratı böyle görmüş olacak... Palınlr .. 
4eki muhasara hattını bef, on atlıyla gizlice geçmiş. 
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baba yurdu olan Mempotamyaya iltica için Fırat i> 
tikametine doludi:z:gin koşmnğa başlamıştL Akıncılar 
1§1 sezml§ler, kraliçenin peşindeydiler; çölde müthl§ 
bir yanı oluyordu. Bana öyle geliyor ki Zeynebin 
purpr mantosu, alaca karanlıkta ve en önde bir iri 
kıvılcım gibi iz bırakarak uçuyordu. Bu kıvılcım, 
pyet sönmeden Cezireye ereblllrse Iran ordusuyla 
birlqerek bir volkan a:z:ametini alabilirdi. At bu kı
vılcımı, Zeynep te bu ümidi taşıyordu: 

·- Kafile birden haykırdı: - Işte Fırat! 
Filvaki koca ırmak renks!z çölde binblr büklD· 

münden birisini parlatarak, sinmi§ yatıyordu. Fırat 
kaçanlann selfUnetiydi, kovalıyanların felaketi: 
Zeynebin kafilesi geçit yerini bilir, kolaylıkla aşar, 
karşı Yakadaki baba toprağına kavu§Ul'du. Roma as
k~rleri ise ne.hır boyunca ya duraklıyacaklar, yahut 
içıne atılıp boğulacnklard.L 

lki takım arasındaki uzaklık gittikçe daralırken 
Fıratın -~~ı göğsü gittikçe geni~liyordu. Impara. 
tor Oreli~ ın Avrupada Barbarlarla boy ölçÜ§DlÜI 
korkunç suvnrnen Yalın kılıç, nfıra atarak ve mah
muz vurarak son bir gayret daha gösterdiler. Kafi-

Zeynep atından devrilmiş, gözleri zilletinden tu- geçirebiliriz. • 
tuşarak, galiplere dikili, yerde bir kızıl anlca gibi Içimde derinden çalkanan bir zevk fırtınası vn!• 
yatıyordu. Yakaladılar, altın zincirlere vurarak An- dalgaların kayalara çarpması gibi, göğsümü hıtP8• 
takya ve Romacla imparatorun zafer alayına soktu- ladığını ve inlettiğini duyuyorum; kendimi tutaJil.1' 
lnr. yacağım. Zclihanın dizi üzerinde duran ve hiç ŞÜP"' 

Ben bunlan düşilnürken Deyrizor'u bulduk, DıU- hesiz biraz tavuk, biraz mandalina ve biraz da k~ 
yat benzin ve su aldık. Dcyrizor Suriye çölünün asıl eli kokan ılık elini birden yalmlndırtı, sıktım, sonra. 
payitahtıdır; binlerce metre murabbaı arazi içinde usul usul okşamağa başladım. 
en büyük merkez orası, çöl denizinin hakiki adasL.. Yavaşçacık: 

Biraz sonra dar bir asma köprüden Fıratı geçerek - Yapmayınız! dedi; faknt çckmedL 
Mezopotamyaya ayak basmış olduk. Artık Mezopo- Kuytu, dar yerlerde, öğle üzeri, yağmurlu loş ba .. 
tamyada, Babil ve Ninva toprağıııdayız. Zeynep di- vaların erkekle kadını biribirlerine nasıl, karşılı.1<11 
yanndan Semiramisinkine geçiyoruz. Tarihlerinde, bir tabii istekle yaklaştırdığını, nasıl s'okulınak jlı· 
velev hayali, büyük bir kadın bulunan eski ve yeni tiyacı verdiğini bilirdim. •. 
milletlere ne mutlu! LAkln bu kadar zevklisine rastlamamıştım. 
Yağmur ç.iseliyor; otomobil arasını patinaj yap- O heyecanladır ki telfıkate geldim Ruhumda ııı· 

mağa başladL Tekerleğin birine zincir vurduk, son- rif, hoş, ışıklı düşüncelere ve sôzlere bir ihtıyaç bl1' 

ra arabanın içinde yemek yedik. Hatırasını unuta· sıl olmuştu; şairleşmiştim. Puslu, donuk, şevks~ı 
mıyacnğım yemeklerden biri de bu oldu. Zelihayla çölde Zelihaya ziya, renle ve kadından derlenınış bit 
diz dizeyiz. Kızarmış tavuk ve Bordo şarabı koku· söz demeti vermek istedim. 

1 suna mnndalinalann raylhası karışıyor. Kabuklan - Renk nedir, dedim. dünyamı:z:ın bütün zevk '. 
soyulurken ıtırlı ve eterli bir hava serpen bu na- süsü, şenliği de!il mi? Renk yoktan bır varl Jctı:,· 
zenin yemişlerin yapraklan henüz üzerlerindedlr, olmıyan bir varlık ... Fakat butün var olanları bll' 

yemyeşil, gergin ve keskin kokuludur. Bir kaçını rümüş, örtmüş, onları oldulrinrından daha canlı, dıı: 
ısırdım. ağzım tarçın ve zencefili hatırlatan bir lez.. ha güzel, çekici, tatlı, sevimli yapmıştır. Müzik 5~'l 
zetle doldu. Rütubet ve rayiha içindeyiz:. sin, şiir sö:z:ün renlı;:leşmesidir. Fikir renkleşrned~· 

Gökle ayni gümfiş renginde olan, biriblrlne yapı· güzel sanat olamaz. Kadınlar da, belki, onun i~~ı::ı· 
§Ik, iki sonsuz düzlükte tek bir siyah noktayız:. 17' maddileşmiş bir güzel fikir olduklarından, kendı c-
lerl seçmek güçleşiyor. Şeyh Şemunla şoför yola rini birer renk askısı, birer renk dergisi yapıyorlal'· 
ayırdetmekle meşguldürler. Bereket ki Hapur suyu . (Devamı 1,.ar) 
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~bdülhamidin Pasalarile Göriistiim 
1 1 

8Psinin Söyledikleri Birbirinin Benzeri ve Hepsi de 
eni Kendilerine Bir Alet Edinmek istemişlerdi 

pehinı paşa diğerlerine nisbc
ten daha senli benli dav-

"1lcl .Padişahın kendisini çok sev 
~n, haşarılık ve ı:ıtıcılığından 
a: Uzun uzadıya ~vündüktcn 

leıı Arkadaş, dedi. İşittiğime gö-
de ele ve avuca sığmıyan 

.ııı:~~ kişilerdenmtşsin. :;iöyle 
ha şu~ bana kafa dengi olacak 
~ayığide benziyor. Şevketllı 
'lııi ırnız hiç şüphesiz, ne iste
~ana soracaktır. Sakın uta
. layım deme. Serbestçe. ya

olnıak ve Fehim paşa ku
beraber çalışmnk isterim, 

Jr· liakkında çok hayırlı o
~ tıutrna ama dediklerimi, bef ezer, çalışırız ve İstanbul

! Onıitaların kökünü kırar, 
Uruz. 
lstanbulda da komitacılık 

t~ Paşam? .. 
l'alt Paşa koca göbe~ini oy-
1' bir kahkaha attı ve: 
~ok olur mu hiç be tosunum. 
hıı.ıdcılığın daniskası bizim Js-
0 adır. Bak hahrıma gelmiş
~ ~u da söyliyeyim. Şevketli
~lt ninı ile çalışmak istediğini 
>ıı..kn, padişahım, Bulgarlstan 
~ heedonyadan gelen komita
ti n tanırım, evvel Allıth, 
~anenizde hepsini derler, 
~ derneği de unutmn ha .. 
• \>e mebeyin erkanına top 

atıp tuttuktan sonra çekilip 

Ser hafiye Ahmet ve Va-
~ SJ.!. Paşalarla olan gör~c;ıne

~· ~e aşağı yukarı Fehim pa
~01tıın birer benzeri idi. Bu a
~tı ~ Paşalar açıkça beni ken
!3 e bir alet edinmek istcmiş-
~enırn gözüm bunların için

~ Ser---hafıye Ahmet paşayı 
~ll. O diğerlerine nazaran 
~ lu ve akıllı, derli toplu bir 
ııa benziyordu. Çerkes Meh-
f~ itlYı padişahına çok sadık 
~ at biraz cahil bulmuştum. 
d PaŞayı da çok l:umaz ve 

~~Yılık iddiasında ve fakat 
qq~ek beğenmiş ·ı'! düzenci 
tıq görmüştüm. Vasıf paşa
~ll Pe~ beceriksiz bir adam ol
~cla Sözlerinden ziyad:? tav•r
·~ 11 anlamıştım. 
~it\ a~~lık odada yalnız hulun
~~ ır sırada Ahmet paşa yi-
1'o~ia gelmişti. Tatlı tntlı gö

Jciay Uk. Gazi Ethem paşa hız
la.va girdi. Sevinçli ve telaşlı 
li trla: 
~~~di çabuk kalk oğlum, de-

a gireceğiz. 

S ~r hafiye Ahmet paşa o es
arllada odadan çıktı. Ethem 

ttt itasından hırslı bir nazar 
~ Ve manalı manalı başını 
~! ~Sana dönerek kulağıma 
O e: 
~unı, sakın bu adamın söz

~ annıa. Ve bir daha gelir
~rerıne. Kim getirdi bu ha
~n Yanına? .. Bunun ··e bu-
0111 ~eri bir kaç paşanın ne 
~· Uklannı sonra anlatırım sa-

l '7e önüme düştü. Bir kaç 
oqSOnra başkatip Tahsin pa

~ıısındaydık. Paşalar bana 
la.ı:ı Yanına girilec~ğini, nasıl 

~ /\aca~nı öğrettiler Hep be
l\.~~ bdulhamidin bulunduğu 
"ttır<ı geçtik. 

~ h~ğu salonun kapısmda ken 
lı b~~ Çeki düzen verdik. Baş- . 
qq~iıt en evvel içeri girdi ve 

a sonra gülerek çıktı, ba-

~f:ı~i hep bernber huzura 
~el Oğlum. Hiç sıkılma ve bi
~ a· oğrettiklerimimizı de u

lllilt de padişahımu; sana ne 
llı..ı. sorduğu vatdt şunu ve-

tı et· lsteriın demekten sakın 
tı~ •şahınıız tok gözlü adam

~ı~a~ever. Sonra her soruşun-
1\1~ l'te kadar va~manızı ve 
1\ 11~1knlrnanızı isterim. diye

~ di ve adı~ değil mi? .. 
4'1tr dedıklerini b'lna bir kaç 

~~de ~; ettirdi, Baskntip sağ 
t'~ • Ethem paşa solumda 
l'iiş :~rını~e olmak üzere hir 

"la11 kuzenı aldık ,.e bu düzen 
acısından J[irdlk. 

,,,.~! 
Bulgar Sadık kaptan; Edirne hükumetine tulim olurken 

A bdülhamit salonun sağ tara
fında kuytu ve loş bır kö

şede uzun bir kanaped~ oturuyor- . 
du. Askeri elbisesini giyinmişti. 

Göğsünde de bir mada1ye vardı. 
Sağ eliyle sakalını kar•ştırıyor, sol 
elinde de uzun bir kehribar tesbih 
tutuyordu. Gözlerini ufaltarak be· 
ni süzüyor ve her hareketime dik
kat ediyordu. 
Kapıdan girdikten sonra gerim

de bulunduğu için Ethem paşanın 
neler yaptığını göremedim. Yalnız 
başkatip ellerini göbeği üzerinde 
kavuşturmuş ve başını yere eğ
mişti. Bir kaç defa yerlere kadar 
eğilerek temenna etmi~ti. Ben sa
lonun ortasına gelince birden şaşır
dun. Biraz evvel yapılmasını ten
bih ve talim ettikleri ~~yJerin hep
sini unutuvermiştim. Baıfım önü
me e~ olduğu halde ilerliyordum. 
~aşkatip hünkara bir kaç adım 
yaklaşınca yere kapandı. Ayağını 
öptükten sonra kalktı ve geri geri 
çekilerek bir kenarda durdu. Titiz 
bir tavırla yüzüme bnkıyordu. 
Tenbihi gibi benim de diz çöküp 
hünkarın ayaklarına kapanmamı 
bekliyordu. Fakat benim aklım ba
şımda kalmış mıydı ya, o sırada 
gözüm tekrar başkatibe ilişti. Kaş 
ve gözlerile bir takım işaretler ya
pıyordu. O şaşkın h:ılirndr :,en o 
işaretlerden bir şey anhyahilir 
miydim hiç. Yalnız selrımlamak 

lüzumunu hatırlıyabilmlııtiın. Ol
duğum yerde hemen toplandım. 
Askerce sert ve düzgün bir selam 
verdim. Elimi başım hizasında tu
tarak mermer bir -:lirek gibi dim
dik durdum ve: 

- Şahane affınıza ve sarayını
zın eşiğine sığınan Mehrnct Sanık 
kulunuz. 

Diyebildim. Bu yolda hareke
tim başkatibi kızdırdı ve kara su· 
ratını kızarttı amma Al:ıdülharni

din çok hoşuna gitmişti, giilerek: 
- Af erin Mehmet Sadık, rahat 

et bakayım. 
Dedi ve bir kaç dakik.ı yüzüme 

baktıktan sonra Ethem paşaya dön
dü, gülerek: 

- Paşa, dedi. Dediğiniz gibi hiç 
te eşkıya çehre ve çahll't yok. ken
di halinde bir adama benziyor. 

E them paşa mırıldanır gibi 
bir şeyler söylerken Abdül

hamit bana döndü ve: 
- Söyle bakayım, derli. Şimdi

ki hayatında:ı m~mnun musun? .. 
Yine ayni sertlik ve çeviklikle 

tekrar selamladım ve o anda Et
hem paşanın öğrettikleriııı hatırla
dım, serbestçe: 

- Elbette padişahım, d~dim. Al
lahın kulu, Muhammedin ümmeti 
ve padişahımın fızad kabul etmez 
bir hendesi olmakla bahtiyarım. 

Abdülhamit başını saJlıyarak 
gülümsedi, Ethem paşay:ı baka
rak: 

- Bak neler de öğrenmiş, de
di. Zeki bir adama benziyor, değil 

'? mı ... 

Ethem paşa bir kaç adım ilerle
di ve: 

- Ona ne şüphe padisohım, de
di. Evvelce Şakir paşıı kulunuzu 
aldatması her halde zekasının bir 
eser ve delilidir. 

Abdülhamidin yüZti büsbütün 
güldü. Bir şey hatırlamı~ gibi sil
lrindl. Yavaş yavq aynğa kalktı. 

Arkasındaki avniyenin eteklerini 
tutarak bir kaç adım ilerledl. Et
hem paşaya: 

- Çok iyi hatırlattın•z paşa, bi
zim Tatar Şakiri Serczd~ aldntan 
ve bir sandık erimiş kurşunu taşı
tan bu adamdı değil mı? .. 

Dedi ve yine bana rlönaü, güler 
yüzlülükle: 

- Anlat bakalım Mehmet Sa
dık, dedi. Nasıl aldattmdı Ş:ıkir 
paşayı? .. 

Utanmış, sıkılml§ ve VÜC'U· . 

dümdeki kanın sıcıık sıcak 
yüzüme doğru yürüdiiğüııü hJsset
miştim. Önüme bakıyor ve cevap 
venneğe cesaret edeımyordum bir 
türlü. Abdülhamit birnz daha so
kuldu yanıma. Çenemi ok~ıyarak: 

<Devamı var) 

İnsan oğlu yemeklerinin bazısı
nı çi~· yer, bazısını da pişmiş ola
rak. İki tiirliisünii de h87meder. 
Fakat pişmiş olarak yediği ye
meklerin iyi veya fena pi.,miş ol
masının, ha:rmcdilebilmek hnkı
mından, hüyiik farkı vardır. İ)-i 
pişmiş. giizel mnm:.arah hir ,YC'mek 
olursa. onu daha ;\'emcden. ağzı
nın ııuytı akmıya başlaT. Bu ita, bi
lirsiniz ki. bir hazım ifrazı demek 
tir. Lahoratuar tecrübelerinin ne
ticelerine, ağızdaki hanm ifra7.ın
dan başka, midedeki hazım ifrazı
nın da yemeği daha göriinre <'ık· 
mıya ha<jlRması pek muhtem(•litir. 

Ancak, İ;\·i pİ~memis vem<'k. in
san onu iştahla yese hile. midede 
güç hazmedilir. Yine lahoratuar 
tecriihelerinden anlaşıldığına göre, 
giizel kızarmış, y11musncık hir bif
tek yenildiği vakit hamt('dilme
miş nek az kısmı kaldığı halde, 
i~·i kızarmamış kanlı bir bif
tek pa~ası öncekinden üc defa da
ha fazla hazmedilmemiş kısım bı
rakır .. Hem de bu tccriiheler mide 
ekşisi ifrazının normal olduğu za 
man, yaşlı kimselerde. yemekleri 
hannettirecck mide eksisi zaten 
az çıkınca, ha7.medilemiyen kt,ım
lann daha hiiyük olacaih kola\'ca 
tahmin edilir. Yemekler midede 
hazmedileme\'İnC'e de haT'1aklara 
vardıklan vakit oradaki taaffün ar 
tar, yeniden ihtiyarlığa sebep o
lur. 

Yemeklerin bd hazmcdil<'hilme
si için, iyisi, hafif ateşte yavaş pi
ırıirmektir. Kı7.artma da olsa vine 
hafif ateş fü:erinde ağır ağır ktzart 
mak lazımdır. Vakıa bunun i(,'in 
sabır ile zaman Uizım oldul!n ~iip
heıııizsr de. netİ<'esintle ı:enclesmek 
ve vakit kazanmak olduğundan 
hu işe katlanmaktan çekinmemeli
dir. 

Kızgın ateş ilzerinde ııcele pişen 
yahut kızartılan yemeğin etrafı 
pişer, yahut kabıık hai!lar, fakat 
ortaın d:v kalır. B<ivle olduğunu en 
ince dilim dilim kesilen patRtes 
kı7.artma!lında hile tecriih<'vle gö
rehilirsinİ7.. Patateıı acele ve kız~ın 
ateş üzerinde kızartılınca o inC'e 
dilimlerin ortası bile çiy kalır. 0-
nnun İ('in iyi pişmiş yemek mE'rak
lılan patateste bile, ilkin patates
leri kabuklan kinde vanm saat 

"" • 
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AÇIKLIKLAR YAVRUSU 
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YAZAN: 
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Halil(arnas Bahl<ç:!!!• ~~~~~~~~ 

Bütün aile çadırlarile takım 

taklavatlarile cenup Egesin
de Kamping yapmıya gittiler. Kı
yının burası geniş, ferah, serbest 
bir kavisle Okyanusa gönül açı-

yordu. Plajın önü yer yer filitreden 
geçmiş piruze, durgun zümrüt ya
hut mordu. Kıyı kıristal rıhdı. 

Gözlerinizi kıyı boyunca dolaştı -
rıp süzdüğünüz zaman, acaba bakı 
şım mı yoksa kıyı mı, şarkı söyle
di? diye tereddüt ediyor kulak ve
riyordunuz. 

Nişanlısı çndırda yatıyordu. Fa

kat Seniha dışarda uyuyordu. 

Gövdesini, yıldızların konfetti
lcr gibi pul pul yağan ılık pırıltı
larına, bütün veriyordu. Rıhlara 

serilince kendini muallakta fısıltı 

lar üzerine uzanmış sanıyordu. Ay 
ışığını beşikt~ sallarmış gibi sallı
yan dalgaların ninnisile hülyaları 

rüya oluyordu. Karşıda açıklıkta 

bir sürü adacıklar vardı. Her biri 
gurupta pembeleşen bulut fisk1>le
ri gibi, ışıkta titreşiyorlardı. 

Tan ağanyordu. Nişanlısı hala 
horlayordu. Bir testi su ve vol 

talarını kapınca küçük sandala atla 
dı. Açıldı. Voltayı denize attı. Deni 
zin berrak sularına bakakaldı. Gü
neş ışığı derin mora doğru yelpaze 
şeklinde büzmeleri açıyordu. Ara
sıra suda bir kığılcım, kulakta bir 
çınlayış gibi ötüp sönmekteydi. 

Dalları kuş cıvıltısı, çiçek ve 
yemişle yüklü ağaçlıklardan süzü
lüp gelen kıyı esintileri, kızı tepe
sinden tırnağına kadar biırcü bür
cü ardiç, defne kokularile ve İs
hakçık ötüşlerile okşayordu. Kıyı 

rüzgarı durunca, deniz açıklıklan
nın sağnağı yetişiyor, kızın koluna, 
gerdanına, bacağına serin serin sü-

suda buladıktan sonra, tavnda kı
zarthnrlar. Patates gen('lere oldu
ğu gibi, yaşlılar i('in de iyi bir ~·e
mek olduğundan onun bu suretle 
kızartılması ]Azım olduğunu ha
tırda tutmalıdır ... Patatesin piire
si hastalar i<'in değerli bir yemek 
olmakla beraber, hasta olnnvanla
ra tavsiye edilecek hirşey değilılir. 
çünkii insan plire)·i çiğnemeden 
yutar, öyle olunu da patatesin a
~uda iken baslaması lazım olan 
hannı eksik kalır .... 

Pilav bizim milli yl'meğimiz sa
yılır. Gendi~mizde de ya!lllılı~
mızda da ondan vaz~'cemevi:r. Fa
kat onu i~"1 hazmedebilmek kin ivi 
pişirmesini de bilmelidir. İlkin pi
rinci yanm dakika, bir dakika ~·at 
içinde kızartarak. sonra pilavı pi
şirmek hazım bakımından -zaten 
pilavın lezzet bakımından da- da
ha i~·i olur. Öyle pİ!ıirilinC'e bar
ııaklara vardığı vakit mikroplan 
yem, gençleşmiye de môni olmaz. 

İyi pismiş yemeğm iiç biiyiik 
hassası olur: Güzel manzua, J{İİ
zel koku, ivi lezzet. Bu hassaların 
üçü de sağlığa ve uzun ömüre hiz
met ederler. 
Yemeğin ~·alnız güzel mRnzua

sı 'hazım guddelerinin ifrazını art
tınr, insan hazma, daha ycmt-df'n, 

, hazırlanır. ' 
Giizel koku da iştahı arttınr. İş

tah insana sad~e hazım cihazın
dan gelmez. Vücudündeki bütün 
nesicleri beslenmiye hazırlanı~·or
lar demektir ... Yemeğin lezzetli ol
ması da öyle tesir eder. 

Bu hassalann her üçft in~anın 
neşesini de arttınrlar. Neşe ile ''e· 
nilen yemek hem iyice hazmedılir, 
hem de viicude daha ivi val'ar .•• 
Barsaklarda taaffün mikr~plarJnın 
çoğalarak insana ihtiyarlık verme
leri sebeplerinden biri de neşeıııiz-
liktir. •• 

İyi pişirilmemiş yemek, t'!kono
mi bakımından da. büyük bir za
rar demektir. Çünkü hazmedile
miyen yemek, bir kere, kendi~d «J• 
da olamaz. Ondan başkaC'a da. ha
zım edilemiyen yemekler cıkar
ken yalnız cıkmazlar, hazmedilmiş 
olanlann bir kısmını da birlikte 
silrük1erler, zarar iki kat olul'. İyi 
pl"Şmemiş yemek yiyen insan, ha
b"katte. a( kalır. 

rünerek, oralardaki şehir artığı 

berber dükkanı kokusunu siliyor
du, ve kıza kendi deniz rayihası
nı veriyordu. Senihanın bakışı 

mahmurlaştı. Gözleri süzüldü, kir 
pikleri kaydı. Derinliklerin esra -
"engiz harelenişlerine daldı. 

"Çat!,, Seniha uyanarak ayağa 
sıçradı. Kendi haline bırakılan ka
• yık yelpazelene, yelpazelene ada-
ya çatmıştı. Mini mini ada demin
cek gördüğü rüyadan daha güzel
di. Kız sanki dünyanın kenarına 

gelmiş, oradan bir cennet parçası
nın üzerine düşüvermişti. Binler
ce Ebabil kuşlan mucizevi hızla
rile dolaşıyor, adaya uzun uzun 
musiki şeritleri akıtıyorlardı. Se
niha kendini peri adasında peri kı
zı sandı. Fakat yaratılışta yalan 
yoktu. Kızın karnı acıktı. İlk ön
ce ekmek meselesini fasletmek la
zımdı. Yoksa cennet ona cehen -
nem olurdu. Karnı Ebabil vıcıltı
sı gök mavisile değil basbayağı 

ekmekle doyabilirdi ancak. 

Seniha adaya hoplamış, oradaki 
koyun dibine dikkatlice baktı. Ya
rım kolaç suda, bambaşka bir A
lem görüyordu. Bir tahtelbahir 
ağacın yaprak yerine renk renk 
toparlacık habbeleri vardı. Bunlar 
hava doluydu. Çocuk balonlan sa
tanların ellerindeki, ipe bağlı ba
lonları gibi. dibe bağlı akıntıda sa
lınıyordu. İşte bunun altında iki 
kiloluk bir skorpit yatıyordu .. Se
niha, ah şunun beyaz etlerine bir 
diş geçirsem dedi. Ve voltasını ba
lığın önüne attı. 

Skorpit, enginlerin yaşlı baş
lı ciddi bir allamesi idi. Yanıba -
şında bir sürü perkalar, denizaltı 

bahçesinde renkli renkli zıkzaklar 
çiziyorlardı. Skorpitin önüne 'bir 
pembe Skaros geldi. "Aman ey 
skorpit, ben kanatlan yeşil benek
li, mavi bir ucar balığa gönül ver
dim. Bütün bir gün onu koğaladım. 
Ona ne diller dökmedim. Sevgimi 

kulağına fısıldadım. Hiç dinleme
di. Havaya uçtu. Denize düştü . Son 
ra kaybolup gizlendi. Aradım ta
radım, yok. Onu şimdi nasıl bula
yım?,, dedi. Tecrübeliliği, ve kel
li felliliği dolayısile, tarihi kadim 
d~nberi bir gün bile genç olduğu 
görülmemiş olan .skorpit, çok pe -
dagojik bir tavır aldı. Bütün ba
lıklar bu denizler Behllılü danası
na kulak veriyorlardı. Skorpit mid 
ya değildi amma ağzından inci şek
linde bir habbe salıverdi. 

(Sevgi mi? Aman aman sakın 
ha! Çok fena! Ben ancak seksen 
yaşımı bulduktan sonra evlendim. 
Acele etmedim. Bekledim. İşimi 
gücümü tamamladım. Şu gördü -
ğün denizde sokmadığım, yutma
dığım halik kalmadı. Dört başımı 
mamur edip enikonu dünyalık 

topladım. Sonra evlendim.) dedi. 
Skaros "Ey hacı Skorpit efen
di, sen bana nasiHat değil, skorpit 
balığı olmaklığımı ve elfılemi so -
kup zehirlememi tavsiye ediyor -
sun. İmkanı yok. ben seviyorum, 
sevgimin peşinde yüzeceğim. An
yacağım,, dedi. Kanadını Lakar -
mençit anın yelpazesi gibi salladı. 
uçup gitti. Kurbağa suratlı Ska -
ros bu ne hoppalıktır diye somurt
tu. akat işte tam o sırada Seniha
nm attığı yem burnuna geldi. Skor 
pit hiç kaparozu kaçınr mıydı 

ya! Kelepiri buldum diye yuttu, 
ve ne olduğunu anlamadan kendi
sini kayanın üzerinde kıvranıyor 
buldu. 

Seniha onu yaktığı çalı korlan
nın üzerinde pişirdi. Beyaz beyaz 
pırıldayan dişlerile ısıra }Sıra ye
di. Açlığı dolayısile yediği balık 

en usta aşçının pişirdiği aştan tat
lı geldi. Karnını doyurduktan son
r~ sandala döneyim dedi. Fakat a
dayı görünce duyduğu heyecandan 
kayığın demirini atmasını, palama
rını bağlamasını unutmuştu. Ka
yık iki mil uzakta küçücük beyaz 
bir noktaydı. Bittabi Seniunm 
dönmekte geciktiği görülecek. Ve 
nişanlısı onu ada ada arıyacaktı. 

Seniha içinden ''Allah vere de be
ni çarçabuk bulamasa. şurada bi -
raz kalsam,, diyordu. Pişmiş skor
pit vardı. Su destisi vardı. Aç ve 
susuz kalamazdı. 

Bembeyaz toz şekeri gibi gü -
müşi kumlarla döşeli, ve ancak 
çevresine bir kişinin uzanabilece -
ği bir koyun kıyısına uzandı. San
ki bütün vücudu, ve san teni bir 
dil olmuştu ve kumun tadını ta -
dıveriyordu. Senihanın başı üze -
rine uzanan sık bir Kaparis (Cap
paris V~riegata) onu gölgeliyor-

du. San vücudunun ve gümüş! 

kuınlann üzerine dökülen yeşil gü
neş parçalan canlı bir mozayık gi
bi kıpraşıyorlardu. Parmaklarile 
o gümüşi kumları tuttu. Ve bacak 
lannm üzerine akıttı. Bazı kum 
taneleri bacsklarının san tüyleri
ne takıldı. Kum kristali, altın bir 
nur hüzmesinin ucunda parlıyan 

bir yıldız oldu. Seniha bayağı ilik 
lerinin gıcıklandığını duydu. Yara
tılışın oradaki suyu, havası, ateşi, 
toprağı gibi bu pek Iaübali, pek sa
mimi, ve edepsiz bir kumdu. Seni-
ayı oraya gelirken .beraberinde 

getirdiği bir sürü külüstür matuf 
kıymetlerden temizliyor, doğru , 
dan doğruya kendi varlığına, teni
ne dokunuyordu. Kız bayağı neş'e
lendi. Durduğu yerde makaralan 
salıverdi. Bir çocuk gibi güldü. ö
nündeki manzara anbean süratle 
değişiyordu. Oturduğu yerde uzun 
bir seyahatin gidişini tadıyordu. 

Dakikalar sıkıntiyle, itile kakıla 
öldürülmüyorlar, fakat kızın gön
lünde yeni yeni yaratılıyorlardı. 

Sanki ufukların kollan onu sar
mış, koşa kosa kaçınl~n Daphnis 
gibi, onu uzaklara açıklıklara ta
şıyorlardı. Engin gönlünü a~mış, 

bakışına yaylim veriyordu. İstan -
bulun briç, poker partilerine ait 
hatıraları, hafızasından siliniyor
du. Hiç ömründe içinin bu kadar 
ferahlandığını duymamıştı; gön -

lünde uçan bir notanın. uzıyan 

bir nevanın hafifliği vardı. Acı 

sınırına varan bir sevinç duydu. 

Göklerde cennet, cennette de me -

lekler varsa acaba benim kadar 

mesut mudurlar? diye düşündü 

Kendisinin, dünyada en şanlı im

parator ve fatihile kıyas kabul e
dilmiyecck bir mazhariyeti vardı. 

Kurbağa, katır, solucan değildi. İn

sandı! Yaşıyordu! Solucanlar da ya 

şıyorlardı, Fııkat Senihanın onlar

dan farkı, yaşadığını duyuyordu. 

Seniha ayağa kalktı, güneşin ışı
ğında gerildi. Bütün hücreleri zil
ler çalarak çıldırasıya yaşıyorlar -
dı. Yanıbaşındaki testiyi kaldırıp 
bir su içti. Güneş ıslak dudakla -
rındaki suya, kendi çakışını ve par 
layışını verdi. Rüzgar esiyordu. 
Ve testi ağzından ufki geçiyordu, 
testi bir ork gibi sağnak sağnak in 
liyordu. Seniha burada şimalin 
Wotaninin ve Walhalla aleminin 
ebedi rutubet, ebedi kasvetini de
ğil, fakat Karmenin diyarinin o ma 
vinin canı ciğeri mavisini. o in
sani ve müvr.ızeneli güzelliğini ö
rüyordu. Gözünü uzaklarda gezdir
di, adalar, yarımadalar, ve kıyı gö
rüyordu. Şu ada şu devletin, beri
ki ada beriki devletin, şu dağ ya
macındaki tarla Mehmet ağanın 
yanıbaşmdaki Ahmet ağanındı. 

(Devamı var) 



• 

=====·============================================ !'AK 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 

I - İdaremizin kutu ~ balen menut olanlarla birlik
te mayıs 939 ga7eslne bUr blrikec:ell tahmin edilen 20.000 kilo düz 
kapak tahtan açık aı1tmDa mul17le •tıJeeakbr. 

U - Mab•mınen bedeD be1- Jdbu 3.66 lnırDf Jlwb!J'le 732 J1. 
n ve yüzde 15 temlnıtı 110.80 Unıdır. 

m - Arttırma 15.xıt.938 tarihine ruttaym pel'fembe g(inil ... 
at 16 da Kabatafta Levazmı ve lıliibaJU* ~ mlttepkkU ..u, 
Xomtsyonunda 7apıl8caktır. 

IV - Nilmuneler Clballde Kuta fabıibmıda t&illeblllr. ' .. 
V - fateklllertn arttırma lçhı tqln ..uı.. gün ve aatte Jibde 15 

temfnatlariyle birlikte )'Ubrda ..ti pça Jwmısyona plmelerl i1b 
olunur. (866'). 

* t - Şartnamed nmdblnce 3.000 kDo 11ıpa sabana eb!ltme l1Stll!y-
1e atın alınacaktır. 

n - Muhammen bedeli beher kaa.. 14 karat helabtyle 420 lira 
muvakkat tmnfn•tı 31,50 liradır. Ye 

m - Eksiltme 20/XII/938 tarihine ruthyan Sah ıfhıtl sa t 14 d 
Kabatafta Levazun ft Mübayaat tubellndekl Ahın ,_0_,_ 

8 
d e 

pılacaktır. • -.,onun a ya-

IV - ŞartnameJer param olarak her g(in l&d _ ... ı..~ _,_ 
Ja&blllr. •-w--s~mau-

~ ;;::.e:::=~-ta,ta ecltlen gfln n aatte '17,5 g6-
olUIRl:r. .,, __ adı aeçeıa komll)'ona gelmeleri il.An 

• • 
1811') .. ) 
10 • ) 
11 ) -

(8833,. 

Muhammen B. " 7,5 teminata 
bebert tutan 

Lira Ku. Lira Ku. Lira Ku. 

.. _ 
39.-

2430.-
390.-

2820 211.50 • 
t YUbrda eb'at ft miktarı JU11ı M metre mfkAbı çırah tahta ile 10 

--;- milrjbı dOz beaJZ tahta pazarlık usullle satın alınacaktır. 
- J(ııh.emmen bedellerile mu vakbt teminatı hizalarında gösteril 

mlftlr. 
m ~ Puarbt 12-Jal-138 tarihine rutbyan pazartesi gflnft saat 

14 ele Xab.ı.,ta lnuua w miibaJUt pbesindeki alım ko-1--onunda 
Japıı.catbr. 1 ,..._J 

JV - latekmerta pearbk ~ taJfn edilen ıtın ft •tte '1 '1,5 gllven 
me paralarne birlikte )'ubrda Mı geçen tomiqona gelmeleri ilAıı o
lmıar. (8897) 

* Oma lllttan Mnhnnmen B. " 7,S Ek.sDtme 
Beheri Tutan Teminatı aati 

Lira K. Lira K. Lira K. 

Levazım Amlr&ği Sahnalma 
Komisyona 11&.lan 

11,000 kilo aeytlnJ&ğı müteah
hit nam ft hesabına 18/12/938 
Pazartesi gftnil saat 15 de Topha
nede İstanbul levazım Mnirliği sa
tın alma komisyonunda açık ek-. 
ıiltme ile alınacutır. Tahmin be
deli 81500 Ura ilk teminatı 412 lira 
GO kuruftur'. Şartnamesi komis
yonda görülür. İstekWerln kınu
nl vesikalarile beraber belli uatte 
tam:llyoııa gelmeleri. 

.. 703,. .. 8818" 

* . SOvarl bfnierut okulu için 3000 
kilo benzin 300 kilo vakum 50 ki
lo Valvalin 9/12/938 Cuma gilnll 
aat 14 te Tophanede tatanbul le
nzım Amt.rliğt satın alma komta
yonunda pazarlıkla eksiltmesi ya
pılacaktır. Nümune ve enafı ko
mfayonda görülebilir. .İsteklilerin 
kanun! vesikalarlle beraber belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

"402,, "8818" 

* Ordu sdıhlye9l için 2000 adet 
battaniye 20/12/938 Sah günil sa
at 15 de Tophanede İst. Levazım 
lmlrlili satm alma JromJ.yonunda 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacak
tır. Tahmin bedeli 24000 lira ilk 
teminatı 1800 liradır. Şartnamesi 
ve nümunetd Ko. da görülebilir. 
İsteklilerin kanun! vesikalarlle be
raber teklif mektuplarını ihale sa
atinden bir saat evvel komisyona 
vermelerl. "385,, "8698,. 

* Kauçuk yol keçesi ne lama de-
miri ve krome ~uk ve çivileri 
9/12/938 Cuma g(infl saat H .30 
da Tophanede Lnazım Amirlla. 
Satınalma Komlayonunda pazar
lıkla alınacaktır. Hepsinin tahmin 
bedeli 573 Hla 40 kunıı ilk temi: 
natı 43 liradır. Şartname ve nil
munesi lı:omtsyonda ~rillebillr. 

İsteklilerin kanun! veslkalarlle be
raber belll saatte komisyona gel
meleri. "39'1" .. 8763'" 

8817 metre minder lghfhlJ. ı. 
1._11-838 salı ıftntl .. t 11 de 
Tophanede ı.tanbul Lnuml lmlr
liği satınalma komisyonunda aatıa 
alınacaktır. Tahmin bedeli 612 li
ra 75. kunıft teminatı 81 lira 91 
kuruftUr. Şartnameıd ft nthmme
si komisyonda görülebilir. Istek
lilerln kanuni vesikalarlle beraber 
belli ... ue toamyona gelmeleri. 
(407) (8838) 

• Dl çift altlı " 18111 nmalı 
karyola 1ı-11-n8 puartesi sa
na aat 14,30 da Topfwıede ı.tan
bul Lnumı Amlrllll atın alma 
komiaJonunda puarbkla ebUt
med JAPılacaktır. Tahmin bedeli 
1oso lira, teminata 117 Ura so tu
l'Uflur. Şartname ve nGmuneei )ro. 

mlqonda poıar. ı.tek1llerln ta
nunl 'ft81ka1arl1e beraber be1ll 
aatte komlqona p1me1erl. (.at) 

(8817) 

* Onla hutan.ı.rl tcJa 240 -
erDt paba ıa-1ı-aaa 1a1ı sa-
na ... t 14,30 da Tophanede ı.t. 

Jenmm bdrllll atın alma )ro. 

milJonunda puarhkla abucaJt. 

ar. Tahmin bedeli 72 lira teminatı 
10 Ura 80 kW'U§tur. Nümunesi ko
misyonda görülür. isteklilerin ka.
nmıl ftlikalarile tielli aatte ko
mllyona plmelerl. (404) (8820) 

* NaldiJ'e ft motarlG birlfkleır 
okulu için 3321 liralık benzin ft 
600 kilo "C. BB. A." moblloll pr. 
lı ile 300 kilo san gamı pazar. 
1ıkla eksiltmesi 9.12.938 Cuma 
gilııü saat 14 de Tophanede lata. 
bul Levazım Amirliği satmalma 
~omiılyonunda ,apılacaktır. H~ 
sinin tahmin bedeli 35" 11ra • 
mlnatı 531 lira 80 turuftur. ı.
teldilerin kanuni nefkalariP be
raber belU aatte lromllyona gel-
meleri. "409., ,.887~., 

KCUıtlr kUtfUllU 1100 ldlo -.32 480- ae- 14.-
Aralbaal ., un ı.ao •- •- 14.ao ~ ~ • • L • Al le ı - .......... afs ... .HQO 1ııPo ıııllllMb ........... 9'r.! ........ ...-+----..,,~nalM.&.1•uı1.1ı-µet::.1ruc~ıL1rn..u.___..A~ı1JI ftU.4ası:C~cautt.-
....... 400 litre araffııal açık ebiltme usuli7le satm ahnacaktır. 

il - _.,...,._ bedelleriyle mııvakbt teminatlan hizalannda 
~. 

m - BbDtme t4.m.m tarihine rutiıJan Çarpmba g0na hl
a1anncla 1Ullı ... tlerde ltabatqta Levuam ft :Uübqaat pbesindeki 
Ahm ltaam,wancta yapılaaıktn'. 

iV - (lut.nameler param: otarak her ,an 66 aeçen f'ibeden ah
ableeell llbl athnuneler de &ıftrllleblHr. 
il V - ı.tüınerm ebfttme jçtn tayin edilen ,an n Aatlerde CJC, 7,5 
~"::.~le blrutıe JUbrda .m geçen komil)rona gelmeleri 

• "8634,. 

( · Herict Askert Kıtaat ilanları 1 
Tetennl kıtamnın nau,aa ola 

111.000 iç JGa - bJr bin kilo • I 
laf kapalı zarf uauıo. ebDtm!; 
bnulmutıur. fu1nam.l !apana 
T6m satsnelma ~ 
nablllr. ltba aıı.ooo kilo~ 
nmhammen tutan 15.SSO liradır 
~Jbde~~ 
mlkdar fuluına dahil olatn hal
de Hk temınaıa 1281 1lndır Blr-
llltme 28--11 - ,..,.. -.. 
aat 14 te &pana Ttım. tua.1-
sna komisyÖnunda ,_~ 
tıe1r111er 28-12-838 puarteR • ı.. 
ntı .. t 13 kadar teklif ~ 
Janm llputa t6Jllln •tm alma ko
mta,anu bepnb ............ 

ıaa&ı~. •-ı.. 
IOIU'a ftrilen ... JÜUt ıöadwi-
1 en mektuplar ~. ~ 
at ayan tümen daire saatn. Japı
leaktır. 

2490 sayılı kanunun 1lmd1mlerl. 
ne ve bllbaua (32) maddesine UJ'
IUD olmıyan mektupların aahipl• 

ri eksiltmeye iftirak •ttlrUm.17• 
cektlr. (695) (8933) 

* Hayvanat için ço1ı: miktarda nal 
mıhı alınacaktır. Şartnamestnl p 
mek lstiyenler 21-12-938 tari
b 'n k dar Ankarada M. M. V. •· 
t n a ma komisyonuna müraQ&t

lan. (692) (8905) 

* Hep!llne tahmin edilen ftat 
26 000 lira olan 23 kalem ecza ka • 
palı zarfla satınalmacaktır. Ebllt 
me 28-1-939 pertmıbe ,ona • 
• ıt deAüa116Jb.& v~ 

ti atmalma komilyonunda yapı • 
ı.eötır. nk teminat 1950 lira o
lup prtnameli 130 kurup Veka
let •tın•lma komisyonundan ah • 
mr. Bbiltme)'e girecekler kanu • 
nun 1-a ctl maddelerinde yazılı 
w.ı-ıe birlikte ilk teminat ve 
tülif mektuplarım eksiltme 1aa
tlllden bir aat evvel Ankarada ko
lldqona verme1erl. ( 690) (8903) 

• Bodrumda iki p.vyon ve btr 
tavla ve bir mutbat 1nfU1 .Upcılı 
zarfla ebiltnıeJe t~ ise da, 
~JIJndan 20/11/938 :len 
~ zufmda pazarlıkla 
w.-. karar verilmlftlr. 
.....,.. '8delt -..o Ura kati temi-.... ..,. .... . 
ı.w.w.ta ba ... alt bflf plln-

lanm.,. ~ lluilada 
Dal Tula7 brarallunda Ko. na 
ber ab milracaatıan. (882) (8815) 

* kllo~~Ull 28000 
-~ 28800 kl1o acle 

1alma talip çıkmadılmdan Jenl
den kapalı aufla ebtltmqe kOD
JDUttur. mtmnım .. J'aluma 
tahmin becleJt 237'2& Ura Dk temi
nab 11'19 Ura 3'1,5 kuruftur. S.. 
nkanut iade f'ia tahmin bedeJl 
25900 lira ilk 1emlnatı 1942 Ura 
so kW'U§tur. Ebiltmeleri 19-12 
-938 pazartesi aünli Brzurumda 
askerl satın alma komisyonunda 
yaptlacaktır. Erzurum yatımn sa
at 10 da SarıkaDUf yalının ek
siltmesi saat 11 dedir. Teklif mek
tuplan bir saat evvel Ko. B§k. na 
ve potta ile sönderllmlt buluna
eattır. Şu1name1eri ber IÜD Ko. 
.. IBdJlr. (al) (iMi) 

P. T. T. Umam Müdürlüğünden : 
1. - Umumi Müdürlük emrinde çalıştırılmak "ft tebe)ylbl ec!eeek 

ehliyetine gOre ,ehrt "200" liraya kadar tlcret verilmek ilzere mO..ba
ka ile, Framızcadan Türkçeye ft Türkçeden Framm:aya bihakkın '9r
cime ve tekellilme muktedir btr mütercim ahnacaktır. 

2. - Aşalıda yazıh praltl haiz talipler arasında 15.12.938 tarDıln
de lstanbulıda P. T. T. MGdürltllilnd• ve Ankarada Umuml Müdür-
lük Ytıksek Fen Heyetinde saat 10 da lmtllıan yapılacaktır. · 

a. - Taliptenn af&jıdald prtJ.an hala olmalan l•:amdır. 
A - Türk olmak ve uterlllbll yapmlf buluı>mak 
B - En az liseden mezun bulunmak 
C - Hüsnilhal sahibi olmu, mahkılmfret ve mamunfyetl oJma. 

ma, 
D - Sıhhi vaziyeti mo..tt bulımmak .. Sıhhi mua,enm daire dok· 

tora tarafından yapılacaktır." 
4. - İmtihana lJtirat edebilmek için lstekltlerln nMu, mektep, 

askerlik vesikalaruıuı asıl veya noterden tudlkll suretlerile ap kApb, 
l)'i hA1 k&ladı, adliye velika1anm ve "4,, kıt'a v.lka fototraflle dilek· 
çeleri "14.12.938,, tarthlne tadar Ankanıda tJmmnl MlicUlrlilk Muaıne
lit MQdOrlillQne, İatanbulda P. T. T. MOdOrlOtnne tevdi etmeleri ll
zımdır. 

5. - lmtnwıda muvaffak olanlar uuıııda Il'raımzcadan bqka 
bir ecnebi liaana vakıf olanlar vqa feıınl lltıWı1ardaA ulıyanlyar ter-
cih edilecektir. "8908" 

lstanbul Sıhhi Mlieııeıelet Arfflnna ve lkıllhne 
Komisyonundan : 

Eksiltmeye tonuJan lf: Şlfll Çocuk lıutanesl harlcl19 paVJODuna 
lllve edilecek iki oda 

Kefil bedeli ı 2'125 Ura 1 kuraf. 
Muvakkat prantl : 205 Ura. 
Şifli Çocuk hutahaneel hariciye paT)Oauna ~ .uıeeet iti oda 

açık eksiltmeye konulmUfNI'. 
1 - Eksiltme 21.12.938 Caqamba pi ... t 14,30 ela Calalollmı

da Sıhhat ve İçtimai Muavenet JıfüdOrlqn blnaemda km1lha Jrmnl• 
yonda yapılacaktır. • 

a - Mukawle etalltme Bayındırhk lflerl pne1, huamıl w fenni 
prtnaıne, proje, k:eflf hiUtH11 ft buna mllteferrl diler nrat her gthı 
tomllyonda g&rOlebillr. 

3 - . Jstetlller cart seneye alt tlearet oduı nslkufle 2490 aJl]a Jaa.. 
nunda yizılı beJıeler Ye bu ı,. ,.ter muvakkat praıatl matba .,.,. 
1-nka ~u ile birlikte bu ife benml' • • 2000 Unbk lf ,.aptılma 
dair ı.tanbal ~- elmlltme tarlblDclen 8 gb ene! ahmt olduk
lan m1HeahhttJ1k 'ftlieb1u11e birlikte belli ıtm " aatte komlQoaa 
plmelerl. (1198) 

Beyoğlu Vakıflar Direktör.lüğü ilanlar. 

No..a 

•·:U·--_, 
Jrfub•mmen W 53422 Jlra olaa (Ankara • Bq~ ~ 

mevcut enınl7et t.lsatı kumanda terttbatma alt muaddel ~ ~ 
ile Banar Bnıchlal Bada Awıfahnuıg flr d1e Tlrkel tipine alt) -
tesisatı 7edetlarl 23.1.1939 Pasartell ıGni1 .. t 16.30 da Jrapalı rarf 
1lle Ankanda idaN btna11M& atın almacütır. Ol 

Bu i§e girmek istiyenlerin (3921,10) liralık muvakkat ~ ~ 
kanunun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerlnl ayni aüıı saat 1 
dar komisJon reisliiine vermeleri Jaamdır. _ • .-..da,,. 

" Şartnameler (267) kurup Ankara Ye llqdarpafa ~~t) 
tıımutadır. <~ 

Halk Maskeleri Satıtı 

Kızılay Türkiye 
Cemiyeti Umumi Merliulnd•• : 
Cemlyetlmlz tarafından •JUı halkımızı zehirli gazlardan ~ 

mak için yaptınlan Halk 'Maüeleri 1.1.938 tarihhıden itibard 

arzedllmlftlr. ~ 
ıatl malQmatı havi Prolpetüslerlle birlikte ayn aJl'I. fll'r 

lçlnde bulunan bu maskelerden edinmek: latiyenlerin AnJrarlıd:- __... 
mJ Kerkedmhle, İltanbulda Yenipostane civarında ıtızıla1 ,........
depomu dlıüt6rlQOne mlracaatlan rica olunur. 

Yubnda JUl1ı •bf J91'1erlnden perakende "18 toptaa f9 lıi" 
ut mflraeut ederü satın almak istlyeıılere veya meml~ 
banat bir Jerlnden parasını göndermek nretiyle liparit ..nllCP-:
amhallj ve potta muarlfl Cemiyetimize alt olmak tızere ~ 
altı liraya verilir. 

NAZARI DIKKA TE: 

BURSA MERiNOS 
Fabrlka11 yinlerlnln 

TOPTAN ve PERAKENDE 
Safıf yeri: 

SOMIR IANK 

Yerli Mallar Pazarları 
•HlllllHlllHllllRI l l '\ ' 1 1 ' 

----· -• H•rt•Y taklit ecllleblllr 1 
Biı Juçuk urrdanberi tek bir nkibi ~ 

HACI BEKiR Lokumu Mlıteına. 

1 tVro RlDl) iN 
HAC 1 BE .K 1 

MerfCezl: Bahçekapı, Şuhelerl: Be.roflu, Kanklf, 

.-sovyet sosyalist ittihadı .. URSS,,uB 
F raneızca neşriyatl 

1131 HD•l ifln aboneman b1duaa bqlaanup. 

JURNAL DE MOSCOU : .. s= =-' ..... ~~ 
Makaleler, Sosyallst bıpatına -n URSS'un dahlll hayabllle 

için mOcadelesine, sınat ve z1ral tnklpfJna ve ayni qmanda 
ittihadının edebi, fenni ve artistik hareketlerine huredl]mlfdl'• 

Aboneman: S..eliii: l.SI Tlirk 1inn, 1 a,.blı 'IS kural 
Ye Diblaua 4 kmuftaı. 

REVUE DE MOSCOU: 117bk 
Her nfWıaaında slyaat ve fktıaadt makaleler, UBSS Mill~~ 

hayatı üzerine hlklyeler, manevi hayatının son tezahilratı 
hülAsalar, edebi artistik ve tiyatro ve llnema kritikleri, Sov,.S 
mualannm 7azılmamıı uerlerl, mal6mat ve lalre vardır. 

REVUE DE MOSCOU : Bo~r:!:·m:~lt. 
Aboneman~ SeMllk Z.SO Tlirk llrua. 1 87bla 1 llia il 

..,._ltbnqtu. 

IOvaNAL •• UVUB DE MOSCOU'aa mtlfteMk 
....... •••1111 z Ura " braftar . 

URSS EN CONSJRUCTION : :-: 
So.yallat sanayilne, sovkhoa ve kolkhozlara, murtfe, So.,e& 

dı adamlarına ve ,wııo.t hayatlanna ait çok g(izel resimler· 

.&.........._ Seaellll ' 11ıa 80 km'1lf, ı •rbiı l lira 
ü karat. ntlshuı '9 km:aftur. 

LITraATm&B iNTDNA'floNAU: AJhk a.hnB il 
Sowyet lttfhadımn IOIJ'8]tst ınaarlf1ae, edebf7atm& ve 

yam antl faflst sanatına vakledilmiftir. 
Aboıaema•· Senelik Ut Tlrk Una, 1 111hlı J Un il 

ft ........ zs brattm. 
"1o....ı .. M01e011,,, ...,_ de Moeeea. Ye A1n Mitin~ 
Jldl ........... ~ MEZRDUNA SOllNA1A IDdOA: (1 
neekiji Most, Moseoa) ve UBSS DBVLBT BANKASDl.As 
11. NetUımaJa. ll.oeeo1I) mtlnaat olanmahm. 

HAŞET KOTOPHANEsl 
Türkiye Şubesi 

fitlk1aı Cacldeıll 489 :Ne. Posta Kutum BeJOllu 2211 • 
Jnnmda btalol w nthnuneltk nftshaJar ~· 
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muessır Son çıkan son derece 

"'-------------------"---~-------------------------------------~---------------------------------------~--------........ ----------------------------~ 
KAŞELERi üsütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. sA~!~ı;e~!~.Atı 

• 

Yapı lılerl llSm 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan if: Anbrada Mahmutpap Bedeltam 19-

forasyon işidir. 
Keşif bedeli 44.476 lira 27 kuruftur. 
2 - Eksiltme 22.12.938 peqembe günft saat 18 da Nafta \'ekEetl 

hJ>ı işleri eksiltme komisyonu oda.smda kapalı zarf usulile yapılacak
tıt. 

' 3 - Eksiltme prtnamest w bmıa mtıteferrl nrak 112 karat bedel 
'btlJtabillnde yapı işleri U. Md. den ahnabillrl 

4 - Ebiltmeye girebilmek için isteklilerin 3335 llra '3 kuruşluk me
~at teminat vermeleri ve Nafia Teklletinden alınmıf ehliyet ftSi. 
~ göstermeleri lizmıdır. Bu ftslb eblltmenln 1apılacağı gllnden 
'il az sekiz gün evvel bir istida ne nafta veklletine mD.racaatlan ft 

latıdalanııa bu gibi abidatı tamir etmif ve bu tamiratı iyi blr suretle 
~ğı.na dair Maarif veklletl Antikiteler ve müzeler direktörlü
hlıden alınmıı nsika illftirmeleri n iltekllnln bluat yQksek mQhen
"-~ Jhlmar olman muktezidlr. 

S - lsteldiler teklif mektuplarmı ihale gQnil olan 22. 12.938 ~ 
~be günn saat 15 p kadar eksiltme komisyonu reWiltne makbuz 
~bilinde teslim edeceklerdir. POltada olan gecfkmeler kabul edil
~&. (8804) (4960) 

. 
Üsküdar • Kadıköy ve Havalisi 

Halk Tramvaylan Türk Anonim Şirketinden : 
Beheri Gçyüz beyairlik iki Ye elli berıirlik bir M. A. N. mu

lt.Jı üç dizel motörü ile dinamoları, talamlan Ye yedek parça-
1-.nnı havi olmak üzere teferrüatı ile ucuz fiatla aabhktır. Ta.
liplerin tafalit •'mak üzere Şiıtretin Batlarb&fmdaki idare 
'1erkezine mQracaatlan. 

"-"""" -
~ .............................. ... 

U Y K U S U Z L U K 

• SİNİR AORILARI 

• ASA B ! ÖKSOR'OKLER 

• B A S D Ö .N M B S t 

• BAYGll'fLllC 
ft 

SİNİRDEN ILERt GELEN 
Bütün Rahatsızhklan 
tvt EDF.R 

:i!D~I 
UYKU TEMiN EDER. 

YE 

Türkiye Cümhuriy~t.1 Merkez Bankası 
3 - Birinciktinun - 1938 Vaziyeti 

~KTlF PASiF. 1 . 
KASAf 

Altm: Saft t:no.ımım 1'1.158.m 
BANKNOT 

UFAKLIK 

Dahildeki Muhabirler: 
Tilrk llruJ 

Hariçteki Muhablrlerı 
Altın: Saft kilogram 9.054.824 
Altına tahvili kabil Serbest 
dövizler 
Diter dövizler " Bor'1a ~ıı. 
rinc bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri: 

Denıhde edilen evrakı nakdiye 
ltarşılıtı 

1524.t!S.t!G.~ 

ll.548.~0.-

986.~76.-

715.fle'T.72 

12. 738.053.%8 

18.848.97 

8.993.424.06 

. 
158.748.563.-

Lira 

38.667.8!8.85 

'U5.G67.72 

21.748.128.31 

Serma19 

Dıtlyat Akçed 

Adi •e fnltallde 
Huı1111 

TedavWdekf Banknotları 

2.'712.234.11 
8.000.000.-

Denıhde edilen nraJD nakdiye 158.748.553.

Xanunun 8 - il fnd maddeleri-
ne tevfikan buiııe tarafmdan 

't'iki tedint 15.212.868.-

Deruhde edilen evrakı nakdiye 
bakiyesi 143.535.895,.-

JCarııhfı tamamea altm olarak 

illveten tedavüle -ra.zedilea 19.000.000.-
Reeskoııf mukabill ilaveten tMa. 

Lira 
15.000.000 -

8.712.234.11 

Kanunun 8 - 8 tnd maddele
rine tevfikan hazine wahndan 
Tiki tedlnt 

vaze<L 14.000.000.- 198.535.89:1.-

Senedat Olbcl&mı 
HAZiNE BONOLARI 
TICARI SENEDAT 

Esmm ve '.l'ahvll&t Ctlalam 

(Derabde edilen nralD uk 
A - ( cl:reaiıı brtıhtı lttbam " 

(TahYillt(itlbart kıymetle) 
B - Serbest esham n tahrillt 

Avanslar: 

Haz.ineye kısa vade fle 
Altm H Döviz llaenne 
Tah.nlt llzerine 

Rllaedarlar ı 

Muhtelif& 

15.212.868.-

79.808.056.05 

19.844.%31.95 
8.769.068.30 

T.489.500.-
181.71 l.83 

'1.ao8. 122.-

J'eldlla 
• 

143.~35.695.- Ttlrk LliuJ Mfmlaatn ıa.1so.1Ga.11 
DOvll tuhhtldatı: 

A.Jtma tahYili kabil dömtet' 1.589.81 

79.808.0.'56.05 Diler davtzıer ve alacaklı kll· 
nna bakiyeleri I0.975.511.20 ıo.m.ıoı.oı 

llula&elllJ 

48.413.300.tl 

15.4SU3S.IS 

4.100.000.-

14.887.880.82 

365.716.096.43 T~kftn Sa5.'118.IMIS.4S 

1 Temmm 1938 tarlhin'Clen lb"l>aren 
• 

lakonto haddi o/o 4 albn üzerine &Yana % 3 

,. Dr. Suphi Şenses .. Dr. HAFIZ CEMAL 
Dahlllye MOtehassısı 

Pazardan maad• Hat (H,30 dan 
18) e kadar. Salı, Cumartesi (9,30 

dan tZ) ye kadar fıkaraya meccanen 

ldraryoH•" ltMtlıhkl•ft ... ......._,.. 
Beyoğlu Yıldı.% sineman karıun Lek

Jer apartıman. l'akJrlere parR"17.. 
Tel. 43924 

Dlvan7olu No. 10« -------------
Telefon: %1H4. m98 

Mavalandırılmış 

Istanbul asliye 3 cft hukuk mah

keinestııden: Beyoğlımda Tel IG • 

kaJıııda 22 No. da mukim Gftzide 
tarafından Beyoğlunda Aleon., -
kağnıda 4 No. da sakin Murat •

leybine 934-900 No. lu dosya ile 
açılan bopmna davasının icra kı
lman tahkikat n muhakemesi ne

ticesinde: Müddeialeyhin karısını 

dövdOğ(l ye bu yQzden aralarında 
müşterek bayatın çekilmez bir ha
le gwtlıeeek derecede fddetli ge
çimsizlik btthındulu ve badema 
banşmalanna da imkln kalmadığı 
phltlerhı phadetile sabit ve ka-

PUDRA 
Q\)tfQ\llÜt\ 

\nce e\r 
-raze\\\< 

~f 
~~ 

Podra hustmmda yeni 
ft cuip bir fikir, en 1<>n 
bir usul ne yapılan bu 
pudra şimdiye kadar tanı-
dığımız pudralardan daha ~~ 
ve daha hafütir. O kadar ince ki 
dldde mevcudiyeti bile f arkedil
mez, pyanı hayret bir ten temin 
eder. Gündüz, rüzgh ve yağ
murun bozamıyac.ağı bir tazelik 
verir, gece de en sıcak bir dans 
aalonunda bile kat'iyen terden 
müteessir olmaz. İmtiyazlı bir 
usul dairesinde krema köpüğü 
ile kanştınlmış olduğundan bu 
yeni Tokalon pudrası saatlerce 
sabit kalır ve cildin tab!I yağlı 
ifrazatını massetmesine mani o
lur, kurumaktan muhafaza ede
rek buruşuklukların teş~kkülü
nü meneder. Terkibinde Krema 
köpüğü bulunan bu meşhur To
kalon pudrcı.nnı tecrübe ejinl.z. 

PARASIZ 
10.000 N 0 M UN ELiK· 

Birkaç gun zarımda tenbrlzde 
husule getireceği şayanı hayrı.>t 
güzelliği görünüz. Kadınların 

onda dokuzu tenlerine uygun 
olmıyan fena renkte bir pudra 
kullanır ve yüzleri makyajlı Ye 

ağır bir ınansara kesbeder. Te
niııi%e uygun renkteki pudrayı 
bulmanın yegAne çaresi. yüzü.: 
nüziin bir tarafına bir renk ve 
diler tarafına başka renk pudra 
tecrllbe etmektir. Bu suretle en 
muvafık pudrayı intihap etmiş 
olursunuz. Şayet rengin intiha
bında tereddllt ediyorsanız mil
eHeSemize müracaat ediniz. 
Tecrübe için n:ıuhtelif renkl~ 

de ve parasız olarak nümune
likler takdim ·edeceğiz. 

Sahibi Ye Nefl'İyat Müdürü: Halil LUtfi Dördüncü, Gazetecilik 
" Netri:rat T. L Ş. 1Maıldıiı 7•: TAN Matbu• 

Ui(QiQ MSLANCIC 
~OLAYOLMAM~TI~ 
IEJıA ·--

naati mahkeme de hasıl obmıf ol
duğundan kanunu medeninin 134, 
138 n 142 et maddeleri mucibin
ce taraflann bopnmalanna ve key 
flyetin doğum Jdltüğüne kayıt ve 
tesçiline ft mOddeialeyhln bir se-
ne müddetle menememesine dair 
8--5-935 tarihinde verilen hük
mü havi ilam mOddet Gtizidenin 
mezkdr DwnetgAhmı terk ve yeni 
sinin de meçhul bulunmasına meb
ni H. H. M. kanununun 141 ci mad 
desine tevfikan :lllnen tebliği ten
sip ktlınmq ve btr sureti de mah
keme divanhanesine talik edilmiş 
olduğundan tarfhl il.Andan itibaren 
on beş g\in zarfında mOddei Güzi
denin temyizi dava edebileceği teb 
llğ makamına kaim olmak üzere 
illn olunur • 

Oğluma ~nyorum 
22 1ene e9"ftl Çanakkaleye gt..; 

derken EyQp SütHlceslnde Molla 
HQsrn mahallesinde 'bıraktığım 
oğlum Mehmet Fazıldan bir ha
ber al•mamaktayım. Nerede oldu
ğundu maltimab bwunaruann a~ 
restme ltitfen bildirmelerini rica 
ederim. Denizlide Değlrmenönü 

mahallesinde Araplar caddesinde 
• • J) :' No. 123 hanede Deniz subaylığın. 

1Ji'/2 f!Jl6 dan mütekait Manisalı Hallh Ara-
.. gar. . -

~ '~~ ~-Dr. Besim Ruıen ~ 
~ ~I 1 Cerrahpap Hastanesi Dahili
~ I • ye Mütehassısı Çarşık.apı Tram-

-• vay durak. Ahun Ap. --

müteklmil ve dünyanın her 
tarafından en fazla aranan 
radyodur. Yalnız Beyoğlun

da B A K E R mağazalarında 
satılmaktadır. 
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Grip, nezle, ·bronşit, 
ve tekmil 

baş, diş, 
ağrılarm 

romatizma, 
A 

yegane 
nevralii, 
devası 

Istırabı 

hastalığı 
sükôna, 
sıhhate 

ağrıları 
• 

çevıren 

' neşeye 

eksir 

GRIPIM 
Bilklmya Al Ye liunetıi mai:ld~1er11en en IOft ımem mullerle • 

Lnal olunur. Çabuk tetir eder, kalbi Ye mideyi bozmaz, yormaz. 

En İnMlcı bat ağrılarmı, en ıinai dq Ye ıinir afnlannı, romatiz
ma 1&DCılarmi derhal geçirebilininiz. 

Nezle Ye gripi, daha ilk iflU'dler belirdiii anda bir kate 
"Gripin,, alarak defet,1nezaeniz baflca ha.talıklara yol &Çllllf olur
aunuz. 

G·RIPIM 
Y ıllardanberi tecrübe olunmuf ve ağrılarla, grip, nezle tet4.,. 

visinde kat'i bir deva olduğuna umumi kanaat getirilmit bir ilie

dır. Şimdiye kadar bütün beynelmilel sergilerde fevkalade diplo

malarla altın madalyalar ve binlerce takdirname kazanmıfbr· 

Zamanında alınmış bir tek ''Gripin,, sıhhatinizi ağrılara ve 

hastalıklara kartı garanti eder. 

Her yerde ısrarla G R i P i N isteyiniz ve G R i P i N yerine başka bir m~rka verirlerse şiddetle reddediniz. 

KR..qL." Ji: t. // """// tL. 'c ~.s .. 
/ô. 4 IH-41~~ 
~ •• KA2ANDlit SOHRET • 

" 
CI' VE RAiBET > 

~ QJ 

SABA .> 
~ ~~ a. 
~, () o 

.. o"< ~ RADYOSUNA . \w .o o l> .. _ 
:> ı..../ 

: ..( 

o 
~ ("' 

~ .,,"P 
~ 
~ 
~ 

KAZANDIRMIŞTIR ~ ,... 
~-

,~I'>: 

• 
r .:] ·r ve satış salonu: Beyoğlu istiklal caddesi No. 34 

E D i S O N Müessesesi 

SiGARADAN KURTULMAK CA RE S 1 Bakin Katran Pastilleri, hem siga
radan vazgeçirir, hem öksürükleri 

. kökünden keser. 

-
ve 

ADEMi İKTİDAR 
BEL GEVŞEKLIGIN E 

~-~ 
KARŞ 1 • • 

MO 
• 
~Tabletleri her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobin) ~ 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu - lıtanbul 

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

beş kuruşluklarla yüz paralıklar ve nikel bir kuruşluklar 31. Kanunu

evvel 1938 akşamından itibaren tedavülden kaldırılacaktır . 

Ellerinde bu nevi para bulunanlar 31.Kanunuevvel.1938 akşamı

na kadar bilumum malsandıklan ile Cumhuriyet Merkez ve Ziraat ban 

kalanna müracaat ederek mübadele ettirmelidirler. 

2 - Tedavülden kardınlan bu nevi paralar 2257 numarah kanu -

nun sekizinci maddesi mucibince 1. Kanunusani. 1939 tarihinden itiba

ren bir sene zarfında ancak malsandıklanna ve Cumhuriyet Merkez 

bankasına yapılacak tediyatta kullanılabilecektir. (4964) (8806) 

1 
~ Saç bakımı 
1 Giizclliğin en birinci şartı. 

., 
1 

1 

1 
Petrol Nizam · ı 

Kepekleri ve saç dökülrnesirıı 
tedavi eden tesiri mücerrep bif 
ilaçtır. # 

ı- _,/ 
1 

Is. 1 ci İflas Memurluğun•lan: 
Bir müflise ait olup Feridiyed~ 

Tenekeci sokağında 8 Nwnar~ 
Bay Nobann evinde mevcut 
mahfuz eşya 12- 12- 938 PaV'; 
tesi günü saat 15 te 2 ci acık 9 

tırma ile satılacağından istiy~rı~ 
rin o gün saat 2 de satış yerın 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

(2721; 

~---------------~-

• 


