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Gençll!fn seslnl ak!ettiren '"GENÇLİK", ATATURK, İSMET 
lNöNU hakkında yazılar, İktisat Fakültesi Genç Dekanı Ömer 
CelAl'in, Akademi Genç Profesörlerinden Zeki Faik İZER'ln, 
Doçent Dr. Khım İsmail GÜRKAN'ın makaleleri, 30 a ~akın 
:fototratıa intişar etmi:ıtir. S Kunıııtur ... 

' J 

"Venedik Fransaya, 
Habeşistan Negüse,, 

Rumanyada Son_ Vaziyet 
Hükiimet Mücadeleye Sonuna 
Kadar DevamEtmeğeKarar Verdi ~ 

ltalgan 'faleplerine Fransızlar 
Kabinede Değişiklik Yapılacak, Dahi/ipe ve 
Hariciye Nazırları Unümüzdeki Hafta içinde 
Çekilecekler, Yeni Sürprizler Bekleniyor, 

Bu Şekilde Mukabele Ediyorlar 
\ 

Dün Tunusta ve Pariste Nümayişler Yapıldı 
Ve Bir Kaç İtalyan Tevkif Edildi Bükreş 8 (Hususi) - Rurnanyada 

vaziyet vahimdir. Hükumetin şiddet 
li tedbirler almasna rağmen memle
ket normal şeklini alamamıştır. De
mir muhafız teşkilatı önderi Kod -
reanu ile 13 arkadaşının öldürülme
leri üzerine Demir muhafız teşkilatı 
her yerde intikam almak için faali
yete geçmiştir. 

lekette hassasiyet devam etmekte -
dir. 

Hükumet, Demir muhafızlann bir 
hükumet darbesi yapmalarına ve da 
ha ziyade faaliyette bulunmalarına 

imkan vermemek için yeni yeni ted
birler almakta ve kendisinden en u -
fak bir şüphe hissedilen şahıslan tev 
kü etmektedir. Bu suretle mevkuf-

imha edeceğini ümit etmektedir. Ya
pılan tahkikata göre, Rumanyada 
Demir muhafızların tethiş hareket -
leri, hudud haricine çıkmış kimseler 
tarafından idare edilmektedir. Balkanlarda 

Alman • ln9iliz 
Rekabeti 
l'cızan: M. Zekeriya SERTEL 

Alınanya, Bitlerin Kavgam kita-
bında çizdiği programın tatblkine 
!:anı etmek üzere hazırlıkbnnı 
A anılamakla meşguldür. Parlste 
b-hnan Hariciye Nazı~ Fon Rib!:>en-

0P'la Fransa Hariciye Nazın ara
~da dün imza edilen Alınan -
!'ansız deklarasyonu, Ahnanyanm 

larp hudutlarını teminat altına al
~1§tır. Şark cephesinde de Jt'ransa
"'n müttefiki kalmamıştır. Fran
~ - Sovyet Rusya paktı da bozul
~UŞtur. Binaenaleyh Almanya için 
~~rka doğru yürümek zamam gel
lbııştir. 

l 'Yapılan tahminlere göre Almanya 
.::: yılı içinde Macaristan ve Ru
~ Yayı, 1941 aeneslııde Yuplav-
~ ...... • -.:-.ı.-- · -- - • • .. _ _ -

~- ve ondan SOllra Ukzayııa ü
·~4~ yürüyecektir. 

* 

1 

Veni.ı «ırayında Muu olini nutkunu oermeden evvel 
halk heyecanla bekliyor 

Tunus, 8 (A.A.) - Burada İtal
yanların emellerini protesto mahi -
yetinde bugün yeniden saat 9 dan 12 
ye kadar yeni tezahürler olmuştur. 
Eberisi Korsikalı aençlerden mürek 
kep RrlJ"lsır. $ehrin .sokaklarından 
geçmek üzere bır alay te§killne teşeb 
büa etmişlerdir. P olis, bunları datıt 
mı§tır. Biraz sonra, birkaç yüz ka -
dar İtalyan da toplanmağa ve "Gi
ovinezza" İtalyan milli marşını söy-

!emeğe teşebbüs eylemişlerdir. Polis 
bunları da dağıtmıştır. 

Burada on, on beş kişi tevkif edil 
miştir. Bunlar arasında "İtalia,, spor 
cemiyeti reiai, Tunus Dopo Lavoro 
şefi ve Tunustaki İtalyan eski muba 
ripleri cemiyeti :reiSi Ub&ldo Rq d• 
vardır. 

* Parls, 8 (A.A.) - Par:ls yüksek 
[Arkası Sa: s, sn 2 de] 

Hükumetin silahlı harekete geç -
mesi üzerine bir kaç yüz Demir mu
hafızın Rütenya tarikiyle Almanya
ya kaçtığı bildirilmektedir. 

Ç "t ..J h b" · · · lann adedi 25 bini bulmuştur. Alınan ekalJiyetine mensup Ru ı.• 
ernovı s ·.ııvanı ar ı reısı mıra· Al B".k f" • D · 

. . . manyanın u reş se ırı, emır men tabiiyetinden dört kişi şüpheli 
lay Krısteskuya ateş eden ıkı genç - haf 1 d 25 b" · te 
ten biri ifadesinde. Demir muhafız •mu ız ar arasın a ını aşan v faaliyetlerind~n dolayı Alba şehrin-
teşkilatının suikast planı hakkında ki~~tı protesto ve Rumanyayı terket- de tevkif edilmiştir. Bunlardan biri 
ehemmiyetli ifşaatta bulunmuştur. mıtır. Üzerlerinde neye yaradığı anlaşıla -

Hükumet, en yakın bir zamanda mayan bir şifre bulunmuştur. 
Miralay Kristesku, bu pianı mey - Demir muhafız teşkilatını tamamen [Arkası sa: s. sa ı de] 

dana çıkararak ele verdiği için öldü- •••••••••••••••-••••••••••••• 
rüJmek istenilmiştir. Öldürülen Kor-
'nelin Kodreanonun yerine teşkilatı 

avukat Jon Viktor Boyan idare et -
mektedir. 

Demir muhafızlarca mesul tutu -
lan dahiliye nazın Kalinesku da ida
ma mahkum edildiği için dahiliye ne 
zareti binası asker ve polis kordonu 
altına alınmıştır. Demir muhafız teş 
kilatının gizli bir toplantı yaparak 
tethişe devam edilmesi hususunda 
kararlar aldığı söyleniyor. Bu tak -
dirde Rumanya dahilinde kan~lık 
çıkacağı umuluyor. 

'DAhil•>-• nasın KaJineMlı mel'D'" 

lekette s0k6net ln avdeti ve mm:r bir
lik için millete hitaben bir beyanna
me neşretmiştir. Buna rağmen mem-

Rumanya Nereye Gidiyor? 

" Ahnanyanm ısına metodu mal<Dn. 
•uı Einzig isminde bir İngiliz mu- =========================== 
~i "Kansız istilA,, ismi altında 
~ğı bir eserde, Hitle:rlıı istill 
~unu şöyle hul!sa etmektedir: 
~ l - Ağır bir borç altına girmek. 'llletod 1933 tarihinden beri Al
~ Ya ile kliring anlaşması yapan 
~eketlere tatbik edilmi§ ve bu 
~ eketlere karşı Almanya mü-
~ tniktarda borçlanmıştır. 
~ - ~ikan ve Tuna memleketle
~en mubadele ve kliring esa.ıın ü
\t e aldığı mahsulatı diğer mem
~ etlere satmak suretile onlar& Tu
"-~"e Balkan pazanıu kapamak. 
leııe~ya Tuna ve Balkan memle
Soru-rı.nın mahsulatıru satın a hyor. 
~ ~ bunlan bu memleketlerin es
'-t :rtı.uşıerilerine daha ucuz fiyata 
~Yor. O suretle ki o mahııulü ~ 
l'lle ~l eden memleketler eski müşte
~er tin~ kendi mahsullerıni o fiyata 
l'fııt~ıyor ve bu suretle miişterile-

3 ellerinden kaçınyorlar. 
~~ - Almanya Tuna ve Balkan 
t\ıt leketıerine, onlardan aldığı mah 
hore tnukabil para vermiyor. Biriken 
tar cunu onlara eski silablannı sa
~e:. Ödüyor. Bu sayede Almanya 
~e b ıŞe yaramıyan modası geçmiş 
>a 

0~uk silahlanru elden çıknnnı
~;e kendi harp malzemesini müte
~ l~en en son keşiflere göre ye
))al'ıl 1Ye muvaffak oluyor. he.m de 
>or. vermeksizin borçtan kurtulu-

1 _ b • 

t r . .ou memleketlere yaptığı di-
ıhr 

\o r· acatı uzun vadclı kr~;lerle 
>-- 1Yor ç ··nktı l'll · u u karşılık olarak aldı-
ee ahsulat, kendi mamulatını hari
~" sata,.ken. yaptığı. uzun vadeli 

"""lll ı ~ a tırdan daha karlı oluyor. 

""ııtn- Balkan ve Tuna ınemleketle
tııı aı lllahsullerini yüksek fiyata sa
~lltı tnak. Bunun da hilesi şu: Al-

""d ttıııdd,. a paranın kıymeti ham 
Vı~i .h' _mda maddesi, ve ecneb: dö
fıtıd 1 vaeına göre hükıirnet tara
taıe;~ trsbit. olunur. Serbest arz ve 
~ ~t aldt'st borsada hükmiinü ic-

lllez ~ ~il k · Alman ve ecnebi para] 
arşılıklı kıymetlerini Alınan 

{Arkası Sa: 8. S0.2 de] 

Fransız Meclisinde 
lstizahlar Başladı 

Sağ Cenah Komünist Fırkasının Lağvını, 

Komünistler Hükumetin Çekilmesini istediler 

Eaki BGfvekLl Leon Blum 

Paris, 8 (A.A.~Mebusan mec
lisi, saat 16 da istizahlarm umum! 
müzakeresine cümhuriyetçiler fede -
rasyonunun hatibi Laurentin beyana 
tile başlamıştır. 

Laurent, evvell halk cephesinin 
resmen ilan edilmekle beraber iflas 
etmiş ,bulundu~nu müşahede etml~ 
tir. Bu arada, soyalist lideri Leon 
Blum müdahale etmek istemişse de 
sağ partileri "İflas iflas,, diye bağır
mışlardır. 

Laurent sözlerine devam ederek 
demiştir ki: 

Cümhuriyet federasyonu milli mü 
dafaa endüstrisini tam randımanını 
tekrar iadeye katiyen azmetmiş b '.l
lunan bir hükumete itimat beyan e
debilir. Federasyon, sosyal telikkile
ri temin eden kanunlara dokunmayı 

[Arkası Sa: 8, Sü: a. te] 

Milli Şef Dün 
Taşköprüye 

Şeref Verdi (Yazuını 1 aaylamızJa okuyama) 

-------------------
nci 

· Kastamonu, 8 (TAN l\fuha-

birinden) - Reisiclimhur İsmet Par·ıs Konucmaları e·ı++·ı İnönü bugün Taşköprü kasaba· S 
sın şereflendirmişlerdir. 

Milli şef Taşköprü belediyesi· 

ni teşrif etmişler ve sırasiyle p • G •• Al 
devair rüesasını, belediye erkıi- arıse ore, manya 
nını kabul buyurmuşlardır. 

Bundan sonra da köylil ve ka it ı M t ı • b t 
=~~!~ ~:1~:e~i~:"::~:id.~i;~~: a ya e a ı a ının 
mektebini gezmişlerdir. Reisi· ı ı Mu··dafı·ı· Deg"" ı·ldı·r cümhurumuz halkın coşkun te-
zahüratı il l" uğurlanarak saat 

12,45 te Kastamonuya avdet Paris, 8 (Hususi) _Almanya Ha-
buyurmuşlardır. riciye Nazın Von Ribbentrop bugün 

Gerek teşriflerinde, gerek av- Paristen aynlarak memleketine dön 
detlerinde yollarda, kasaba met dü. Alman Nazırı trene yine inva-
halin~e ve kasabada halk coş- lides istasyonundan bindi. İstasyon 
kun tezahürat yapmışlar ve Re· Fransız ve Alman bayr:ı.klarile süs-
isicümhur u içten gelen bir sev- lenmişti. Kordiplomatiğe mensup 
ai ve sayı• ile selamlamışlardır. bir çok zevat Alınan nazınnı uğur-

•.!!!i!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!l!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!ili~~· lamıya gelmişlerdi. Genç bir kız, 
---·------------------------------........ --------- Bayan Ribbentrop'a kırmızı güller-

Eb dA ş· f • Eb d" HA t den yapılma bir büket vermiş, 'Fon e ı e ın e ı a ırası ==- ~!~:=n~r:~:e~!~:~i~e~;i:id:~k~:: 
TAN'ın bütün Türk evlerinde A

tatürkün ebedi bir hatımsın'ı bu~un
durmak imkanını veren teşebbüsü 

okuyuculanmız tarafından büyük 
bir alaka ile karşılanmıştır. Ata-

türkün gazetemiz tarafından verilen 

büstünü almak üzere hergün yüzler

ce vatandaş matbaamıza mürscaat 
etmektedir. 

Her mektep Atatürkün büstünün 
bulunduğu bir köşe yapmalıdır. 

Her ev Atatürk ebooi hatı-

rası. s~ undurmalı-
-..._. zerine Atatürkün büstünü ,. 

er mile91eie şahibi masasının ü- lıdır. 

Bu, bizim en büyük milli vazife
mizdir. 

TAN meşhur heykeltraş Kanoni
kanın imzasını taşıyan ve SQreti 
mahsusada Viyanada yaptırılım A· 
tatürkün bu büstünü kendisine mal 
olduğu fiyata vermektedir. Bir kaç 
ay sonra böyle kıymetli bir hatıra
ya sahip alınanın imkanı yoktur. A-

l 
cele ediniz ve bu büstlerden birer 
tane alınız. 

İdarehanemizden alınmak şartiyle 
bir büstün fiyatı 150 kuruş, posta ile 
gönderilecek yerler için posta pa

koyma- rası ve ambalij masrafı da dahil ol-
duğu halde iki liradır. 

tan sonra kendisini uğurlamıya ge
lenlerle selamlaşmış, ve .hususi 
tren 9,10 geçe hareket etmiştir, Beş 
vagondan mürekkep olan hususi 
tren hiç bir yerde durmadan Cam
paygn'a ve oradan doğruca Berline 
gidecektir. 

M. Bonnet bu sabah ta İngiliz se
firini kabul ederek Alınan Nazın ile 
yaptığı görüşmeler hakkında malft
mat vermiştir. 

Bonnet - Ribbentrop konuşma

lan hakkında hiçbir tebli~ neşrolun 
madığı için gazeteler konuşmalann 
mevzuu üzerin<:le uzun uzadıya tah
minler yürütmektedirler. 

Petit Journal'e ıöre Jlcıausulm 

F rannz Hariciye Nazın 
Bonnet 

bütün meseleleri şu şekilde hulasa 
etmek lmıümkündür: 

1 - Almanya hükQmeti Fnnko
nun galibiyetini arzu eder, fakat 
şimdiden Franko'Y9 muharıplik 
hakkının taıımmen huımunda ısrar 
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p ENCEREMDENJ 

Koclreana • Coma 
llep ati1et devrinde tarihi 'bir to

...._ :lükiyesi ~arca dilleri işg:ıJ 

~ durmuştu. -Gazeteler .... o 

lskenderun Vali, Mezbahayı Gezdi Şehir Yollan Yenicamiin 
·Gümrük İçin Yeni Bir Tarihi 

=.==~: . Teşkilib Harbiye ve Şişlideki Proı·e Yapılacak S-Eminönümegdanıtı:;. 
T kadı tan Se 1 D . " · --o- abide gibi meydana çıktı. ta-pyarak.airdiler. --o- H 

1 1 
K ld 

1 
lınca, Yenicami muazza111 

~ ~. A;:.,":7 ı::us:~ HatayGiiınrükMücliı Ü e a ar a ırı ıyor Elde Kalan 15. Lira Irat bu f'lhaerl kimin 11~!!':_~ 
amil ltw Mi. lliç tiıme dövenle ti· A k • • iuıı, • rJGklt gaptığını lJlllP' 

cilemnecli. Fakat 4ivülen adam ..... n araya Gıffi T k . B h . d T k . l-' d il B b lhffyaca y etqmlyor goruz Bu hususta bizi tenı# 
7ik Wr ,eı..t .11u. v. Ame"*1u. . a sım a çesı e a sım tv1ey anı e era er · . . 
im ,._.ı. imJıarater....._ .q. Hatay g6mrftlerı u.m~ m11dG- • • • Vali ve Belediye Reisi Ldtfi Kır- eder muinız'! US. 
nlmasında da onun gerçekten tesiri 1fı thsm Raslm, şehrımıze gelerek Ve En Kısa Bır Zamanda T anzım Edılec:ek dar, dün ı.tanbuJıda1d yeni 701 ın..- c - Yenicamiin temelini Si 
sörüldü. Birçok tarihçiler Komano • buradan Ankaraya gitmiştir. An- atı ve tamiratı mütemadiJe lullye- 1008,, da Oçüncn Mehmedin aııası.,. 
.. da Oııma.&ı _. ..... ubduı k..., karada, Hatay gümrük teşkilatuıın Vall ve Beledi~e R~lli L{ltfi K~ sayılan bu yol ağzınd~ abdcst1lne bu ti etrafında belediye fen heyt-ti mü- ıfye sultan attırdL Fakat oğl:-
fUD abp ihanet eden ArnavutlaTın lrunıhnan -.e lskenderunda tesis e- dar, diln de ~hrm bırçok yerlenn- lunmasını da doğru gormemi§ ve bu dürü Hüsnü ile yollar mild(lrü Ga- 6lme1i üzerine inşaat kaldı. B 
lamail K..ale lltılu tak.Ma...., et· dilecek4Berbest limanda vazife göre- de teftitler yapmış, alakadar bele- helilann da bldırılmasmı emret- lipten esuh izahat alniıftır. Ahmet, Birinci Mustafa, ikinci ~ 
mek tstedUderini )'nmaktu ~kin • eek ola Tirle gümrük teşkilatı ~şle- diye müdür ve memurlanna yeni miştir. Bu maksatla konuşulmuş bulu- man, dördüncü Murat ve Deli tbrt,, 
miyorlar. ri üzerinde Jıükiımetimizle 1emas- direktifler vermiştir. _Esasen belediye im&._r heyeti bft- nan tahsisat muhtelif lflere tahsis him devirlerinde kimse bu !.ş~e 8!ı 

:fr laıda balunacaktbr. L6tıı Kırdar dün sabahleyin me- tun bu meydanlara aıt nhm plAn- edildiği içbı, elde ancak 11 bnı Ura kadar olmadı. Ancak Köprulu r 
Kumanyada rünfhı en bUyGk ve İhsan Rasim, müstakil Hatay dev sai saatinden evvel Taksime gide- lannı tesbit etmiş olduğundan bun- kadar bir para kalmıftır. Vali, bu Ahmet paşanın sadaretinde ve otıuO 

• heyecanll menauna ~I edea lettnm. ilk gümrük umumi müdürü- rek, bir gün evwl, şehir mütehassı- la~ ~asdlki _beklenmiyecek. derhal parayı az b~uştur. Bununla h~ tavstyesile dördüncü Mehmedln-': 
lt..tre•a da Mr tıekat .,..aztMea dür. Hatay devletinin tcessüsüncten sı Prostun Taksim meydanı hakkın tatbi.kme geçilecektir. Bu meydana bir iş yapılamıyacağı gibi, müte- sı Turhan sultan camiin taınaın!Jll clS 
••tlııw ••llll'd..ıtr. T.Wli eksik. sonra işlerini bırakıp giden gavri· da verdiği izahata göre plAnın derhal ait pl8.nla da oradaki helifarla be- iDiidi tamirat ta ,.m üstü kalacağın- muını &tüne aldı ve muvaffak Ol 
~ ";'11-' ..tan ,.ıa. Mr l'ftÇ Türk' unsurlar arasında bir k;sull tatbiki imklnlannı tetkik ~tmiştir. raber tr'mnva7 fbketine ait plln- dan bu lfler için ...ıı bir prnje m. oldu (H. 1074). Camiin inp&tl tc-
0 •ı -...:-.::•aç 1-et yal h- gümrük memurlan da bulunduğ'll Bu tetkikler, pllnın d~rhal tatbik tonhak bldın1acat ve pllntonluk zır1anmuı munfık törillmOft(lr. Dalgıç Ahmet çaVUf, Davud ve " 
:.m.r Bd pollsia ~ için İskel:lderundaki gümrük teşlki- edilebileceğini göstermiş, vaH, bu- arkumdaki saba ile .beraber ıenlf Yol tnpata '"tamirata mütema- sım gibi mimarlar meşgul otıııutl"" 
n .._.. ..... da taliki latı muvakkaten memu.~uz kalm~ radaki helllarla diğer binalnnn he- blr tekll alacak olan meydan, ~ diye için bu lene beledl~ Wcsine dır. 
h. Sekiz .... -: .. .:.ı:..ım:.~ hr. Bu vaziyet ü.eriDe, Hatavdald men -~ılmala:ına başlanmasını em dem bir feklld• bınglm edile<"Oktir. konulan para 325 bin nr.dır. Bu pa- * tek t.katla tift Mliam seçime ~irak etmek üzere memle- retmıştır. Lutfı Kırdar, Taksim bah Ltdi Kınlar, ~ ranın 140 bin 1lruı tlmdlYe bdar, 

• U. 4a, .. ,_.an 4a bl~-,:::n · ketimizden Hataya giden Hat:ıyb çesinin de meydanla beraber tanzi- watli kısmen tamiratı mcıtemadtyeye, k11 
nnaa incittJiiaden ~ adam S: gümrük meırwrlan hükiıınetimızin 1 mine taraftar olduğu için oradan Ldtfl Kndar Şlfllden ayrıldıktan men de Dci lellede bitirilmek ilzere 

S - Siyaette 11t1.ğ oe-' fil' 
birleri rok kullanılıyor 1 ,_ 
ltınn Utllle ettikleri 11UJltd 1' 
dir1 Ve neyle birbir~ .ımak Junuaa kapaldı ft ilk fınatta, müsaadesiyle Hatayda vaillc gör- bahçeye. gide~ek tetkikl"'rde bulmı- sonra Karulaç mftbahuına gltmif, Rıale edllmlt bulunan 90'1 bin llra

kedini tokatbyan polla im.irini. iki meyi kabul etmişler ve Hatay güm- muftur. Vali bu tetkiklerden sonra orada tetkikler yapmıftır. VaJiyf lık asfalt yol lnpatma tütsls edil-
polis memarile birlikte • öldürdü. rük idaresinde çalışm.ıya başla.'Tllt- yanında bulunan beledi~ fen heye- mezbahlıda, müd(lr veklletinde bu- mlftlr. 80 btn 1lruı t.e, Dolmahah- agnlırlar? ıJtl!ll' 

O P..den 10nra Kodreanu Ru • lardır. ü müdürü . Hüsnü ile ber~bP.r, ge- lunan Nazmi karfılmnıltır. Belediye çe _ GümOpuyu ufalt yolu üze. C - Sağ ve sol tabirleri ~~ 
manyamn en nıewhar adamı oldu ve İskenderun serbest mınUıkasında rek bahçenın, gerekse Taka:~ mc:_Y· rekfmlı orada hayvan kemle salon- rindeld Jsttmllklerf, IO bin Una da ~ mebusl~ ald~lan Dl NI 
lal~ bir jlrl tuafmdan teerhn ec1t1 • çahpca'k Tnrk giimrükleri t\?skilitı danının tanzimi etrafında gorUfDl\lf, lanm, etlerl dondurma alonlannı, belediye dairelerine alt lltun ve gore kendilerme verilen sıfattaJl tr' 
memek ..,,._ •• hapkh•ed• .... i~ yak~ ıfhnriik ic:laresinln mü bu iki işe Nafıa. Vekaleti m~la- bu fabrthmnı, IOl'uk bava depolan kanallm)ton tamlratma ayrılma~. muştur. Parlimentoda h~ ...... 
taıdaktan, ..Parlle ıfdJp tabsUinJ hiın elemanlanndan bir grup Hata- rmdan bir zat ile beraber Iıranaız m, pay mahallini de &nd•te-:ı ve a- BdtWı bunlardan hariç olarak elde raftar olanlar daima sağ tarafta.,; 
........._-.... .. IMw'AlıP nlfl ,.. pteceklerdir. Orada tefklllt lru- mimarlarından Gotyenin me.mu ~ takadarlara bir Çok direktifler ftr- kalan para 15 bin Uncbr. • hallfler sol tarafta otururlar. tc!Jllf: 
., 1• lldld. hbt tAnt\ .-. nıldaktan ~ buradan ~lecek dilmesini münasip i<)rmüştür. cHtteıı 80ll!'a dojru vllAyete ll!lfırek y: 1 fnpatı tamı tı lcla Jel1I sonra bu kelimelerin manalart ~ 
Wra bıtwt ._.. ıh s '• _.. c-- bir bd.ro 1*awlenına giderek ora- Nafıa Vekaletinin bu i§e memur i§lerle meıgul olmUfhır. t ha 1~ geııi,ıemif ve zenginleşmiştir.~ "'* ı ~ılı il, plMıık ,...... w Uttl da nzife a&-eJctlr. edeceği mimar ile Profesör Gotye, Vali, vilayet makamında btr çok pro e zır · umumiyetle mevcut içtiınal _.. 
P";' na .. ~ '-Pat _. Hatay ,omroklerl 1llDUllll müdür derhal iş birliği ederek işe başlıya- tebrikleri kabul etmiştir. Bu arada ONIVERS1TEDE müdafaa ve muhafaza edenJere tJ1J 
8 

••• plrM. ... W- W ektiil bmaa R.ulm, blsba Haı.-yı l'ransıı- caklardır. Mimarlardan birisi mey- birçok mebuslar, Amiral Mehmet A- : mevcut içtimai .nizamda fU vs 
..._ ..... bıa 1 slM .... • lua terbttiiimiz mada lskende- dandaki hela ve diğer binalann yı- li, Deniz Kumandam Şükrü, umum! • fekllde dejt§iklik isteyenlere 
..,_ 99 ..... Ma ...._.. .... • nmda limriik müdGril nzifesi gö- kılması ve sahanın tanzimiyle uğra- müfetiş Tahsin Uzer :tenkdisini ziya Tıp Fakültesine Tayin nllir. Onun için muhaf~zakArW' 
"';4 ''ı tllalt d;taid11. O tarihte ftlifesbıl Fran- şırken diğeri de Taksim bahçesinin ret etmişlerdir. Blr aralık eski em- Ecll Asi t lar mumlyetle sağ, muhtelif t ı .. ... ,:: ...... i .. :... , ...._. dnrettlbm _,. memleke- ~i iJiyle meşgul olacaktır. niyet müdürü Salih Kılıç ta Ltltfi en S GD 909Yallstler sol tellkki ed: 18· 

MI ...... ,•i -:..ea - ' 1e ..... w mut ._ t atla iBI: • 8-biy. O• T Gluinttlela Kırdan Ziy,aret '"' veda etmi§tlr. Sıhhtye Vektlett namma Tıp Pa- fOnce itibarile radikaller • ;J 
.. • tk. Ve ':,..-CÜ • a. gtbnrmc umumı mna~ugone uyırı 1...1"'1.. v .. 11 •••-------- ..a- _, ~ ..... ....._ ~ --;- - ~..ıw.--._ılar~_... . .._..._,..._ ______ .,__._ ..i. ._ .:.. .... .,.,.._... . olunarak bir müddet bp vaz!feyi ifa LGtfi Kırdar buradaki tetkikleri- meşgul olmtı§tur. . tihanlarda pek ıyi d~e mUvaf- S _ •Garp ceplıealtıtle 
tlt. K.a a 111, ...... Dnıpw p etaüftl Hatay ~n kurulması ni bitirdikten sonra Şişliye gitmek Orgeneral Fahrettın Altay ve u- fak olanlarclan Bedri Hijyen. lbsail b• k dlı eserin ,ı, 
M 4lllll -.u!ılnBe wOa • • -· • aı l*Ü tekrar l&mrilt mnum mil- üz.ere Taksimden ayrılmıştır. Fakat mumi müfettiş Kimn Dirik Lutfi tabil Ye hayati kimya, Ekrem makro ıT.fl!Y yo "a · ... muJır1 /t'I', 
._..,. ... d 'r ... r._.... 41llılllw ta,m .WDmlf w o zaman Harbiyedeki meydan ne hela ve Kırdan belediyede ziyaret etmif- biyoloji w parazitoloji, Bülent~ Erih Remark lltl.I/ btıflıM 
• llJ1 ı'• M a. .,.,. _.. dwnıttlil ~ ba defa yine Tramvay Ştmethıe sit bulunan lerdir. LCitfi Kırdar, saat 17 dm &on tomi, İzzettin patoloji ve anatom.ı, ntledlr? Ba eeerden 
t •• 'llwl' la ..,_ ettflrl-l V•J' ......, .. demlJımttır. plAntonluk ta glneine ~ ve ra da üniversiteye giderek rektör SaWıattin mnuml emru uiatanlık eerl ""1' nw:lır 1 
w' ' ... 8 lsıa ~ e..- 111- bunları tetkik etmışttr. Cemil Bil8ele ve dfter fakülte de- lanna tayin edtlmiflerdır. c - Saltfır. Halen parfste o 
W .... w. M •ı ı ı ki• 'fı•dl- DiNiZ VE LlllA1'0A f Vali, eski ve şerefli bir maziye kanlanna ladei ziyaret etmiş, dön.üı * Tıp J'aküheslne ballı ebe mek· zannediliyor. Bu eserin gördnttl ti_ 
• ..,.,. w -. 8 ı al)t11'1 abıul- malik olan eski Harbiye n §bndiki te geç vakte kadar Parti iflerİyle tebi talebelerinin de uiıcerlik den- bet berine yine askerlik ve h~.# 
lır. ~ • ıw• d -- ....... y... • .. lrMlf& ı.ı.. Yedebubay okulunun 6nftnQ ~rkin meşgul olıiıuftur. lerine denmlan muvafık göıill- yatma alt iki eser daha n~-
r 11 •• • sa - prat • ~11 leJ!iren bu hellnın ve plintonlu~ Vali, MtınUtı,a rfdlyor mftftür. Bu mektebin askerlik ders- ' * ~ 
~na. .... " la ..,. wh- Konan Sürat Kaydı lcaldınlarak yerine bir bahçe yapıl- Doktor Ltltfi Kırdar, Marıfsaldara lerine BUincikAnunwı 12 ıılnden iti 8 - V aktl11le f'tllitltl --
...... ::-.. ~~V~ masma lOzum göstermiştir. veda etmek ve ayni amanda orada baren bapanacaktır. ı.....ıok 11f1ft 1/aztıft ~ ;..l' 
.. ..,.. •-·• .m.u.. Dula w .mil Denhıbmdnn ~ nmar!a- Belediye Refsiıniz, oradan "olnı bulunan ailesini almak üzere bugün dlr1 Bıı siffun ~ln kaUP' ... 
B a.._ .tlllal Dan etmlflentir. dılı yeni gemilerin. ıartna:ne Be Şl§Hye gitmiş, süvari polis bölüğane Bandmna tarikiyle Maniaya gide- MOTEFERRIK: tlı1. . .J# 

..._, itte .. Mlu 1 
'• fi. te6lt edilen saatlerlnl a bulanlar tahshı edilen karakolu gezml§, bnra- cektlr. c _ Ahf~ hnzaslyle yeP'#_: • 

.._ abmt w a.._,.,. 7enl Mr obnuştur. Halbuki, Denizbanktan daki manej~rl gözden geçlrmlşth-. Vali,_Pazartesl f(bıft tekrar~ Yeni Yolca Salona Tanda gazetelerdeki nepiyatı .-_,, 
tlma ~ ~ hr' ;h O- a1dığmm malftmata ~re. tesbft edl- Karakolun onilnde ve tramvay sebe mlze donecek, kendisine bu :nuddet l-ir.Llıa ...... k k!t eden zat Nurullah Ataçb· ~ .... 
:"8' malatmt,.t ~ B• • 1ıen 9ftratler ticarl ihtiyaçlanmm kesbıtn kavJs içinde kalan hel!lar iftnde beledlye N6I muv!ııl L6tfi ,. .. nımv an.-- tun gittikçe yeknasak bir hal,,,,,. 
O.::. ... ~ ~ znbakır tıllrDMndS k~rplıyabfleeek mahiyet- da g6zftne çarpnuf, tehrln bpm Abo.r '9'ekAlet edecektir. Qa1tlıda 1'JDl -.ımüta elan için somadan kaldınldL J 
:!;"::...,. ~ :!.; =~~;:-=:;:.: Mü1ellişler Dün ~ehirde Hanat ,... ..ıanunun-..- •...,.ta -==:::::=::"~~ m. ....,1111 ._,.....__ aderl 12 den 14 e ~mlmıştır kf, '/ 1 V 1 

'.:I -1arma dolnı ~. Bina- •tterttM eonrıt oevsbını veretn ·-_JJlt 

~ l&ye toprak üiıtaa --- 9dar. - . B '/il 1 'T / " bam 1 ....._ ... n .... .,,., vM"M•k tçı .. "'-, al~ ft ._. odm, IDede- bu lS,30 tecrübe suratıne tekabül azı llf.f emıırıarı UCUZ u.ga Dlll yapa tmnmn ~ IOD alyeııl, lftlMef, ekoıtomlk, 111..,C, ı tll' 
,_. • ...u.tm k-.ı e- ecn,.. D la daha *1lnat ft tlıfrtfabma ta- ptıaf ıweselefere elt her tOrlD 9'l'I -~ 

... oda. Hm............... liu ma11lmata .en. pmide en pa- aha Dinlediler Tedbirleri mamJamnnma ~lıp1wk ft - il nblllNlnlz. Bu eOtDn muht•"~,~ 
-. nlmıea ... 81JKllle 7Uhf ~1 lıah temin olunan f';!1 sürattlr. B1r te &ıftml.wd ,_ _...... bdar t.tt...,..•r tsrafuıdııt ldsre ;;fiil' 
=~ .q.~ıüe ';-.;-.,. ... da aıemhıin aüratinl 13 milden 15 mne Dolmabehçe faclMHMI alt tabld- Trakya umuml müfettişi General dnmn edenlrtlr. SaJOn .-it 139 '91" hSI' tıstde ••""""'-

..._ ft ..... J.. •• -::=: çıbrmü için beygir kuvvetini 2800 ka!-111 idarl _cephesi üzerinde çahpn 1 ~ D~ ~deki t~tkı1tle- Ey16lüncle "f'1eblleeekttr. Salanun bl••Y•011 ..... kt .. •r .... .--.111111111111111111llıılll'--: 
• ,._ t 1 &• bıtta • elen 4800 e çıkarmak icap ediyor. mülkiye müfettlflerinde11 Ali SeJf1, rin1 bitirdiği lçbı bugun Edırn?e 8Ç!lacalı tarihe bdar, arlra tanlı. 

c.ltı .. - Ilı 11 .mt Xuvvettn çotaıtılman da umumi eY· ve Saimle emniyet mtilettifl Şerif dönecektir. General Klzım Dııik, dak1 blnalarm da be1ecH;Je tarafın.. 
t 2 = ı .... q ==- °" ıutbn• detittirllmesiııe Ye netice Nimet dün de 'YiJAyette tahkfkMa Burada İstanbul ile Trakya arasın- clu lltimMJrWI JaPl).arak tnmTB)' 
lıl .., Jlrmıl ..,_...1ılr tide ...._ itibariyle tonajın da arttınlmasma denm etmi.§lerdh'. Enelce emnl- ~ iktludt mtinuebet!er üzerinde ,.,tuna kadar 0 Mbanm aç11mw ve 
_.. • ·- wllk .e. w. ,.Wa, baihdır. Bu itibarla konulan sürat yet müdürü Salih Kıbea taluirf ola- çok esash tetkikler n tecnaslar yap bir de otomobil pamnm tesisi için 
• ' 

1 

n 'gtt. ............. •YJI kaydı, bu tıp pmilenle aruıan Ar- rak 90fUlan suallere ftrilen ceva~ !Dlfbr. • çalıfllmaktadır. 
ltllnl .. tem ık w .... a1me atın a7.1mtcdir. lar adliye tahkikat doeyMtyle btr- İstanbul fehrl, Trakya ve hlnter-
•d' ._ ...... ,.. ~ likte mülkiye müfettiylerine veril- landı için çok kuvvetli bir mahreç Salih Kllıg, Dibi Gitti 

M •1t Mel Hlllt • ..mt M • CUMROKl..ERDE : miştlr. Bu tahriri cevap üzerine mü- olduğundan, gerek ziraat 'ft bah~ Eski emniyet müdürü Salih Kılıç, 
.,. .. I& ...... °"";"'&• • Mlpa.. .fett1§ler dün de Salih Kıhet davete- tefkll&tı ile, gerek yeni ft esuJı dün akpm 19,10 treni 1\e tehrfmis-

.... Wr .. 1 il' 1 
· Muıt.fa Nuri AIHI d rek bazı noktalar hakkında tekrar kalkınma tedbirlerinin tail>ilti sure- den aynlmıştır. Haydarpaşada Vali 

•· ,..,.._ T' AN e 1 tiyle İstanbul un bütün piyasalanna ı d f y caifeslne la in. mal<imahna müracaat etmişlerdir. istenilen mahsuller Trakyadan gön- Muavini. stan~ul Kuman anı. yen 
IMtsaf HaRall• - l•rW Tahrlrl cevapta aynen ;öyle de- derilebllecektlr. Emni1et Müdürü, Jandarma Ku-
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Hallrlık 04hmftk 'ft tnhllartar Vek~letl niliyor. Şehrbnbde hayat aemlutun.a te- maNlan Muavlnl. kaymakamlar, 
A lt 8bM1m ltbNB b9fbya- teft!t heyeti nılzllltne tayin olunan •- Sanym ~zfbah 11' mabant min etmek bekpnından Trkva esaslı emniyet pbe müdürleri, emniyet Yeşllk~ Meteoroloji lıtu)'Oll"~ 

eak :-.. lkt.at Haftam '-'- lldY g&nui\kAml, - bapniidftrli Mustafa ~url lftre lınlrllt'ne, yani Beş:ktaş Uy· blr kaynak oJdutu için. ~aki ik- Amirleri kendisini uplamıpaıdır. nan maltlmata göre. havı rurd;!, 
~ er- vnihn61ldelrl Çarşamha glbıü makamblma w.'ltlr ZI aretin ilk Dotuaunda buluUu, Dolu ve I_ 

lffe IEm.t fatilltesl de t.a hazır- yeni vazifesine bqlama\ tmre An ıtlntl 1 zlb t lşl ri. ~ emnl bwlU balhlılı kuvntlendirmek ve lelecllye Me111arla 4lola bmplertnd• çok bulutıu .-~:il 
1ıklar yapmaktadır. ı'akMte aym 18 karaya P!eeetttr • n a e ~' mt • bu anda Trakya mGıtahafUni koru- Midi ıau.ı Nıth dil• b61celerde klpeb .- ~j 

üniversite kmfenm l • ........._-L-• • yet direktlrtl, tklneı ıtlnll, yani h&- yacak 1ıeclblrler aJmak Hlzum.lu gö- r 9"' . 78tılb eeçmiş, rnzeırıar DolU .,. 11'1' t 
nnda . • ?nun- URUIDUl t(bnr(lt başnı4ldOT1tıp. dhe ıftntl de mtldtlr muavini Kl- rillil Beyazıttald belediye blnumda ça denizin Şark kuımlannda G•,.b:,rl'.; 
da konf~ tertı_!> ~~k.tır.. ~ :'~ ~!' ~ ithallt K6m- miran \ekmıfttr. 'C~netl gllnfi tek- yor. hşan belediye memurin müdftr10ftil metten orta kuvvette, diler 1er 'fl"ı * Unıversıte rektörlüğü. ıımcliye ruğü mudüru Methi nhl ~erme bq- ru emniyet mildtlrft nezaret etınlı· deleri al•nm- 't'Ulfedar olup olma· ndn makamdan uzak bulunmam mu ınumtJ'etle Ştrnın lııtlkame~~ıeıc" 
Lad - iv ·ıe Ed b' t f-'·-ıt · üd' - -··--'-'--' ... ~ ..,. ve Egede ltuvveWce diler b61-~.• 
& ar un ersı e ıya aAU esı m ur ıuuav.auıı:::nuuen blrtnhı Reti- ti:r.,, dıJdan telblt tıdllıdlkten maada fa- vafık görülınemiftlr. Memurin mn- ta kuvvette esmiJilr' I>Qn tı.taJ1DP"'"-. 
bin•ında çalıpn ecnebi d;ller mek rileceği anlaşılıyor. Glimrilk umamt Bu eenpla beraber o nman hl· cianm llehepleri baJrJnnclald bilgile- dürlüğün · · belediye bina- va kapalı geçmtı, rlızıır şırn•11 
tehi idare ~ın, Beyazıtta Ro- müdürlqi ekoaomilc jşier müdürü dtae yerinde vazife alrmş bulunan ri de zaptedllmlftlr. sının alt oda tap edil- den saniyede 9 - 8 metre ııızl9 
awıoJoji ve arkeoloji ensütüleri ıçln Cel6det Barbaros olhmun da •iin- elli ldfillk bir liste de ~derllıniş- Tahkikat bittikten sonra fezleke miftir. Bu dQ e ait k&nı ' Saat H tıe hava tazytltl 762'

2 ~ı.'t 
tılltalaD Namık Pap kcm•IJna nak- hal buluma lfimrük lfleri •Gdtir- tir. DOnkil tah1rikat enasmda tnı De beraber evrak viliyet id~ be- lan da sonradan belediye b" a 1~.s~~ ':. 7:;! ~=~ 

dm61th qRc r taJla .,._, ı ''ç•ldir. memurlarda '-ı1an e-ln1ar* ifa Jetine wrlleeekttr. ' tqmacaktrr. nk ~. ' 
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[BUGÜN 1 
Pariste Neler 
~onuşuldu? 
}'ClZan: Omer Rıza D0?1RUL 

~.Alınan Hariciye nazın Fon Rib
~ trop Fransa ile sulh deklArasyo
liti 11 irnzaladıktan sonra Fransa Hll

~ nazın M. Bonnet ile uzun ki)· 
~ alar yapmış ve M. Bonnet bu 
liıı Uşrnalar hakkında İngiltere sefi
,~, llıalumiıt vermiş, nihayet bu ko
ti-· llınlar son bulmuş ~·e Alınan Ha
·"tıy 

~ c nnzırı da memleketine dönmek 
~ te yola çıkmıştır. Konuşmalann 
illi "ıuu hakkında hiçbir tebliğ neş -
~llrtındığı için vaziyet resmi bir 
'ıı ttc hile tavzih edilmemiş bulu -
,_~or. Yalnız konuşmalara hlçhir 
~ ehassıs iştirak etmediği için an
~llb llrnumi prensipler üzerinde fikir 
fıt adelcsi yapıldığı anlaşılmakta -
~hu yüzden gazeteler konuşalım 
~~leler Üzerinde birçok tahminler 
'' trnekte ve vaziyeti az çok ay • 
ırı.... atmak için birçok malumat ver
~tedir. 

~onuşulan meselelerin bapnda 
~ız - Sovyet paktının bulunduiu 
~I t lıyor. Ayni meselenin daha ev
~rtgiltere ile Fransa arasında ko-
1.t lduğn ve lngiliz Ba~vekili Mis -
~ernberlayn tarahndan sorulan 
' 1\1. Bonnet tarafından verilen 
~hın Fon Ribbentrop'u da tatmin 
~ ınahiyette olduğunu Taymis 
~1:- iyor. M. Bonnet İnıriltere baş
~ Sovyet Rusya - Fran~a mu
" tı inin, Fransayı, anca~ kış}'ırt\ a bir taarruza uğradığı takdir
~-Yaya yardıma mecbur tuttu · 
' •nlatmıı ve ''kışkırtmadığı,, ke 
-. ... 1 Uzerinde ehemmiyetle dur -
>\~Onun İ!;İn Fransa ile Sovyet Rus 
~edesinin Fransa ile Almanya 
"ti '-~leri üzerinde tesir etmiye-

ll~anaati hani olma'-
..._, il' tnarrQzu kışkırtmıı ve davet 
ı.:::! olup olmamak hakikaten uzun 
,;~ nıüsait bir kaçamaktır. Fran 
~ kaçamaktan istifade ederek Al 
~a ile mllnasebetlerini yoluna 

L~k istlyorsa buna karp bir diye 
llUllnıaz. 

~Ufnhnut olduğu s3ylenen me
~ biri de Her Hitler'in ''Mein 

~~-•~.u~D~~~~U~~ 
~ IA~l'e Fransayı ortadan kaldır -
~ ·1ltınnunu ileri silren fıkralann 
~asına aittir. Bunun temine
,.ıı;; edihnediğini bilmJyorm. Fakat 
~ t1lı-pan bir nokta Alınan guete.. ti: aylardanberi Fransa aley~ ....::tn neşriyat yapmalancbr. S 

1 
Ya meselesinin de lı:onQful _ 

~ ~uğu anlqıhyor. Fakat ba me-
1.._..lt tlJulınuş olsa da .Alnunıya 
~ 'ıınn zaferini dilemekle bera • 
~ nıuhariplik haklan vermek 
~ da istical etmemek için söz 
~olabilir. Yoksa İspanya hak -
~ daha başka bir karar verilmiş 
ı<\rı'fr:l beklenemez. Çünkü ıeneral 
'.\ ~tın davasını daha fazla tu -
~ nkonun kat't bir zafer kazan 
~ ,;aistiyen, bu kat'i zaferle yakın
~ f kadar olan devlet, Almanya -
~la İtalyadır. 

' t"' \Is, Korsika, Nis diye ltalyada 
~Osteren ve Fransa:vı iz'aç eden 
~i )'işlere kar~ Aİmanyanın ne 
~~trette bir hattı hareket takip edi 
.~,. IDeselesinin konuşulduğu söy -
~or. Fakat bu konuşmanın da ne 
~I~ Verdiği anlaşılmamıştır. Ga-

~~ı .. den birinin rivayet veya miita-
... a g" 1 l ore A manya Ukranyaya 

\~ beslediği ihtiraslara göz yum -
~Üi,~kabilinde Almanya İtalyanın 
~lld 1~e nıüzaheret göstermemek 
't etr. 

~ ~~~ternlckeler meselesine de te
~ ı:•rnediği umumiyetle kabul o· ,1\ ~ t_a ve iki tarafında bu sırada 
~tl!lt· Unakaşalara yol a~acak mahi
~ltti1 hu bahsi kan~tırmalc isteme
"· b,h ~rıla~lmaktadır. Müstemleke 
.~"1 81 belki Londrada Avam ka
~'!a ~ll bahis üzerinde yaptığı mil 
~~'-il ılc vaziyetin bu meseleye u
.""l!ı~ Yakından temasa müsait ol -
'- •te~; göstermiştir. İngilterenin 
, ld A ekelcr nazırı Mister Makdo-.,. "',, 
~ '-ıtı a~ ~amnrasmda bu mesele-

• 1 ~ 
0 

e)ı sıvaset bakımından ~im
~ ı ... :.~nda bulunmadığını söyliye -
~ t 

1 t~re erktin umumi~·esini :şim 
1\ ıtı kın etmek istemic;se de Al
leıtı~thuntı, Almanva~ın bUtiin 

~!\ ı, ;kelerini istediğini bir kere 
1\ l~~ra bnihrn •azmıslardır. Bi· 

,' Olaı.· 1• lllescle Pnriste konu ulma 
"• h\ ır. Fr-kat huna rai!men me
~ll'a dn.ız ~onuc;ulmakta değil, mii

~ ~'"is !\ edılnıcktedir. 
~İ.i"iil konu ınalarının şimdilik göz 

~"tı i en neticesi, sulh deklarasy('
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1nkişaflan beklemek lazım-

Müstemleke 
Meselesi 

-o--: 
Makdonaldin Beyanatı 

Almanyada Derin 
Akisler Yaptı 

Londra, 8 (Hususi) - Dün Avam 
Kamarasında amele partisi ta.rafın

dan verilen takrir dohyısiyle müs
temlekeler Nazın Mister Makdonal
din "Müstemlekelerden herhangisini 
bir başka devlete devretmek mese-

lesi düşünülmüyor, konuşulmuyor 

ve bu meselenin şimdilik ameli si
yaset alanında hiçbir mevkii yok
tur.,, tarzında beyanatta bulunması 
İngilterede ve müstemlekelerinde 
memnuniyet uyandırmışhr. 

Bununla beraber bazı müstem
lekelerde, İngiliz Nazırının daha ka
ti beyanata bulunmaması göze çarp 
mıştır. 

JI.. 
Hadise Berlinde derin bir akis 

yapmıştır. Umumi kanaate göre 
Makdonaldin sözleri bu mPsele hak 
kındaki müzakereyi kapanmış gibi 
göstermekte ise de hakikatte öyle de 
ğildir. 

Voclkischer Beobachter gazetesi, 
"İngiltere hükumetinin müstemleke 
meselesinde Alınanya aleyhinde ya
pılan propaganda önünde arzı tesli
miyet ettiğini görüyoruz.,. dedikten 
sonra ilave ediyor: 

"İngiltere Başvekilinin bu mese

lede Almanya ile anlaşmak arzusun 

da bulunduğunu bi1dlğimizden bu 

hal çok şayanı teesüftür. Alman 

müstemlekelerini muh3faza etmek 

için B, Makdonaldin ileri sürmüş ol

duğu bütün sebepler hiç kıymeti ol

mıyan bir takım bahanelerdil". 
t"'mı+.-· · ... ,......_"'"" ...,....,;C!'f""'...._.,_., __ ,'"'-ı 

nin sahibi değildir. Sadece bu müs-
1ıemlelteleri idare etmektedir. bu 
müstemlekeler, Almanyaya aittir, 
bütün müstemlekelerimizi istiyoruz, 
1918 deki müstemleke yağmasında 

İngiltere arslan payını kendine ayır
Dllf ise kaf>ahat bizde değildir. 

Adli Müzaheret 
Büroları 

Kuruluyor 
Ankara, 8 (TAN Muhabirinden)

Adliye Vekaleti baro reisliklerine 

yaptığı bir tebliğde Avukatlık Kanu 
nu maddei mahsusuna atfen asliye 
mahkemesi bulunan her yerde idare 
meclisi tarafından tayin kılınan bir 
avukatın nezaret ve mürakabcsi al
tında bir adli müzaheret bürosunun 
kurulacağı ve avukat adedinin b~ 
ten aşağı olduğu yerler~ bu mec
buriyetin bulunmadığı tasrih kılın
maktadır. 

Büroların kurulacağı yerlerde da
va vekilleri de hesaba kııtılmaktadır. 
Vekalet hazırlıklann bir an evvel 
bitirilerek neticeden haberdar edil
mesini istemektedir. 

Bundan başka yine Auvkatlık Ka
nununa göre baro idere meclisle
rince, teşkil edilen barolarda kayıt
lı avukatların alfabe sırasiyle adları 
ve soyaClları, ikametgahl~rı ve bü
rosunun yazılacağı, bu lılvhalnnn 

birer suretinin vekaletlerle alaka
dar makamlara gönderilmesi ~ap 

ettiği bildirilmektedir. 

Devlete Ait. lktısadt 
Teıekküllerin Yeni 

Mürakıpleri 
Ankara, 8 (Tan muhabirinden) -

Sermayesinin tamamı devlet tarafm 
dan verilmek suretile kurulan iktı -
sadi teşekküllerin umumi mürakabe 
heyeti azalıklarına maliye ve ikhsat 
vekaletlerince gösterilen namzetler 
arasında Kemal Süleyman Vaner, A
tıf Eker, Şevket Raşit Hatiboğlu, Ke 
mal Badizci, Muhlis Ete, Hamit Ha
san Canın tayinleri Vekiller Heye -
tince tasdik edilmiştir. Bunlara dör
der yüz lira ücret verilmesi muva -
fık görülmüştür. 

TAN 

flflfK. 
Türk Hava Kuruınu Gen~l1 

Heyeti Dün Toplandı 

Is tan bul 
Ne Oluyor? 

Yazan: B. FELEK 
latanbul gazetelerini bugün en çok 

işgal eden şeyin ne olduğunu sonna
ya hacet yok! 

Yeni vali ve onun şehirde yapa
cağı işler. İstanbullulan ''e İstanbul 
gazetelerini bu fazla alakadan dola-ı 
yı hoş görmek lazımdır. Senelerden.. 
beri İstanbulda bir şeyler yapılması .. 
nı be.kliyf'nlerin ümitleri bugünlerde 
tahakkuk edeceğe benziyor. 

Raporda "Son Altı Ayhk Vaziyet, Türk Şuurunun Göklerimiz~ 

Korumak Davası Yolundaki Uyanlkhğına Bir lıarettir ... Deniliyor 
Ankara, 8 (A.A.) - Türk Hava çen altı aya nazaran gelirimizde 

Kurumu genel merkez Heyeti bugün 70.061 liralık bir artış vardır. Bu 
saat 15 de toplanmıştır. fazlalık, Türkkuşunun, göklerimizi 

Toplantıya başlanırken Atatürkün korumak davası yolundaki uyanıklı
hatırasını taziz için ayağa kalkılarak ğını hiç kaybetmemiş olduğunun kıy 
beş dakika sükut edilmiş ve mütea-ı metli bir işaratidir. 
kiben merkez idare heyetinin altı Bu seneki Inönü kampına 111 i 
aylık çalışma raporu ile mürakip ra- yeni talebe, 27 si - c - bröveli eski ta 
poru ve bilanço okunarak tasvip olun lebe olmak üzere 138 genç iştirak 
muş ve toplantıya nihayet verilmiş - etmiştir. Yeni talebelerden 57 si - c, 
tir. 28 zi yalnız - b -, 9 u da yalnız - a -

Merkez idare heyetinin genel mer brövesi almağa muvaffak olmuşlar, 
kez heyetine vermiş olduğu rapor - eski talebe uçuş kabiliyetlerini artır 
da, kurumun son altı aylık mesaisi mışlardır. 

şu suretle izah edilmektedir: - c - Brövesi alan gençlerden seçi· 
Bu toplantımız, Türk milletini len 28 kişi Ergazi motörlü kampında 

günlerce ıstırap ve göz yaşı içinde yetiştirilmiş ve kendilerine turizm 
bırakan, yalnız yurdumuzda değil, brövesi verilmiştir. 
bütün medeni alemde kederli akis - Motörlü okulumuzun teknik ders
ler uyandıran bir ölümün matem giin hanesi kurulınuş ve lüzumlu malze
lerine rastlıyor. 14 yıllık tarihçesinin me ile motörlerin ehemmiyetli bir kıs 
her sayfası Büyük Şefe ait binbir ha- mı hava !kıtalannın hediye ettikle
tıra ile dolu olan Türk Hava Kuru - ri levazımla temin edilmiştir. 
munun yası, sonsuz ve derindir. O- Önümüzdeki yı11ann mesaisini ba 
nun takdir ve iltifatlariyle şeref duy şarabUmek için öğretmen namzetleri 
muş, kıymetli alakalarından daima kadrosunun genişletilmesi zaruri gö
kuvvet almış bir teşekkül olmakla if rülerek _ c _ brövesi alan gençlerden 
tiharlanan kurumumuz, yannki bü - seçilen 29 kişi ile kadro kuvvetlendi
tün mesaisinde de, hep büyük hami- rilmiştir. 
sinin şefkatli gölgesini baş ucunda Son altı ay içinde Türkkuşu kamp 
hissedecektir. 

Son acı günlerimizin biricik tesel 
lisi olan yeni şefimizi, milli havacılı-
ğımızın kurulmasında en çok emeği 
geçmiş bir şahsiyet olarak selamla -
mak, en zevkli vazifemizdir. İşe baş
ladığı gündenberi Türk Hava kuru -
muna fahri başkanhklariyle feyiz a
şılamış olan sayın İnönü'nün, iirkiı
tücü hakikatleri Türk milletine bü
tün çıplaklığile anlatmış olan sesi, 
hata bütün vatandaşların kulakların 
rlROll' :ı:t11 c;pc; milli hRVl\t'thğlm171n 
yarınki muvaffakıyetleri için en kuv 
vetlf teminattır. · 

Kurumumuzun son altı aylık ge
liri, 2.122.396 liradır. Bu rakamın 
647.208 lirası piyango hasılatıdır. Ge 

lannda 13.894 motörlü uçuş ve 14.37ô 
plfınör uçuşu yapılmış, sarfedilen 
dikkat ve ihtimam sayesinde bu uçak 
!arda hiçbir kaza kaydedilmemiştir. 

Geçen sene olduğu gibi, bu sene 
de Harbiye mektebinin birinci ve i
kinci sınıflarından havacılığa ayn -
lan talebeye haftada iki defa, planör 
le uçuş dersleri verilmeğe başlanmış 
tır. Bu derslere iştirak eden 116 tale
benin sayısı iki yüze çıkarılacaktır. 

Cümhuriyetin on beşinci yıldönü
mii tnr<>nino Türkkuşu şubeleriml% -
den gelen 220 talebe fle iftlrak: edil
miş, 12 tayyareli bir TürkkufU filo
su ile planörlerimiz uçuşlar yapmış 
ve 18 paraşütçümüz grup halinde at 
lamışlardır. 

Gerçi arkadaşlardan bazıları: 
Cümhuriyet gençliğinin uçmıya - İstanbul ''aliliği güç bir şey.: 

karşı gösterdiği alaka ve sevgiyi meın dir. Halkı memnun etmek kolay de
nuniyetle kaydetmek merkez idare ğildir. Mütaleasındadırlar. Ben bu fi.. 
heyetiniz için büyük bir ütihardır. kirde değilim. 

Beynelmilel hava federasyonu baş İstanbulda yapılacak 0 kadar çok 
kanı Prens Bibesko, mayıs sonların- şey vardır ki bunlardan hangisini 
da Ankaraya gelmiş ve Ergazi ala - yapsamz derhal halkm minnetini ka
nındaki çalışmalan yakından tetkik zanırsınız. Eğer İstanbul dörtbaşı ma
ederek memleketimizden çok müs - mur, herşe~i mevcut, eksiksiz bir 
bet tahassüslerle ayrılmıştır. şehir olsaydı, bu kadar tok bir bel -

23/28 Haziranda Berlinde topla- deyi memnun etmek de hakikatt!D\ 
nan beynelmilel hava federasyonun -
da kurumumuzu reis vekili Erzu - zor olurdu. 

Lakin hangisini alırsanız alınlZ:j 
rum saylavı Bay Şükrü Koçak tem- _ Kaldırımlar, 
sil etmiş ve federasyonun Türk mil- _ Süt meselesi , 
!etine karşı beslediği sempatinin bir _ Gıda maddeleri meselesi, 
eseri olarak münhal bulunan fede -

- Su meselesi, rasyon reis vekilliklerinden birine 
·1 •..t• - Bılhreler, 

seçı mı:il.ır. ak:l t 1 
M 1. v kAl t" t kilAt • - N ı vası a an, a ıye e es e ı eş u ve vazı- S hhi t db. ı 

f l · h kk dak' k b . • - • ı e ır er, e erı a ın ı anunun eşıncı Ş h . .. 11 • 
dd · d k" lAh' t B- - 1• - e rın guzc cşmesı, ma esın e ı sa u ıye e ve uyu,.. T . l"k 

Millet Meclisince gösterilen arzuya 1 -B lemız 1 

1·. . .. l d" d" e--, 
b. a1·· . h d' un an ge ışıguzc ız ım. JUi'"! 
ınaen, men u umumıyeye a ım 1 rd h b. . ı t b 11 ... u·· ..... ~ • a an er ırı s an u u~ .. -· cemıyetler arasında kurumumuzun .. .. . 

d k lAt 1. "f t ve bunları duzelteccgc karşı rnınne~ a mer ez muame 1:1 ı ma ıye mu e - d" 
t . 1 · t f d t f · ed"lm' tar bırakacak şeyler ır: 
ış erı ara ın an e tış ı ış, umu- y . 1. · d kt L_,''·tf' · matf · t "t"b' ·1 h . 1 . . enı va ımız o or u ının 
mıye ı ı arı e esap ış ennın mun - d4 .. b t d"" ·• .. b. "d • 0

1 
•. - • 1 ve rnus e uşunur ır ı arecı .-. 

tazam olduğu, butun varıdat ve sar- d ğ "k" .... n ı "TAN ·da rıkan 
t . t k _ b' . b 1 d ğ u u ı ı .... n evve ,. ~ 
ıya ın evra ı mus ıtesı u un u '1 •• Ak d 1 1 ~ı 14 B& 

b. 1 t b•t ed"l . . mula atın an an aşı ıyor. n ese a 
ır rapor a es ı ı mıştır. . · ı · 1 t"l b. S · . - . . . yoğlu cadd~sının nası genış e ı e ı -

on altı ay ıçınde ~üfett~şlenmız lecği hakkındaki fikri hakikaten or~ 
tarafından 133 şubemız teftış edil - .. ld' 

' 32 b • ' d JA Jlna tr. 
mış, şu emızın e muame uh tet- B ğl d 'ki k ı· b' larm kik ed·1 "..+· eyo un a ı eçe ı ına 

ı mı:il.ır. d h" "k" t · • Gerek h l k halt d zemin katların an ır ı ·ı me resını 
avacı ı asın a ve . .. 1 • d ki 

cümhuriyetin on be • i ld- - - yaya kaldırımına ''erıp uzer erın c 
şınc yı onumun . kl • . t t' k . k 

de, gerekse Ramazan Bay d katlan dıre ere ıstına et ırerc ıp a 
ramın a k .. 1 b" d"" .. d' e·· 1 konferans, tayyarelerle ablan vecize- etme guze ır uşunce ır. ~y .c 

ler gazete duvar afişi sinema d- caddeler Avrupada dn vardır. l nn
yo 'gibi bGtün vasıta1~rdan istifrad sin Rivoli caddesi boydan boya bu 
edilerek kurumumuzun gayelerint v: şekildedir. Tori~_oda, N!ste,. ve Av: 
dü~ncelerini halka telkin için çalı _ rupanın şık ve guzcl şehırlerınden bır 
plmıştır çoklannda vardır. 
Gel~ gilnlerfn tnkfpf ve mu- Gerçek, biraz genişletfteret,-ctr&:' 

vaffalayet gösterebilmesi için yegA- h ayni ~kilde siitunlarla çevrilecek 
ne dayancımız aziz milletimizin hl _ bir tünel meydanından başlıyan iki 
maye ve muhabbeti ve sayın heyeti- taraflı kolonlu hir cadde Galatasa .: 
nizin değerli itimatlandır. raydan geçip Taksime kadar vanr. 

-------------------------------------- orası da yine çepeçevre kolonlu bir 

Lordlar 
Filistin 

Kamarasında da 
işi Görüşüldü 

Edildi ve Filistinde Hükumetin Siyaseti · Tenkit 

lngiliz idaresinin Devamı istenildi 
Londra, 8 (Hususi) - Filist:n me- mma faaliyette bulunan bir fhtflll 

selesi bugün Lordlar Kamarasında mahkemesi İngiliz askerleri tara
münakaşa olundu. Amele Jordlar na fmdan basılmış ve mahkeme reisi 
mına Lord Snell hükumetin siyase- ile azası yakalanmış, civar köylerde 
tini, daha doğrusu siyasetsizliğini ele geçen 35 Arabın silihlı çete ol-
tenkit etmiş, daha sonra hükumetin duğu anlaşılmıştır. · 
intizamı temin, kati ve sarih bir 
hattı hareket takip et~esi ve Bal
fur taahhütnamesinin geri alınma-
dığını ilan etmesi lazım geldığini 
söylemiş ve yuvarlak masa konferan 
sının toplanmıya davet edilmesin
den memnun olduğunu anlatmıştır. 
Daha sonra eski Filistin komiseri 
Uberal Lord Samuel muhafazakar 
Lord Horley söz söylemişler ve İn
giliz idaresinin devamı lüzumundan 
bahsetmişlerdir. 

Mister Makdonal dün Avam Ka-

marasında Seyşel adasına nefyolu-

Yahudilere Rumanyada da 
Yer Yok 

Bükreş, 8 (A.A) - Rı.unanya Da

hiliye Nazın, bir nutkunda Yahudi

ler hakkında şunlan söylemiştir: 

Hükumet, zecrl bir hal sureti bu

luncıya kadar e<inebi Yahudilerle 
Rumanya tabiiyetini zayetmiş olan 

Yahudilerin Rumanyaya girmeleri
ne mani olmak için lanm gelen bütün 

tedbirleri ittihaz etmiştir. Bu Yahu 

diler, artık ecnebidirler ve bilha~ 
nan Arap reislerinin tahliyesinden Rumanya amelesinin mutazarrır ol

bahsetmesi ve bunların Londra yu
varlak masa konferansına i~tirak e
deceklerini söylenıesi Filistinde iyi 
tesir yapmıştır. 

Mister Makdonal bugün Arap re
islerinden biriyle uzun uzadıya gö,, 
rüşmüştür. 

Londrada bulunan Arap merkezi 
Filistin mutedillerinden Fahri Bey 
Naşaşibi'nin Filistin Araplarını tem 
sil edemiyeceğini ve onların namına 
söz söylemek için hiçbir saliihiveti 
haiz olmadığını da kaydetmEktedir. 
Eğer İngiltere hükumeti Fahri Beyi 
davet etmek niyetinde ise bu zatın 
Arap delegasyonu azası aras•nda yer 
alamıyacağını şimdiden söylemek 
icap eder. 

* Bugün Filistindeki fhtilAlcller na-

mamasını temin edecek şekilde ~ 

meselelerinde hususi bir kontrole 

tabidirler. Bu Yahudiler, hiçbir Ru-

men bürosunda ve hiçbir Rumen 
• 

müessesesinde istiMam edilemezler. 

Londra, 8 (A.A.) - Şimali Galile
de "Leon Blum,, ismini alan yeni Ya 
hudi müstemlekesinin küşat resmi 
yapılmıştır. 

Kudüs, 8 (A.A.) - Dündenberi ye 
niden hadiseler çıkmaya başlamış -
tır. Araplar, Hayfa dertı.iryolu ilze -
rinde bir eşya trenini yoldan çıkar
mışlardır. Şoför ve makinist ağır su
rette yaralanmıştır. 

Gazze istasyonuna karşı ve Mis -
marda bir Yahudi amele grupuna A· 
raplann şiddetli tüfek ateşi açmıı ol 
duldan bildiriliyor. 

J Bir Buçuk Milyonluk 
Mektepli Ordusu 
Çin Topraklarını 

Müdafaa için 

Çan - Kay- Şek 'in 
Em~inde Toplandılar 
Şungkiang, 8 (A.A.) - Çinliler, 

münhasıran yüksek tahsil talebesin

den mürekkep bir buçuk milyon ki
şilik yeni bir ordu teşkil etmiştir. 

Karargihı Çengtu'da bulunan bu or

dunun başına bizzat Mareşal Çang -
Kay - Şek geçmiştir. 

Şangsa, 8 (A.A.) - Tsungha, Hu
ahsien ve Samushui civarında çar -
pışmalar devam etmektedir. Kan -
ton - Kovlon havalisinde vukua ge
len muharebelerde iki .Tapon alayı 
mahvedilmiştir. lnci ırmağının del • 
tasında bulunan mühim mµctarda 
Çin kuvvetleri, demin-olu boyunca 
düşman mevzilerini tehdiUeri altın
da bulundurmaktadır. 

Ohyoda Bir Kadın 

idam Edildi 
Columbus, 8 (A.A.) - Ohyo zehir 

leyicisi diye maruf olan Anne Ma -
rie Hahn, dün akşam bu hükumetin 
elektrik sandalyasında idam edilmiş
Ur. Bu kadın 70 ile 80 yaş arasında 
dört ihtiyarı paralarını çalmak için 
zehirlemiş olmakla mahkumdur. 

Bununla Ohyo hükumeti dahilin -
de birinci defa olarak bir kadın i
dam edilmiştir. 
Kadının müdafileri bütün gün bir 

af kararı istihsal etmek için çalış -
mışlarsa da netice alamamışlardır. 

Kadın idam odasına girdiği vakit ba
yılmıftır. 

meydan haline getirilirse şüphesiz 

güzel ve rahat bir cadde olur. 
- E bu kolay şey midir? Nasıl 

yapılır? 

VaUah, bana sorarsanız dünyada 
yapmasını, becermesini bilen i!;in ~~ 
iş yoktur. Hele işi spor yapar gibi 
tepe tepe yapmıya alışmış olan hir 
adam i!;İn, biraz 7.orlukla karşıla~ ..: 
nıak keyif bile verir. Yalnız bütfin bu 
esnada göz önünde tutulacak yegane 
şey İstanbnlun fayclalanması olma .: 
lıdır. Bu mülahazayı herşeyin, her 
duygunun ve he.r dedikodunun iis
tiindt'I tuttuk~a muvaffak olmamak 
için sebep yoktur. 

Bir de unutmamalıyız ki; fstan: 
bulda yapılması lazım geJcn işlerin 
hepsi paraya da tevakkuf etmez. Be
lediyenin elindeki ''asıtala?' ve kuv .:J 
vetler şehird~ hirt'ok eksiği, pürüzü 
gidermeye de kafidir. 

Hüner bu vasıta \'C ku~-vetleri ma.: 
ha11inde lrnUanmaktadır . 

Erzincan istasyonunun 
Açıhs Töreni 

Erzincan, 8 (A.A.) - Sivas - Er
zurum hattının Erzincanda işlemeye 
açılışı töreni ayın 11 inde Bayındır
lık Bakanı Çetinkaya tarafından y.a-
pılacaktır. 

Ankaradan gelecek davetlilerden 
başka civar vilayetlerin vali, halke
vi ve belediye reislerinin iştirak e
decekleri heyetlerle diğer bir çok 
kimseler törende hazır bulunmak ü .. 
zere şehrimize geleceklerdir. 

istasyonda büyük bir tak yapılmış, 
elektrik tesisatı da tamamlanmıştır. 

Belediye, dahili aksamından bazı kı 
sımları henüz ikmal cdilmiyen yeni 
halkevi binasının salonunda davetli
ler şerefine bir ziyafet verecektir. 

Rektör Ankaraya Gidiyor 
Ankara, 8 (Tan muhabirinden) -

Üniversite rektörü Cemil Bilscl cu
martesi günü şehrimize gelerek hu • 
kuk ilmini yayma kurumunun ter
tip ettiği konferansların birincisini 
verecek ve bu münasebetle üniver -
site işleri hakkında Vekaletle temas 
edecektir. 
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A'l.ahke~elercle 

Bir Tencere Yemekle Bir 

POUSTEa 

ikinci lattm 
Sokaja Yuvarlancll 

Hava TehlikesineKarşı' 
Korunma Tedbirleri 

iLiM 
FEN 
SAN'A't 
TIKNIK 
TICARIT Mahkeme Çöp Tenekesi 

Huzuruna · Çıkarıldı 

Kadıköyde Tepe sokağında oturan 
Ba.e,tn imılnde birisi, evinin ikin
ci kat pencere8bıden 80ka~ bakar -
ken muvazenesini kaybederek aşa -
ğıya JUVarlanmış, muhtelif ,-erle -

Vif&yete Tebliğ Edilen Kanun 15 Yaıından 
60 Yaıma Kadar Herkese Mükellefiyet Veriyor .l'mtf~~ 

1111 
rtnden ağırca yaralanmıştır. Bliseyhı Hm. turruz1arma karşı korunma 
tedavi altına almml§tır. kanunu .niyete tebljl edilmiştir. Ka 

Bunlar Bir Hırsızlak Vakasmm Bütün Delilleri idi, Bisikletle Çocug .. a Çarph nuna göre. yurtta hava taarruzıan
na karşı korunmak ve bu taarruzla-

M hk O d Aksarayda Kemalpap caddesin - rın tesirini ualtmak maksadile, res-
Suçlu a um 1 u ve Tevkif Edildi den bisikletle geçe. Feridun isminde mt, mmt, husus! teşekkiiller korun-

. . birisi o civarda oturan 5 yaşında Rı- tedbi ı · 1-.. x. t .. •nAt -
Mefbut suçlua bakan Sultanah -ı dılfnl IGl'du. Polil mO.bet cevap 'fent :raya ,.."'arak vücudü ü htellf ma r en a~a ve ~a vu-

met sulh birinci ceza mahkemesi medi : " n n mu cude getirme le mecburdurlar. 
dün gece saat 18,5 da bir hindi hır. HikJm mübapre emir verdi. Çöp yerle~ınden yaralanmasına sebebiyet Bunun için Vekalet seferberlik mii 
sızlığı davasını neticelendlrdl Mah - tenekesi ma))keme masasının üstüne ftmlıştir. dürlüklerlnde lüzumu kadar müte -
keme salonuna içinde hindi bulunan kondu. Birkaç phit çöplerin içini 8 • iki Yancıı• la•lantıcı hassıs istihdam edilecektir. Seferber 
bir tencere ile bir de ~ tenekesi l'afi.ırdılar. Kafa yoktu. Yalnız hindi s lik büro ve teşkilitına malik olmı • 
getirilmişti. ııln ıerdanı vardı. Haklın phitlerden Kadık()yde Sokullu sokağında Ltlt yan müeueseler hava komutanlığile 

Davanın ~lusu Samatyada otu - bunun ne vakit kesildiğini sordu. Ger finin ve Cibalide Haydar caddesin - anlaprak icap eden tedbirleri ala _ 
ran dokumacı İhsan, fikAyetçl de Ye- danı kokladılar ve müttefikan: de Salmenin evlerinde iki yangın ba2 caklardır. Hususi idare ft belediye
dikulede bakkal Ahmettir. il.Akim - Henüz bozulmamı§, yeni kesil- ]angıcı olmuş, ate§ büyümeden sön- lerin bu maksatla bQtçelerlne koya _ 
'Reşit iki tarafın hQviyetlerlnl tıesbit mlştir. Dediler. Hikiın çöp tenekesi. dürülmüştür. caklan para mlktan Dahili- VekAle 
ettikten sonra evvell 9ÖZÜ da'Vllel Ah ni dışarıya çıkarttı. ~ -
lmede verdi. O anlattı: Şahadet sırası tahkikatı yapan ko- Üç Paket Eroin Çıktı tile anlaşarak tesbit olunacaktır. 

- Bay hildm. Ben ~ ay enet 1lç m1ser muavini Hasana gelmişti. 0 da Kadköyde oturan Arap Nurinln 15 yaşını bitiren ve 60 yaşını tk-
lhindi aldım. Bunlar evimin arwn:ı- fahadetini şöyle anlattı: metresi Mana§in fÜpheli bir halde mal etmlyen bütün yurtta,lar, hava-
lda otluyorlardı, ~lmall htncltnln lay - Ben bu sabah saat 8 5 da y edt- dolaştığı görülerek yakalanmış ve ya karp korunma bilgisini edinmek 
meti iki liradır. bd yqmda 10 kilo - kule komiserinden bir tel~on aldım. çantasında 3 paket eroin bulunmuı _ ve icap eden tedbirleri almakla mü-
lluk bir babahindi. Dün sabah İh5an Birisi Yedikuleden hindi çaldı. Narlı kelleftirler. 
yavaşça hindilerin yanına mlnılmuş, çefll'leye doğru kaçıyor deniyordu. tur. Bu maddede s~zil geçen yurtta~ 
en kabadayısını yüaladılı gibi kol • Ben yola iki memur çıkardım Panna•lannı Ma•lneye lar, yılda en çok otuz saat ders ve ta-
!tuğunun altına sıklfbrmlf 99 Sam.at- Kimseyi bulamadılar. Sonra Süley ~ Kaphrclı Um görmek mecburiyetindedirler. 
!Yaya doğru kaçmıştır. Bumı mektebe man isminde bir muhbirin bulundu- Şehir ve kasabalann nüfusuna p 
jgiderken dört çocuk.! bir komşu ba • iu Ye bunun karakolumuza gönderil Mercanda Ahmede aft marangoz 
7an ve bir boyacı gormOfler. Samat- diji, hırsızın evini göstereceği tele - fabrikasında çalışan Hüsnfi, kazaen re, nüfusun 5/1000: 15/1000 i kadar 
;ya komiseri Hasan da hindiyi tencere fon edildi. Muhbir geldi. Bana lhsa _ elini makineye kaphrmıştır. Parmak mütehassıs ve yardımcı e§haa, bu te
lde kayna~en suçlunun _erinde bul - ıun evini gösterdi. Aradım, Hindiyi lan doğranan Hüsnil, tedavi altına şekküllere ayrılabilir. 
muştur. Tuylerl de bir çop tenelcesin- tencerenin içinde, tüylerini tenekede alınmıştır. Her hususi müessese veya teşek-
de imif. ~endlslne ceza ~nt buldum. Tüylerin üstüne toprak ör - Büyükderede kibrit fabrlkas1nda külde ve her havaya karşı pasif ko-
ve hindimin parumın - 1

·---- ,_ ~::'-ii..+'" runmada vazife alacaklu, mahallt ko 
•--'- ~ım ... - w.u.ııı""'j' .. u. çalışan Hasana da elini makineye kap 
~ .uu. Hikiın barsalım, bapııı, ayaklan- 1 nınma te§killt tarafından tesbit o-

Suçlu kend1sbıt ~le mtıdafaa et- nı .ordu. Şahit bunlan görmediğini tırarak yara anmıştır. lunur. 
ıtl: .ö:ylecll Hakhn tekrar tenekeyi içeri- * Arapcamiinde oturan Emine b- Havaya ka111 korunnıa lçfn yapıla 

- Ben bu hfnd!yf Od gftn eınel ta- ye getirtti. Muhteriyatı ortaya dö • minde bir kadm yemek plJirirken cak tatbikat ve manevralarda bu kar 
IDll?ladığım bir adamdan 120 kurup küldü. Ayaklan da bulundu. Hakim mangalın devrilmesi neticesinde nunun ve nizamnamelerinin bükü~ 
eldım. Evvelki gün kestim. Yansını fllhitlere ayaklan muayene ettirdi, muhtelif yerlerinden ağırca y&ıım!f" lerine uygun olarak hava müdafaa 
o gün pişirdik, kanmla yedik. Yansı- .koklattı. Kendisi tetkik etti Hindi- tır. genel komutanlığı ve valiler tara -
ll1 da bu sabah ocağa koydum. Kay- nin yeni kesildiğinde ittüak etiller. * K mk d tu A ' ., !ından -..:ıe ... k emır' lerin bütün 
ııatıyordum. Bir aralık kapa ~ Bundan S>nra Fehime isminde yaı u apı a o ~an gop un 05- yw;:n ,..-

gelen Samatya konmer muavini Ha- h br phit dinlendi. Oda dedi ki: lu 6 yapnda Mirat mangala dilşerek devlet tefekkülleri ve halk tarafın-
andl Kendisine ba,UND dedim. içe- - Ben pencerede idim. Bu adam tehlikeli surete yanmı,, çocuk hu- :::.bancılar dahil) yapılması mec 
ri girdi. İkram ettim. Geçen P ta- ıeJdl. En iri hindiyi koltuğuna aldığı tanesine kaldırılmıştır. 
rmıla kavga etmiştik. Zabıt varaka - gibi kaçtı. Yüzünü iyi gördüm: Bu Cezai l.ülriimler 
larmın noksan yerlerlnt ~ bumzuı tam kendisidir. Yalım artın * Sabıkalı hırsızlardan tsman, Pasif hava korunma teşekktıneri-
:ra geldiğini aöyledt. BJr sabit Rizü claJd eeket un .idi. Şimdi 1'c1verttlr. Zincirlilruyu caddesinde bir evden ne dahil oJup ta bu kanunun hükilm 
ıocalm 6stihıdekl tıenceı.,-• WıttL s.çlu 18raz etU: eş,a çalarken 4!!'f tahibt lftn farkına lerlne aykırı nu ve hareketlerine ıe-

.._.. ..1.lrf - 'Bay hitMm \,en lscı ••• ••- .U - 0-.dedl, galiba hunu par YUI"' kalm B . vararaJC 'havaya Dır-xaç eı smıııı as- -şe.ıuruııerae aeıwıue -eu.uaen •~1."' 
ııımı. Mis gibi kokuyor. aat ~ S: yok. ~ıw::~ en.ı: mıı ve hırsızı korkutmak istemi,tir. dolayısile muttali olduğu halde sa-

Ben hlçbW fe7den tftplıele""'9!1- ~ e tmm.n kaçma~ muvaffak olmuş. lahiyetli :mercie haber vermiyenler 5 

olan veya bu 1fe yarayan tesisatı 

kasten tahrip edenler veya hasara 
Uiratanlar ilci Mnedell 8 88lleye ka
dar ağır hapisle cezalandırılırlar. E
ğer bu ararlar failiıı ihmalile vukua 
gelirse ceza 6 aydan 3 seneye kadar 
hapistir. 

Pasif hava korunma teşkilltı ta -
rafından emredllıniı talimlere Yeye 

toplantılara iştirak etmemefe wya 

NEW YORK 
lerglılnde , 

Rer hususta sizi al.Akodsl' 
bOUln mevzulann suallerini ~ 
sorunuz. Size mektupla berDCD 
np •aecetU. 

NATTA 
emrolunmuı tedbirleri almamata hal .. yahat acentaht• 

Galataaaray - lataıa&ı.ı 

kı teşvik edenler Qç aydan ~ir aene- =--------~~:i ye kadar hapis cezaıne mahko.m edi-

lir. * N .. 
E~ bu yüzden tallın ve toplantı-1 H UBER MA .. 

lar veya alınması emrolunmuı ted-
birler akim kalına hükmedilecek ca- VlyolonJstler kr.Iı 
za bir seneden dç seneye kadar ha- - Yalwada _ Geliyor / 
pistir. 

Pasif hava korunma Taziyeti ftfba Bqibı 

rile halkı tellf ft heyecana düşüre- .. -s·AKAR-· y A 
cek veya yanllf tedbir almaya veya 1 r-. 

SİNEMASINDA 

3,50 - 6,50 ve 9,30 -:;;::::: 
JEAN GABİN ve 

BALtN 
tarafmclan emuım bir _,,_ 

tedbir almamaya sevketmek suretile 
tehlikeye maruz kılacak şekilde kas
ten asılsız veya mübalağalı haberler 1 
yayanlar veya nakledenler 3 aydan 1 
bir seneye kadar hapisle cezalandı- 1 
nlırlar. ı 

oynanmıf 

1 . YANIK GONOLL~ 
I Filmi ve 2,30 - 5,30 ve a,30 

DOLOaES D~-~...d 
•• GEOBGES ~J1PI"""" 

Acıkll Bir Ölüm 
Orman birinci sınıf mühendisi 

Necati Ilgın'ın ve Amerikan Eks
pres Kumpanyası Cenevre Fabri
kaaı müdürlerinden Galip Il1U1'm 
biraderleri eczacı yarbayı merhum 
Bay Yusuf oilu tecimen Abdi Il
gın dün genç yafta hayata ıözle
rini kapamıştır. Cenazesi buıün 

saat 14 te Beyazıt Soğanağa ma
hallesi Büyük Haydar sokağuıda 
14 numaralı evinden kaldırılarak 
Beyazıt camiaiııde ikindi namazı 
kılındıktan sonra phitlije defnedi
lecektir. Allah rahmet eylesin. 

OLUM - Edvard Ferdi (Dı1-

maç) ölmüftilr. Cenazesi bugiln a-

t!r~[.e~~~~~ıilt 
nın son merasiminde bu]nnmak 
üzere gelmeleri rica olunm. 

tarafından .-..... 
ŞAJfGAY ATEŞi D ~ 

J'ranaıza IÖZH1 n]Jld " 
ve Yeni PAKAMUNT JVS!' 

havadJslerl 
Savare .. t 8,30 d• 

- Ça111e1prh•• ....... 

Cerrahpefa ı!:!m tp• ı4 
lira sarfiyle yaptınlmakta ~ 
dern çmnaflrhanenin iopaD _.......-_.. 
ür. Çamaprhaneniıı lçind _."ti 
makineler de -aynca 80 bfG -""""'"-
_._._..._ ---
bütün tesilatiyle berahd° -
beled~ ı~ bin liraP 
cakbr. llm lçln le9d1ltm ve hilımet ettilim ı ' liradan 50 liraya kadar alır para 

IBq kornt.ere: 8 = :::~21=~: fakat Be!fktap lneıken devriye po- cezuile cezalandırılır. M e_ ULYEHAP 
- Alzmıza llyık. Ben ~ gftal me, dokuz yaşında Nurettin isminde llsleri tarafından yakalanmıştır. Pasif hava korunma teşekküllerin- •••• 1!,.~ ~· ABD 

lüncll Pifiıirtm. Akpm teşrif ediniz. dört mektep talebesi şahit olarak din de keaclisine verilen nzifeyi makbul ~ 
Beraber yiyelim. eledim. Komiler bun 1endiler. bir muerete mo.tenlt olmaHlmn G • • z YA ş LA 
ıdan IODl'a hincHnln tüylerini sordu. Bunlarm aarotı da: M E y L o T yapmıyanlar on beş günden altı aya Aş K 1 N o 
Ben ocaiuı içindeki çöp tenekesini -Biz mektebe gidiyorduk. Bu kadar hapisle cezalanclırıbrlar. C1: önüne koydum. O barsak - adam hindiyi koltuğuna ahp kaçtı. !sMAtL MUŞTAX MAYA- ıterıdislne tndl edilml' olan pasff • nd' 

' 1-tmı da latedl. Ben hepsinin Dediler. Bundan sonra dlnlmen Ma- KON'un ruhuna ithaf edil - ha.a korunmasına mahsus her nevi Filminde T A K S 1 M Sineması ıteneb içinde olduianu .&71edl.m. nael de: :mek üzere ayın on birinci pa-
~estltlm yeri 80l'du. lılutbalın delik- _ Ben bu adamı hindiyi götürür- eşyayı temellük edeni.er bir seneden 
U ........ ~ ........ _ n......a_ zar günü Yenicamide öğle na Q b nlan '--_._ A·'--lp 
IKan-Y-. a--- ...,,_ kelthn. ken go·rdWB-. Hindi'" tamdım. Aca- 1 Ç' seneye ve u ~wu wı&u. G6rillmemit lllUftffaWyetls li.anmeldadır. 

de1;,._ •'-- ..ıt-a.ı.. , - mazını mütealdp mevlO.t oku· mh ed l lt d lk' .. _ 
HALI.~.,. - ... 

1 
•:.......,.... ba bakkal Ahmet bunu sattı mı, yok- ve i a en er a ı ay an ı sen .. -

.-du~ Refi Mle bir ._ı llaJaa sa çaldılar mı diye §Üphelendim. A - nacaktır. Arzu edenlerin teş- 1 ye ve bu eıfYBnlll iyi ırıuhafazasına Aynca: FJder Jurnal ~ filme ~ 

~ '"......_. damı tammadıpn iç1n &ıüne geçip riflerinl rica ederim. dikkat etmlyerek h~hangi bir su - iııı••••• 
~ .. ...._.~, ~ lftn enet almıya cesaret edemedim. Sonra Ah- Refikası: retle ~ına ftya iltlfade edilerniye -----------------

Ebedi Şefi• Ceaau Törnl 

aeaawu, tü)'lerinl De')'e ~ ar- mede haber verdim. O da çalındı de- adiye tsman Mn$tak Mayako,. cek-J>ir hale ıeimes!ne sebebiyet ye-

--:::lu bu nall '8fle-..ı.a.: ylnce adamı yakalamadığıma neda - Tenir veya bu eşyayı tahlis olunduk ·---•,ta- Jacques Thibaud 
_ Ertesi liİll .......,_ llUtk n- ille& eWm. Dedi. sl5- lan maksat dıfmda Jaallanlar bir ay- I .& lt'C.AMJ 

lı!e yoktuk onun lçm ~ ~ Bundan sonra h~im Reşit son M E y L O T dan üç aya kadar hapis c.w.asile ce- 13 Birlnclkinun SAL ~ 
idik. .. maıçlu,a Tftdl. o. zalandınlırlar. s A R A y s· ınclel Şahltlen ma te'bntftl. Bnell Sa- dedt Ben Japmednn Ben masummn Geçenlerde vukuu wfatını yaz· Pasif bava korunma teşekkilllerl - 1nemas 

=menli polislerinden 1450 Da• • dığımız "YELKENCİ zade merhum ne dahil olup ta teşekkülde deruh- . ltall 1 ekti 
Sezal dln1endl.. ~ı. •h!Mlet Reflt kararını ~y1e teftıtın etti. ŞUQ.tl' bey" refikası bayan Fatma d . A1 zil dol . ...ııa muttali o!- y eg.tne keman reı ft verec r. 

-rı - - Oltam tMan mahkeme eenln . i haf edilin k e ettı&& va e ayw• MU. •-~n _ı .._,..,a .. -.ıaı: 
lettl: IMa sava ltWillne ba.at ptirdi. Uç Yelkencınin ruhuna t e duju, iffuında zarar umulan sırla _ teaa propamam -.-u -• ..,.-. r-• ·., 

- Kornl9erle ,ela --. 8- 'ld· "7 kapla ceaa veriyor. Fakat sabı • 'flzere bugün cuma namazım mntea • n ifp edenler, Türk cua kanunu • Mozart Eueı Ozerlnd• c ... r l'ranck'ı• I 011 .. _.,. 1 ~· ,. 
Usenın arkasında gizlendim. Bnell kan olmadığı 1çln cezanı bir aya in- kip Yenicamide Mevlılt ok~~ır. nun 198 inci madduiııe ıöre ceza • Beetboven'nlıı Sonat'ı Muızumm ~.,. 
komiser eve atrdL Vat,eti t.b1t et- dlrdi. Ve llenl tevkif etti. 200 kura, Arzu buyuran zevatın tqrif1eri nca landınbrlar vartauomı.t 
ti. Sonra ben de ~l)• llrdlm. Çöp ela IDlıldı:eme mantı Me,eeeksin. olunur. p 'f ha • korunmasma mahsus •••• Biletler haıftn saat 2 da itiltuea utJlmMt•4br· 
tenekesinin içinde tuyleri, tencerede Tenclndeld bbldl Abmeft 'ftrilecek ası va ----------------------=----====:::::;:; de hindiyi gördüm. tir. 

MEVLOT HAkhn phttten tenebcle h1ndfnhı .ı..ıannaı.r Jbiw tnk1f1ıaneJe 
jbarsaklanm ft kafasmı görüp görme &6tüıdüJer. 

Suçlar Çok 
Azaldı 
~ 

Atinanın Kızı 
Kaçmak İstedi 

Samsun tüccanndan ve Armat6r 
merhum Ahmet Aldıkaçtı ruhuna 
11.12.938 penr gOnil Sultanahmet 
camliferlfincie öğle namazını müte
akip aaat 13 de mevltit okunacaktır. 
Arzu buyuran zevatın te§rlflerl rica 
olunur. 

BUGÜN DÜŞMAN MASKESİ ALTIND~ 
1 PEK Fransızca sizli • laf rollerde .. c 

• &EORQE SANDI"" 
DOLORES DEL RIO PITER LORRI! 

Slne11ta11•da 1 O y u K F o X f lrleflnln KA"' 
AYRICA A T A T O R K 'ii• Me•lelıetlmlze gönderdiği AN P!' 

•• Ufuli Üzerine Operat6rler tarafından çekilen nrenı Fil,. 
ı\.TAT'ORK'ün ~ mı.manan icadında Filine alınan \ hitabeleri ve yine kendilerine alt muhtelif t 

DİKKAT: Cumartesi Ye Pazardan bafka her ,an sut 12.30 da Cumartesi saat 11 de, Pazar,.. 
da Dolmabahçe • t.tanbul - İzmit ve AN K ARADA yapılan Törenlerin TAMAMI 

A T A T O R K 'il nutuklan flhni gayet ucuz flatlarla ıösterilecektir. 

lılveten: l'OX Ş1rkıetbıln memlüetimbe 
ANKARA'da 

KA D 1S1 

1önderdlli operatörler tarafmdall çekPea -a- t6ren1 
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• 
T ARIHTEN YAPRAKLAR 
-ı-""AN 

GündeUk Gazete 
--0-

TAN'ın heden: H•ber· 
ıı11.. ftklrde, htrtetde 

temiz, dOrDlt, Hmlml 
olm•ıc. kerlln ı•nt•I 
olmıy• c•lıtmaktır. 

ABONE BEDELİ 
Türkiye Ecnebi 

1400 Kr. 1 Sene 2800 Kr. 
750 • 6 Ay 1500 " 
408 • a Ay 800 " 
150 • 1 Ay 300 " 

Milletıeraruı posta ittihadına dahil 
Olmınn memleketler için •bone 
bedeli mQddet aıraatyle 30, U. 9. 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir: 
Adres detiştlrmek Z5 kunıştur. 
Cevap için mektuplar 1 O kun11-
luk pul IJAvesi 1Azımdır. 

i ~?.~?~ ~~~~~~ ı 
Niçin 
Yazmıyorsunuz? 

Okuyucular soruyorlar: 
- Niçin yazmıyor sunuz? Vlla • 

)ette bazı 7obuzluklar olduğunu id
dia eden sizdinlz. Buraya müfettişler 
IÖllderllınesinl, tetkikat yapılmasını 
lstiyen sizdiniz? işte müfettişler ge
liyor, tetkikat yapılıyor. Şimdi bu 
lbeselelere niçin temas etnıiyorsu -
ll117.? 

Cevabı basit. Bizce bir gazetenin 
._llfesl ıördUğü yolsuzluklar üzerine 
•rojektörUnil tevirmek, bunlan '\0akı
•larıa iabat etmek ve hükumetin dik 
katlııi eelbetmcktir. BükUınet faali
Yete geçtikten sonra pzeteain vazl
feat biter. Ondan sonra onun Tazifesi 
~kikatı ıtlçleştinnemek i~in susmak 
't'e hakikatin meydana çıkmasını bek 
"-rıektlr. BUkOmetln vol<ı1171••1r1nrn 
lbUsanıaha De bakmıya~afına ltlma· 
~ vardır. Susl.Wwnuzwı bil"wci --\. ".. . .._ 

hinci setieblne l'ellnce, bia 'Ostün 
~ ile o kuvvetli iken, iktidarda f. 
~ çarpl§tık. O vakit aramız pek 
.ı~ dostane değildi. Fakat işiııden çe· 
lilrrıiş bir adama arkasından hileum 
~lrtek hem haksızlık, hem zebunkeş
l olur. Kaldı ki, bis Ostnnda!ın 
~ işler de yaptığına kaniiz, .e iyi 
>'aptığı ı,ıerde taltdirklriyi:z. Onun 
~ nıüıkül prtlar :içinde çalı§tığını 
it &öa önUncle bulmıdurmaıwı i.uaf 
a:bı oldn!mıa aannederia,. 
qof lca Diiıen Vazife ........__ _______________ __ 

llir ~hrin temizliği hallan111 temiz 
:!:'•sı ile mftmkG.ndftr. Belediye is-
1.f iti kadar temiz ttıtmağa çah~m, 

l SOkaJdanmızı kirletmekte devam 
~~~ pisliğin. önliııe ceçilmesiııe 
~ 7oktur. 

~•ili belediye reJaimJs plırln te -
~ 8•rintle titia hareket etmek 
~J'or. Der .. ydea eYVel bir sıhhiye 

olaa, ft temJzlltf tehrln en bOy(ik 
!:_ertllclea biri IHldeden Lfttfi Kırda
ı....._ lfbaı kolaylA§tınnak da tehir hal
-nıt boreadar. 
lal ll11 tehir bldm tehrlmhdlr. içinde 
~ 11tpnz. Ya~dıfınuz evi nasıl te-

tntayonak, sokağımızı ve ~h • :::zi de o saretle temb: tutmak mec: 
ı. Yetindeyl'I. Şehrin pisliğinden 
ıue)ed· '-ad a.. . 1Ye a ar o fehirde ya,ayan 
..._llt ta menidir. 

te~a giderken yere ttlkilrOr -
'alt' ltbunısuz kiğıtlan aokafa atar
-._' cliikklnlar çöp sulannı kapılan
te ~h•Gne dökmekte devam ederler-

• W.hlr temiz tutulabilir mi 1 
h~111t için lstanbula medeni l>ir 
~ manzarası vermek lstlyonak, 
'l allk işinde belediye relslmb:le el 
.:..._ ••rnıeliyiz. Ona bu lft• )'ardım 
~"ltltytz. 

~ Şaıırfmıyarım 
"- bir kaç gündür gazeteler Jıalkın 
'lb11Jıarrirlerin İstanbul hakkında 
"e tllllllerlle dolu. Herkes 1eni vali 
>ot betedfye reisinden bir 'eyler lstl
"e • l'tfepr lstanbulun derdi ne çok ;e htiyiikmOş! 

a111ıa b 1 d. • • . • rt .._, e e 1ye reısımın pş1 -
der~~lıın. Onun bir Mesih gibi bütün 
lı1'\. •l'e çare bulacağını ummaya -

Oııct 
~I illa ""lnn bOtçesl, man kabill-
'-t ~betinde ilmi ye metodik İf is

e..._ B11 Uflc1h. 

i 

1 

Kerametten 
ı ' Ekseriya Böyle 

Tesadüfler 
Doğar 

* YAZAN: 
M. Turhan Tan ~ 

Adem Dede, elindeki Mesnevi· 
yi kapadı, hürmetle öpüp 

başına koydu, sonra - incinmesin
den korkuyormuş gibi bariz bir 
itina ile - yanı başındaki çekme
cenin üzerine bıraktı, yüzilnü 
- diz üstü çöküp, boynunu bü
küp oturan - bir milrlde döndilr
dü. 

- Can! dedi, gözfimde Göksu 
tütüyor. Şimdi o, Küçüksuya nis
bet verir, köpüre köpüre akar. Sa
lih Dede de yattığı yerden ona ba
kar. 

Mubayylleslni o iki suyun ber
rak hayali içinde yıkıyormuş gibi 
garip bir vecd içindeydi, gözü yu
muk düşünüyordu. Neden sonra 
başmı kaldırdı: 

- Sen, dedi, belki Salih Dedeyi 
hiç ziyaret etmedin, belki onun 
mübarek adını da duymadın, haz
reti pirin bir köçeği, bu dergahın 
bir kıtıniri için bu, çok ayıptır. Ya
nndan tezi yok, o hauetin hflkine 
yüz sürmelisin Hücreleri birer bı
rer dolaş, istekli olanların yarın 

Göksu seyrine ve Salih Dede ziya
retine hazır olmalarını söyle. Aş 
evine de başvur, öteberi hazırlat, 
gün doğunca Tophaneye inelim, 
bir iki dolmuşa binelim, nay ça
lıp, kudüm· çalıp yürüyelim, hem 
ziyaret yapalım, hem seyran eje
lim. 

Gerçekten de ~yle yaptılar. 
.ı,cyzen .k uııo:c.u, .mesnevınun ta-

lwnından aeçilmif bef on mefllur 
tekkeliye yirmi otuz da milrlt ka
tarak bir kafile teşkil ettiler. Her 
derviş tennuresini koltuğuna al
mı1 ve lokma deminde harcana
cak malzeme küfelere doldurul
muştu, şevk içinde yola çıkılmıştL 

Adem Dede ille kürek darbesi 
denizin sakin göğsünden bir lnlltl 
çıkanr çıkarmaz emir verdi, ney
ler kılıflarından, kudümler ma,h.. 
fazalarından çıktı, Boğazın mavi 
ufuklarına bir nağme şelAlesi dö
külmeğe başladL Güfte ve beste 
kıvrak bir imtizaç içinde kucak ku
cağa gelerek dalga dalga denizin 
üzerinden uçuyor, gerilere ve ileri
lere etek etek ahenk döküyordu. 
Yukarıdan a~ağıya inen, a,ağıdnn 
yukanya çıkan kayıklar, bu nağ
me ~IAleslnden, bu ahenk yağmu
rundan istikametlerini şa~ırır gtbl 
oluyorlardı, Mevlevi yolculann et
rafında avare avare dönmeğe gı. 
rlşiyorlardı. 

G öksuda da ayni §etaret, ayni 
ne~ ya~ndı, Küçüksuya 

kadar çıkılarak onun sağdan sol
dan kendini aramağa koşan dere
lere nasıl kucak açtığı seyrolun
du, Göksuya inilerek onun yer 
yer kıvrılışlanndaki gümü§ ~
luk gözden geçirildi, değirmenle
re uğranılıp şairlerce dünyaya 
benzetilen taşlar arasında hayata 
teşbih edilegelen buğdaylann na
sıl ez.ilJp una döndüğü ibretle te
ma1a olundu, sonra Halıcı zade 
bahçelerinden yemişler dev§irildi, 
nihayet KUçüksu çayınna gelinip 
seccadeler serildi, lokma edildi, 
gazeller, okundu, şarkılar teren- , 
nüm edildi, sık sık ta semaa kal
kındı, vecdile dönüldü ve ikindiye 
doğru değirmen yanındaki çeşme

ye vanlarak Salih Dedenin ruhu
na dualar yapıldı. Bu dede, Istan
bulun fethine iştirak etmiı müca
hitlerdendi, çeşmenin kurulduğu 

yerde gömüldüğüne inanılan evli· 
ya dandı. 

Adem Dedenin fikri, Göksudan 
alınan ruhi neşeyi mehtap safasl
le tekemmül ettirmekti. Ay, tam 
olgun günlerindeydi, geceyi gün
düze çeviren bir fanus durumun
daydı. Böyle demlerde Boğaz SU· 

lan onun o gök perJs1nba havuzu 

halini alıyordu ve ay, hazan nur
dan hareli bir peştemal içinde, ha
zan çınlçıplak bu havuzda yıka· 
nırdL Şair bir adam olan Adem 
Dede işte ayın denizde yık~nlJlnı 
seyretmek, bu yıkanış sırasında 
Boğazı benekleyen gilmü~ servile
ri doya doya görmek istiyordu. 

Bu dervişler kafilesini Anadır 

luhisarına getiren kayıklar burun
larını kıyıya dayayarak - avdet 
için - kendilerini bekliyorlardı. 

Onlar, neşeden çakır keyif bir hal
de geldiler, mehtabı yudum yu
dum içerek tam mest ol
mak iştiyakı içinde 8abırsızlana
rak kayıklara doldular, suda yı
kanan ve yava§ yavaş yer değişen 
ayın gümüş servilerle çevrili akı§ 

istikametine dümen kırdırdılar, Is
tanbula doğru yol almaya koyul
dular. 

M
ürşit ve mürit farkı aradan 
kalkmış gibiydL Çok vakur 

ve çok muhteşem bir insan olan 
Adem Dede, o gecenin şevki şere
fine sadeleşmişti, yoldaşlarile §3· 

kalaşıyordu, gülüşüyordu. Meh
tap, deniz ve GöksUdan ruhlara sır. 
nen neşe onlan uzun mfiddet 
ney ve kudüm ahenginden müs
ı.ag,.ı t•.Lıu ... ~Lu. Itcüa .. lıca, uca~ıne

den daha müessir olu7ordu. Su. 
neyden daha tatlı RS Yeriyordu. 

Fakat Kızkulesini geçip garba doğ
ru dümen kırıldığı ve Saraybur· 
nuna müvazi bir istikamette yol 
alınmaya başlandığı sırada Adem 
Dede son bir fasıl yaptırmak iste-
di: 

- Erenler, dedi, mehtaba ney
le, kudümle veda edelim. 

Şimdi, sabah girişindeki ahenk
ten daha coşkun bir terane yay
lımı başlamıştı. Neyler inliyor, ku
dümler çırpınıyor, hanende vazife
si görenlerin ağızlarından nağme 
yağmuru dökülüyordu. Ay, yürü
mekten de, yıkanmaktan da vaz... 
geçerek onları dinlemeğe koyul
mu1 görünüyordu ve biltün gök, er 
nun beyaz bakı§ında toplanarak 
dervi§lerin çılgın terennümlerine 
kendini vermişe benziyordu. 

lşte bu neşe tufanı arasında Ya
lı köşkünden bir kayık, uzun bir 
kol gibi denize uzandı, asabt par
maklan andıran küreklerini h1%1a 
kımıldata kımıldata yürüyerek 
dervifleri tqıyan dolmuşlara ya
naştı, rampa edercesine sokuldu ~e 
bu sokulu~ile ahengi susturdu. 
Kayıkta üç beş bostancı vardı 

ve hep bir a~zdan bağırıyorlardı: 
- Bre erkansızlar, bre yolsuz. 

lar. Sarayı hümayun l>nünde dü
'1ük lıneylp dümbelu ~ mAlC ne 
demektir? SJz hJç m1 edep l5Jren· 
medfnlz, kanun duymadmız! 

•ıııı•ıııı!!!lıııı •nıı•mı•1111•1111•11ıımıı11mıı11•1111•ıııı•ıın 
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Amerikan Gözüyle 
1936 lstanbulu 

Ya.zan: Belki. Halim 
"'- Tnrk ntO.slinftz? tstanbnMan ılık var!.. Hem de bokrnıJı dcj'İl •• 

mı geldiniz? Ya.. Ben de 31 ffnesi Taşlan yıkılmı,, kemik~er dışan fır· 
yaunda İstan.buld;tydun_ lamıı. Neredeyse sokaklara dalda-

- Nasıl buldunuz?.:. cak .• Gelen geçenle.r hele etrafında 
- Çok pis .. llastahktıuı nasıl kU1'· o!uranlar için hu mıtnz.ar~ çok ftti 

tulabiliyol'Sunuz, diycı şaştım .• Evve- bır şey .. Hem de sıhhat lçın doğnı 
il yanaştığımı7. nhtımdııı. gt-niş kuy- değil.. • . 
ruklu bir sürü koyunun ara11ndan Musluğu açıp IU lçeyım, dedım .• 

aUrtünerek ıeçtik.. Oatüme ıene fi: E~imden yakaladılar •. SAkın .h~, d"; 
Jan yapışacak diyrl korktuın.. Sonra dıler, burada musluk s"yu ıçılmez. 
iJerledikçf'I zıngır z.mgır sallanan. Ya tifoya, ya koleny3, veya dizan
neredeyse da!ılıverer.f'knıi~ his"lnl terfye filAn bir şeye ~akalanırsın •. 
\•eren eski bir otomobille h~uk kal- Sular temiz delildir .. !~itecek sular 
dınmlı bir yokuştan !tktık... Şoför ayrıdır. • 
de acemi mi acemi! .. Oloınohili soka· Ba§ka bir soknktan gcçı~·nrduk ... 
ğın bir sağından götUrüvor hil' ~o· Yalınayak, yırtık kıyafetlı r~uk1ar, 1 
lundan... Ne geçen yolct~la;-:t dıkkat pis ıulann i<,;inde oynu:ıorlar... Bir 
ediyor ne de gittiği yere' Tt-ıunva. takım hasta kılıklı kedil~r, güneşli 
yın salından, solundan, ~~rel!İni hoş ~erlere m:a~"::!51ar giineşlr!nİyorlar
bulunıa orasından retivor Belki o. ı ..• Sordum. Bu rocuk1arın oynıya· 
tomoMI sUrmesini bilivo;ıla, fııknt ~ağı temiz ~ir yer yok mu? dedim, 
her halde belediyenin kovdu~u kal- :"ayır, dedıler .•• Bir knç parkta ga
deleri bilmh•ordu lıha oyun yerlen varnn' :ımn.. Ou-

0 tramva"yın et;afınd.a .nekik dn- lar da oturulan mahallelertle!'l uznk
kudukça, benim yüreğiın aj'"ttmıa gel· nuş .. 
d Yine ayni dvarda bh·ııı dah• IJerl-1.. • d 
Ş. aı . • t h ti 1 d a f e sokaia bırakılan r,öp ten~kcleri 

k t ·~d t ısmıkn kla r ıy~~n k',s1:! 
1
"· devrilmi~, köpekler eşeleyip, duru· 

a n e a so a ann ımY.tı u5 uv 11, t ı x. b" k 
h ık · 1 ğil 1 d .b. yor, or a ı5ı ır ko udui." sarmaş .• 

a ın perışan ı e R ay e el' ~ ı v Ih 1 b•t • t L ld 
8rilnen büvük bir otclo

0 

ittik... e ası ne 1 eyım?.. stanım a 
g · Z: kaldıtım milddet zarfında hu7..uru-

Ben Mıyahate rıktım mı, ~h1r kin- mn kaçıran böyle ubk teff'k d:ıha 
de ayakla ~oln~ayı, drafıma hakın- yOzlen:e ~y sayabilirim belki .. Hc!r 
mayı severım. lstanbuldk da onu ya- halde İstanbul bende it açıcı, ferah
payım, dedim. Fakat koca koca taşlı lık veren bir ıehir tesirini yapma· 
sokaklarda dü,memek itin önüme dı •. Bilakis onu rayet pejmürde n 
bakmaktan etrafımı sen.cdenacdim.. acıklı buldum. Bunlar bana lstanbu
Eski lstanbulla yeni ı;tımbulu bir- lun dillere destan tabii gii7.f:Ilığiıü 
lC§tiren köprünün üstünden tramva· örttli, ıtöstennedi. Ve ben de böylece 
ya bineyim, dedim ... Otomobillerden o güzelliği ıtöremeden, t.,tanbnldnn 
sıra olmadı ... Vınr vtZt'f gP.çi:rorlar •. müteessir olarak aynldım!.,, 
İlerlersem e2ilel'e!im, ıbye knrktUnt. Amerikalı seyyah ,Uph~b: ki, ten
Tramva~·lan ka!_'trmayft nm. oldum_ kitlerinin bir çoğunda hnklıydı .• 
Anlaşılan fstanbuld" tramvaylar, Tenkit ettiği bazı Şt!ylerin aynlni 
durunca arkaduı seln gtomobiller kendisine Amerikada f\a göstermek 
dunna70r... m&mldia oldaia halde bu teakitler 

Sonra f8lalr ~ - fek --- 7We ..... MI SeldL. 

Ve ağız dolusu küfüre benzeyen 
bu dil bombardımanından sonra 
kürekçilere 11.l emri vermişlerdi: 
.- Tez, çekin, Yalı köşküne çe

kin! 
O devirde Sirkeciden Saraybur

nuna doğru uzayan sahil boyunda 
Yalı kö,kü, Sepetçiler köşkü, Ce
beciler köşkü gibi adlar tafıyan 
zarif binalar vardı ve padiphlar 
sık sık bu köşklere inerek deniz 
havası alırlardı. 

Adem Dedeyle ar'kadaşlan it
te bunlardan birine, Yalı 

köşküne götürüldü, sıkı bir sorgu
dan BOnra sıra dayağına çekildi, 
ellerindeki neyler ve kudümler a
hnıp parçalandı, köşkün önündeki 
taılara - ibret vesikası olsun di
ye - konuldu. 

Uzun bir gün silren nefellln 
human bu sureUe pek: yaman ol
muş, Adem Dedenin vakan kınl
ml§, dili tutulmuştu. Zavallı adam 
Galata mevlevihaneslne sürilııür 
gibi geldi, bir suçlu gibi hücresi
ne çekildi ve Yalı kö§kü tarafına 
bakan pençereleri kapayarak bir 
inziva hayatı geçlrmeğe başladı. 

Onu, Göksu gezintisinde davet

~vazifesi gören genç mürit, btr 
ild yıl sonra, kapandığı Jbranhk 
mahpesten, ta majde fle, çıbrclı: 
• - Bizi çeviren bostaneıbaşmm 
kafası, o gün kınlan neylerin. 

kudümlerin konulduğu taş üstün

de duruyor!. 
Müjde doğra idi, Dördüncll Mu

rat herhangi bir suçundan dOlayı 

BoatancıbaflDlJl kafuım keırtinnit

ti. Fakat bu ha<Wle. Adem deci. 
nln kerametine hamlolundu ve bıl 
telikkiye kapılan müriUer tarafın.
dan Göksuda bir llem daha tel'
tip olunarak Yalı köl1tü vBkıasuwı 
acısı çıkarıldL 

Kerametleri ekseriya böyle tesa
düfler doğurur. 

Bir Genç Tren 
Altında Öldü 

Dünkü kazanın kurbanı Hayrünni.cıa 

Dün saat 11 de Kızıltopra'kta fed 
bir tren kzası olmuf, 22 )'aşında bir 
kızcağız banliyö treninin tekerlekleri 
alhnda can vermiştir. 
Cağaloğlunda Mollafenari sokağın 

da 17 numaralı evde oturan ve Den;z 
Bankta yazı işlerinde çalışan Hay -
rünnisa dün Pendikteki bir ahbabına 
misafirliğe gitmek üzere Haydarpaşa 
dan trene binmiştir. Tren tam Kı . 
zıltoprağa geldiği zaman Söğütlü 

çeşmedeki başka bir ahbabını hatır • 
lıyan genç kız burada aşağıya ine
rek Söğütlüçeşmeye gitmek istedi~l 
bir sırada tren hareket etmiştir. Fa
kat tren henüz istasyondan ayrılma· 
d1ğı için çok hafif surette ilerlediği· 
ne aldanan Hayrünnisa atlayım der
ken raylar arasına düşmüş ve tek~ 
lek1erin altına gitmiftir. ı.t.,oe • 

m-zmm 
Efendi q, 12. '38 

Değiştirmek 

Meselesi 
Y cızan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Geçen yaz Paris sergisini geziyor -
dum. Müstemleke paviyonlan çok 
enteresandı. Bu pavyonlarda, Fransa 
elindeki müstemlekelerin bir minya
türünü yapmış, uzak ellerde yaşa • 
yanlara teşhir ediyordu. Siyamı, al-
tın ve yaldız i~lemeli haşmetli bir 
mabet, Cezairi el tezgahlarında çalı
şan, entarili işçiler, Hindi Çiniyi, nar 
rile ve af yon çeken yerliler temsil e
diyordu. Tunus paviyonunun önün • 
de şalvarlı bir arap kadını, selene 
geçene taliinden haber vereceğini 

bajınyordu. Paviyonun önüne diz.il
miı beyaz donlu, kırmızı fesli Tunus 
tutar ağızlarında misvak, ellerindeki 
kutulardan geçenlere misvak takdİIJ 
ediyorlardı Tunus gazinolarını temsi 
eden kahvehanede entarili çalgıcılar, 
iptidai müzik aletlerile çalıyor, yan 
çıplak Tunwlu genç kızlar ıöbek çal 
lnyor, mun kenarlı panama ppkah 
m&atemleke tüccarlan bu manzara 
karpaında, bacak bacak üstüne •imli 
lillilyorlard.L 

Paviyonun içine girdim. Tanaa haı 
yatını g&lteren renkli resimlere ba
kıyor, irali1dercle gi>sterilen. htatis
tikJerden, eski arap harfleriyle :not ~ 
lar alıyordum. Paviyonu bekreyen 
lmmm feall, mavi p0sldl110 nefer, 
1'8DIJll• yaklaıtı, yudılun BOUara 
baktı, hayretle sorda: 

- Arap J11U1n? 
- Hayr TürkO.m,; 

- Mü.slilman llWllD? 

- Evet.. 
- Mtbtaldl Tllrldyedemtn cleflll 

mlf YAf8Rll Maatafa 'Kemil ... 
Tanaalu neferin yftzihıe bu defa 

ben hayretle baktım. Milstakll 'l"llr -
klyedensfn değil mi? Bu sualin için· 
de ne manalar, istiklale hasret ~ken 
Tmlmmı ne derin bir iç çekişi vard1.ı 

* Paı1s, Lendra, Roma, BerDn, en 
modern memleketlerin radyoları, ,.._ 
lel diye batırıyorlar. İptidai mtlstem 

leke musndsl, Bethovenin, Mozarm. 
Rltz'ln, Straru'un yanmda yer aldı. 

Bu yalel senin kara gözlerin. için de
lil, Tunuslu nefer. DQnyayı, senin 
karanlık gözlD Alribn.ı yeniden tak
sim ~ndlr. 

- Tunusu isterim .• İsterim de Is : 
terim.... 

Yarama fOCUklar gibi ayaklarmı 
yere vurup tepinenler, sana kaçmcı 
keredir, efendi değiştirmeği teklif e
diyorlar. Benim arap harilerile 7u
clıiım yazıyı tanıdın.. Çünkü bir za
man biz sen.in efendin ~dik. Bugfln 
eaainoda, bacak bacak ilstilne atıp, 

senin ıöbek çalkayan rakkasene a-

l 
rap çalgıcılarına gülen panama pp
kah müstemleke tüccarının kölesi • 
sin. Roma sokaklarında nümayiı ya
parak sezen siyah gömlekliler, seni 
yeniden esir pazarlarında satmak is
tiyorlar ..•. Kölenin talii bu.. Efendi 
deiiıtirmek meselesi ... 

BERLITZ 
L 1 SAN 
Mektebi 

%94, istıkIAJ Cad. 
Beyoğlu 

Franaızc• 

1 nglllzce 
Alm•nca 

<urlan açılıyor. 

iattada S ders 
Ayda 4 Lira * 

dan verilen tehlike işareti üzerine 
tren derhal durdurulmuş ve Hayrün
nisa yoluna kenarına alınmışsa da 
vücudünün muhtelif yerlerinden -;ok 
ağır :ıurete yaralanmış olduğundan 

tam cankurtarana konulurken ölmüş 
tür. Vakada hiç kimsenin suçu 
olmedılı nlıplımpır. 
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Vatandaşla Mülikat 
TAN 

9 - 12 - 938 -

Y eni vali ve belediye reisin
den Istanbul halkının müş

terek isteklerini tesbit maksadile 
vatandaşlarla yaptığımız mülakat
lara bugün de devam ediyoruz. Bu 
istekler ve düşünceler; bakımsız 
lstanbulda bir çok işlerjn paraya 
bağlı olmadan devamlı takip ve 
kontrolle tahakkuku mümkün ol
duğunu anlattığı gibi halkın şehir 
işlerile yakından alilkasını göster
mesi itibarile de çok dikkate de
ğer bir mahiyet taşımaktadır. 

Halk Yeni Valiye 
İsteklerini Açık 

Kalple Anlatıyor 

hamal elde taşıyamıyor. Mecbur o
luyoruz Sirkeci otellerine kadar bir 
otomobile kırk elli kuruş vermiye. 

Devletin 1 E K O N O M i 1 
Satın alacağı ---------------

Şirketler Bir Ayda 7 42 Bin 

f Mühendis Sadi Betoncu 

T tramvay durak yerleri Istan
bul halkının en büyük ıstı

rabıdır. Esasen pek çok yerlerde 
yarım metre bile olmıyan yaya 
kaldırımlarında yağmur altında 

balık istifi gibi vatandaşların tram
vay bekledikleri düşünülürse bu ıs
tırabın derecesi daha iyi anlaşılır. 
Hele Karaköyün Tophane cadde
si ağzındaki o daracık köşe nedir 
öyle. Bugün için caddelerin geniş
lemesi belki imkansız. Fakat hiç 
olmazsa bu durak yerlerinde bu
lunan bir iki dükkan şirket tara
fından kiralanmalı, önleri açıla
rak muvakkat durak yerleri itti
haz edilmelidir. 

Cihangirde mütekait 
Hüınü Duran 

Herkesin bildiği gibi İstanbul 
. yolsuzluk sıkıntısı içlnde

dır. Semt semt yükselen 0 muh
teşem apartımanlar bataklıklar 
içinde nazar boncuğu gibi duru
yor. Belki bu yolların yapılması
~ belediye bütçesi kati olmıyabi-
1~· ? ~alde .bina sahipleri evleri
nın onundekı bir kaç metrelik yol 
ları yapmaya mecbur tutulmalıdır. 
Kırk elli bin lira sarfile bir apar
tıman yaptıran bir kaç yüz lira da 
kapısının önündeki yol için sarfe
debilir. 

[ lbrahim Arıkan. Galata: 
ı~ 

kontrol edilmediği için kanşıksız 

mal satanların vaziyeti müşkülle
şiyor. 

2 - Piyasada bir de kilo, litre 

meselesi vardır. Litre ile satılması 
da mümkün olan maddelerin üze
rine litresi veya kilosu olduğu ya
zılmıyor. Yalnız fiyat etiketi konu 
yor. Halbuki müşteri bilmeden bir 
malın kilo diye yüz gram eksik o
lan litresini alıyor ve ucuz aldığı -
n sanyor. Böyle maddelerin etiket 
lerinde kilo ,·eya litre olduğu da 
tasrih edilmelidir. 

Kızı/toprakta mütekait 
ilmi 

Sırt hamallığı yasak edildik -
ten sonra çarşıdan topluca 

bir şey almak haylice müşkülleŞti. 
Eskiden küçük küfecilere beş on 
kuruş verilir, alını:n mal götürülür 
du. Şimdi mutlaka bir araba la -
zım ki o da çok para tutuyor mec
bur oluyoruz toptan ve ucuz ala
cağımız bir nıalı perakende ve pa
halı almaya. 

1 
Ankara otelinde misafir 
Mara1lı Hüsnü El 

------.!. • J stanbul:ı gelen yolcular ha -
mal meselesinde çok sıkın

tı çekiyorlar. Vapurdan köprüye 
çıkınca bavul bazan ağır oluyor 

Balık.pazarında Mayeroğlu 
ve kom"'ları 

Son dükkanlann yıkılması i-
le Balıkpazarı yağcı esnafı 

dağıldı. Hem halk müşkülat çeki -
yor, hem bi-ı;. Caddede 50-60 dük
kan vardı. Şimdi bunlann her bi
risi bir taraftadır. Yağcı esnafı i
çin Yenicaml ile Mısır çarşısı ara
sında müsait bir yer vardır. Biz 
yağcı esnafı için bir hal yapılması 
nı yağcıların orada toplanmasını 

istiyoruz. 

~olör Hümi 

B elediyeye ceza verm~kten u
sandık. Bizim her hareketi

miz bir suç sayılır. Durak yerle -
rinde işaret noktalarını bir karış 

ileri geçemeyfa:Yolda giderken bir 

müşteri çağrırsa, müşteri bir yer

de inmek isterse istediğimiz yerde 

duramayız. Bu cezalar, bu yasak -

lar semtlere göre değişir. İstanbul 

da seyrüsefer işleri yeniden tetkik 

edilirse herhalde şoförlerin bir çok 
gadre uğratıldıkları görülür. 

(Kuru yemifçi Mehmet Nuri 1 

Çarşılar ~ok dar. Aarabalann 
gelip geçmesi büyük müşkü 

Jat doğuruyor. Hele iki araba kar -
şılaşınca ileri geri birbirine yol 
açİnaktan halkın gelip geçmesine 
imkan kalmıyor. Araba geçmesin 
demiyoruz bir sokaktan gelsin ö
bür sokaktan gitsin. 

Paris Konuşmaları Bitti 
(Ba1 tarafı 1 incide) Ber11n gazeteleri İngiltere - Fran· 

etmez, İtalya ve Alm3nya tarafın- sa münasebetleri ile meşgul olmağa 
dan kabul edilmiş olan ademi müda devam ediyorlar. 
hale komitesfnlil takip efüği usul Volkiser Bcobohter diyor ki: 
devam etmelidir, -··----~-i--'':..:.ı'.,_ıa&-İagiJU. V4 li'P..tıft1>17 >"nAhAfillP-. 1- En çok tramvay kazaları 

-Galatada Necatibey cadde
sinde olur. Belki de Istanbulun en 
dar ve en işlek caddesi burasıdır. 
Hele ban virajlar vardır ki iki 
t~runvay yanyana gelince otomo
~iller _geçemez. Caddenin genişle
tılmesı çok paraya bağlı ise şimdi
lik hiç olmazsa en dar yerlerde 
ve köşe başlarındaki binalar bir 
iki metre kesilmelidir. 

2 - Pazarlıkla satış yasağile be
raber kösele, deri fiyatları da se

bepsiz yere yükseldi. Bu yüzden 

kundura fiyatları da arttı. Bu hal 

b~tün ihtiyaç maddelerinde ayni. 

dır. Esaslı bir tetkike tabi tutu -

lursa lstanbulda hayat mühim nls
bette ucuzlatılabilir. 

2 - Almanya hükumPti ltalyan ri, Fransız - Alman antantının İtalya 
mebusan meclisinde ileri sürülmüş - Alman dostluğunda bir soğukluk 
ve nümayişler esnasında tekrar ~il tevlit edeceğini zanneylemektedir. 
miş olan İtalyan metalibatının, da- Bu düşünceler tamamiyle fantazist -
ha doğrusu iddialannın müdafii de- tir. Roma - Berlin mihveri, suni bir 
ğildir. Paris - Londra ve Roma - blok değildir. Bilakis bu mihver, ge
Berlin mihverleri arasındR hıçbir niş, müşterek menfaatlere dayan -
zıddiyet mevcut değildir. makta ve Alman harici politikasının 

1 
3 - B. Bonnet Almanya dahilin- esas\hı teşkil P.ylemektedir. İki blok 

deki Yahudilerin muhaceretler:>ni mevcudiyeti, bu iki muhtelif bloka 
teshil için ihraç edilen Yahudilerin mensup iki devlet arasında karşılıklı 
bir miktar para götürmelerine mü- bir anlaşma yapılamamasını icap et· 

d ed·ı· ed" mez. Roma - Berlin mihveri, Avru-saa e ı ıp ılcmiyeceltini Fo~ 
Ribbentrop'tan sormuştur. F:ıkat al- pa sulhünün idamesinde salllbetli 
dığı cevap malum değildir. bir unsur olduğunu isbat eylemiştir. 

4 _ Almanya hükômeti Şarki ve Almanya ve Italya, Fransa ve Ingil
Merkezi Av:rupada bir hegemonya tere ile uzlaşmaklıklarını halletmeğe 
temin etmek iddiasındadır F'akat çalışıyorlarsa, bu, katiyen kendi pren 
bu hal Fransanın hali hazırda Al- siplerinden vazgeçtikleri ve geçici 
manya mihverinde yaşıyan hükümet menfaatler için ayrıldıkları demek 
lerle kendi iktisadi bağlarını ve eski değildir. 
haklarını muhafaza etmesine bir M. Bonnet, Berliner ·rageblatt ga. 
mini teşkil edemez. zetesinin muhabirine beyanatta bu-

Populaire gazetesi ile Almanyanın lunarak im;ı:alanan müşterek deitla
İtalyaya karşı hangi şart dahilinde rasyonun samimi iş birliği için la
müzaheret edeceğini anlatıyor ve di- zım olan havayı yarattığını. iki 
yor ki: memleketin kültürel ve ekonomik 

"Anlaşılıyor ki Almanya yalnız sahalarda ve her insani f~aliyet sa
bir takdirde ttalvanın metalibatına hasında teşriki mesai edeceklerini 
ve Frankonun g~yretlerine daha az ve eski ananevi dostluklarından vaz 
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müzaheret edebilecektir. O da Fran· geçmek mecburiyetinde kalmadan 
2614 No.lı taka fOförü sa, Almanyanın Ukranya üzerindeki bir muhadenet havası içinde yaşıya 
Mehmet Yaşar ve alh emellerini tatmin edebilecek surette bileceklerini söyledikten sonra şun-

arkadaşı: serbest hareket hakkını tanıdığı za· lan ilave etmiştir: 
.._ _______ _:______ rnandır. Fakat böyle bir tarzı hare • Bugün iki mihver var ve bunlar a-y eni valimizden en büyük rica - k;tin Fransac:ı kabulü imkan bari . rasında bunları biribirine bağlıya -

mız İstanbul şoförlerini tek cındedir.,, cak bir köprü kurmak lazımdır .. , 
kolla direksiyon kullanmaktan kur ~umanite gazetesi diyor ki: M. Bonnet "Natlonal Zeitung,, ga-
tarmasıdır. Biz direksiyonu yalnız Almanya zetesı"nin muhabirine de •:11 sözleri 

d 
nın resmen tanıdığı hu· -s-

sol elimizle kullnnınz sağ elimizle ut Fransayı Almanyadan tefrik e- söylemiştir: 
de korne çalarız. Bir elle dlreksi - den huduttur. Di,.er hudutlar hak _ 1 P •st -

ıs B. Von Ribbentrop a arı ego -
yon kullandığ:mız için ani vaziyet- kında hiç bir taahhu-t yoktur. Avnı· d k d B V 

rüştüğüm en ço mesu um. . on 
ler karşısında manevra da yapamı zamanda müstemlekeler hakkı~da Rtbbentropu fevkalade diplomatik Vtl 

yoruz. Kazaların yüzde ellisi de da Almanya bir taahhüde girm k h ., 
ted" B eme politik meziyetlere sa ip sempatıK 

bu sebeple oluyor. Hiç olmazsa sa- . ~r·k. u ~ebcple müstemlekelC'r üze bir arkadaştır. Görüşmelerimizin sa-
at sekize kadar klakson çalınması- nn e ı munakaşnt tamamile açık b mimi surette cereyan etmiş olmasın 

lunmnktadır. u 
na müsaade e:dilirse biz de biraz fe dan dolayı çok memnunum. 
rahlamış oluruz. Şimdiki halde bü Action Francaise gazetesine göre * 
tün İstanbul şoförleri tek kollu - muhakkak olan nokta Almanya ile Italyan hükumetinin resmi tercü· 
dur. 

ni,ki~ Sadık, Aımaalh 

1- Piyasada müşevveş mad
deler çoğaldı. Mesela halis 

Urfa yağı diye bir etiket· görürsü
nüz. Fakat muhtelif yerlerde fiat 
değişir. Ucuz olan rnağşuştur .ama 
müşteri ne bilsin. Bunlar tahlil " 

İtalvanın hareketsiz durmayacak.la • 
ndır. manı efkarı olan gazete Alınan -

F'ransız anlaşmasından İtalyanın 
Onun için bu gazete: 

memnun olduğunu Almanyanın da 
''Herhangi bir itilaf ile kendimizi Ingiliz - Italyan anlaşmasından ay. 

emniyette addt:'tmemiz büyük bir ha· ni şekilde memnun olduğunu söylü
ta olur. O ltilô.fın mürekkebi bile ku· yor ve Italyanın daimi sulha inan -
rumamış olsa... mamakla beraber milletlerin arasını 

Jurnal gazet<:>sine göre iki tarafın düzelten her hareketi memnuniyet -
iktısadJ eksperleri iktısaden müna. le karşıladığını anlatıyor ve şu mü· 
sebet1erl tetkike başlamışlardır. talealan ilave ediyor: .. Ne yazık ki 

Tramvay Şirketi 

Murahhasları 

Merkezden 

Tali mat istiyorlar 

Liralık Mal İhraç Edildi 
Kanunuevvelin ilk Haftası içinde 

lstanbul Gümrüklerinden Y apdall 

ihracatın Kıymeti 378 Bin Liradır 
Ankara, 8 (A.A.) - Haber aldı -

ğımıza nazaran hükıimetimizin satın 
almağa karar verdiği şirketler meya 
nında İstanbul Tramvay, İstanbul Tü 
nel, İstanbul Havagazı, İzmir Tram
vay ve Elektrik, İzmir Su, Bursa E
lektrik şirketleriyle müttehit Elek -
trik şirketi elinde bulunan Edirne, 
Tekirdağ, Balıkesir, Gaziantep ve 
Mersin Elektrik tesisleri vardır. 

Nafia Vekaleti satın alma kararını 
bu şirketlere tebliğ etmiş ve mezkur 
şirketler de satışa muvafakat ettikle 
rini bildirmişlerdir. 

Şirketlerle yakında müzakerelcra 
başlanacaktır. 

İstanbul Tramvay şirketinin mü -
messilleri Vekaletle temasa başlamış 
ve Vekalete teklü mahiyetinde telak· 
ki edilemiyecek bir muhtıra vermiş
lerdir. Vekalet de bilmukabel~ tesi -
satı iptidaiye hakkındaki düşüncele
riyle mübayaa şeraitini ihtiva eden 
bir muhtırayı kendilerine tevdi et -
miştir. 

Haber aldığımıza göre, hükumeti
mizin sarih ve müsbct mübayaa şart
lan müvacehesinde şirket mümessil
leri Brükselden talimat istiyecekleri 
ni dün Vekalete bildirmişlerdir. 

Elçiliklerde Değişiklik 

Olmıyacak 
Ankara, 8 (A.A.) - Bazı gazete -

ler elçiliklerde tebeddülat icrası ka
rarlaşmış oldnğunu bildirmişlerdir. 

Anadolu ajansının haber aldığına 
göre, elçiler arasında değişiklik ya -
pılması hakkında hükumetçe bugüne 
kadar alınmış hiç bir karar mevcut 
değildir, 

lhracat mevsimi dolayısile geçen 
sonteşrin ayında İstanbul gümrük -
!erinden 742 bin liralık muhtelif ih
racat mallarımız sevkedilmiştir. Baş 
ta Almanya olmak üzere İngiltere, 

Amerika, Polonya, Rumanya, Yuna
nistan, Suriye, Mısır ve ltalyaya gön 
derilen muhtelif mahsullerimizden 
Almanya en fazlasını çekmiştir. Bu 
arada 195 bin liralık tiftik ve 176 bin 
liralık yapak satılmıştır. Ayni mem
leketlere birinci kanunun ilk haftası 
içinde satılarak gönderilen mahsula
tı.mızın kıymeti de 377,927 lirayı bul 
muştur. Almanya yine en fazla mü
bayaa eden memleket olmuştur. Bu 
son ihracatın 156 bin liralığı tiftik -

lÇ PİYASALARDA : 

Pirinç, Susam 
Fiyatları 
Yükseliyor 

Pirinç satışlan hararetlenmiştir. 
İstekli satışlar devam ettiği için şeh
rimizdeki çeltik fabrikaları İzmir için 
büyük siparişler almışlar ve İzmire 
mal göndermişlerdir. Bu arada Tos
ya pirinçleri 23 kunışa kadar fırla -
mıştır. Dün piyasamızda Mersin ve 
Finike susamlarından istekli satışlar 
yapılmıştır. Bu iki mıntakanın susam 
lan ile Antalya susamları 18,30 ku
ruşa çıkmış ve iki yüz elli çuval sa
tılmıştır. 

\ Deri Satışları Canh 
·Anadolu ve Trakyadan her gün 
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lzmit Bir Y an91n 

Tehlikesi Geçirdi 
Izmit, 8 (Tan muhabirinden) 

Dün gece sabaha karşı üç buçukta 
Yemeniciler çarşısında Yahya ustaya 

ait lokantanın mutfak kısmından 

yangın çıktı. ltfaiyenin biraz gecik

mesi ve geldiği zaman da su bulama

ması yüzünden ateş süratle büyüdü, 

kavaf Sala.hattinin ve Faik Bira -

derlerin mağazasına, Şefiğin kahve -
hanesine, berber Rifatin dükkanına 

sirayet etti. Yangın, halkın ve asker

lerin de yardımı ile denizden su te

dariki suretile sabah hava aydınla -

nırken güçlükle söndürülebildi. 

haneler tarafından mübayaa edilmek 

tedir. Dibağhanelerin işlediği deri -
lerden hava kurusu olanların kilosu 
50 - 52 kuruştan ve tuzlu kuru deri
lerin kilosu 40 - 42 kuruştan ihra -
catçılara satılmıştır. Dünkü satışlar
da 8 binkiloluk bir parti ve 11000 
kiloluk ikinci bir partinin muamele~i 
yapılmıştır. 

Çocuk çahçesinden su getiren yan

gın arozözlerinden biri, tren yolu 

geçidinden karşıya geçerken bir de 

küçült kaza oldu. Arozöz, o sırada iz
mite gelen marşandiz treni ile çar -

pıştı ve araba kısmen harap olduğu 

gibi, bir itfaiye neferi de hafifçe ya

ralandı. 

Yangının yaptığı hasar, 30-40 bin 

lira arasındadır. Ateşin neden çıktı

ğı tahtı.kik ediliyor. 

bir çok Fransızlar Bonnet'nin siya • 
ı::etine muhaliftir. Çünkü bunlar Ver 
say ruhundan kendilerini kurtara -
mıyorlar.,, 

Tokyo, 8 (A.A.) - Fransız - Al-
man deklarasyonundan bahseden 
"Tokio Nişinişi" gazetesi diyor ki: 

Bu deklarasyon, Almanyanın çem· 
ber altına alınmasına bir nihayet 
vermektedir. Fransız - Sovyet pak
tı, bu vaziyette fiiliyatta mefsuh ıe
liıkki edilebilinir. Bu da, antikomü -
nist blokun kuvvetlenmesi demektir 

Berlin, 8 (A.A.) - Paris ziyare -
tinden dönen Alman hariciye nazı -
rı Von Ribbentrop hududa gelmiş -
tir. 

Hududu geçer geçmez Fransız Baş 
vekiline ve hariciye nazırına çektiği 
bir telgrafta, Pariste Münib anlaş -
ması zihniyeti içinde imzalanan dek
larasyonun akdinden ve keza Paris· 
te iki milletin biribirlerine yakınlaş 
masına" çalışabildiğinden dolayı mem 
.nuniyetini izhar etmiştir. 

Pazarlıksız Satış 
--<>-

Kanun Beş Vilayette 

Daha Tatbik Edilecek 
Ankara, 8 (Tan muhabirinden) -

Pazarlıksız satış kanununun marttan 
itibaren beş vilayette daha tatbLld -
ne geçilecektir. lktısat Vekaleti, pa
zarlıksız satış kanununun ilk tatbik 
neticeleri üzerinde tetkikler yaptırı -
yor. Bu tetkiklerin neticesine göre, 
tatbikata ait bazı yeni esaslar tesbiti 
muhtemeldir. Kanunun teşmili ka -
rarlaşan vilayetler şunlardır: 

Sivas, Konya, 

Trabzon. 

Edirne, Samsun, 

Divrik~en ilk Demir 

Karabüke Gönderildi 
Divrik, - Eti Bankın bu sene iş

letmeğe başladığı Divrik demir ma
deninden istihsalfıta hararetle de -
vam olunuyor. Yakında işlemeğe baş 
lıyacak olan Karabük fabrika
larına 8840 ton demir cevheri gön -
derilmiştir. Yine oraya sevkedilmek 
üzere, istasyonda 40 bin ton demir 
depo edilmiştir. 

1936 da Sivas - Erzurum de -
miryolunun geçeceği yeri tesbit e
den mühendis1erin, pusulalarında mfı 
him inhiraflar hasıl olması gibi ga
rip bir fizik hiidisesile karşılaşmala

rı üzerine Türk teknik, teşkilat ve 
bilgi kuvvetile bulunan ve demir 
dağ adı verilen bu kaynaktan çıkarı
lan maden, vasati olarak yüzde alt
mış beşten yukarı demir cevherini 
ihtiva etmekte, dünyada pek az mem 
leketlerc nasip olan keyfiyet zen -
ginliği ile kemiyet bolluğunu bir a
raya getirmiş bulunmaktadır . 

tir. Sovyet Rusya dahi 87 bin liral~ 
yapak mübayaa ve sevketmiştir. 

Fındık ve ceviz ihracatı 
Birinci kiınunun ilk haftası içiııd• 

fındık ve ceviz piyasalarında canlı
lık devam etmiştir. Piyasamıza it~•; 
lat arttığı ve satışlar fazlalaştığı gıb 
ihracat dahi artmıştır. İç cevizlerdell 
kilo olarak Hamburga 49.966, Kana· 
daya 1200, Triyesteye 2450, ve itil· 
buklu cevizlerden Hamburga 226,66' 
kilo ihraç olunmuştur. Fındık jhrll .. 
catına gelince: İç fındıklardan Fi~ 
burga 47000, Partsaide 3200, pari.S' 
1 O bin, Viyanaya 37500 kilo ile lt"' 
buklu sivri fındıklardan Hambutgt 
31800, Ncvyorka 5.000 kilo ihrBÇ "' 
lunmuştur. 

DIŞ TiCARET : 

finlandiya 
ile Ticaretimiz 
İQkişaf Ediyor 

İzmir, 8 (TAN muhabirinden)./ 
Finlandiya hükumetinin Peşte fi 
Ankara sefiri, fevkalade murahb!ı 
Onni Taliis, Mersinden şehrimi~ s; 
di. Ebedi Şefin cenaze merasiınifl 
bulunduktan sonra Kayseri ve 1'~ 
sine giden sefir, dönüşte İzmirt? 
uğramış bulunuyor. 

Onni Talas, şehrimizde bilh~ 
iktısadi mevzular üzerinde tetk~I"' 
yapıyor. Sefir, bana bu tetkiklerı ıi 
Türkiye - Finlandiya ticareti hald' 
da şunları söyledi: ti 

"- Atatürkün yarattığı rno<le 
Türkiyenin bilhassa ekonomide~ 

- - -:s-.:r - .. .,.,.... • ki. 
müşahede ediyorum. Ümit ederitıl ti 
Finlandiya Türkiye ile bundan '°~ _ 
iktisadi sahada çok iyi müna:~~~ 
ler tesis edebilecektir. Ben §3'...

bunun için çalışmaktayım. ol 
Finlandiya, bütün devletlerle d l 

rudan doğruya iktisadi münasebll 
tesis etmek istiyor. Ben de bu. rna;'. 
satla Türkiyede çalışıyorum. fınla e' 
diya, Türkiyeye kağıt, pamuklu ~ 
sucat, lastik, ayakkabı ve krema d' 
kineleri gönderiyor. Mukabilind~ııJ 
tütün, kuru meyva, ve buğday 1 ol! 
ediyor. Bugünlerde iyi cins buğere' 
mübayaası için Ankarada müzak 
miz vardır. ijjİY 

Türkiyenin nefis incirleri ile ğ~ 
mü, memleketimizde büyük ra d' 
kazanmıştır. Türkiyenin şaraplatl 
yavaş yavaş hariçte tanınıyor: ıriJ" 

Turizmin, memleketleri btr~ .... ,ıı • 
yaklaştırmak ve tanıtmak hu~:ı -
da ne derece amil olduğunu billl't. 
niz. Türklyede turistlerin istir~ıt'· 
lerini temin edecek vasıtalar "'. ~ 
Burası Finlandiyalılar için iyi bit 
yahat memleketi olabilecektir.,. f)t' 

Evvelce Finlandiyada adliye pil r" 
lığı yapmış olan n. Onni Taltıs, b;ı • 
dan İtalya yolu ile Macaristana 
miştir. 

BORSA 
ÇEKLER. 
8-12-938 
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1.075 
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E~MAM VP TA'-!Vlt $."f' 
Türk borcu I peşin 1'1 o75 
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İkramiye il Ergani 1°.4~ 
1938 % 5 ikramiyeli t!l.2· 
Sivas - Erzurum III ııı.
Anadolu Dcmlryolu his-
se % 100 (peşin) 42.50 
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Romanya Nereye Gidiyor? 
B reslau'daki spor yarışla 

rına gelmiş olan Banat 
lı ve Transyl vania 1ı Alman • 
lara Goering "Çeklerin işini 
bitirince sıra size gelecek,. de 
inişti. Spor heyetlrinin Ru -
lnanyaya dönmeleri üzrine bu 
8Özler, Rurnanyanın almanca 
konuşan bütün şehir ve ara
~İsindc ağızdan kulağa fiskos 
tdilip durdu. Eğer Rumanya 
1918 de Iluftea'da kendisine a· 
it bir l\lünich ile karşılaşma· 
bıış olsaydı bile, yine Goering 
in bu sözleri bir tehlike işare
ti teşkil etmiş olurdu. Fakat 
Iİrndi arık ÇekosloYakya me-
8elesi halledildikten sonra td 
like Rumaııyanın milli istik -
lalini, hatta bütün varlığını 
l>ek yakından tehdit eden bir 
~hlike mahiyetini almıştır. 

R umanya Almanya için as . 
keri ve ekonomik noktai na 

~rdan :fevkalade ehemmiyetli bir 
~dir. 

Rumanya Orta Avrupa için şah 
dıunan mesanesinde olan Tuna nel 
~in bir kısım kıyılarına malik ol 
ıtıakla kalınıyor, fakat nehrin ağ
~a, yani orta Avrupanın yakın 
~kla olan muvasalasına hakim 

ulunuyor Bohernya murabbaını, 
~e nehrin orta, ve son kısımlannı 
~ı· b lllde bulunduran, ayni zamanda 

Ütün orta, ve cenubu şarki A vru 
l>a:yı elinde bulundururur. Bundan 
lrıaada Tunanın ağzı Sovyet Rus -
~asına karşı güzel bir seddir. Ayni 
~ınanda Rumanya, gerek istismar 
eQilıniş, gerek hala edilememiş 
l>ek zengin araziye maliktir. Ru -
lrıanya Sovyet Rusyasından sonn 
.\'-'rupaya en fazla petrol ve altın 
tedarik eden yerdir. Hayvanat ve 
0

11~an olarak bütün servetlere ma 
~tır. 

Avrupanın buğday ve hububat 
'1nbarıdır. Endüstdsi de Balkan y2' 
t'ıtnadnsının en mütekamilidir. Ma 
~en ve dokumacılık oralarda çok 
erlemiş bulunuyor. İşçilik ise pe~ 

lıcuzdur. 

~ umanya, Hitlerin tabiyesine 
pek maruz bir memlekettir. 

Ç~nkü milli bir devlet değil fakat 
ltıilletıerden ıbarettir. Bir millet 
:~adderatının kendisi tarafından 
~ın edilmesi prensibinin, asıl tu
~ ak bulacnğı memleket Ruman 
8dır. Bütün orta Avrupa, cenubu 

krki Avrupa milletleri, orada yer 

~er temsil edilmektedirler. Bunla
'ttı~ en ehemmiyetlileri, yani (1,5 
ılyon) Mac:ırlardan sonra Bul -

;arlar Ukranyalılar Ruslar, Moldov 
'ttıalılar gelir. Kendi milli hüku -

etleriyle hem hudud olan yerler 

::U llleskundurlar. On sekiz küsur 
~ Yon nüfusun beş milyonunu, 
la 51lli istatistiklere göre yabancı
~ r teşkil ediyorlar. Bu istatistik -

~re nazaran l ,5 milyon .Moldovya 
~ \'e bazı Macarlarla, Ukranyalı -
di ' resmen Rumanyalı telakki edil 

d~ıne~cktedirler. Binaenaleyh u
'ttı ·le:ınden beş milyona dahil e -
!as Uını nüfus üçte birinden de faz

la 1 Yabancı telnkki edilebilir. Bun 
h tın arasında 600,000 Alman, bil 

ct:SSa Pek iyi muamele görmüşler-

R. umanya Almanları Ruman
de k Yaya geçmiş olan eyaletler
~a alan, Rus. Avusturyalı ve Ma
l'l r arazi saltipleri ve müessesele
bı ~arafından harpten evvel gör -
t~ te bulundukları işlere çağrıla
tıat gelmiş, VE' Trnnsylvania ile Ba 
hin da 450.000, Bessar~biada 80 
~·ı \'e Bukoviniada 60 bin iskan 
~ 1 

erek oralarda kalmışlardır. 
ttnı 

\>e hardan maada eski Dobrucada 
~rp·arp evvelisi Rumanyasında 
~a ınti kabilinden tek tük Al -
tırrı n. kümelerine rastgelinebilir. İç 
t"J.ll ~ tnevki itibarile bu Almanla
dırı ısrnı azamı köylü ve tüccar -
~ti ar. Ve binaenaleyh bunlar, dev 
teı~~vi~e edici emin bir unsur 
~ 1 ~ıle~elmişlerdi. Bu maz -
~Yet oteki unsurların nasibi o -

lllnıştı. Almanyanın Rumanya-

İddialara Göre Rumen H ükGmeti Faşizmi İmhaya, 
Hitler. İse Rumanyayı İçinden ·Fethe Çahşmaktadır 

A MONARCH WITH HiS PEOPLE'S WELF ARE AT HEART 
KING CAROL'S WORK FOR THE BETTERMENT OF THE PEASANTS OF 'RVMANIA 

AND PERSONAL CONT ACTS WlTH HlS SUBJECTS. 

.. . ~ 

Rumen Kralının hayatından muhtelif saf lıalar 

ya uzakılğı dolayısıyle, bu Altnan 
!arın bir gün Almanyaya iltihakı 
ihtimalinden §Üpheye düşülmemiş 
ti. Fakat Hitlerin bir Rumanyalı 

Nazi şefine gönderdiği talimatta, 
bu Almanların bir kısmı hükume
ti takviyeye şitap ederken, öteki 
kısmının Rumanya devletini yık -
mağa kalkışması emrediliyordu. 

Fakat Almanların Rumnnyada 
ki teşebbüsleri yalnız ekal

liyetler meselesinde müsait bir ze
~in bulmakb kalmaz. Almanların 
orada doğrudan doğruya müttefik 
leri ~ardır. 

Rumanya faşizmi pek son tur -
fanda hasıl olma bir mahsul değil 
dir. Orada yıllardanberi çeşit çe
şit tec;kilafüır vücuda getirilmiş
ti. Fakat son zamanlara kadar bun 
ların hiç biri ehemmiyetli bir rol 
oynamış değildi. O seneler Rumen 
faşizminin acemilik devreleri idi. 
Tedricen bunların arasmdan milli 
hıristiyan fırkası (Cuza - Goga) ve 
ilkönce Mikiiil cemiveti olarak tü
reyen, ve ba~vekil Ducanın katlin 
den sonra "Demir haç,, adını, ve 
daha sonra da "Her şey memleket 
uğrunda,, ismini alan ve şefi Cod
reano olan iki teşkilat sivrildi. A -
sıl Hitlerin ' mevkii iktidarı ele al

dığı tarlhten sonradır ki bu iki teş 

kilat adamalallı ehemmiyet kes -

betmeğc başlamıştır. 

H :uer, "Ka,•gnr:ı}. eserınden 
de anlaşılacagf veçhile, ken 

di programı ııoktai nazarından Ru 
manyanın ehemmiyetini yeniden 
takdir etti. Bir taraftan Rumanya 
ihracat ve ithalatının monopolünü 
ele gecirmeğc çalışırken, diğer ta
raftan da memleket içinde kendi -
ne müttefikler aradı. Alman ekal
liyetinin ekseriyetini elde etti. Ve 
böylece askeri noktai nazardan fev 
kalade ehemmiyetli noktalarda bu 
lunanlardan. kendisine körü körü
ne muti aletkr temin etti. Bu nok 
talar şunlardır. Transylvaniamn 

ve Banatın en ehemmiyetli endüs
tri merkezleri. 

Çekoslova1{yaya geçecek Sovyet 
kıtaatı güzergahını, ve Besarabia 
hududu boyu milli ve iktısadi is
tibdadın tevlit ettiği infialden isti
fade eden nazi propagandası ayni 
zamanda da Ukranyalılann bir kı! 
mını kendi tarafına çekmeğe mu -
vaffak olmuştu. 

Fakat Rumr.nyayı içinden fet -
hetmek için dahilde külliyetli Ru
manya lı mü<'ahitlerin temini la -
zım geliyordu. 

Hitlerci kıtaat tedariki mevzuu 
bahis olunca, parayı hiç bır zaman 
esirgememiş olan Goebbels, Ruman 
yadaki faşist teşkilatlarına karşı 

cömert davrandı. (Milli hiristiyan
lar) ve (Demi?" haç) cemiyetlerine 
bol tahsisat verildi. Memleketin 
her tarafı nazi propagandası edebi 
yatına gorkoldu. Faşist gazeteleri 
mantarlar gibi, peydalanıp üredi -
ler, ve memleketin havasını zchir
lemeğe koyuldular. 

Bir taraftsn nazi öğretmenleri 

her tarafta ' •faaliyette iken,, diğer 
taraftan nazi müfettişleri faşist teş 
kilatıriı teftiş ediyorlardı. Fakat .fa 
şist propagandasının memlekette 
tutması münhasıran Goebbelsin 
gayretine hamledilmemelidir. Fa -
şistler, ve bilhassa Demir Haçlıla
rın, arazi ve ziraat meselesinin Ru 
,-ıanyadaki :nübremiyetini takdir 
~erek, hem~n "bir adama bir hek 
tar,. nidasını salmalannın belki bil 
tün propagandalardan fazla tesiri 
olmuştu. 

Ş imdiki rejim Rumanyadaki 
Hitler ajanlığını yapan De

mir haç teşkilatını imha ettiğini 

iddia ediyorsa da, Rumanyada Hit 
lerin ajanlığını yapmakta olan i -
kinci teşekkiiJ yani "Milli hiristi -
yan cemiyeti., hüviyetini pek şef -
faf olan ve ''milli hiristiyan kültür 
cemiyeti,, unvanı altında gizliye • 
rek hBla devam etmektedir. 

Hatta kıralın hususi itimadım 

haiz 1strat Mitcsconun fiıli riyase
ti tahtında ve ayni programla ha -
kidir. Filvaki Kodreano ve bazı ta 
raftarlan öldiirülmfü:lerse de ga -
zetelerinde J-Iitler Almanyası ile 
harp etmektense intiharı tercih e
deceklerini iliin eden teşkfüıt eliin 
filen bakidir. 

Faşistler ve mürteciler müstes -
na, eylül e.masınd~, bütün halk 
muahedelere hürmet ve sadakati 
isteyen profesör J orga ile hemf i -

kirdl. Halk ancak kollcktü emni -
yet politikasının sulh ve hürriyeti 
temin edebileceğini takdir etmişti. 

Berchtesgarden ve Londrada, Go
desberg ve Münichte kollcktif em
niyet mahvedildi. Propaganda ne
zareti tarafından Pax Britanica 
ve sulh kurtarıcısı Chamberlain 
hakkında matbuata verilen şaira

ne methiyelere rağmen , bütün mn
hafil vatana ihanet edilmekte ol
duğunu biliyc.rdu. 

Bu sitayişkar yazılarda sulhun 
öteki halaskarı Daladieden bahse
dilmemesi pek manidardı. 

R umanyada fikrini açıkça söy 
liyebilmek lüküsüne nail ye 

gane adam olan profesör Yorga 
"İntizarda,, serlevhalı yazısı ile 
Münih avakibinden olarak tahas-

·. ;Gl ;a~; y~n~I;-ti§öyle izaı. 
ediyor. 

" Tee&sürümüz, yalnız, sulhun 
müttefik ve dost bir hükumet za
rarına olarak temin edilmesinden 
neşet etmiyor. Fakat Avrupa dev
letlerinin atileri miıemmen devlet 
ler, ve Üzerlerine göz dikilmiş olan 
devletler diye iki kısma ayrılmış 

olmasından -1e bizim de, bizim ta -
rafımızdan edilecek herhan~i bir 
muamele ve müsamahaya rağmen, 
bertaraf edemiyeceğimiz bir kitle 
matmaı nazar ittihaz edilen dev
letler meyanında bulunuşumuz -
dan ileri geliyor. Ve binaenaleyh 
bir kısım de\'letler için emniyet 
teşkil eden bir hal bizim için bir 
intizar teşkil ediyor. Hem endişeli 
bir intizar, bütün kuvvetlerimizle 
müheyya ve hazır bulunmak mec
buriyetinde bırakan bir intizar.,, 

Hemen hemen silahsız ve gay-
ri m\icehhez bir Rumanya

nın Münib sulhu dolayisiyle yalnız 
hududlan değil fakat doğrudan doğ 
ruya milli varlığı ve istiklali tahtı 
tehlikede bulunmaktadır. Eğer Go
eringin ve Karpat Almanlarına va 
dettiği veçhile Çekoslovakyadan 
sonra istihlas sırası onlapn ola -
caksa - Harbiumumide kazanılan 

bütün eyaletlerin parçalanarak Ru 
manyadan alınması, ve Rumanya • 
nın mütebaki aksamının da iktı • 
sadt, ve siyası bir esaret altına kon 
ması demektir. Hitler Almanyası 

Rumanyanm buğdaylarından, hay 
vanatından, petrolünden, orman -
larından, vazgeçemez, hele Tuna 
ağzından hiç feragat edemez. ve 
Münihten sonra müttefiksiz ve yal 
nız kalan Rumanya ise - büyük Al
manyanın tazyikine dayanamaz. 

Hele kıraliyetin diktatörlüğü do 
layisiyle memleketin ve halle kit
le lerlnin mukavemeti zaafa düçar 
edildikten sonra bu hiç mümkün 
değildir. 

Rumanya silahlarının pek büyük 
bir kısmını Çekoslovakyadan te -
min ediyordu. Şimdi ise Çekoslo
vakya Leh V'? Macar müşterek hu
dud metaliplerile meşgul bulun -
ması hasebiyle silah tedarik ede -
memek vaziyetindedir. Hatta müş 
terek hudud meselesinin faslı tak 
dirinde bile, kendisi Almanyaya e
sir bir vaziyete düşmüş olacağı i
çin ondan mcded ummak muhal -
dir. 

Şimdi ise Rumanya saflarını 
tanzim ediyor ve Münihte 

garp demokrasilerinin ihanetini 
istismar ediyor, ve memlekette ar 
takalan demokratik hürriyet dökün 
tülerine karşı taarruza geçiyor, ve 
hariçte kollektif emniyetle Cemi
yeti Akvam politikasına karşı cep 
he alıyor. 

Şimdi bile her memleketin ken
di mukadaeratına hakim olacağı 
yollu sözlerle müstebit ve istilacı
ların menfaatlerini gizlemek te -
şebbüsüne girişiyor. 

Profesör Jorganın gazetesi Ce -
nevredeki Macar mahfellerinde Rt 
manya aleyhine müteveccih taar
ruzun başlad.ığını bildirirken, ve 
demokratik matbuat milleti vah -
dete davet ederken Cuza ve Codre
ano'nun faşistleri sokaklardıı 1"ran 
sa ve Cemiyt..·ti A}iv~m al~lhjne 
nümaxişler tertiP, ediyorlar, ve Hit 
lerle ittifak ıstiyorlar. 

Lumea Romanescada görülen ,.e 
Fransanın ih&neti yollu şikayetle
re sebebiyet veren hoşnutsuzlu -
ğun önü alınırken ve demokrasi i
le kollektif emniyete karşı bağlı -
lık hissedilir derecede sağlamlaşır
ken faşist ve mürteci matbuat bü
tün cephe üzerinden taarruza geç
miş, ve demir tavında iken döv -
mek fırsatını kaçırmamağa sô.i bu 
lunuyor. 

· Faşist ve reaksiyoner matbuat 
giriştiği yolun yansında tevakkuf 
edeceğe benzemiyor, ve tevlit et
p-ıiş olduğu pııniğin bütün mantıki 
ve siyasi semerelerini toplamağa 

niyet etmiş !"Örünüyor. 

Grigore Gafenco kendi Leh pa -
rasiyle beslenen Timpul gazetesin 
de Rumanyanın Yugoslavya misil
lç tamamen Alman iktısadi planı
na dahil olmasını istemektedir. 

Tehlike demek ki çok büyük-
tür. Hitler Rumanyayı da -

hilden fethe kalkışacaktır. Bu iti
barla ekalliyetler büyük roller oy
nayacaklardır. 

Faşistler ve Rumanyalı servet 
sahipleri Rurr.anyanın şimdiki in -
!irat ve bir başına kalmışlığından 
mütehassıl tehlikeli vaziyetinden 
istifade ederek halk hürriyetinin 
son bakayasmı da ortadan kaldır
mağa uğraşıyorlar. Böyle bir poli
tika dahili, içtimai ve milli infisahı 
teşvik ve tesrı ediyor, ve memleke 
ti inkısam, ve esarete sürükliyor 
Bu siyaset Rumanya halkının ve 
haklarının e:ı iptidai haklarına i
hanet demektir. Memleketin ser -
vetlerinin yağma edilmesi ve im -
ha edilmesi ahalisinin köleliğe mah 
kumiyeti, ve memleketin de bir 
harp meydanına ifragı demektir. 

(Vois Europeen'den) 
Vasile Jordache 

Alman gazetelerinin ne,riyah 

Berlin, Deyli Telgrafın muhabiri 
bildiriyor) - Bura gazeteleri De -
mir Muhafız lideri Kordeano ile 
arkadaşlarının akıbeti hakkında ga 
zeteler tarafından verilen mallıma 
tı iktibas ile ıktifa ettikten sonra 

( AT'ka.n 8 incide) 
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Rumangada 
Son Vaziyet 

(&f tarafı 1 Mcide) 

Balkanlarda 
Alman • lngiliz 
Rekabeti Matbuat, dahili değişiklikler olma-

dığı takdirde bir takım sürprizlerle ('Bal tarafı 1 incide) 
kar§1lanmak ihtimali olduğunu kay- İktısat Nezareti tayin eder. Binaen
detmekiedir. · aleyh Almanya, faraza Rumanyadan 

Demir muhafızlar, pmdild h~ - buğday atın almak istediği Zl!man, 
metin uzun müddet iş baJında kal - markla Rumanya parası arasındaki 
masına doğru görmediklerinden Ru- nisbeti o suretle tesbit eder ki, Al
manyada dahili meselenin nihayet i- man alıcı içbı Rumanyn mahsulü 
Jdnci kanunun 15 ine kadar halledil- ucuza mal olur, hatta !azla olarak 
mesine karar vermişlerdir. ' Rumanya ihracatçısına prim "vermi-

Bütün memlekette, başvekil Pat- ye ve onu bu suretle bağlamıya 
rik Miron, bütün Rumenlerin ruhani muvaffak olur. Tabil Rumanya tar
babası olduğu halde Demir Muhafız şılık olarak yine Alman fkt"at Ne
tefkilitı §eflerinin öldürülmelerin - zaretin.in tayin ettiği fiyat üzer.inden 
de llliyt kaldığı için itham edil - Alman ınamulitı alır. 
melıctedir. Hadiseler sebebile nazırlar Bu metodla Almanya beş seneden 
arasında çıkan ihtilAf çok şiddetlen- beri Tuna ve Balkan memleketleri
ml§tir. nin tktısadl faaliyetini inhisar altı-

Dün Bükrefte çıkan bir pyiaya na almış gibidir. Macaristan Ru
göre, Rumanyada bir kaç hapishane- manya, Yugoslavya Bulgarlsta~ Yu 
de bulunan bir kaç grup Demir mu~ nanistan ve kımı~ Türkiye 1hraca
haf17.eılar öldürülmü§lerdir. tının mühhn kmnım Almanyaya 

Rumen ordusunda da Demir mu - yapar ve ithalAtınm büyük b · hl-
hafız tef]cilitına mensup zabitlerin mım AJman.,ad al 

11 

. . .; an ır. 

~ amellyesme geçlltniftir. Sabık Fransa ve İngiltere n%\t1l miiddet 
barbıye nazın general Antonesku ile Alma bu 

. nyanm kamı~ fmll.sına, 
temaalan Ye Demir m~~fızlarla da karşı Wtıyt kaldılar. Hattı İngiliz 
aU~uı olduğu Deri surulmekle 40 Bapekili ChamberlaJn Balkan ve 
zabıt orduda~. tar~edilmiştir. Demir Tuna memleketlerinde ild memleket 
muhafız te~tı ile teması bulunan için de kafi derecede geni' pazar bu-
bir çok zabitler daha ordudan çıka • ı nd ~. - Uy k h kA tinin 

la akı rd 
u a8 .. nu toy ere u ııme , 

n c a ır. 
_ A vrupanın bu kısmına pek 1 azla f-

Bükreş, ~usus!) - Rumen kabi- hemmfyet vermediğini ilin ~tti, fa
nestnde lhtilAf, Londra sefiri Grigo- kat son günlerde İnglltcrede bir te
rlçtn azlinden sonra çıkmı§tır. Gri - laş baıtadı Alman ticaret metodu 
gorlçt, Demir muhafız t~kititına karşısında 'tngilterenin Yakın Şark-
k~ sempatf!'f olmasından dola., · _ .;· tan tedricen ncate mecbur olacağı 
Londgtlra:a ~ turlü Rumen politika- kanaati hlsıl oldu. Gazeteler bu me
smı em.,ormu1- Bu sebeple geri seleye uzun makaleler tahsis ettiler. 
çağınlmıştır. Onun yerine kral, şim- PartAmentoda bu mesele etrafında 
::arietye nazın Komnent getire- münakaplar oldu ve İngi!terenin 

• Tuna Ye Balkan memleketlerinde 
Başvektt Mlron Krlsta. ve harlclye kartsız Alman istilAsına likayt kal
~ Komnen. Demir muhafız teş- maımısma Jcanr verildi. 
t:mtı me~upla~nın imha edilınele- İngfltttentn Tuna ve Balkan mem 
nne muhali! kesılınişlerdir. Dahiliye leketlertnde Almanya ile rekgbet 
nazın Kalinesku ise Demir muhafız için neler düşiindüğünil ve nasıl bir 
cılann imha edilmesine taraftarmış. yol takip etmek isteditlnl de diğer 
buhranda mücadele, Komnen ile Ka- bir yazıma bırakıyorum. 
Bu sebeple nazırlar heyetinde çıkan 
linesku arasında cereyan etmiştir. 

Venedik 
Fransaga 

Fransız 
Meclisinde 

(Bafı 1 incfdeJ 
aklından geçirmez, ancak, cemiyetin 
bütün sınıflan için sefalet getirecek 
olan kırk saatlik hafta mesai1>inie mu 
anzdır. Federasyon Daladier'yi hükii 
met otoritesinin teessüs ettiğini is • 
bat etmesinden dolayı tebrik eder, 
30 Teşrinisani tarihi bu yolda bir za 
ferdir. 

Teessüfle karşıladığımız, İtalyan 
hadiseleri hüsnüniyet sahibi bütfin 
Fransızlann kütle halinde toplanma-
11 lüzumunu gösterir. Cümhurfyetçl
ler federasyonu Daladier'i takip etil 
ği doğru yolda takip eyliyecektir. 

Laurentten sonra kürsüye çıkan 
rnüstakil radikal Cahtau, hükUmetin 
harict siyasetini tasvip etmekle be
raber mali siyasetini tenkit etmfJ ve 
kendisini dahili sulh ve sük<tn siy&
setine taraftar olduğunu söylemiştir. 
ı:fatip, son greve iştirak etmif o~ 
lar hakkında af ilanını istemiştir. 

Sağ cenah mümkillmnden Dom
mange ise, bllAkt. hükUıneti, almlf 
olduğu enerjik vaziyette sebat et -
mek şartlle tutacağını bfldirmfJ n 
komünist partisinin feshini Jstemlf • 
tir. 

_ Sosyalist Regls, karamamelerin 
herkesten ziyade işçi 11nıfını serma -
yenin }ehine olarak mütazamr etti
ğini ve fedakarlıklann bütün vatan
daşlar arasında mütesaviyen taksimi 
lazım geldiğini kaydeylemlştir. 

Komünist partisi genel sekreter! 
Duclos, kararnamelerin derhal ilga
sını istemiş, bunların adaletsiz oldu
ğunu ve milli iktısat kalkınmasını 
temin edemiyeceğinl söylemiştir. 

Duc1es bilhassa başvekil Daladl
er'e hücum ederek halle cephesinin 
tesisi anındaki hattı hareketini hattr
latmış, ordunun, asayişi kattyen fik
rinde olmıyan millete karşı harekete 
getirilmiş olduğunu söylemiştir. Bu 
sözler birçok sıralarda ve bilhassa sal 
tarafta gürültülerle ka1'fllanmıftır. 

Ducles sözlerine devam ederek 
amele sınıfına karşı hükumetin ta -
kip ettiği, "küstahça,, hareketi ve 
faşistliğe karşı takip eylediği "uli -
iane,, siyaseti tenkit eylemiştir. Ha
tip, demiştir ki: 

Memleketi aldatmak !çtn terttp -
ler mevzuu bahb olamaz. Söz mille
tindir. 

Duclesln bu sözleri, sol ve sal ~ 
nah tarafından alkışlanmış ve alkıt
lara b~t Daladier de lftirak çtwlf
tir. 

Ducles .. HilkOmet çektlmeU<!tr,, 

Komnen, Demir Muhafız teşkilft
tma brp tevkifat, takibat ~ azi1-
ıertıf1atırdttrtılmasuıı Te btı mı-etle 
Rtımanyanın 1ktısaden yardım gör
mekte oldulu Almanya ile ltalya a

rasındaki münasebetlerlrlin bozulma 
D'1UID1 lsteıni~. Kral tarafından 
c:Uttat&-lftk hakkı kazanan Kalines
ku tse Rtnnanyada demir muhafız 
tf!fkilAtı oeaklartmn bütan biddeti -
le n bir zamanda yok edilmesinde 

(B4f1 1 incide) sözlerile beyanatını bltirml~ir. 
tahsfl talebeleri, bu sabah Mat 11 de Mebusan meclisi müteakiben mtis 

ıarar etmi§ttr. 

Kartlyelaten'de İtalyanın arazi tale- taldl mebuslardan Elminger, cüm • 
helerini protesto eden muazzam bir huriyetçller federasyonundan Grat 
tezahür tertip etmlt ve \te binlerce ve sol cenah demokratlanndan Co -
talebe, "Venedlk Fransızlara, Habe- lompu dinlemiş ve saat 20.25 d: cu
şistan Negüae verlJmeli dl b ğ1 ma sabahı tekrar toplanmak uzere 
rnıştır. Tezahürat ~~e h~çb~; müzakereleri tatil etmiştir • 
hadbe olmamlfhr. kbino, Torinoda, Floransada Bologne 

Xalinesku nazırlar heyeti içtima -
mda, RumanyanıA Rumen birliği 
için harplerde 800,000 kurban verdi
lfn! söylenılf ve birliğin ve sük1lne
tin muhafazası için memlekette ha -
len 30-40 kurban verdlrmeğe ha
m' bttlandutunu ~lemiştir. 

Paris, 8 (Husus!) - Bugün Tunus- de, Ancene, Cenova, Palermo, Paduç 
ta 10 İtalyan tevkif olunmuştur. Tev Sassari,de nümayişler yapılmış, bazı 
kifierinin sebebi, tahrikat yapmalan yerlerde Fransız konsoloshanesi ö
dır. Mevkufların biri İtalyan koloni- nünde de tezahürat olmuştur. 
sinin en belll baflı slmalanndadndır. Roma, 8 (A.A.) - Gazeteler, dün 
Dün de İtalyan konsolosluğu önün- akpm Tunusta polisin gözü önünde 
de nümayişler yapılmıştır. Roma ga İtalyan konsoloshanesine karşı yapı
zetelerlnden Messa .. gero'ya göre kon- lan nfimayi~en bahsetmektedirler. 
solosun odasına murekkep ve zift do Bundan başka gazeteler, nümayişçi
lu bir şi,e atılmıtJir. Konsolosun is- lerin İtalyan konsoloshaneslne doğru 
tediJl zabıta teehhürle gelmiştir. t - gitmekte olduklarını öğrenir öğren • 
talyan konsolosu İtalyan kolonisine, mez konsoloshaneye koşan ve mukn
cebir hareketlerine nihayet verllme- bil harekete geçmek istiyen yüzlerce 
ditl takdirde meşru müdafaaya gt- İtalyanın sükunet ve inzibatını temi 
rişmek mecburiyetinde kalacağını u- ne muvaffak olmuf olan İtalyan ge
muin.1 valiye bildireceğini anlatmıı • neral konsolosunun bu muvaffakive 
tır. tini kaydetmektedirler, general k~n 

Xalinesku bugüııkn günde Ruman 
yaıun en ktıVVetll adamlanndan ol
du~ için Petresku Komnen, kabi
neyı terkedeceketir. Kallnesku, onun 
1'eribe tyt dostu ve taraftarı olan ha
ridye nezareti nbıt kAttbi utnumisi 
Oalenkonun ~ istemekte_ 
dtr. Xallnesku, ayni isteklerinde id
dia etnH!kle maarif naıırlı~a da 
k~ fildrdap ve taraftan olan p~ 
fesor Andrey'i ,etirmiftir. 

Roma, 8 (Husust) - Diln bütün solos, derhal Fransız valii umumisi 
üniversite şehirlerinde Tunus ve Kor nezdinde yeni ve şiddetli bir protes
sika için nümayişler yapılmı~ır. Ur- toda bulunmuştur. re 

Y EZ i O 
REAK HALiD 

- Erkekte renk bulmuyorsunuz, pliba! 

- ~ _ renai kadınlarda görüyorum, zevJdnl ka-
~dıı .suruyo~ Renk kaclınlardadır. Kadınların 
goderınde ve aurmelerinde._ Kadınların Yanakların
da ve allıklaruıda- Dudaklarında ve boyalarında... 
Tıro.aklarmda ve cil&larmda, derilerinde ve damar
larında! Kadın renk denilen ltüyülü oyunun .... t. _ •1-ve 
ıoz oyununun en becerikli ustasıdır. Kadınların 

7alnız tenl~ ~ renklidir? Elbiseleriyle Çatnqır
larıııda da du§kün olduğum~ renkleri bulmuyor 
muyuz? Kadın, istenıe, günde on renkten çiçek a
çan ve on kere 7aprak döküp yeniden çiçek veren 
gir fidandır. 

- Erkekler servi, zeytin, mazı gibi monoton w 
pvkslz ağaçlardan olacak! 

- Bana öyle gelir ki erkeklerin tuhlan da k07Q 
renklidir, ağır f&l'aplar gibidir. 

- Kadınlannkl tse ıpıtilı ve imrendirici .. Şurup. 
lar ve likörler gibi, de~l mi? 

- Zaten, bakınız, bütün panltılı. pınltılı, yaldız· 
Jı şeyler, boncuklar, inciler, değerli tatlar renk renk 
kürkler, hepli kadınlar içindir. Yıld.Wan, bulut. 
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lan, flmfeklerl, guruplan ve teberleri, göğün her 
renkteki süsilnü bir kadınııı yüzünde,· üstünde, t• 
peden tırnağa kadar wcudünde bulmaz mıyız? Kü
remizin en çekici renkleri, böceğin cilalı kabuğu, ır
mağın köpüklü akıp. fi§ek ve mehtap, havuza vur
muş ay ve elektrik, haşhaı ve gelincik tarlası, deni
zin kuytu dibi, daha ne varsa, zevkimizi neler ok
f&rsa kadının yüzünde, gözünde, üatünde, için
de, gülüfiinde, yürüyütünde, ve gelişmesinde bun-
lan bulabiliriz. 

. Ze~ı~. zannediyorum, fU kadın methinde demin
kı elını çekmemek hadisesinin verdiği cüreti seı
me~edl~. Köşesine fazla çekilmif, kürküne fazla 
bo.rünmuştür.; boş sözler dinliyormuş gibi bir hal 
takınmıt- Yarı cidclileşeyiın dedim: 

..... Bugilıı el~ ve su oyunlarile dolan şenlik 
" aergt gecelerı, her dakika değişen renkli şekille
re olan tabtt ihttyacunızdandır. Kadın, bunu anla
dığı içindir ki renkten renge -kilden _,.ile gi 
renkl' kli ' r- FA rer, 1 ~ n en gilzeli, en çok deği§eni olmağa ça-
hflr. Kadında renksiz göz yaılan bile dökiilürken 
yana)darm pembell~nl alarak renklenir, silslenlr. 

Rumanga Nere"l_Je gidiyor İran ve lraka 
(BCl§ı 7 mddeJ 

b!rdenbfre Ahmmyamn htddettni 
anlatan neşriyata başladılar. Doy
çe Algemeine Zeitung diyor ki: 
"Anlaşılan mahpuslar, kaçmağa 

tefebbüs etmemişler ve muhake -
mede olunmadan yok edilmek lçh{ 
öldürülmüşlerdir.,, 

Rumanyadald Demir muhafızla
nn ortadan kaldınlmam f~de de 
yahudi parmağı aranmaktadır. Kod 
reano yahudi düpnaru ve Alman 
taraftan olduğu için Alman 1e111 -

patisini ve müzaheretini kazanma 
ja namzetti. Onun için bu adam, 
~lmilel faptm davasının tehi
di sayılmaktadır. 

Bun mahfellerlne göre Ruman
yada mühim dahilt kan§lklıklar o
lacak ve bunl&r dikkate değer ne
ticeler verecektir. Matbuatın neş
riyatından anlapldığına göre Ja
ral Karolun, Her Hitler ve mareşal 
Görlng mülAkah hiç te hofnudlulc 
ftl"eCe1r: mahiyette deJlldl. Alman 
menf aatlerlni Rumanyaya te§Tnil 
:için yapılacak te§ebbilJter fyt kar
rılamıyaca1ı::tır. 

Boenen Çaytung, Kodreanomm 
katlini, İspanyol milliyetçi lideri 
Sotelonun katline kıyaı etmekte -
dir. Sotelonun katlinden kısa bir 
zaman sonra İspanya dahnt harbi 
baflamıştı. Alman gazetestne göre 
ayni halin Rumanyada vukuu bek 
lene bilir. 

Felt marepl GöriQgfn gazetesi 
olan National Zeitung Rum~nya la 
ralının dostu madam Lüpeskoya 
fiddetle hücum ediyor ve Goga ka 
btnesinfn sukutundan sonra Ru -
manyada §ahst bir hük<tmetfn te -
,ekkül ettiğini flerl .Orerek hiikCt
meti acı acı tenkit ediyor. Bu ga -
zete, Kodreanonun öldürülmestrd 
"vahşiyane bir katil,, diye tarif e-
diyor ve bundan maksadın ştmdDd 
diktatöryal rejtmt idame etmek ve 
iktidarda tutmak olduğunu anla -
tıyor. 

Doktor Gobbelı tarafından tesis 

olunan Agrllf gazetesi, makalele

rfnfn birinde daha flddetn bir lisan 
kuTianmakta ve "Kordeano soğuk· 
Jlllfth\1kla öldlhilılml\~,, ""1:>emlr 

muhafız llder1eriııtn toptan öldü -
rülmesine doftrtı,, serlevbalan al
tında makaleler yazmaktadır. 

Bu gazete vaktiyle Sovyet mese 

lesi sırasında yazdığı makalelerde 
kullandığı bir takım cümleleri bu 

defa da aynen kullanmakta ve şu 
sözleri söylemektedir: 

''Rumanyn yanıyor. Kölelllı: va
ziyetine dü~~n memleketin her ta
rafında yahudl terrörü hakim. Her 
yerde kitle kitle tevkifler yapılı -
yor ve adamlar öldürülüyor. Sut -
istimal yapan cüceler kirli ceple -
rini doldurdular. Yahudanın hl -
kim olduğu y<'rde kan akar ve ha
pishaneler dolar. Rumanyanın ha 
li, yahudl boyunduruğunu atama 
yan milletler için bir örnek teşkil 
etmektedir ... Rumanya bir çok şey 
lerl tehlikeye koymuştur. Kodrea
no fle arkadaşlan, bugün mafsal
lan çözülmekte olan bu memleke
tin müstakbel liderleri i~iler.,. 

Dün Berlinın muhtelif yerlerin
de ağaçlar ve parmaklıklar üzerine 

""Kodnanonıra :lqtf]ramı almmah. 
J'8}ıut ~11B mtfkammı 

yahudilerden alacağız,. sözlerini 

ihtiva eden levhalar göze çarpıyor

du. Fakat bunların hepsi saat do

kuzdan evvel toplattmlmıft:ı. 

Nazilerin parti maMeDerlnde Ru 

manya aleyhinde şiddetli bir vazi

yet vardır. Bu nümıyiılere parti 

azasının sebt?p olması çok muhte

meldir. Bir rivayete göre kırat Ka 
rol, Her Hitlerle mü'Wcat urasın -

da, Kodreanonun yakında affedil

mesinden bwetmiştlr. 

Burada pyi olduj'una göre De

mir Muhafızlardan yüzlercesi Ru

manya hududundan Rutenyaya 

kaçmışlar ve Almanyaya iltica et

mek lsteıniflerdir. 

Burada anlatıldıfma nazaran 
Kodreanonun ölümünden evvel 

Rumanya ile Almanya, iti taraf 
elçiliklerini büyük elçilllıt payesine 

yükseltmek için anlaJmıılardı. Bu 
anlapnayı tatblka lmkAn kalına -
dığı ve Rmnanya -Almanya müna 

1ebetlerl:n.ln, daha beter bir mahi
yet almazsa, gergiı:ıleteeeli hisso
lunuyor. 

--

Gidecek 
Demiryolları, 

Ankara, 8 (A.A.) - Diyarbaıa: 
dan Irak ve trana doğru uzatıırnak J. 
oaln demiryolunun Diyarb~kırd~at 
tibaren 13 üncü kilometresıne it fır 
olan altı kısım üzerindeki ınşaat ıat 
aliyetle ilerlemektedir. Bu kıs:~ 
üzerinde ayni zamanda inşa" ed~lefİO 
te olan mühim ve büyük kopru 
inşaatı bitmek üzere olduğundtıJl:. 
kında ray ferşiyatına başlanac:ık • 

131 - 1607 nci kilometreler ara 
sında yedinci kısmın da fenni~~ 
lıkları ikmal edilmiş olup yakJD 

münakasaya konacaktır. ~ 
Hat 170 inci kilometredeki R aıl 

istasyonunda biri Tatvan ve Van iJılll• 
rlnden İran hududuna doğrU J 
diğeri de Paşur suyu ve Dicle neııti" 
ni takiben ve Cizre üzerinden ~ 

iki ltO"" rek Irak hududuna doğru d-1 
ayrılacaktır. Irak hududuna kaf11it 
olan kısmın haritalan ikmal edil Jı•I 
tir. Şimdi bu haritalar üzerinde 
tın güzergahı tesbit edilecektir. dt 

İran hududuna giden hattın ti 
Tiblisten 40 kilometre kadar centJ~· 
Duhan mevkline kadar haritaları 
mal edilmi~ir. 

------

Baı, Diı. Nezle, Grip, Romatizma~ 
Nevralfl, kınkhk ve bitün ağnlarınızi derhal~ 
- icabında ginde 3 kaıe ahnabilir. ~ 

Güzelliği hem 
·yaratan, hem 
tamamhyan 
bir iksirdir, 

Şu güzel çehreyi aydmlatan gü

Def, fUpheai2, inci ditlerdir. La.. 
kin o ditlere can veren de fiiphe
aiz, ''RADYOLIN" dir. Siz de 
ayni güzellifi elde ede~ininiz. 

Sabah, CSğle ve akf&ID her ye

mekten sonra muntazaman dit
lerinizi f ırçalayınız. 

W!UtlJJTJJilJfllslJlJIJiJWtJJU? J 
Renk denilen dünya ,enliğinin en canlı, en şık ve en 
oynak örneği kadındır. 

karına. uymuyor. stJ 
Kadınların böyle vaziyetler karşısında alacakl il

acemice tavır bütün mahiyetlerini, duygu ve d .. 
şüncelerfni, derhal meydana koyabilir. Halbuki 1';, 
dının sihri, bu sırn birden vermemek husustıP 
göstereceği maharettir. Ne red, ne kabul, ne yılıf 
kanlık, ne hiddet, öyle ustaca bir hareket, ayni 1' 
manqa hem ümide, hem endişeye düşürüş, bir ŞU~ 
be telkini lazım ki bu, adeta bir diplomasi nıuV 

Başımı kül renkli, s~li, hazin çöl yoluna çevir
dim: 

- Olüm sonsuz bir renksizliktir, renksizlik. ve 
renk azlığı korkunçtur. Yalnızlık ve keder de ru
bun bir renksizliğidir. Memleket özleminde de ben 
bir renk hicranı bulurum: Gurbette kalana öyle ge
lir ki ayrıldığı yurdunda her ff!Y bulunduğu yer
dekilerden daha renklidir; daha hoş, daha cana ya
kın renklidir. Renk, hiç Ye yok olduğu halde, var
dır ve her §eydir. Ona verdiğimiz değeri bayraktan 
atılıyabiliriz: Bir kaç rengin bir kwnaı parçasın
da birl~mesl dünyanın en sürükleyici bir sembolü 
olmuştur. 

Ve ilave ettim: 
- Kadın da sürükleyici ve coşturucu bir ~bol 

değil midir? Beni Cezire çölünde sürükleyip coştu
ran siz değil misiniz? 

Zelihaya bakıyorum; zümrüi ve yakut halkalı 
gözlerinin içine, pembe burun deliklerine yine pem
be kulak küpelerine, nar çiçeği dudaklarına bakıyo
rum. Mavi tilkiden boyun kürkünün bir buket mah
f8%ası gibi aşağıdan, incitmeden sarıldığı sıcak renk
lerle bezenmiş bütün yüzüne, şapkasından taşan ve 
lezzetli olduğunu sandıran bal rengindeki saç bük
tnmlerine bakıyorum. O, çiseliyen yağmura, yaı 

çöle bakıyor. Fakat, muhakkak ki, sözlerimi, bent 
düşünüyor; istemlyerek yudum yudum içirdiğim ll
körilıı lezzeti damağındadır. Bunu belli etmek va-

fakıyetini andıracaktır. 1't 
O müvaffakıyeti gösteren kadının yanında erJce 

bir hülyaya çıkarıp, bir hakikate indiren, bir n~ 
ye götürüp bir kedere düşüren acayip bir has~ iÇ 
yet salıncağında gibidir. içinin czilişlndeki zevJcı il 
bir içkide ve hiç bir iğnede bulamaz. . tı 
Kadın için "Beni seviyor!,, hükmünü verdiğiıl ~ 

d d 8~ zaman uy uğunuz zaferı sevınç, yarı ınan ıı 
"Acaba sevmeğe mi başladı? ,, şüphesını taşıdığıll 
zamankinden daha heyecanlı, daha tatlı değı ' dir· 11 
C~nette zevki kanıksamanız. cehennemde e~e

benımsemenlz mümkündür; en ho~ geçırccegınıı 
vir, zannederim, lraftadır. 

Ben §imdi oradayım. 

Vll 
Sahrada B&fbata Kalan Bir Çift et> 

Elcezire çölü insandan ve otomobılden urkırıb' at" 
av hayvanlarile dolu. iri toylar, ta yanımızdan 5 il" 
tünürcesine geçiyorlar; başımızın üstünde örd~k ~ 
rülerl ok ve yay şekilleri, cebir işareUeri çı:ıe) 
korkusuz geziyorlar. (Devamı t)(Jf 
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Valk·on Tarihin En Esrarlı Çehresi : 25 

Abdülhamit Bana Vazife Vermişti 
iki Sivil Memurla lstanbulu Dolaşacak, Gördüğüm 

Şüpheli Bulgarları Tevkif Ettirecektim Bütün 
q; ~e duruyorsun ya? .. 3u hi
'ttrı eyı bir de senin ağzmdan din-
D ek. isterim. 

tıı ~ı ve dönerek penc~reye değ
ile ~Urü?~· O esnada Ethem paşa 
~aşkatıp elleri ve yüzleri ile 
ılt, cesaret ve işaret venyorlar-

L_ ~endı" · ·· ı b" "'lf mı şoy e ır yok1adtm ve 
>arıQarnı topladım. Amerikalı Mis
d~ er kadını dağa kaldırdığım gtin 
t~e serbest bıraktığım güne kadar 
llıe ~ vaka ve hatıralı:orımı . önü
~ a~arak olduğu ~bi tekrarla
~· Sır çeryek saatten fazla sü
>tılt b~ hikiıyemi Abdülhamit bü
lôr b1:: dikkat ile dinled~ Arasıra 
~'{111u keserek hadisenin bazı kı
~ilh arı hakkında tafsilat istedi. 
ltıarı~ssa Misyoner ıcad1nın tercü
~ ığını yapan Bulgar kadınını 
~.anda nasıl doğurttüğuma ve 
toa~ ~aptığıma büyük bi .. al5kn 
llt> rdı. Hele Şakir paşayı ctlda
~ sa?~ıktaki altınları nasıl ele 
~hdığimi ve aldığım altınların 
~la ğınca koydurduğum kurşun
~ sandığın ağırlığmı nosıl mu
'l~~la. ettirdiğimi bir kaç defa 
~tti. Her söyleyişimde attığı 
ttııe abalarla koca salonu çınlattı. 
~it rn ~paşa ile başkatip paşa da 
~ gulüşmüşlerdi. Sözlerim bit 
~ . sonra Abdülhamit Ethem 
~e: ıle başkatibe ayrı ayn baktı, 

~ 1:er vakit söylerim. Gördü
~u çanklı erkanıharbin ma,1 ını? .. Askerlikte saçın1 ve 
~ ~1}.l ağartmış, fırkalar idare et
~ ır paşayı çocuk aldatır gibi 
~~vermiş işte. 
_ 1 'Ve bana dönerek: 

:Plt {\ferin Mehmet Sadık, dedi. 
\~d 0Jtıma gitti ~ğtti. Dnğda 
~etı a ~'österdiğia se ' '9e"' kabi
~ • curet ve c~eti burada .da 
)~ ~l"tnelisin. Bunu senoen bekli- . 
~~ hn. Şimdi söyle bakayım. 
\'· eıı ne dilersin?_ 
s:~ .şaşırmıştım. Yan gözle 
~ tıbın yüzüne bakarken ıcn
' ~nbihi hemen hatırladım. Ta'e selim resmini yaptıktan 

~Padişahı@ı, sağlığınızı ve tah4 
~a kalmanızı ıstet'im. 

Bulgar Sadık, Edirnede 
ikamet ettiği •ırada 

fa öpüp başına ötürdükten sonra 
bana uzattı. Ben de tıpkı onun gi
bi yaptım ve keseyi cebime attım. 
Başkatip paşa, dairesine geçerken 
biz de paşanın Şişlideki konağına 
gitmek 'üzere saraydan aynldık. 

Etem paşa arabada beni yanına 
oturtmak gibi gerçekten babaca bir 
hltuf gösterdi. Yolda, sarayın ah
val ve adetleri, büyük ve küçük 
memur ve mensuplarının vazife ve 
durumlan hakkında uzun uzadıya 
malumat verdi. Sarayın ve adam -
lannın iç yüzlerini bütün acılık ve 
a~ıklığı ile anlattı. Bir çok öğütler 
verdi ve sonunda;~~~=-~,..._:.:;;;: 

- Qilum. dedJ. Bu .klmlerlnl 
söylediğim adamların her biri bi
rer sırmalı şeytan ve birer rütbeli 
bayduttur. 

düğüm yumşacık ve kar gibi bem
beyaz yatak, üzerime örttüğüm 

mis gibi kokan tertemiz yorgan vü 
cudüme bir iğne gibi battı. 
Dağda ve balkanda uzandığım 

çakıllı ve kara toprağı, baş koydu 
ğınn taşlardaki koyu yeşil yosunla 
rın kokusunt'. üzerime çektiğim ter 
kokulu ve sert kıllı kepeneğiml bil 
seniz ne kad:ıı arattı, yüreğimi na
sıl da sızlattı Kanamağa ve yan -
mağa baslayan hasret yaraları uy
kumu dağıttı. O an sıcacık odanın 
sakinlik ve sessizli~i bana pek kas 
vetıi geliyordu. Ruhumu sıkıp mo
rartıyor ve nefesimi boğup daraltı 
yordu. Hele pasanın biraz evvel a
rabada bahsettiği sırmalı şeytan -
lar, rütbeli haydutlar, can yakıcı 

hafiyeler birer korkunç karaltı ve 
boynuzlu kı.ırabasanlar gibi üstü
me çöküyor ve çullanıyordu. Bir 
tür1ü uyuyamadım ve yatağımda 

dönüştüre dönüştüre ve acı kaygı 
ve tasalarla göz yummadan sabahı 
buldum. 

O gün öğleden evvle Etem paşa
nın yaveri Mahmut beyle zaptiye 
nezaretine gittik. Yaver önde ben 
arkada, dairenin büyük sofasında 
biriken bir sürü adamın meraklı 

ve biraz da alaylı bakışlarnı üze
rime çekerek, sıkıla ezile nazır Şe
fik paşanın odasına girdik. 

Yaver Mahmut bey zaptiye na
Z1rını selamladı. Ve: 

- Paşa hazretleri. dedi. Dün ak 
şam mabeyni hümayun baş katip
liğinden nezareti celilerine gönde
rilen tezkerede ismi geçen Mehmet 
Sadık efendiyi başkatip paşanın 

emriyle devletlu huzurunuza getir 
dim.. 

(Devamı txır) 
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Fakat bunların hepsinde bir 
güzellik bir hakikat vardı 

ki o hiç kimsenin değil herkesin 
malı idi. insan eğer monomanyak 
ise, bunların hepsinden vazgeçer, 
açıklıkara arkasını döner, ve an
cak tapusunu cebinde taşıdığı da
racık bir yere kıvrılır, tıkanırdı. 

Senihanın gövdesi, gözü, kulağı, 

b~yni, yüreği, gönlü yeryüzünün 
kendisine ait olduğunu bildiriyordu. 
Senihanın yanı başında bir kaya 
dimdik irkiliyordu. Bu adanın ve 
o kayanın sahibi kim o1ursa o1sun. 
Senihanın bakan gözlerine, o ka
ya doğruluğunun manzarasını ve
r1yordu. Onun doğruluğu hakika
tine kim "bu yalnız benimdir!,, 

diyebilirdi. Çok tuhaftı, fakat gali
ba bundan dolayı, her lisan en de
rın ve en güzel şeylerde hep bir
leşiyorlardı. "Doğru", türkçede de, 

frans12cada da ingilizcede de "doğ
ru'' idi. "Derin,, her lisanda "de
rin,, di. Dimdik kaya, her dile dC'ğ
ruıuğunun manasını vermişti. Fa -
kat doğruluk bir sürü dolambaçlı 
yollardan dolandırılınca pek eğri 

büğrü oluyordu. Ve söz yere vuru
hınca, onda has cevherin çınlayı
şı değil, kalp akçenin kof tıkırdı
sı duyuluyordu. Yaradılış işte o 
o anda, Senihaya sözlerinin bütün 
asıllarını veriyordu, kayanın doğ
ruluğunu, denizin derinliğini, gök
lerin yüksekliğini, enginlerini ve 
bütün açıklıklarını hepsini veri
yor ve başını gönlünü ayarlıyor
du: Sözleri, geçim alış verişine ya
lan sermayesi, ve hususi fasulye
lerine piyaz olmaktan kurtuluyor
du. 

Hava adamakıllı ısınıyordu. 

Kız dayanamach. Denizin 
o yemyeşil, çekici berraklığına dal
dL Gövdesinin su altındaki yeri 
açık mavi oldu. Deniz, çalılann 

zümrüdünü, Senihanın beyazlığı

nı, ve ufkun pembesini, kendi ma
vilerini biribirine yakıştırıyor, 

renkten renge kayan bu alaimisc
mayı, kızın gövdesi çevresine hal
ka halka yayıyordu. Bacakların

dan kalçalarından şampanyada ha
sıl olmuş gibi gümüş habbeler u
çuyordu. Habbeler denizin yüzün
de kızın kulağına fısıltı, ve par
laklığına hale oluyordu. Senihanm 
burada yaşadığı o gün, siftah ola
rak yapdığı, kendi günüydü. Se
niha güneşten güneşe cevap ve
ren ışığile yJ!tandı. 

Ona yar~ılış mesela Napolyon 
gibi patırdılı insana vermiş oldu
ğundan daha az, en sefil insana ver 
miş olduğundan daha çok vermiş 
değildi. Bir §imendifer Şefinin e
mir verince yüz katan harekete 
getirmesinden kıskanacak yeri 
yoktu. Denizde bacağını salladı, 

belini çalkaladı. Deniz yupyuınu
şak ve bembeyaz köpürdü. lşte 

Seniha o hareketile yalnız yüz ka
tan tahrik değil fakat Euclidin je
ometresinden, Einsteinin riyaziya
tına kadar ve hatt4 ondan çok öte, 
ne kadar riyaziyat varsa; bütün fi
zik, kimya, dinamik, statik, meka
nik, biyolojik, fiziyolojik, astrono
mi, velhasıl ilim, fen, sanat ne 
varsa hepsini tahrik etmiş bulu -
nuyordu. Ve bunların topunu kul
lanmakta olduğunu duyması, onu 
şuracıkta yüzerken, bunlann hep
sini kullanıp ta, hiç duymayan ke
fal balığından ayırıyordu. 

Akşam oluyordu. Güneşin bir 
ney gibi kıpkırmızı ötüşü, mukabil 
ufukların boylu boyunca leylJfild 
gölge olarak uzandı. Uzaktaki ada
dan bir murat dede öttü. Ay bir 
rüya başlangıcı gibi doğdu ve ada
yı tepesinden kıyılarına kadar baş
ka bir aleme geçmiş gibi yeni yeni 
yaratmaya koyuldu. 

Denizden dışarı fırlayan bir ba
lık denize bir cam şangırtısile dü
şerken, erimiş yağlar üzer ine uza
nıyormuş gibi yayılan a:r ışığını 
tuzlabuz etti. Esatiri muhit serin 
ve esiri ışığile Senihanm gövde-

sinden bir Afrodit AnadiomE•n canlaıı 
dırdı. Şimdi nişanlım geliverse, 
kurtuluş yüreğimi kıyan bir acı o
lacak diye düşündü. 

Nişanlısı çok geçmeden gel
miş ve onu bulmuştu. lldsi 

de kayıktaydılar. Nişanlısı: "Ne 
"kadar seviniyorum bilsen Seniha, 
"Artık elhamdülillah şuradaki vil~ 
"laj jatürümüz bitecek. Şimdi ba
"na üç yüz lira maaş veriyorlar. 
"Sana söyledimdi ya. Mafevkle
"rim benden çok memnun. Beşse
"ne sonra maaşım altı yüz lira o
''lacak. Güzel salonumuz, piyano! 
"be~ mobilyacı "Fişen Salti,, ile 
"görüştüm. Küçöcük yalnız seni 
"ve beni alacak ibir yuvamız ola
"cak. BanY.o odasını mühendis 
"Janetti'ye yaptınacağım. Bana ka 
''lırsa yüz numaraya krem rengin
"de çini döşetelim. Zaten senin 
"guston tamdır. Enteriyörümüzü 
"öyle bir zevkle döşeyelim ki ko
"nukomşu loskançlıklarından çat
"'lasınlar, patlasınlar. Ne mesut o
"lacağız. Beş sene sonra altı yüz, 
"on sene sonra belki de bin liraya 
"para demem!,,, diyordu. 

Senihada bu aleme ait olmıyan 
bir hal vardı. Gözle~Jld~ ~~ 
denizlerde akan akıntılarla hasıl 

olan koyulaşma1ar ve aydmlasına
lar kayıyordtı 

Nişanlısı konuştu, konuştu; ne
den sonra Senihaya "ne 

dersin?,, dedi. 
- Neye ne diyeyim!? 
- istikbalimize! on sene son-

ra.-

~-inı ve her sual\nde bu te
~ tekrarladun. Artık açıl-

....._ · Serbest bir tavırla: S l>~dişahım affınızı dilerim. 
~ tanbulda ve maiyetı pha
~ e ~ulu?mak beni~,, için ele 
~~ bır nımet ve erışılmez bir 

Bunlar ayn ayn ve tath 
tatlı adançlarla seni kandırıp ken
dilerine çekmek ve fenalıklarına 

alet etmek isteyeceklerdir. Sakın 

biç birine kanıp aldanma. Sonra 
bizde hafiye denilen bir zümre var 1 

dır ki, bunlar gtiya padişaha bayn 
lık ve bağlılık göstereceğiz diye 
halkın canlarını yakmağı, ocakla-

nnı söndürmeyi iş ve güç edinmiş
lerdir. 

Uyku insanı Gençleştirir mi? 
Şurada durdukça Senihanın dün 

ya ile münasebeti, dokunduğu 
gördüğü, duyduğu, taş, su, renkle, 
başlıyor, sıkleti ile Himalaya dağ
larına ve Atlas Okyanusuna kar
deş oluyor, ve onlarla beraber kü
rei arzın mihverine, mihverden gü 
neşe ve görülen yahut görülmiyen 
ne kadar yıldız, kehkeşan, klinat 
vanıa hepsiyle yekvücut olarak 
bağlı bulunuyordu. Nasıl olur da 
tabii kendisi gibi olan bir insanı 
ayaklarına ayakkabı imalinde kul
lanabilirdi. 

- On sene mi? On sene sonra 
ne olacağını ne biliyorsun? 

- A canım karım olarak.~ 

- Gerek şimdi gerek on sene 

~~ benim Rumelld:? yapıla
~ lerim ve bir ÇC)k Bulg:ır ko-
'-· ~a~ndan ~lınaca't öçlcrim 
~ 1 . enı yine Sere7~ gönderme
~~ Çok yalvarırım. Oraıinki 
1\~ i bitirdikten sonra yine sa
~ ~ ıın büyük kapısı eşiğine ge-
~ a:. uğurunuza '!crla etn1ek üze-
~başımı uzatırım. 

~llt im ve saraydan kurtulmak 
~~ t.ırna 'Ve ormanlarıma kavuş
~ '1e hele düşmanlarımla bo -
~~k iı:in daha ne diller döktüm 
' a. • ız. llünktır beni ayni dikkat 
~tlaka ile dinledi. Biraz dü~ün -
~~hı.~ıı ~nra kararını sonra vere-
İt g" soyledi. Başkatibin verdiği 
~ b?ı işareti üzerine Etem paşa 
~lil lt'lfkte huzurdan çıktık. Pap. 

' lllna ben ter içinde kalmış -

'( a~rn saat sonra başkltip Tah 
~ ~~sın Paşa gülerek odaya gir

' 'f;rn Paşaya: 
~ lr aşarn. Şevketlıl efendimi -
~~h~delerini tebliğ edeceğim. 
tal'lb et Sadık efendi bir ay kadar 
~8.sı Ulda knlacak, yaveriniz ko

~t'l:li t1nhmut bey ve zaptiye ne-
l l:r~den verilecek iki sivil ko -
ll<ta ~ birlikte İstanbulu ve civa

~"r R" Ulunan Bulgarları birer bi 
~ ~lao~deıı geçirecek ve şüpheli bul 

ı~l:t' ?1 tevkü ettircek. Siz bu fa 
~i~e 1 

tdare ile her akşam efendi
bed~aruıatta bulunacaksınız. 

t~ ea 1
• liünkarın iradesini asker

tl}\:s Vaziyet alarak dinledik ve 
:!~ ıı: Selamladık. Başkatip bana 
"l tlı ahk bir makbuz imza ettir

lldekt kırmızı keseyi üç de--

Bu gibilere .karşı hiç güleryüz gös
terme ve hele bunların yanında 

ağnnı çok sıkı tut. 

Konağa gelmiştik. Paşa selam
lık dairesindeki misafir sa

lonunda benimle yarım saat kadar 

daha oturup görüştükten sonra 

harem dairesine çekildi. O esnada 
gelen bir ağa benim için daha gün 
düZden ayrılıp hazırlanan odama 

götürdü beni. Katyolamı, üzeri iş

lemeli canfes bir bohça içindeki 

patiska gecelik takımını gösterdi. 

Biraz zaman sonra getirilen ye

m~leri afiyetle yedim, kahveyi lez 

zetle içtim. Yolculuğun ve gündü

zün yorgunluğu kendini göstermiş 

ti, göz ka.~aklarıma bir ağırlık yük 

lenmiş ve vücuduma bir gevşeklik 

çökmüştü. Hemen elbiselerimi çı

kardım. O güne kadar eşlerini ne 

gördüğüm ve ne de giyindiğim ge

celik denilen hırka ve entariyi sır
tıma ve takke denilen beyaz ve in 
cecik külahı da başıma geçirdim. 
Odanın bir kenarında duran ve ön 
tarafı koca yapraklı çiçek saksıları 
ile süslü, çerçevesi sadem uzun 
aynanın karşısına merakla geçtim. 
Kendimi ibretle süzdüm. Hayatım 
gibi değişen kıyafetim beni uzun u
zun güldürdü ve derin derin düşün 
dürdü. 

B u düşünce ile karyolama uzan 
dım. Bilmem inanır mısı -

nız? Şu mutlu ve rahat hayatı, 
varlıklı ve samimi muhiti vahşi ru 
hum adeta :vadır2adı. lcine aömül-

Gençleştirine, bi!r bakıma, bnn
dan daha tatlı ilaç olamaı:. Hem 
reçetesiz ve bedava, hem de en 
keyifli ilaç ... Fakat bir bakımdan 
da uykuda ıeçecek gençliği ne 
yapmalı? Bu medeni hayattll, asıl 
yaşamak geceliyindir. GUndib;, ge
çinebilmek için, çah~tp didinmek 
ya5amak sayılır mı'! İnsRn gct'Pleri 
eğlenemezse gençlik ne işe yıırar'! 
Yakın vakte gelinci'ye kadal', 

hekimler uyku vücudiin yonıhna
sını, işlemekten zehirlenme!llini 
giderİ'r, diye ııannlar ve uyud1•k
tan ııonra vücut zehirlerden temiz
lendiği için, uyku insanı ~ençle!f
tiril' derlerdi. Halbuki ~imdi n~·ku 
meselesi pek kanşıkhr. 

Bir kere, yeni doğan t'ocuk c'!Rha 
hic h"rf'ket etmeden, yorulmı\Clan 
--dbmek ki vücudii zeh:l'lcnme
den- giindUz, pek kısa fasılalarla, 
muttasıl uyur. Uslu ise, kal'nı nğ
nmıyorıııa geceliyin ge-ne uym·. Su 
halde uyku yoTgUnltıktan dinlen
mek için bir ihtiyaç de~ildir. 

Büyüklere gel'ınce, vakıa yol': 
gunluk in!lana uyku verir ama. hiç 
yorulmadan evlerinde, köşelerinde 
oturanlar da uyku ihtiyacı duyar
lar. Büyüklerde de uykunun yor
gunlukla alakaııı olmasa ger"ktir. 

U~·ku bahsinde zihinleri kanş
tıran. a!lırlardanberl devam eden 
fikirleri değiştiren ııadece çocuk
ların mutta~tl uyumalan, hil~·tik
lerin de yorulmadan uyku ihti 'RCl 
duymalan değildir. Bunları herkes 
asırlardanberi görür, fakat gf'ne 
uykunun yorgunluktan ııonra din
lenmek "ihtivacından ileri J?Pldiği 
sanılırdı... Bu bahiste de gö'lleri
mizi açan yine hormonların keşfi 
olmustur: ÇUnkii insanı n:vutan da 
yine hiT honnondul". Kafataııının 
içindeki ipofiz guddesi uyku hor
monunu fazla çıkannca inııan 
-uyku ha!ltahğına tutulmadığı 
halde-- boş kalınca, durup durur
ken uym. 

Şimdiki fı1drlere ıöre, uyku ye
mek ~bi, nefes almak tribi. yfJre-

ğin çarpması ııöi hayatta littumlu 
bir iştir. Fakat tabiat böyle bütün 
hislerimi~ durdurarak, dünynılan 
ayrılmış gibi uyumak ihtiyacını 
bize neden vermiştir'! Uyku hi( 
olmHaydı insanın ömrft hic olınaz 
sa iiçte bir derece!llinde uzamıs o
lurdu, insanlar daha c;ok ya~amış 
ve daha çok iş görmüş olurlllrdı ..• 
Belki bizi dilnvadan bıktırmamak 
için, demek miimkiindilr amil hny
le dü~ünü~ hayat ilmine ~ı~az. 
Havat ilmi de. şimd'ılik, uykunun 
neden lüzumlu olduğunu anlata
maz: Bir rivayete e:öre, hayvanla
rın bazılannda hala devam eden 
kı$ uykusunun insanlarda kalmış 
şekli. Bu dil tam kan:tat verecek 
bir fikir değil... 

Uyku neden Hizumlu oln"a ol
sun. faydalı olduğu cüphl'4'i:zd:T. 
U;\·kuda vücudün bfitün i~lerl az 
('Ok hafifler, o işleri yüriiten bey
nin ve honnonlann isleri de aza
lır. İnsRn -dlln:va:va kii!!ikün delil 
se- nvandıtı vakit yeniden diril
miııı Sfibi kevif du:var. 

İhtiyarlıkta u~kunun genelik 
verip vermiyeceği hilinmeF.. fakat 
gent"Jikte uyumıyanlann çabuk ;h. 
tiyarladıldRn iyice hilin;l' Huna 
kRrınlık. C'ok uvuman1n favdah ol
du~t da iıddia ~dileme-.ı. Çünkii t'ok 
uykuda itılemeleri hafiniven umv
lar paslanırlar. Adalelerimi:r: ıtihi, 
hiitiin unıvlanmızın da sağolıib is
siz kalıp. yahut İ!lilemelerini hlli.f
letip paslanmamalanna hatlıdır. 

Tam faydalı uvkunun mfiddeti, 
eskidenberi bildiimiz ~bi, sekilz 
saattir. Kış mevsiminde buna bir 
saat daha katmak faydasız olmaz. 
Zamanına gelince. gece :vanınnıfan 
önceJC iki saatlik uyku, ~ece yan
ıııından sonraki dört saatliğe hedel· 
dir, derlene de ge~ekten öyle 
olsaydı kunn gündüz, yazın da gece 
gönniyen Sima} memleketlerinde
ki -m~eli fııveçteki- in"anlann 
işi pek kanşık olurdu. Onun ici'll 
sekiz, dokuz saat uyuyunuz de is
te1'5eniz akşamdan, iatenenlz g. 
bahleyin uıaıunm. 

Ne de olsa yaradılış insanın es
ki vatanı idi, bir hasta bir 

veremliyi tedavi için onu tabit ik
lim ve muhitine iade ediyorlardı.Se 
niha denizden çıkıp yine kumlara 
yattı, bir kaparis dalı kopartarak 
çiçeğini kokladı. Yabancı bir şehir
de veya yaban bir ormanda yolu 
pşıranlar mutlaka daire çizerler
di. Yürür dururlar ve daireden bir 
türlü çıkamazlardı. Selamete çı
kabilmek için nereden yürümeğe 

başlanıldıysa oraya dönülür, ve a
kıl başa toplanarak yeni bir istika
met alınırdı. Derlemek ancak böy
le mümkün oluyordu. Seniha elin
deki dala baktı. işte yaradılış bu
rada da tıpkı öyle yapmıştı. Bir 
tomurcuktan filizlenmiş. Büyümüş 
büyümüş, fakat istikameti dal 
ucunda bir çıkmaza çatınca, usa
reyi geri döndürmüş, dalın alt ta
rafından bir ph salmıştı. Eğer da
lın başkaca büyümesi mümkün o
laydı, bu elindeki dal, dal değil 
fakat bayrak direği gibi sipsivri u
zamış bulunurdu. Seniha ölünce
ye kadar bu yaradılıştan ayrıl

mamağa karar verdi. Niyeti ölün
ceye kadar adada kalmak değildi. 
Çü9kü açıklık ne bu adada başlı
yor, ne de Istanbuldald apartıma
nm kap11ında bitiyordu. 

sonra karın olacağımı ne bili

yorsun? 

- Nasıl? Sözleşmedik mi! Na
mus ... 

- Bak sana söyliyeyim mi na
musum yok! 

- A canım nasıl olur, ben bil
mez miyim! Senin vicdanın ... 

- Bırak şimdi Seyit Battal Ga
zimsi cart curtlu kahramanlığa 

girişeceksin. Ben sana dosdoğrusu
nu söyliyeyim. Senin bak maaşın 
falan hep yerinde. Onları emniye
te aldığın gibi karın meselesini de 
emniyete al. Sağlam kazığa bağ
la! 

Mümtaz, küreği çekiyordu. Son
ra kürekleri Seniha aldı, sesleri 
uzaklaştı. Nişanlısı kayıkta uyu
yakaldı. Seniha ay ışığına baktık
ça içi açılıyordu. O anda bakışı ka
ti, belli, muayyen olduğu kadar da 
meçhul muammaengiz ve masum
du. 

B I T T 1 

' TAM 
Matbaası 
Kitap, gazete, mecmua ve 

her türlü tabı, cilt ve klite 

itleri yapılır. 

TAN Matbaası - latanhul 

Telefon: 24310 
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İstanbul Asliye İkinci Hukuk 
Dairesinden: Davacı Mehmet E
min tarafından müddeialeyh Bü
~kmedec Fatih mahallesin
de Mitat Be... hanesinde yar y
hktan mütekait Hüseyin Hüsnü 
Dalyanda ve Salt Alan aleyhleri
ne acılan fekki haciz davasında: 
Müddeialeyh mamailevh Hüseyin 
Hümü Dalvancınm ikamet.ı(hı
nın meçhuliyetf hasebile dava ..tr
nıhali suretinin illi.nen tebliğine 
raimen müddeti kanuniyesi J:{U'o 

fmda cevap fta etmedi~inden tah
kikat günü olarak tayin kılman 
10-1-939 Salı günü saat 9.30 ta

3 __,,__,,__..,__-i--i--, 

in kıhnmrs ve yevmi mczkUrna 
tahkikat hakimi huzurunda isb:ıtı 
vücut etmesi için 1anzim kılman 
davetname dahi mahkeme divan
hanesine talik edilmiş olduğ'un
dan Yevmi mezkUr ve saat~e ı:el
mediği veya bir vekil eönderme
diği takdirde hakkında muamelel 
kanuniye icra kılınacağı nnlılm 
olmak ve tebli~ makamına ka;m 
olmak üzere keyfiyet ga%ete ile 
ilan olunur. 4 

1 
'-..1.-...ı.;.;;-.ı,,. ...... _* ____ --: 

9 - Aptal, hm:ık. İtalynda bir şehir. 
IO - Bir l):ıyvan. Bir ncvt takunye. 

YUKARDAN A~AGt: 

ı - Bir cenup vnayethni%. İçinde PfU'tl. 
buhmur. 

2 - Blr erkek mnl. U~ıya yaror. 
ı - Haddinden !azla. Olaeatı h.:ıber 

't"ftıMlr. 

60LDAN AGA: 4 - Gör mftnamıa btr ern!r. 
Za 

lşılt. 

1 - Bir ıınkfI vasıtan Bir 78J'Blama A-
leti. 5 - Sanat. Bol dC:D. u. Blr isim. 

15 - Aydınlık. Kasapta bulunur. 2 - ıcert ~ harfe- B1r ~ 
ı - B1r deniz. Bu defil. o değiL 
4 - B1r meyva. Okuma. 
S - Aydmhk. Bir peygamber. 
e - Bir çalgı. B1r renk. 

' - Baş. Bir hamın. 
8 - Baba detil. Ecdat. Tepe, ~ 

T - VOeutte bir çıkıntı. Haddinden 
tatla. 

a - l!h- ft'rık. Anne baba -ve çocuklar
dan ınCte,ekkil. BJr sayı. 

9 - ~ k.esıuiye ruar. De.nir.de 
bulunUl'. 

10 - Çok değil. Lezzet. Bir n:rıç. 

#9-------------------·------, T. C. ZiRAAT BAN ASI 
KarulQ.3 Tar."lıi: 1888 

Sermayesi: 10010001000 Türri Urası 
Şube ve ajana adedi; 262 

ZlraJ ve ticari her nevi banka mwunclclcri 
-'""""_..'" 

PMa Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Zhat Binıkasında Jmml>arah " lb tasarruf hesaDlarm a en a, 
5 lirası blllllJla.nlara senede 4 defa ~ettk kur' ile a w ıclaki: pli.n:-

V' &Öft ikrmniye da!ıtılacaktır. 
C Adet J,000 Liralık 4,000 Lira 
«ı • SOO • Z,000 • 
-t; • zso • 1,000 ., 

• • ıoo • 4,ooo .. 
100 • H • 5,000 ;,. 
ızo • co • 4,soo • 
160 • zo • S,200 ;.. 
_DİKKAT:~ 1'm'alar btr sene fçbıde 50 llrndan ~ğı 

duşmiyenlere ikraınlye çıktıiı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kmnlar senede 4 defa. 1 E,161, ı Birindkanun, ı Mart ve 1 Hnzi

ran tan'1ılcrinde çdu1ttektir. 

Levazım Amirliği Satın 

ima Komisyonu ilanları 

360 metre kaputluk ve 390 met
re elbiselik kumaş 20-12-938 
sah günü saat 14 de Tophanede Is
tanbul levazım amirliği satın la
ma komisyonunda açık eksiltme 
ile alınacaktır. Hepsinin tahmın 
bedeli 2184 lira ilk teminatı 163 li
ra 80 kuruştur. isteklilerin kanu
ni vesikalarlle beraber belli sa
atte komisyona gelmeleri. (406) 

{8837) 

* 1550 ton kadar buğdayın kırdı-
nlmasmın kapalı zarfla eksiltmesi 
26-12-938 pazartesi günü saat 
15 de Tophanede levazım 8.mirli
ği satın alma komsiyonunda ya
pılacaktır. Hepsinin tahmin bede
li 9904 lira 72 kuru~, ilk teminatı 
742 lira 85 kuruştur. Şartnamesi 

komisyonda görülebilir. lsteklile
rin kanuni vesiknlarile beraber 
teklif mektuplarını ihale saatin
den bir saat evvel komisyona ver
meleri.. (417) (8953) 

* Askeri okullar için tabettlrile -
cek 13 kalem evrakı matbuanın 

pazarlıkla eksiltmesi 15-12-938 
perşembe günü sa t 14,30 da Top
hanede Ist. Levazım !mirliği satı.n
alına komisyonunda yapılacaktır. 

Hepsinin tahmtn bedeli 680 lira 

ilk teminatı 51 liradır. Şartname 

ve nümuncleri Komisyonda görü

lür. tsteklilerin kanuni vesikalarlle 
beraber belli saatte komisyona gel· 
melerl. (418) (8954) 

İstanbul 4 üncli İcra Memurlu
mından: Tamamına 3082 lira kıy
met takdir olunan İstanbul lima
nına kayıtlı ve 134 kirost, 68 safi 
tonda bulunan Silrmene kemerli 
nam vapurun üçte iki hissesi ilan 
tarih~den itilbarcn otuz gün müd
detle açık arttırmıya konuhnu$ o
tarihine tesadüf eden Çarş.unba 
lup birinci açık arttırma 11 'li939 
günü saat 16 da dairede ynpıla
cak ve kıymeti muhammenesinin 
yüzde yetmiş beşini bulmadığı 
takdirde ikinci arttırmnsımn 26/ 
11939 tarihin tesadüf eden Per
şembe günü avni mahal ve saatte 
~pılacaktır. İsteklilerin k meti 
muhammenenin yüzde vedi buçu
l!u nisbetinde pey akcesi veva mü
li banka mektubu ibraz etmeleri 
lazımdır. 

Evsafı: Bu gemi Eyüpte DeftE•r
dar iskelesi karşısında van anva 
denize batmış bir hald bulun
maktadır. Silindir karaverleri sö
külmüş ve kamphamp makineri, 
iki külhanlı tek bir kazanı vardır. 
Teknesi de muhtacı tamir bir hal
dedir. 

Haldan resmt icıllerle sabtt ol
mıyan ipotekli alacaklılar ve di
/ter a1akad rlann ve frtffalt Juıkkı 
~hiplcrin·n bu hakl nnı ve hu
susivle faiz ve mnsarife dair olan 
iddialarmı il n tarihinden itiba
ren yirmi ı?ÜT1 içinde evrakı müs
bitelen1e birlikte dairemize bil
dirmeleri 1b1mdır. Aksi surette 
haklan resmi kayıtların sabit ol
mıyanlar atış bedelinin paylaş
masından hariç kalırlar. 

Daha fazla malumat tstiyenlM"e 
bu işe alt 937 ~911 sayılı <losya
mu ime ve tafsilat ita cdilece~i ve 
10-12-938 tannine tesadüf eden 
Cumartesi günfi dairemizde ma-
halli mahsusuna asılacak acık nrt-

•••••••••••n•lllmmm;;m;;;mml.• •• tırma şartnamesini okuyabilecek-# - ' leri ilan olunur. 

1939 YILBA$1 
Hava Kurumu 

. BUYUK PİYANGOSU 
Büyük ikramiyesi 

• oo) Lir dır. 
' 

Aynca: 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000, so.ooo, 
30.000, 20.000, 15.000 liralık ikramiyelerle (400.000 ve 

100.000) liralık iki adet mükafat vardır ... 

Keşfde Yılbaşı Gecesi Yapdacaktır. 
Biletler : (2,5), (5) ve (10) liralıktır ... 
Vakit kaybetmeden hemen biletinizi alınız. 

İstanbul Asliye Mahkemesi İ
kinci Ticaret Dairesinden: T. C. 
Ziraat Bankası İstanbul Şubesi ta
rafından Y edikulede Kazlı~şmede 
birinci caddede Debba~ Hacı Hak
kı oğlu Salih Zihni aleyhine bir 
kıt'a emre muhnrrer senede müs
teniden 750 lira ile 1367 kuruş 

protesto masrafının hultılü vade
den itibaren % 9 faiz ve % 3 ko
misyon ve ücreti vekalet ve masa
rifi muhakem nfn müddeialeyhten 
tahsiline mütedair açılan davanın 
~reyan eden muhakemesi sırasın
da: Müddeialeyhe gönderilen da
va arzuhali sureti mumailcyhin 
mezkur ik"tlIIletj?iümu terk He sem- · 
ti meçhule J?itmiş olduğundan ba-
his ile bilA tebliğ iade kılındıb 
mübaşir tarafından tebliğ varaka
sına verilen meşrubattan anlaşıl

mış olmakla dava an:uhnll sureti
nin bir ay müddetle i13ncn tebli
ğine karar verilmiştir. Keyfiyet 
mumaileyhin malUınu ohnak fu:e

re ilAn olunur. (12734) 

TAN 

Haric:f Askeri 

ıtaat llanlan 

Milas, Kullük. Bodrum ganıizon
lan ihtiyacı ol n 13650 kilo sade
yağı 15.12.938 pünü saat 15 de ka 
palı zarOa ihalesi yapılacnktır. Mu 
hammen bedel 13984 lira ilk te 
minatı 1048 liradır. İstekliler ti .. 
caret odasından alacaklan ticaret 
vesikalan ile ve ilk teminat mu -
kabilinde malmüdürlfiklerine ya -
tıracaklan makbuzla birlikte zarf
lan saat 14 de Alay satınalma ko
misvonuna verHmiş olacaktır. Mi
las, ·Killlü.k ya~ıan ile Boarum yağ 
lan bir müteahhide ayni şartname 
dahilinde verileceği gibi Milas ve 
Bodrum garnizonlarının yağlan 

ayn ayn şartn~elerle başka istek 
lilere de verilecektir. Parasız ola
rak şartname Mills ordu evinde sa 
tınalma komisyonunda her zaman 
alınabilir. (662) (8637) 
I 

* Keşif bedeli 31258 lira 15 ku.ruş 
olan Genelkurmay erat pavyonu 
yapısı kapalı uırfla eksiltmeye ko
nulmuştur. Eksiltmesi 16-12-
938 cuma günü saat 11 dedir. !Ik 
teminatı 2365 lira olup şartname
si 157 kuruşa Ankarada Ko. dan 
alınır. Eksiltmeye gireceklerin ka
nuni teminat ve 2490 sayılı kanu
nun 2-3 cü maddclerinde yazılı 
belgelerle birlikte ihale saatinden 
behemehal bir saat evvel teklif 
mektuplarını Ankarada M. M. V. 
satınalma Ko. na vermelerL 

(669) (8657) 

* Kı1is Alayının ihtiyacı olan iki 
pavyon yeniden ve 21 gün müd
detle eksiltmeye konulmuştur. Ke
şif bedeli 76238 lira 51 kuruştur. 
llk teminatı 5717 liradır. lhale gü
nü olan 19-12-938 pazartesi gü
nü saat 14 de kapalı zarfla Kilis 
satmalma komisyonunda yapıla
caktır. Şartnamesi 4 lira mukabi
linde Ankara ve Istanbul Le
vazım amirliği satınalma komis
yonundan Te A.ntepte, Maraşta, Is
Wıiyede, Adanada, Kayseride as
keri satmalma komisyonlannda.n 
alınır. Talipler diplomalı mühen
dis ya mimar, olmalan., oı..m
dıklan takdirde ayni evsafı haiz 
bir mütehassısın inşaatı sonuna 
kadar daimi olarak iş başında bu
lunihaları noterlikten mu.saddak. 
bir taahhüt kağıdı ile temin etme
leri ve bundan başka asgari 78000 
liralık bu gibi işleri yapabilecek 
vesaiki ihale gününden 8 gün ev
veline kadar Kil.iste askeri satın
alma komisyonuna vermeleri ve 
aynca münakasaya i~ak edebil
mek için ehliyet vesikası almaJa. 
n lazımdır. Teklif mektuplan ka
nuni vesiknlarile ve eksiltmeye 
iştirak vesikalarile ilk teminat 
makbux veya banka mektuplannı 
havi kapalı zarflarllıı ihale saatin
den en geç saat 13 e kadar Kilis 
askeri satınalma komisyonuna ver
meleri (689) (8844) 

* Edremit Birliklerinin ihtiyacı 
için 430 ton ve Bergama Birlikleri 
ihtiyacı için 315 ton yulaf kapalı 
aar!la münakasaya konulmuştur. 

Tahmin edilen bedel Edremit için 
23650 lira, Bergama için 1 7325 li
radır. Eksiltme 21-12-938 çarşam
ba günü saat 14 de Edremitte Tüm 
satmalma komisyonunda rapıla
caktır. Edremit için terninat'Jla -
rası 1784 lira, Bergnına için te
minat parası 1300 liradır. Evsaf 
ve şartnamesi komisyonda görü
lür. isteklileri nbelli saatte Edre
mitte komisyona gelmeleri. (688) 

(8843) 

* Hepsine tahmin edllen flat 
53.000 lira olan 30 kalem cerrahi 
aıat kapalı zarfla satın alınacak
tır. Eksiltme 26-1-939 perşem
be günü sant 11 de Ankarada M. 
M. V. satınalm komisyonunda ya
pılacaktır. Ilk teminatı 3915 lira 
olup şartnamesi 267 kuruş muka
bilinde komisyondan alınır. Ek
siltmeye girecekler kanuni teminat 
ve 2490 sayılı kanunun 2-3 cü 
maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte teklif mektuplarını eksiltme 
saatinden bir saat evvel Ankarada 
komisyona vermelert (691) (8904) 

* 
Çanakkale müstahkeın mevki b-

tfhldm ~t komisyonunun 9 a-

9 - 12 - 938 ~ 
. -

· istanbul Belediyesi llônla~•-
• ' .. ~ _ .... i 

- &hç ler Müdürlüğü için lüzun:ıu olan ve hepsine 909 lir~uŞt; 
.~bedel hınin edilen ağa& ve .~~.an~. açık e~~ltme~e kon~tek.litef 
Listeslle wtnamesi Levazım l'dudurluğünde gorulcbilırler. MiidUt" 
2490 sayılı kanunda yazılı vesl.kadıtn başka bu iş için Bah~el:; ınaltbuı 
lüğilnden alacaklan vesika ve ıJ8 lira l9 kurtl§luk ilk temın auni ıo· 
veya mektubilo borabor 27 .12J~38 Salı günü saat 14 buçukta ~ (SgS3) 
cümende bulunmalıdırlar. (B. 

* 50ttsğl Keşif bedeli 307~ lira 32 kuruş olan Heybe1iadada lşgü~ı.ev~ 
şase inşası pazarlığa konulmu§tur. KC§if evrakile şartnamesı esilt" 
Müdü:rlüğündo görülebilir, istekliler 2490 sayılı kan~da ya~lı s~e 230 
dan başka F n i teri müdürlüğünden alacaktan fen ?111ıyet vesik;6.ı2.gsS 
Ura 65 kuru§luk ilk teminat ıruıkbw: veya mektubıle beraber ırJ.a!· 
Paıartesi günü saat 14 buçukta Doimt Enc\.ımcnde bulunmnlıd 

(B.) (8986) 

11- ~ı 
ı Metresinin Snha metre Dk ... ı.s 

mııhamınen Bed. :r :rıı JtW"' 
.murabbaı ~ 

Lira Kuruş 
Aksaray yongm yerinde Kos- 3 00 13,50 3 o4 

ka caddesi sokağında 26 ıncı 
adada 459 ve 465 har~ta numa-
ralı arsalar arkasında ve y~ 
.süz arsa 
Lalelide Mesihpaşa mahallesi- 15 
nin Ordu caddesi sokağın-
da 33 üncü adada 2 metre yüzlü 

9,00 ıo 13 

arsa - çeşme yeri bedeli ~ 
Yukarda semti, sahası ve bir m~nfn muhammen ~lif 

bulunan arsalar satılmak fizere ayn nyn açık artırmaya kon~~arıtıdS 
Şartnameleri Levaz:ım müdürlüğünde görülebilir. Istckliler hiZa 'f'~ 
gösterilen ilk teminat makbw: veya mektubile beraber 26.12.938) cS9s11 
tesi günü saat 14 buçukta Daimt Encümende bulunmalıdırlar. (~ 

i•ii•-11,MQBill~ 
Müteahhidinin teahhüdünü ifa edememesinden dolayı nauııııB e 16· 

bayaa edilecek olan 22000 lira muhammen bedelli !Astik malzeJJl jdsrt 
1.1939 pazartesi günü saat 15,30 da açık eksiltme ile Ankarada 
binasında satın alınacaktır. ne ~ 

Bu işe girmek isteyenie.rlıı1650 liralık mankkat temtnat ~ 
nunun tayin ettiği vesikalan hamilen tayiA olunan gün ve saatte 
misyon reisliğinde bulunmalan J.azundır. J1.d 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malı:eme dairesinden. 
darpaşada teseilüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (8726) __,/ 

lstanbul Telefon Müdürlüğünden : ttı# 
ı - Idare ihtiyacı için 1~00 metre santral ka~losu, lOO~ıı)' 

ikili~ !5000 metro üçlü santral teli ve 2900 adet muhtelif cins ve 
ta telefon kordonu mübayaası açık eksiltmeye konulmu§tur. 1iı1l oJ1 

2 - Muhammen bedeli 3833.20 muvakkat ie~~n~tı .~87.5'!nasııı# 
eksiltmesi 23.1.939 Pazartesi günü saa:t 14 de Mudurlük b 
Satınalma komisyonunda yapılacaktır. eıctııb0 

3 - Isteklilerin muvakkat teminat makbuz veyn banka ın 
ne mezkur gün ve saatte Komisyona müracaatla.n. _ ·ıebUlr• 

4 - Şcirliiemeleri her gün Levazım Aiiıl.tlı~lzde gor.u 
(8990) ..../ 

lstanbul Telefon Müdürlüğünden : sUZ-#. 
1 - ldarc ihtiyacı için 250 adet k\l.rslu ve 250 adet kurs ~ 

bine telefon makinesi mübayaası kapalı zarfla eksiltmeye kon~: 
2 - Muhammen bedeli 9500 muvakkat teminatı 712.30 1'19' 

eksiltmesi 23.1.939 Pazartesi günü saat 15 de Müdürlük bınasındıı 
tmalma Komisyonunda yapılacaktır. • ~tıO 

3 _ istekliler muvakkat teminat makbuz nya 6'anka ";ar fi' 
ne kanunt vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 14 de kn 
misyona vereceklerdir. blJJt' 

4ı _ Şartnemeleri her gün Levazım Amirliğtml7.de görü1:
99

)) / 
(89~ ... 

Bcyoğlunda Kamerhatun mahallesinin Keklik sokağında S6~dl 
yılı 4 oda 1 hala ve 1 mutbağı havi kagir ev Mayıs 939 son~ 
10 lira aylıkla kiraya verilmek üzere 10 gün müddetle açık 
konulmuştur. '1{~ 

Taliplerin 17.12.938 Cumartesi günU $ant 10 da Beyoğlu 
947

) 
Müdürlüğü Akarat, Mahlulat kaleminde bulunmalan. (8 

Karamürsel Belediyesinden : ,ı:ııııı~ 
Karamürsel belediyesi elektrik tenvirat motörlerinde _ Y ıe S 

~ aylık ihtiyacı 1200 - 1500 kilo arasında bulunan mo.torlnıcsiltı1"" 
kilo miktarında· makine yağının Karamürselde teslimi şartılc e ıı:.J!' 
ye kopulduğundan satışı taahhüt edeceklerin yirmi gün içind~,s9'6 
mürsel belediye riyasetine fiatlannı bildirmeleri ilan olunur. Cfı 

~d~et~Şe~vrol=e==k=a~m;.,y=onl~a=r=ın==ın==:k;==a=r=;=i_==:m=:=e::t;:le:=:r=;=:in~df.:e=;'::k~u~ll;:=a='n:;=1l::m'.:a~ğ':a~e;i~ ~ 
sör ve §oför mahalleri imali kapa- satılık binek hayvanı olanla ~ 
lı zarf usuliyle eksiltmeye kon- nunuevvel 938 sonuna ıtadatrJ· )!.
muştur. Kamyonların beherinin vanlarile beraber Ankarada, 
muhammen bedeli 600 l:t-adır. Ek- V. satınalma komisyonuna 
siltmesi 26-12-938 paıartesi gü- leri. (706) (8965) 

nü saat 11 de Çanakkalede müs- 11- ~ ı~!JI 
. ·· birlikleJ' _A' tahkem mevki satı.n~lma komısyo-- Kırklareli tumen ~· 

nunda yapılacaktır. 70.000 kilo pilavlık pirin~st tf}' 
Taliplerin teminat akçeleri olan len 2% kuruş 74 santlın ~ 

405 lira ile ihale kanununun 2-3 kamca pahalı görüldüğündcıı ~ 
cü maddelerindeki vesaik ile bir- ktir pirinç yeniden kapall Jıef J 
likte komisyona müracaatları. Bu- eksiltmeye konulmuştut· 13eıı5 ~ 
na dair fenni artname ve hususi deli ~ ~ 

· l"ği h- !osunun muhammen be .:..s AA.rtnamc Levazım Amir ı sa....u- 2 ıv· r 
r- ruş olup ilk teminatı 131

36 
~ 

alma komisyonundadır. Zarflar iha kuştur. !halesi 26-12:-9ıstel<ııl 
le saatinden bir sant evvel komis- tesi günü saat 15 tedtr· .. s'tl 
-vona verilmiş olacaktır. Şartna- tüınC•· 1' 
J şartnamesini her gün ... ııif .ı-mesi lstanbul levazım Amirliği öfCP' ı' 
Bursa, Balıkesir kor ve Çanakkale- alına komisyonunda g cii ıP..cı: 

Taliplerin kanunun 2-3 ...... t JJ' de müstahkem mevki satınalma teınt••" n 
delerindek.i vesaik ile ıli ır komisyonunda görülebilir. (8964) 

1 
bC 

• Ordu fçln pazarlıkla binek hay-
vanatı satın alınacaktır. Ordu hiz-

tuplarını havi zarfların .,ve 
b. .,.,at c · ve saatten en n:z ır .,... ıcoıı1ı; 

kadar tümen satınalrna Gl> 
nwıa vermeleri. (702) <89 
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İnhisarlar Umum M~dürlüijü ilanları 

Mıkiar Cimi Muhammen B." 7,5 teminat Eksilt-
Beberl Tutan menin 

Li. K. LL Kr. Ura Kr. Şekll saati 

!ıbise ve Kasket 195 takım 21.- 4095.- 307.13 Açık 14.-
l>aıto 69 adet 15.- 1035.- 77.72 ,. 14.30 
laka.rptn 213 çift 4.10 873.30 65.50 Pazarlık 15.-

1 - tdaremh müstahdemini için yukarda cins ve mıktan yazılı 
3 kalem eıY• nüınune ve p.rtnameleri mucibince hiza1armda gösteri
len usullerle satın almacaktır. 

ll - Muhammen bedelleriyle muvakkat temtnatlan hizalarında 
lösterilmiştir. 

m - Eklfitme 15.xtt.938 tarihine hastlayın perşeftıbe gQntı hiza.. 
lannda yazılı saailerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki 
.Alını Komisyonunda yapılacaktır. 

lV - Şartnameler parasız olarak her gfuı sözü geçen şubeden .. 
lıııabiteceği gibi nümuneler de görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gfi!ı ve gaatlerde yilz
de 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarda ndı geçen komisyona gel 
Jneleri ilan olunur. (8662). -

* 1 - daremtzln Pilpbahçe müskirat fabrika~ lçln şaftnamest mu· 
Clbince 4 adet alttan sürme araba ile ıooxııo eb'adında 20 adet plAt-
forın açık eksiltme wsuliyle satın alınacaktır. 

ll - Heyeti umumiyeıinin muhammen bedeli 900 lira ve mavak· 
kat teminatı 67 .50 liradır. · 

lll - 21.XII.938 tarllıine rastlayan çarşamba günü saat 14 de 
ltabatafta levazım ve mübayaat şubesirideki Alım Komisyonunda ya
Pılacaktır. 

IV - Şartnameler param olarak her gün sözü geçen fUbeden ab
llabUir. 

V - Eksiltmeye iltirak etmek bteyenlerin fiatsız fennt tekliflerf. 
lll tetkik edilmek üzere ihale gününden bir hafta evveline kadar İnhi
larlar Umum Müdürlüğü Müskirat fabrikalar şubesine vermeleri ve 
tıekunerinin Jı:abulünft mutazammın vesika almalan lazımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen l?Ür. ve saette yüzde 7,5 
~ paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri 
llAn olunur. (8712). 

* J - İdaremizce teqıtn edOen Kamyon, Araba muşambalarne torba 
-Ufaınbalannın dikim iJi pazarlık usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

ll - Pazarlık 20/Xll/938 tarihine rastıyan Salı günü saat 14,30 
da Xabatqta Levazım ve Mübayaat ~deki Alım komisyonunda 
hpılacaktır. 

Ill - Şartnameler her gün sözO geçen fUbeden alınabileceği gibi 
cl!kif örnell ve dikiJ vaziyeti de görülebilir. 

IV - İateklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte %7,5 
~le birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri il.An 
Olunur. . (8834) 

* I - idaremizin Bahariye tütün !Jleme evine yeniden prtname ve 
~~ mucibince yaptınlacalı: 729.80 lira keşif bedeli iskele inşaatı 
dtt"Ul/938 tarihinde ihale edilemediğinden açık eksiltmesi 10 gün tem-

edihniştir. 
l ll - Eksiltme 12/XII/938 tarlhbıe rastlayan Pazartesi g(lnü saat 
eda Kabataşta Levazım ve Mübayaat fUbesindeki alım komisyonunda 
!!~cağından isteklilerin inpat §Ubesinden alacaklan fennt 'ehliyet v. 
~ve %7,5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyo-

41ta ... t: 
Seınu Mahallesi Sokağı No. Cinsi 

Kanlıca Yeni Hacı Mu· 70 N. taj bahçeli 
?tıanalle hiddin 80 Ev 

Cami Çınar 82 Ev .. .. • • .. .. .. .. Dükkln .. 
lısk.. " .. " 

Udarda Kuzguncuk iskele 

80 
,78/1 
78 
35 
37 

69 
.. 

.. Kuzguncuk Iskele 
.. Pazarbaşı Nuhkuyusu 225 

,, 
71 Ev 

.. 

Aylık kiras1 
L. Kr. 

5 00 

16 00 
16 00 

1 50 
3 00 
2 00 
4 00 

1/4) 1 00 
hissenin 

l'a)' 'Yukanda cinsi ve mevkileri yazılı yerler 31.5.939 sonuna kadar ki
~ 8 'Verilmek üzere açık arttırmaya çıkanlmıftır. ihaleleri 14.12.938 
~ınba günü saat 14 dedir. Isteklilcrin Kadıköy Vakıflar Müdürlü-

ftlıneleri . (8792) 

TAN 11 

Otomobil Ticaret ~---·f'·--. -..... 
Türk Anonim Şirketi SA G L 1U1N1Z1 

MOTHIŞ SIRT AGRILARI 
ALLCOCK bütün ıztıraplara nihayet ve
rir. Bay J. L. yazıyor: "Harpte çok defa
lar çamurlar üzerinde kalıyordum. Neti
cesi olarak dehşetli sırt ağrısına müptela 
oldum. BilBhare işimin başında iken bu 
ağrılarla kıvranıyordum. Nihayet sizin 
kıymetli ALLCOCK yakılannı tecrübe 
ettim. Ani tesiri sayesinde ağnlanm zail 
oldu. Ve btı illetten tamamen kurtuldum. 

9 mart 1938 tarihli fevkalade he-

yeti umumiye toplantısında Şirket K o R u y u N u 1 
sermayesinin 100,000 liradan 250.000 : 
liraya tezyid ve iblağını ve bu su -
retle ihraç edilecek yeni hisselerin iş 
tirası sahip olduldan hisse mıktan 
nisbetinde ruçhanla, şirketin mevcut 
hisse sahiplerine tahsisine kara!' ve
rilmiş olmakla, hakkı ruçhanlannı 

kullanarak y.?ni hisse iftira etmek is 
teyenlerin hisselerini hamilen birin· 
ciklnun 1938 ayınm 24 üne kadar 
Şirketin merkezine mfiracaat etme
leri lüzumu ilan olunur. 

htanbul İldnci 1ms Memurlu
~an: Müflis Kostantin Grizaıo 
ridise aft olup tamamına 48000 li
ra kıymet takdir olunan İstanbul 
Y enicamt semtinde Hobyar ma
hallesinde Sultan Hamamı ~k .. 
kında kam eski 6/8/10 maklQp 
30/32/28 yeni 6/41/43 No: lu iki 
ma~auyı havi Roza Hanının se
kiz hisse itibarile Dört hissesi ve 
yhıe Beyo~lunda Hüsey:inajta ma. 
halleslnde Kalyoncukulluğu Ka
meriye soka~a Eski 26/28130 
yeni 44 No: la kAgir dükkAntn iki 
bme itibarile bir hissesi. tnAs 
idaresince açık arttırmıya konul
muştur. Roza Hanının cvsaft: Ze
mhı katla birıerte 4 kattan ibaret 
ve tamamen k:Agir olup Merdi
venleri demir döşemeleri sofalar· 
da potrel üzerinde demir izgara 
ve üzerine ah~p iA'reti ahşap dö. 
şemeli odalar ise voltolu :kA1t1r üs
tü ah~p döşemeli zemin katta ko
ridor ve bir ardiye vardır. Cadde
ye nazır olmak fizere Hanın altın
da eski 41 yeni No: lu Birinct kat. 
tan hamn bir od.asile merdinnle 
rabıtuı olan bir dükkanı ve ko

ridor yanında bir k:ıhve ocakı 
vardır. 

Birinci katta rabıtası ~erilen 
odadan başka biri birl~ büyük 
1-2-3 No: la odalar. 

İkinci katta: 5 - 6 No: lar birle
~olarak bu Odalarla '1 - 8 No: 
la odalar. 
. Üçüncü Katta: Büyük btr oda 
iki merdiven arasında bir hela ca
tlda cam11 aydmlık hanın altında 
di~er bir dükkAn handa elcktnlc 
ve m tesisatı olduğu gı'bi hali h ... 
zır vaziyetile tamire muhtn~ ise 
de bina esas itibarile sağlnmdır. 

Ka lyoneuku ll uğundaki dük k!
mn evsafı . .ise: Üzeri ahant aft ka
J6r blr binanın altında oluµ ha· 
len Manav Mehmedin işgalinde
dir. Binanın zemini çimento ve ö
nünde bir kısım mostra camekAn 
dljter kısmı a~ bir halde tstor 
kepenkli •e elektrik teinh var
dır. Bu dükkAn icin müflbı ififısln
dan sonra damadı Klenntl lehine 
2000 liraya karşı ipotek tesis et
m~ ise de idare bu ipotek knvıt ve 
kabul talebini reddetmiştir. Gayri 
menkullerin birinci arttırması 
9/1 / 939 Pazartesi günfi saat 14 -
16 da Adliye İkinci İflh d3iresin. 
de masa mümessilli~ tarıı.fından 
yapılacaktır. Şartnameler 15 il 2/ 
939 taritılnden itibaren dairede a
çık bulundunıhnuştur. Birlnei art 
tırmada kanunt kıymeti bulduJu 
takdi~ mfişterisine katt bırakıl· 
ması yapılacaktır. Kıvmetlerin % 
de yetmiş beşini bulmadı~ suret
te en son arttıranın taahhüdü ba
ki ka1mnk üzere 15 .li(Ün uzatılarak 
24/1/939 Salı giinQ ayni saatte 
ikinci arttınnam yapılacaktır. Ha· 
nın altındaki 5 No: Ju dükkanm 
vitrini ve camlı kaptS'I ve mn~aza 
fle oda arasındaki merdiven ve 6 
No: lu maltazanın vitrin ve camlı 
kapısı ve ma~zanın içindeki bi
ltimum raflar bankolar camekAn 
aynalar dolaplar yazıhane ve elek 
trik tesisatı demir baş e$Yadır. Sa
tışa iştirak edenler % de yedi bu
çuk teminat parası veya milU 
banka teminııt mektubu verirler 
müflise ait müterakhn ve~i ve 
icare ve hınzif at ve tenvfrlve ma
saya ve di~er rüsum ve 20 senelik 
vakıf tavb: bedeli müşteriye ait
tir. Hudutlar ~amede ~öste
rflmJştir. İstfye,nlerln ve fazla ız ... 
hat almak lstlyenlerln 938/62 No. 
ile dairede maH milmessilli~lne 
mnracaatlan ilan ve hanın '7 No. 
sunda 3 parça ayna ve bir büyük 
tez~h btr mesln kanaı>@ ,re bir 
koltuk ve ayakh bir dlkts m11kine
st ve bir camekAn dolap de.ınfr 
baş eşya olarak mevcut oldu~ bi
linmek üzere beyan olunur. 

(2273!n 
--İstanb--ul-As-li-·y_e_tk_in_c_l-==Tt;ret 

Mahkemesinden: Türkiye İş Ban
kası İstanbul Şubesinin Sirkecide 
Sanasaryan Hanında Andonvadia 
aleyhine ikame eyledi~! mis da
vası neticesinde 6--7- 938 t11ri
hinde ilanı iCJfısına mütedair ka
bili temyiz olmak üzere sadir o. 
1an gıyabi hiikmü havi 21.10.f438 
tarihli ve 186 adetli ilAm oturdu
ğu yeri belli olmıvan Andony11dise 
tebliğ olunamadığından i~bu ilAmı 
tebellüğ ile aleyhine yüksek vazi
feli mahkemeye müracaat edebi· 
leceği ve illım suretinin dahi mah 
keme divanhanesine talik edilmiş 
olduğu hukuk wıul muhakemele
ri kanununun 141 ve 142 inci mad 
deleri mucibince ilin olunur. 

(12732) 

En bot ve tabif meyva usare-
1erinden yapılmtftır. 

1 
Taklit edilmesJ kabil olma • 

yan bir fen harikasıdır. 
İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOOLU - İSTANBUL 

Memur Aranıyor 
Ankarada bulunan bir yazrhane.. 

de çaJıpnak üzere almanca ve türkçe 
bilen bir genç memura ihtiyaç var -
dır. Pazar günü öğleden evvel saat 
onda Novotnl oteline müracaattan. 

· Siz de arka ağrılarınızı ALLCOCK ya-
BEL ACRILARI ! ZAiL OLUR U kısı ile dindiriniz. Saçtığı sıcaklığı OTO-

LuMBAGo MATİK BİR . MASAJ, gibi ağrıyan 
yerin etrafına yayarak teskin ve bütün ağrılan defeder. ALLCOCK 

mafsallarm yorgunluğunu izale eder ve LUMBAGO, SİYATİK veya il
tihabı, Asab halatında dahi ALLCOCK yakısı şafi ve müessir bir devadır 

Eczahanelerde 
Delikli ALLCOCK Yakısı 21 buçuk kuruştur. 

6m---------------------------~ Bayan Daktilograf Aranıyor 
Türkçeden Framızcaya ve Almancaya tercümeye muktedir 

ve YJ!Zl makinasma bihakkın vakıf bir bayan aranıyor. Talip olanla
rm tercümeyi halleriyle şimdiye kadar çalışmış olduklan yerlerden 
alınan hizmet vesikalan ile tekili ettikleri maaş nisbetini gösterir 
bir teklifin İstanbul P01ta kutusu 693 numaraya acele bildirmesi. 

........ İlllll ............................. .. 

Yalnız bizde değil, bütün dünyada: 'ı 
Tüık Şekerciliğinin Sembolü Olan Müeuese 

ALI MUHİDDİN 
HACI BEKiR 

MerlCezi: Bahçebpı, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, KM!ıköy 

l ISTANBUL YAKIFLAR DIREKTÖRLOGO ILANLARll 

Semt! ft mahaDesl 

Molla Fenari 
Aksaray, Gureba Bilseytn ala 
Molla Güranl Nevbahar 
Molla Gürani Nevbahar 
Silivri.kapı harici Seyit Nlzam 
Edlrnekapı Avcılar 

Edirnekapı Avcılar 

Hobyar 
Karagümrük, Değirmen 
Karagflmrflk, DeflrıDelll 
Bahçekapıda dördüncü Vakıf hamil 

birinci katında 
Çakmakçılarda Sünbnlltı han arta 

Ankara 
PerteYnlyal ç.ı o•ıa 

XJZll Elma 
Fenai çepnesl 
Balıklı 

Avcı bey f"km.
Avcı bey·çıkmazı 

AF Et Kütüphined 

1'0.88 

8 , 
2111 

J 

• il 
S5 
21 

2 

' 

EY 25 00 
.; 16 00 
• \ . 00 
.; fi 00 
,,; • 00 
.. w meeeft anam 10 00 

• 5 00 
Mekt~ attmaa .dtıkkln 12 10 
DükkAn _ a tıJ 

Dükkb ~ 00 
; 

~-
kısmı üst katında. 8 • Oda _ _ _ S 00 
Yukarıda yazılı emlak teslimi tarfil.tnden 939 sene st mayıs nihayetine kadar k1raya ~rllmelt ilzere açık 

arttırmaya çıkarılmıştır. İstekliler 20. K. evvel 938 sah günü saat on beşe kadar Çemberlitaşta İstanbul 
Vakıflar Başmüdürlüğünde Vakıf Akarlar kalemine gelmeleri. (8948) 
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Çocuklarınızın terkibi meçhul gıdalarla midelerini bozarsınız, Alla hın · yarattığı hububatın özlerinden yapılmış 

L A . E 
ÇOCUKLARINIZI BUYOT UNUZ 

Vitamin 

alori 

Gıda 

Kuvvet 

Sıhhat 

Neşe 

. -. ------------.--------~·----~AAJUll 

Pirinç 
Yulaf 

O 
.... 

zu 

" 
Mercimek ,, 
Çavdar 
irmik 
Buğday 

Nişasta 

Patates 
Arpa 
Türlü 
Mısır 

Bezelye 
Badem 
Fıstık 

" 
,, 
n 

" 
" ,, 

" 
" 
" 
" 
" 

Çocuklar HASAN Özlü Unlarına Bayıhyorlar. Çok lştahh Oluyorlar ve Severek Yiyorlar. Bütün Çocuk Doktorları Buna Şehadet Eder. 
Avrupada Daima Diplomalarla Musaddak Birinciliği Kazanmıştır. Bu Kadar Yüksek Evsafa alit< Tabii G~da Ancak 

H A S A N Ö Z L O Unlarıdır. 

G R 1 P - N E Z L E Ve Üşütmekten Husule Gelen 

Ve 

H AS TA L 1 K LA R D A hatırmıza gelecek 

iLK iSi M 

BAS · Dl S · ROMATiZMA 

Bütün Ağrıları Derhal Geçirir 
Eczanelerden 1 • 2 lik ambalailarını ısrarla arayınız. 

Taklitlerinden Sakınınız. .. 
Et ve sebzelerin iyice pişmemP.sinden, meyvalann - zel · · 

ve saf olmamasından hasıl ı 1 ded.ğ' . gu ce yıkanmamasından, içılen sulann temız 
u an so ucan ı ımız barsak kurtlan h 1 d B l . 

barsağın iç zanna yapışarak ve kan emerek . _ e~ muzır ayvan ar ır. un ar; ınce 
Yetişır ve urerler. Ekscrıyetle çocuklarda bulunur. 

Halsizlik, kansızlık, hazımsızlık karın ağrıları k · 1 • b 
h 1 b ı k b d .. . ' , arın •ıfme erı, urun, makat ka,ınmaıı, ia-

a , o ur u , Af onnıeıı, ıalya akınuı sar'aya be · · hail · , nzer sınır erı gece korkuları gör mede, işitmede bozukluk hep bu kurtların tesiridir. ' ' -

iSMET SOLUCAN BiSKüViTI 
bu kurtların en birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere emniyet ve iti dl ~1 . 

1 . ma a verı ır. Icr çocuk seve se. ve yer. Çocuklarınıza senede bırkaç defa ihtiyaten veriniz Aile doktoru d 
· nuza anışınız. 

DİKKAT: Kullandıktan yirmi dört saat 'onra solucanlar düsmezse ğ d 
1 

-
. . ... • . . . .. . ~ çocu unn:z o so ucan olmadıgı. 

na itimat cdınız.::>ıhhat Vekaletınırı resmı musaadesıni haizdir Tarzı istim 
1
. k 

1 
. . 

1 
d 

· a ı utu arın ıçınde yazı ı ır 
Kullanış tarzı: Bir bisküvit cizgl ile beş mlisavi kısma ayrılmıştır Bu" ··kı G k .k. 

- , • yu er: ece yatar en ı ı 
kutu bisküvit, çocuklar: 10-15 yaşına kadar bır kutu, 10 yaşından aşagv 

1 
roc ki h i . 

• •• • , • • ııı u ara er yaş çın gece 
vntarken bir çizgi bıskuvıt verıhr. • 

Fiatı her eczahanede 20 kuruştur. ( 1 S M E T ) ismine dikkat. 

1,; En rahat çelik somyelerile ftk, metin ve ucuzil 
1 

K A R y o LA L A R 1 :cö:te~::i 

,. Emsali arasında en güzel v~ 
1 

şık mobilyalar sataıı 

(Eski HAYDEN) Yeni 

1 3AKER mağazaları 
Ziyaret ediniz. SALON; YEMEK 
ve YATAK ODASI takımları 

zengin çeşitler fer yerden iyi 
şartlar ve ucuz fiatlarla 

bulursunuz . 

Güneşin altında 
Yeni bir şey olmadığı gibi ter

kibi ve tesiri meçhul hiç bir 

1 Güzellik Müstahzaratı 
da yoktur. PERTEV FABRİKASI 

ismi hakikatten uzak iddialarla değil 

1 

müstahznratımn inkar edilmiyen 1 

nefaseti ile bütün dünvava tasdik 
1 
ettirmiştir. 

Fatih Sulh 3 üncü Hukuk Ha
kimliğinden: Topkapı Bevıızıt Ağa 
mahallesi Knlnv('ı sokak "l numa
ralı hanene mukim iken 15- 11-
938 tarihinde vefat l'den Avşe Mu 
znfferin tarihi iliı.ndnn ~tihnren a
lacak ve borelularının blr av ve va
ris iddiasında bulunanların da üç 
ay içinde mahkememize müraca
atları aksi halde terekenin hRzine
yc devrolunac~ı ilan olunur. 

(1 :.>.745) 

H L. EZER 
Karyola ve madeni ef ya fabrikası salonlarındaki 

me§herinde görebilirsiniz. 
Sirkeci, Salknnsöğüt, Demirkapı caddesi No. 7 Tel. 2163;_ ______ .. RJ_cs _7 

------------------------·-----""" 

VÜCUT KIRGINl..JKLARI SİYATiK AGRII,ARi 
ROI\IATİZMALAR, KULUNÇLAR 

N BAŞ ÖBELKRILÜ AYRŞI lNCf~f 

Kaşeleri almakla bertaraf edilir. 
Lüzumunda günde 2 kafe alınabilir. 

N E O K O R 1 N mideyi bozmaz ve kalbi yormaz. 
Tek kaşe 6 kuru,, 6 lık ambalaj 30 kurut 

Her eczanede bulunur. 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü: Halil LGHi Dördünc:İİı 
Gazetecilik ve Neşriyat T. L. ş. baslldığı yer: 

TAN Matbaası 


