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TATARCIK Ü R K 
Ar Dergisinin FevkaIMe sayısı. çıktı. Kuşe kAğıt Qzerlne 

basılan bu sayıda şimdiye kadar hiç bir yerde çıkmamı:ii Ebe
di Şefe alt çok kıymetli hatıralar: 

Halide Edip'in en yeni romanı olan i'ATARCIK bugün çıkan 
YEDiGt.lN'de başladı. Bütün Türk münevverleri tarafından 
beklenen bu romanı siz de takip ediniz. Hakikl bir şaheser oku-

Flatr. 25 Kurafttır. 
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~eni Fransız Büyük YarımMilyonlukKiır 1 

Elçisi Dün Akşam h · .., · · 
A k ya Gitti Ma ut Ekrem .Konıgın 

n ar~ Daha Bazı Kı··rlı· işlere de Bay Massigli Diyor ki: "Türkiye - Fransa Dostluk 

Bağlarını Kuvvetlendirmek, Samimi Emelimizdir .. Girdiği Meydana Çıkıyor 
Yedi aydanberi Türkiye adli

yesini işgal eden tayyare kaçak
çılığı tahkikatı son safhasına gir. 
miş bulunuyor. Bu işte baş rolü 
alan Ekrem Köniğ de Türk :ıdli
yesinin huzuruna çıktıktan sonra 
hadisenin artakalan bütün sırları 
çözülecek ve hakikat bütün çıp· 
lakhğıyle ortaya çıkacaktır. 
T ahkikatm siklet merkeziAnka

ra birinci sorgu hakimliğindedir. 
Bu sorgu hakimliğinin gönderdi
ği direktif ve talimat dairesinde 
İstanbul Müddeiumumiliği ile İs
tanbul birinci sorgu hakimliği ve 
Gümrükler Başmüdürlijğü de ka
çakçılığın birer cephesini aydın
latacak tahkikat yapmışlardır. 
işlenen suçun ~aslı 

Adliye Bazı 
İfadeleri 

Tesbit Etti 

Hadisenin suçlularından Ha 
riciye Vekaleti Protokol Şefle

rinden Ruhi yedi ay evvel Anka
rada tevkif edilmittir. 

Ekrem Köniğin temasları 

Şimdi bu rezaletin Pariste 
Türkiyede geçen safhaları hak
kında öğrenebildiğimiz yeni ma
lumatı sıralıyoruz: 

Ekrem Köniğ, iki sene karlar 
evvel bu beynelmilel silah ka
çakçılığı te~kilatm~ girdiği sıra
da memleketimizin mühim bir 
te,kilatmdaki vazifesinden çıka
rılmıt bulunuyordu. Ekrem Kö
niğ, vazifesini kendi tahsi hırs
larını temine alet yaptığı için bu 
itinden kovulmuftu. itte bundan 
sonra Ekrem Köniği Pariste gö-

Aldığrmız malumata göre, ka- rüyoruz. Orada silah kaçakçılığı 

Katalonya 
Taarruzu 

Akim Kaldı 

Frankistler, 25 Bin 

Zayiat Verdiler 

r T· • 
F rankr> kuvvetlerinin 15 gün

d enberi işgal edebildikleri 
yerleri gösterir harita 

Londra, 9 (Hususi) - İspanya • 
dan gelen en son haberlere göre as
keri vaziyet şu merkezdedir: Cüm • 
huriyet kuvvetlerinin Estram:ıdora 

• 

F ranıız Büyük Elçisi, Sirkeci istasyonunda 

çakçıhk hadisesi pek yeni değı 1- Adliyece Ekrem König hakkındaki İ ile metgul olan gruplarla temas
dir. Bu beynelmilel tebeke 1937 malfınıatına müracaat edilen avukat lara geçmiş, birçok büyük silah 
yılı yazında ite batlamıt ve yedi Necip Hamada fabrikalarının mümessilliğini al~ 
ay evvelisine kadar iş.ine devam lerin mühürlerini taklit etmek mıya çalışmış, İngltereye, Belçi
etmiştir. suretile Amerika Birleşik Hüldl- kaya gitmiş ve nihayet Pol Jilon 

cephesinde yaptıkları mukabil taar
ruz kat'i tesirini göstermiş ve Kata· 
lonya üzerindeki tazyik sarih bir su• 
rette hafiflemiştir. Frankistlerin Ka 
talonya üzerinde faaliyette bulu
nan tayyareleri azalmış, bundan baş · 
ka Frankistler Cebelüttarıka bitişik 
şehirlerden cepheye yardımcı kuv
vetler göndermek mecburiyetinde 
kalmışlardır. 

F rankistler sıktftk vaz!yette 
Cümhuriyetçilerin Estramadorada 

Fuenteova Juna ve Cueneayı zapte
den kuvvetleri garbe doğru ileri bare
Jtetrerine devam ederek Badafoz .._-y_. 
Jetine girmiş ve birinci mevkiin yir
mi kilometre garbinde ve hlerenanm 
45 kilometre şarkındaki Granjayı zap 
tetmiştir. 

Fransanın yeni Ankara ~e~iri B. ~ene. Mas~ig~i dün sabah
ki ekspresle şehrimize gelmıştır. S~f~r, Sırkecı ı~tasyon!-1-nda 
Fransız konsolosu ve F ız bır__iok .kimse

' 'ken isini karşılayanlarla birlikte, Parko
telde yiyen B. Rene Massigli, dün akşamki ekspresle Ankaraya 
hareket etmiştir. 

Suçun Türk adliyesindeki vas- metlerine tayyare siparit etmek isminde bir Fransızla Türkiyeye 
fı; Milli Müdafaa ve Hariciye Ve ve bunları ecnebi bir devlete sat- dönmüştür. 
killerinin imz;Jarmı: ve b.Uc.daire-J.,uı...,.:ur _/Sonıı Sa 10 Sil. 3) 

ı Fransız sefiri hareketinden evvel, 

~'efret Uyandıran~r~~l~ sefarethan~inde, bir muhar ... ı rırımızı kabul etmış, ve ona şu beya 

Devlet Şurası 
Namzetleri 

Tesbit Edildi 
1 k 

natı vermiştir: 

Son Kaçakçı 1 .Türk-Fransız münasebetleri. --0-

Hadisesi 
Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

H arp sonu dünyası bey· 
nelmilel mahiyette üç 

yeni ve korkunç tetkili.tm doğ
ma.ama ,ahit oldu: 

1 - Casus teşkilatı, 
Z - Afyon, eroin ve kokain 

kaçakçılığı, 

3 - Silah kaçakçılığı. 
Bu üç teşkilat ta her memleke

te dal budak salmıştır. Her taraf
ta şebekeleri, şubeleri ve ajan
ları vardır. Ve milletler bu üç teş
kilatla mücadele için mukabil teş
kilat yapmağa mecbur olmuşlar

dır. 

Casus teşkilatına en çok kuvvet 
veren memleketler, Sovyet Rus
ya, Almanya, Italya, Fransa, In
giltere ve Japonya'dır. Fakat bil· 
hassa totaliter devletler, casusluk 
teşkilatına fazla ehemmiyet ver
mişlerdir. Hariç memleketlerde ya 
§lyan bütün totaliter devlet tebea
ları ve ticaret müesseseleri mer
keze bağlı birer ajan olarak çalış
maktadır. Onun için dünyanın her 
tarafı casuslarla dolmuştur. Ve 
her memleket bu casuslara karşı 
mukabil teşkilat yapmağa mecbur 
olmuştur. 

Beynelmilel ikinci mühim ve 
gizli teski1at, zehirli madde

ler kaçakçılığıdır. 

"-Türkiyeye, Fransa ile Türkiye
yi birbirine bağlayan ~ostluk rabıta
lannı kuvvetlendirmeğe hizmet et -
mek emeliyle gelmiş bulunuyorum. 

Fransız milletinin ve Fransız hü -
kumetinin en samimi emeli de bu -
dur. Ankarada, iki dost memleket a
rasında mevcut olan siyasi münase -
betleri olduğu kadar, iktısadi rabıta
ları da arttırmaya gayret edeceğim. 

Bu emellerin tahakkuk edememe 
si için, biç bir sebep tasavvur edemi
yorum. 

Türk hüki'ımetinin bu gayenin ta
hakkukuna çalışmamı kolaylaştıraca 
ğından emin bulunuyorum. 

Suriye hôdueleri karşısında 
F ransanın vaziyeti 

"- Suriye vaziyeti hakkında ne 

düşünüyorsunuz? . . 
"-Suriyeliler. taleplerınde bıraz a-

cele davranmış bulunuyorlar sanı -
(Arkası Sa. lO: Sü. 5 te) 

Mecliste 

Sec;im 
Çarşambaya 

Yapılacak 

Ankara, (Tan muhabirinden) 
Büyük Millet Meclisi adliye. dahili
ye ve teşkilatı esasiye encümenleri 
bugün heyeti umumiye içtimaından 
sonra müşterek bir toplantı yaparnk 
Şurayı Devlet reisliği ile daire re
islikleri ve azalıklarına gösterilecek 
namzetleri tesbit etmişlerdir. 

Reisliğe İsmail Hakkı Görelkli, 
Mitat Kalabalık, Saffet Tuncayı ve 
daire reisliklerine de Şemsettin Te
mizer, Nusret Doğruer ve Nuri Ka
yaalp namzet olarak seçilmiştir. 

Azalıklar için de seçilen ze1.1at şun 
!ardır: 

Talat Balkır, Memduh Özoran, 
Zihrri İnceoğlu, İhsan Atturel. Hak
kı Haydar Berksun, İsmail Hakkı Yü 
cel, İsmet Berkil, Naili Tezgören, Ra 

(Sonu Sa. 10 Sü. 5 teJ 

l, General Ali Fuat vel: 
'. Re/ et Partige Girdi 
1 Ankara 9 (Tan muhabi- rinden) - Maarif vekilljği 

rinden) - Müstakil me- ne tavin ~dilen Hasan Ali 

1 

buslardan gener~l Ali Fuat Y_~cel ve Iktı.sat vekili Hüs-. ı: 
ve general Refetın Halk oar nu Cakırdan acılan Parti 
tisine kavitleri ve Parti me Genvönkurul azalıklanna: Bu kaçakçılık, bire bin getiren 

karlı bir iş olduğu için beynelmi
busu olarak çalışmaları hu- Gen ~aşkurca Giresun me-

' susundaki müracaatleri Gen busu Ismail Sabuncu ve Or 
başkurca tasvio edilmiştir. du mebusu Hamdi Yalman 

! • w · seçilmişler ve bugün vazife 

i\ııkara 9 Tan muhabi .. !erine başlamışlardır. 

lel serseriler bu işe sarılmışlar, 
her tarafta 'beynelmilel teşk!lat 
vücude getirmişlerdir. Hatta bazı 
devletler el altından bu gizli ti
careti yapmaktan kendilerini ala
mamışlardır. Böyle olduğu için ~.e ı' ı: 
Milletler Cemiyeti tarafından vu- ı ~!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!i!!!!!!!!~ 

(Arkası Sa. 10: Sü. 2 de) J 

• 
lngiliz Nazırları 

Bugün Romaya 
Hareket Ediyorlar 

Bir Fransız Gazetesi, "Duçe, Chamberlain'e 
Hiçbir Şeyden Korkmadığım Anlatmak için 

Herhalde Bütün Cüretini Kullanacaktır .. Diyor 

UI 

,,. 
Son ita/yan taJ.epleri kar,uında Çibutide Fransa 

lehine yapılan nümayiş 

Londra, 9 (Hususi) - Başvekil Mister Chamberlain yarın 
(bugün) Lord Halifax ve maiyeti ile birlikte Romaya gitmek 
üzre "Altınok,, Paris ekspresile Londradan hareket edecektir. 
Bugün kabine başvekilin riyaseti altında toplanmış ve Roma
da konuşulacak meseleleri görüşmüştür. Bundan başka lngil
tcrenin japonyaya karşı alacağı vaziyetiln konuşuldui!u anlaşı-
lıyor. (Sonu: Sa. 10, Sü. 6 da) 

Cümhuriyet kuvvetleri bu cephe 
de, Penerroya mıntakasında Frankist 
lerin mevzileri etrafındaki çemberi 
darlaştırmış ve düşmanın ceohesıni ' 
her tarafta ateşinin tehdidi altına 

alarak muvasalayı kesmiştir. 
(Sonu Sa. 10. Sü.. 1 ele) 

Çek-Macar 
Çarpışması 

Y atıstı 
1 

--o-

Hudutta Bitaraf 

Mıntaka Kuruluyor 
Londra 9 (Hususi) - Orta Avru· 

padaki vaziyetE- dair laman en son 
1 haberlere göre Macarlar son hadise-

' 

lerd.e zarara uğrayan Macar tebeası 
için Cekoslovakyadan tazminat iste-

1 miştir Dünder.beri iki taraf hududı: 

1 

üzerinde yeni bir hadise vuku bulma 
mıştır İki tarafın hudut üzerinde bi 
taraf bir mıntaka tesisi için anlaştık-
ları haber verilmektedir. 

Hudut üzerinde vuku bulan taar 
ruzlar bihsinde iki taraf da birbirle
rini ithama ::ievam ediyor. Çeklere 
göre Macar tethişçileri ordu zabitle 
riyle birlikte faaliyete geçmişler ve 
son hadiselere sebebiyet vermişler -
dir. Prag hükumeti de tam bu iddia
nın aksini ilerı sürmekte ve hudut ü. 

1 zerinde tahşiiat yapmadiğını anlat • 
maktadır. Hafta sonu vuku bulan ha 
dise dolayisile iki tarafın da tedafüi 
tedbirler aldıkları anlaşılıyor. 

İki taraf &iman esirleri mübade
le edeceklerdir 

* Budapeşte 9 CA. A.) - 6 ikfncfka-
nun hudud hadisesinde maktu! düş
müş olan askerlerin cenaze merasimi 
dün öğleden sonra mutantan bir su -
rette icra edilmiştir. 



.. 
Serbut lilıirler : 

Maa~if Şuraımdan 

Beklediğimiz 

Yeni yılla berab2r büyük milli bir 
uvamwa Cİl'İfmİf buJunayo • 

ruz. Milli şef (ilk hedef köydür) işa
retini verdi. Ankara faaliyetini art • 
tırdı. 

Radyoda dertlerini söyliyen köy
lüleri iinledik. Re1lmlerde, kürsüde, 
köylü hatipleri, ve efendileri~·le yan 
yana oturan ft>hirlileri sördük. 

Meyit Yokuşu 
Nakil Vasıtaları 
İçin Kapanıyor 

Şehir Mütehassısı 
M. Prost 

Parise Gitti 
-0--

Öğretmenlerin 
Kıdem Zamları 

S - Öğretmenlerin 
zaml(lrı ve mesken be/Ü ,,a 

her "iltiyetu 1'erildiği 1ıaır. 
Nisanda Dönerek yeni Bur«Ula "erilmigor. B 

Bu hareketler hepimizi sevindir-
di. Çünkü: Bizim en bü:t iik derdimi • 
ze el konulmu bulunu;tor. çünkü 
köylü memleketin kalbidir, ve )Ur • 

Karaköye Bankalar 
Caddesinden lr.!lecek 

Defterdarlık tahakkuk 
Ve Tahsil T eşkilitı için 

Binalar Yaptırıyor Planlar yapacak aebebi ne olsa gerektir. 
Defterdarlık, vilayet dahilin - fia Vekaletlerine ıönderilmif _ C - Bu mahalli bütçelere baJh 

Şişhane yokuşundan Bankalar deki maliye tahakkuk ve tahsil tir. Fatih mal miidürliiğü için Şehir mütehusısı Prost nbanda dır. Bütün ilk tedrisat muallimleri" 
caddesine donen köşe başının darlığı te .. lrilitını daha raıyonel bir c... tekrar gelmek üzere Parise gitmiş • şamil kıdem zammı hakkındaki P' 

,_ ıı- Fatihte Kıztatmda modern ve ~ 
yuzünden cıkan bir ~ok kazalardan kilde ,.aı•.,brmak İ"ln •-ı..;ıatta tir. Prost döndükten sonra imar pli- nun da bu imkan ve müsaad~ dun nabzı onunla atar. 

On beş senedenberi bajnnı, kol
larını açmış tUkenmez bir sabırsızlık 
la biıi bekleyen köylü> e karşı cüm
huriyet hli'kfımetİ iki mühim un qru 

'S ~ 'S -..-- banka taksimatlı bir bina yap -
sonra, burada seyrüseferi daha mun- bazı 7enilikler 1apmağa karar nanın henüz ikmal edilmeyen Boğa- bağlıdır. 

t&nlac.aktır. Bu bbaaaın alt kat- '"' tazam bir tekle sokmak için, bir kı - ~ermiştir. Bu yenilikler arasın • ziçl, usküdar ve Kadıköy semtleri - e 
ak ·ı ı M · k larının, F&tih ve Beyazıt tahak- f 1A 1 ,_.,._ sım n ı vasıta arının eyıt yo u- da olmak üzere defterdarlık, tah ne a t P an arJ hazırlayacaktır. S _ Lisenin ikinci aını/,,,. 

şundan geçirilrr.eleri duştlnlmüıtü. sil ve tahakkuk teşkilatı için bi kuk ve taluil ıuhelerine, üt ka Prost, İstnnbulda kaldığı son BÖzliUüz geçen bir tal~be öf 
Yapılan tetkikat neticesinde bu rer yeni bina da yaptırmakta • tın ela Fatih mal müdürlüğiine dört ay zarfında Gazi koprüsünün i-nu faaliyete geçirdi. 

· DUAiardan Ziraat Vekaletinin fa. 
aliyetini geçen haf ta içinde ıördük. 
Biz dalla fazl:ı bizi alikadar eden ve 
Toplanacağını duydufumuz Maarif 
Şürasından bahsetmek istiyoruz. 

tedbirin muvafık dtipniyeceği göriil- dır Şimdiye kadar Honpaşa, tahsis edilmesi diişünülmekıe - ki başındaki meydanlarla bu mey _ retmen okulunun hangi aı1' 
miıştür. Gazi köprüsü açıldıktan son Samatya ve Kadıköy tahsil ve dir. danlardan ,ehrin ortasına dojru u- fına W paralı W paraaız ollf 
ra esasen vaziyet düzelecegi için, tahakkuk tubeleri)'le bura mal Beyoilu malmüdürlüğü için zanacak ana caddelere ait plinın ta- rak 1UUlll lffrebUl.r? partJI". 
muvakkat bir tedbir mahiyetjnde o- müdürlüklerine mahsus olmak kUJ'ulacak bina üzerinde henüz dili, Eminonü ve Karaköy meydan • okııraa mecburi lüzmetl 
lan bu düşunce doğurması ihtimali üzere birer modern bina yaph. etüdler yapılmakla beraber bu lannın tanzim ve ıslahı, Taksim mey mıdır? 
olan mahzurlardan dolayı kabul edil- ran defterdarlık, Beyoğlu ve Fa binanın Şişhane karakolunda, danının büyütiılmesi ve bir de Be • C _ Öjretm k 1 ~ Maarif toplantısı, ıüpheıizdir ki 

ltir takım psikolojik ve pedagojik 
meseleler arzedecektir. Biz burada 
sadeee kendi J:Örilf ve dileklerimiz • 
den bahsetmek istiyoruz. Biz, dünya. 
"I• ağız açtıran, eskiyi kamilen yı • 
kan, sağlam, dinç, şuurlu ve bütün 
benliğine sahip bir varlık yaratan in. 
Jul61nn sahipleriyiz. Hiç ilphe!iizki 
böyle bir inkılaba ıahlp olan cemi~ e 
tin terbiye şistemi de ancak ve ancak 
)'İne bu inkılabın öz ruhundan doğan 

memiştir. Kopriı acılıncaya kadar ve tih şubeleri için de birer btna yap vaktiyle Lünapark ittihaz edil • fiktqta Barbaros türbesinin civa • ınıf en ° hariu ununlarak ~ · kl · ı ına parasız ve ne o IVo 
saıti na iye şımdiki yolu takip ede- tıracaktır. Bunlardan Fatih mal miş bulunan sahada ~ apılması nnda yapılacak park itleriyle ujrq rebilir. Bunun ı in mecburi hı.zıoel 
cektir. Fakat kaza ihtimallerini azalt müdürlüifl ifiD yapılacak bina- takarriir etmiştir. Binanın pro • mıf ve bunların ta&UAt pllnlannı ha kt ç 
mak ve yokuşun yiıkünü hafifletmek ya alt proje ikmal edilerek tas- jtii henüz bitmediği için kaç ka~ zırlamı§tır. Bu plinlann tatbikatı ik yo ur. • 
için yokuşun başındaki kontrol kuv- dik edllm41k Uzere Maliye ve Na olacağı dil belli değildir. mal edilincey,. kadar Prost Part.te S _ Sabtılıkgln a11-- tJol' 
vetlendirilecektir. l!!J•••Bili!!!!!!•B•llllf!iii!i!llili~~~iiiiii!iiiii!ii!i!iiii!!l!i!!iii!~İii!İ!!iiiiiiiiiiiiiİİİıııiiiii!i!!iiı!!iiiimiiıiial j kalacaktır. Ancak bu müddet zarfın- _ •• .,_""' btJlr 

----oı--- da, Proıt tarafından İstanbul bele • mallan once gok 111JzliM 
diyesine takdim edilmif bulunan De- tığınız zaman ftlTk taralıntl* 

Şarki Erdiin Baıvekili 
Bu Akıam Gidiyor 

bir terbiye sistemidir. Bu sistem, Şarki Erdün ba~ekili Tevfik pa
(Kemnlizm) in prensiplerinden baş • şa, bu akşamki ekspresle Londraya 
ka ne olabilir? Her t~rbiyecinin, her harek 0 t edecektir. 

BELEDiYEDE: 

Eminönü Meydanı 
için Dördüncü 

Prole 

POLJSTE: 

Kunduracı Bıçağı ile 
Arkadaılarını 

Yaraladı inkılapçının, terbiye) e muhtaç bir Başvekil, dün, Perapalas otelin -
mevzua yapacafı şuurlu müdahale • de kendisini ziyaret eden muharriri
nin esası bu detn midir? mizin muhtelif suallerine şu cevap -

Eminönü meydanının iltimlAk ve Tophanede Mescit sokağında Ha-

Bugünün ınUşterek jnıan ve he • ları vermiştir: 
yecanından doian ve tam manasiyle •:,._ Filistin konferansında ha.zır 

tanzimine alt pllnlardan dördilncüsü, fızın kahvesinin üstündeki odada ya 
meydanın en son tekıfiıe aittir. Bele- tan İbrahim ile oc!a arkadaşları Ke -

mal ve Ropen arasında dün sarhoş -
luk yüzünden bir kavga çıkmıştır. bul k - Lo d ·d· diye imar bürosu meydanın şekli hak 

Kemalizmi yaşatan bir terbiye siste- unma uzere n raya gı ıyo -
mi lle, yarının kudretli. kuvvetli, mil rum. Londrada bu ay sonunda top - kında bir maket hazırlamaktadır. Bu 
U ıuur ve iilkülü nesillerini yetiştire lanacak olan bu konferansta, mem - makete göre meydanın tanziminden 
ceiiz. Ve ancak bö)le bir terbi)e ile leketimin tezini müdafaa edeceğim. sonra Yenicamiin ön tarafı kemer -
köy kalkınmasını tamamlayacak, yur Memleketim bir arap memleketidir. den M .. .. ' .. Bu itibarla, tazimin araphk menfa_ ısırçarşısının onune ve camıın 
du saadete ula~tıracak olan inkılApçı etlerine uypn olacaltnda şüphe yok arkasından ıeçecek olan caddeye ka 
ıençlik ~tiştirilebllir. BugilnJdl köy d d tur. ar evam eden kısım merdivenli <>-
kalkınmasından öğretmenin ne dere ı k 

Konferans bıtmeden evvel bu aca tır. 
ee müessir rolu olduğunu senelerden 
beri köylerde çalı an , e dolaşan bir mevzuda söylenecek fazla sözüm y_ok Merdiven döşenecek olan bu kı.-
iiretmen sıfatiyle söylemek iste _ tur. Çünkü orada açılacak ınunaka- ma şimdilık tahta kaplanmaktaaır. 

. şaların ne netice verecegini kestir - Camiin arkasından dolaşacak ve nm. 
İnkılibın biricik yayıcısı olan öğ- mek mümkün değildir. vesaiti nakliyeye tahsis edilecek olan 

retmen; köy kalkınmasında kendlsia Suriye meselesi her zamanki gi - caddenin de bugünlerde tanzimine 
den beklenen \lazifede henüz muvaf. bl karanlık, ve tehlikeli. Fransanın ba ı akt 

S · ed k. · 1 1 __ __. •- n.. ş anac ır 

f k 1 d ğ.ldi urıy e ı sıyaset , maa ""8C.r. .. ı- . 
a o muş e ı r. b l b"l . ·ıd· M A T /ı • L-L • ·ı plA 

Ç k
. öx... k"' .

1
.. .. k d. rar u a ı mış değı ır. esela ben a aun uwı~uıne aı an 

(in U: 6 &etmcn ne o~ uyu en ı- 19 6 d b . S . . _ f . 
i d d k

.. 
1
.. 3 an erı urıyeyı uç de a zıya-

ne nan ınmş ve ne e oy u~ e ısın- . . . . . 
t Ç.. kil öıı... t k" 1 .. d ret ettım. Bırmci zıyaretımde, Suri -

mı9 ır. un : 6 &e men ov u e -
lUJdir Kö' den kö lUd · 1 yeyi sakin bulmadım. O sırada millt· 
5 • , ,, , y en an amaz, . 

1 
k . . . . . 

Taksim bahçesinin tanzim ve tev 
süne dair hazırlanan plln üzerinde 
bazı tadilit yapılını§tır. 

k .. , .. der·ıldlğ. d il t k. yetçıler, mem e etlennın ıdaresını, oye gon ın en m ş e ı ve 
Üt l d . H tt• b t .. .. U ele alabilmek içın mucadele halın -m eess r ır. a a u eessurun 

k .. 1.. .. 1 kt k. deydiler. oy uye so;t eme en çe ınmez. Do-
la · · ı 'L,·· ı·· ··a ·· ·· d '--li İkinci ziyaretimde mllltyetçller ik 

yısıy e &oy unu ~uzun e U'C ren . 
-"-t h-ı ı- ·ı · d ö tıdarı ele almışlardı. Fakat ortalık ....... e ~· çu.ıı erı e g remez. 

B · · d. k. k'" d h 1A k 1 ğı buna rağmen şukun bulabilmiş değil unun ıçın ır ı oy e a a ı ı . . 
d ğ. k. h .. .. ..• dı. M.?mleket dahılinde, politika en -e ışen es ı ocanın sozu g~er, og-
-t • 1 i bi d d trikaları devam etmekteydi. Nihayet .. .., men onun ıç n resm r a am ır. . .. . . 
Bu Uzde kö ili h. 11 . • . uçuncu defasında da vazıyette hır 

Y n y şe ır ~ e ıtımat et- d 1 .. klik .. edi F i 
mez, ve inanmaz. e ışı gorem m ranıız s ya -

Halbuki, biz inkılabın nurlu ua- seti, Suriyelileri tatmin edecek bir il 
1annı köylere götilrmek ve onları tikamet alabilmif değildi. 

Bizim memleketimiz, her zaman
nurlandırmak için her eyden evvel 
köylünün itimadını kazanmalıyız. ki gibi, ıük(ln içindedir. Ticaret ha-

İnkıüp köyü, eskinin cer hocası- yatı, gun geçtikçe inkitaf etmekte -
nı bekleyen köy değildir, netekim dir. Memleketim o kadar sakindir ki, 

Çek - Alman hidileıi, harp korkusu 
köylü de kabıt, sırtından geçinen bir 
adam değildir. ile bütün dünyayı titrettlji sıralar _ 

KöylU kafa ı il1killü şehirlileri da bile, biz, hiç bir endi19Yle rahat-
L kil K 1 sız olmadık.,, ue yor. öy il, yediği yemekler • ----o---
d en yiy~cek, oturduğu hasıra maro- DENiZ VE LIM.c\ı'fDA: 
ken koltuğa oturur gibi oturacak, şe· 
hlrli 'UsU takınmayacak, olduğu gibi 
görilnecek, eli meşa1eli inkılap adam
lannı, her zaman bekliyor. 

KöyJUyU şehirliye mndıracak o • 
larlar da: Kemalizmin öz ruhundan 
•oğan kudretli bir terbiye sistemiyle 
7etiştlrilmfş UlkUIU gençlerdir. 

Deniz Ticaret Talebesi 

Stal Görecek 
Deniz Ticaret mektebi talebesinin 

deniz üstü stajlanna ehemmiyet ve -
rilmeai kararlaftırılmııtır. Bu rnak • 
sadı temin için evvelce lağvedtlmlt 

olan Balıkçılık Enstitusunun Deniz 
Tlcarei mektebine verilen "Balık,. 
gemisınden istifade edilecektir. 

Planın tadilatlı şekline göre hah-

çenin bir tarafında bir de hela yapb· 

rılacak ve bahçeye yeniden ağaçlar 
dikilecektir. Halk gündüzleri, balı -
çeye antresiz eirecektir. 

Antre, yalnız geceleri, bahçenin 
bar kısmı için alınacaktır. 

* Eski Hariciye konağı ile Dahi
liye Nezaretine ait binalann esaslı 

surette tamiri takarrür etmiftir. 
Tamirat müteahhide ihale edil -

mi§ ve dün baılanmıftır. 

Şüphemiz yok ki terbiye sistemi
miz milleti saadete ulaştıracak kud
Tet ve kabill:t ettedir. Toplanacak o • 
1an maarif şörasından dileğimiz de; 
hu sistemin nıu\ af fakı) etine enıel 

olan "idarei maslahat., cılığın, ta kö
künden ,.,kılmasıdır. 

Ôğretmen: Nuri Berköz 

Gemide bazı tadilat yapıldıktan 

sonra mektep talim gemisi haline ge 
tirılecektir. 

Maarif Müdürü 
Ankaraya Gitti 

Tıtlebe bu gemi ile ilkbaharda 
memleket kıyılannda bir turneye çı
kacaktır 

Kurtarılan Vapw-lar 
Geliyorlar 

Bunlardan İbrahim eline geçirdi
ği bir kunduracı bıçağı ile Kemal ve 
Ropeni vücutlerinin muhtelif yerle -
rinden yaralamıştır. Suçlu yakalan
mış ve adliyeve teslim edilmiştir. 

Yedi Kiti Birbirlerini 
Yurdular 

Kurtuluşta oturan Hiristo, Mi -
'L. - 1 .. " .. 

ve Satiri adlı yedi kişi arasında, bir 
münakaşa yüzünden bir kavga çık -
mıştır. Bunların yedisi de birbirleri
ni dövmüşler Hiristo Alekoyu cakı i
le bacağından yaralamıştır. 

Kardeılni Bıçakla 
Yaraladı 

Asmaaltında oturan Mustafa ile 
kardeşi Osma•ı arasında para yüzün
den bir kavga cıkmış ve Mustafa Os
manı bıçakla başından yaralamı tır. 

Mustafa yakalanmıştır. 

Vesaiti Nakliye Kazaları 
Doktor Mahmut Atanın idaresin 

deki 748 numaralı hususi otomobil 
Kanlıca caddet.inden geçerken Kaba
taş lisesi talebesinden Feridin moto
sikleti ile çarpışmış ve her ikisi de 
hasar~ uğramıştır, Ferıt elinden ya
ralanmıştır. 

Kaynar Su ile Haılandı 
Buyiıkderede Çayırba§lnda ~ 

•inatör, Jober henüz plim çizilme • ufuktan ta~n kırk detr 
miş sahalann resimlerini yapacak - ee glJbeldlkte gayet pa,.ıJ 
tır. Bundan bqka belediye imar he- bir gıldız görüraünllz. Bu ,,S-
yeti da bir taraftan, tafıilit plb) ha dız altfamdan aabaluı luıtltlf 
zırlanmıf olan yerlere aft plAnl tat- ar~ IS-ünün .f-L --'~ 
bik ederken dijer taraftan da henüz 11 ~ llru en IHD"&UA ,,,,,_ 
hazırlanmamıı yerler üzerinde etüt- %1 olarak parıldar. Bu gıUd 
ler yapacak ve Prosta malzeme ha. lıangı.üllr? 
zırlayacaklardır. C - Tarif ettllbıiz yr)dız &11" 

tlkmekteplerln 
Yüzüncü Ylldönjimü 
Bazı ilk mektep muallimleri Ma

arif idaresine müracaatle ilk tahsl • 
lirı, yüzüncü yıldönümü münuebeti
le bir sergi kurulmasını temenni et -
mişlerdir. Maarü idaresi bu temen • 
niyi Veltalete bildirmlftir. Serginbi 
açılıp __ asıIJ!l.'!ffi~l .•. .P..!~kında henüs 

lstlmlak Kanununun 
Tadili Hakkındaki Layiha 

lstimlik kanununda yapılması is
tenilen tadilatlı ait olmak üzere be
lediyece bir layiha hazırlanmıştır. 

Mevcut kanunun ihdas ettiği güçlük
leri ortadan .kaldıran tadilltlı fekll 
dün vali ve belediye reisi Lütfi Kır
dara verilmiştir. 

ran Sara ismınde bir kadın, misafir 
olarak gittiği komşu Ahmedin evin· 
de ısl'lırken sobanın üzerindeki içi 
kaynar su doıu tencere üzerine dö -
külmüf ve göğsü yanmııtır. * Ehliyetnamesiz otomobil ida
re eden Yako Kohen isminde bir p· 
hıs 925 numaralı otomobili ile Maç -
kadan geçerken 10 yaıında Müzey -
yene carparaı~ bacağından yarala -
mıştır. 

• 

mahreklni takip ettiğine, ve o mab
rek üzerinde bulunan belli bqlı bilfl 
lerln birine aiı olmadıjuıa nazaraıt 
günef ıiltemine mensup bir seyyatr 
dtr. Eğer onu gördüğünüz mevsiJO 
yaz olsaydı; yıldızın büyük kö~ 
bilrcüne alt Sirius olmasından şiip " 
he edilebilirdi. Çünkü güneş siste " 
mine mensup seyyareler haric, Siriul 
sabi telerin en parlağıdır. 

Nazarı c:!Matinizi celbeden yıl .. 
..._ Z~ • Venm) olddU Ilı&&" 

nup illerinde S'Ok parlakt\t. 'Ay..,, 
cede elinizi tutarsanız, ve o yı 
ışığı, elinize golge saldınrsa bilintJ 
ki Zuhredir. Çünkü göklerin gölgt 
saldırıın ecramı yalnız 1- güneş, 2-
ay ve 3 - Zuhredir. 

* ,'J - TIJrklgeden Surlvell' 
kitap, mecmua ve e1113ali n4 
riyalı getirtmek l(ln ne gap
malı 1 

C - Bulundutunuz şehrin kitaP
çılanna müncaat ediniz. Qnlardl 
bura ldtapçrlarile alikalan varda· 
Stze istediğiniz eeerlerl getlrtebilit-

ler 

• s - Maarife ait olan Su/. ,. 
tanaluMtteld terzi. okulunUll 
kayit ve kabul ıartları nedir f. 
C - Bu okul dikiş ve biçki tube 

)erinden mürekkeptir. Dikiş ıubesin• 
girebilmek içJn 12 - 16 yaş arasın~ 
bulunmak ve ilk mektep mezunu ol
mak ~rttır. Biçki şubesine girebil .. 
mek ıçin de aynca dikiş şubestnitl 
diplomasını haiz olmak lAzundır. 

TAKViM ve HAVA 

1 O lklnclka11un 
S A L 1 

1939 

1 lnel ay Gün· Sl Kasım: 84 
Arabi 13&7 Rumi: 18!.U 
Zilkade: 19 BlnnclkAnun 2R 
Gilnee: 7,26 - Öile: 12.21 
lkındı· 14.46 - Akp : 1'1,68 
Yatsı: 18.3~ - 1msAk• ~ 19 

Yurtta Hava Vaziyeti 
Ye ilki:ly Meteoroloji istasyonundan alı

nan malllmata ıöre, yurtta hava Karadr 
nlz kıyılannda ve Doğu Anadoluda k• .. 
palı ve yer yer yajışh. Kocaeli lle orta 
Anadoluda kapalı. diğer bölgelerde umu
miyetle bulutlu geçmiş, rüzgArlar Ege ve 
Cenubi Anadoluda Şimali, Trakya -te 
Koeaellnde Gubt. dlJer Mlcelerde umu
ınlyetle Cenubi tatikametten. Karadentıı 
Marmara ve Eıe denizinde kuvvetli. 00-
lu Anadoluda hafif olarak, diler b61ıe
lerdı= orta kuvvette esmiştir. 

Dün tstanbulda hava kapalı eçm 

Maarif mudu;-u Tevfik Kut dun ak
şamki trenle Ankaraya gitmiştir. 

Tevfik Kut Ankarada ecnebi ve az -
lık mekteplerine ait bazı meselelerle 
son günlerde mekteplerde vukubu -
lan mıinhal muallimlikler etrafında 

Vekaletle temaı edecektir. 

Ereğli limanında karaya oturan ve 
Gemi Kurtarma şirketince yüzdürü
len Tan vapuru dün limanımıza gel
miştir. Vapur havuıa alınarak tamir 
edilecektir. 

Bava, birlaç ,Unclllr phrimlzde yine iyi ötmeie ba9lacb. DUn, gllneş bir aralık kendini ıöstercll. Bir 
çok ~ıner, bu arık havadan istifade hnkinını buldular. Yukankl resimde, Takılmde coculdarlle beraber 
gezinen aileleri görüyoruz. 

rUzclr aakln kalmıştır Saat 14 te h 
tazyiki '783.0 milimetre ldı. Sühunet 
)1lkaek '707 ve en du ük S,3 ı t t ol .. 
,.,.lt kavdf'd 1 i tır. 
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Chamberlain'in 
Seyahati 
}' QZ<tn ômer Rıza DOGRU L 
J ngiıtere Baş~ekili Mister Chaın-

tü berlain ile Lord Halifax, bu-
l! ., • ~ 

''e)( . arıse ugrıyarak Fransa Baş· 
IUk ılı \•e Har!ciye Nazırı ile göriiş
n len sonra yollanna de,·am ederek 
ııııtta . 
lerıe Ya gıdecekler ve orada tezahür-

( karşılanacaklardır. 
ııg·ı· lığ ı ız devlet adamlannm Parise 

k tıyarak Fran,.sa devlet adamlarile 

1~11ttşrnalan iki memleket arasında 

Suriye Şehirlerinde 
Dün de Birçok 

Nümayişler Y aplldı 
Beş Bin Tal ebe 

Dolaşarak Büyük 

Dün Şam Sokaklarmda 

Tezahüratta Bulundular '-ııt iti mesai siyasetinin devamını 
~battığı gibi lngilizlerin Fransa he· 
le lrıa fedakarlıklarda bulunmak ü- Beyrut. 9 (Hususi) - Yeni Suriye fevkalade komiserinin 
il te Rornaya gitmediklerini anlatır. beyanatında "Surye, Fransız imparatorluğunun bir parçasıdır,, 
Ll 111111nıa beraber Ingiliz devlet adam tarzında söz söylediği Suriyede şayi olmuş Nasyonalistler bu 
it tının Romaya da gitmeleri, lngil- yüzden tezahürler yapmışlardır. 
h·~e He Italya arasında da dostluğun ,,ııki.irn sürdüğüne bilr delil sayılır. - ---- - 1 Halepten bildirildiğine göre, Fran 
toıt - - - -- - • sa· Suriye istiklal muahedenamesi. 
'·· sa bu ziyaret vukubulmaz~J. B L• • f ı ·•ııst t nin feshi ihtimaline karşı protesto et 
ı. er Chaınberlain ile Lord Bali- 1 V 1 n O 
41).:' • . . mek ~zere üç bin nümayişçi şehrin 
tıJ ın Romayı ziyaretleri kararlaştı- \ I 1 ana. c.addelerim dolaşmışlar ve dilek-
1> lllasından sonra Italyada "Tunus, v d 1 " 1 o a a erını muhafıza arzetmek üzere sara-
.... Otsika, Nis,, nümayişleri vukubul· a rs v 
··•ttş Fr j r ya.git.mi.şlerdir. Bir ~ok nutuklar irat 
~ • ansa da bu nümayişlere ınu-

Çin Kıtaları 
Yeni Zafer 
Kazandılar 

Bütün Çin Generalleri 

Sadakat Yemini Ettiler 
Hongkong, 9 {A.A.) - Çin ajan

sı bildiriyor: 

Seri bir çevirme hareketi yapan 
Çin kıtaatı bugün Tsen-Çeng şehrini 
muhasara etmişlerdir. Sabahleyin 
saat 10 da düşmanın hezimeti kat'i 

bir şekil almış ve düşman arkasında 
500 ölü, birçok mühimmat terketmiş 
tir. 12 tank tahrip edilmiş ve iki Ja
pon zabiti esir alınmıştır. 

Ta-bi-Şan bölgesinde mühim Stra 
tejik nokta olan Yişanın zaptındanbe 
ri Çin kıtaatı cenuba doğru devam
lı hir muvaffakiyetle ilerlemektedir
ler. 

.JCi.EK 
Bir Rüya! 

Yazan: B. FELEK 

S af derun, rüyaya, hülyaya, ka
dere, kısmete, dünyaya, ahre

te, hülasa bugün batıni ilimler adııu 
alan manevi şeylere inanır bir dos· 
tumun dün z:yaretiyle zevk buldum. 

Bir babayani, fakat hoş görüşür 

adamdır. Eski bahisleri ve kendine 
göre muhakeme ettiği yeni hadise-> 
leri onun ağzından dinlemek bir 

çeşmi bülbül kadehten nardenk i~ 
meye benzerdi. Görüştük. Ben onun 
ağır ağır anlatışına bayılırım. 

Bana bir hayli eski vakalar, bugü
nün hadiselerine benzer hadiseler an· 
!attıktan sonra dedi ki: • 

- Hayırdır inşallah! Dün gece bir 
rüya gördüm. Rüyanın sabaha karşı 
görüleni ınide ve hazım tesirinden 
azade olduğu için tabire müsait ve 
hakikid:r. 

Bilmem sen riiyaya inanır mısın? 
Ben bir çok vakalarla rüyanın haki
katle münasebetlerini müşahede et· 

tiğim için ona inanmm. Hatta Fran
sız muharrir ve heyetşinası Kaınil 
Flamaryon'un l'inconnu ,yani (Meç• 

f llhele ederek Italya lehinde hic bir 1 1 edılmıştır. Nasyonalıst mebuslardan 
~dakarlıkta bulunmak f:krind~ ol· Ka m ıyo r 1 Nazım bey Kudsi, fı~~asının protesto 
h adığını göstermiştir. Mister Chaın- makamında olmak uzere pazartesi ~ 
"t!tJ.ain'nin Romaya gitmeden evvel 1 akşamına kadar şehrin kapalı kalma ' 

Generallerin sadakat yemini 
Londra, 9 (Hususi) • - Çinden ge

len haberlere göre Çini müdafaa e
den 35 kumandan bugün Çang-Kay

Şeke sadakatlerini bildirmişler ve so 
nuna kadar memleketi müdafaa ede
ceklerini anlatarak Japonya ile sulh 

lehinde bulunan Vang'ın büfü,1 me -
muriyetlerinden azlini memnuniyet
le karşıladıklarını söylemişlerdir. 

hul) ismi altında üç yüz küsur rüya· 
nın vakayie nasıl uygun düştüğünü 
gösteren bir de kitabını gördiim. O. 
kumadınsa tavsiye ederim. Neyse 
gördüğüm. rüyayı anlatayım: 

rar ~ Varşova 9 (A. A.) - Matbua- , sını temdı"de karar verm· ld -
.. ıse ugraması, Fransanın bu ılii-. - .. ış o ugunu 

Ştın tın haber aldıgına gore .14 son • beyan etmı'ştı'r. Bu nu··mayı"şın· Fran-
" cesine iştirak ettiğini ifade eder. ! 
v h ld Ch 1 kanunda Milletler. Ce. mıyeti kon 1 sanın yeni ali komiserı· B Gabrı·e1 
1, a e amberlain'n:n Roma mü- t ak d 
41ttat da seyinin içtimaına ış ır e ecek Paux aleyhın· .. t ih. 1 d ~ 

ı sırasın Italya • Fransa mli· . . ~. . . e mu evecc o ma ıgı. 
~llsebetlerini ıslah yolunda vulntbıt· olan Sovyetle:. bırlıgı harıcıye- 1 bütün halkın Suriye istiklalinin ta • 
aeak teşebbüsleri vaziyeti, son nü- komiseri Litvınof, Va~şovada.n ı hakkuk sahasına isal edi1mesi husu-
tııa~·· 1 d ık· h li . d t geçerken tevak*kuf etmıyecektır. sunda mu··ttehı't hareketı"nı· ı·sbata ma-

.rış er en evve ı a ne ıa e e • 
llı1 eğe müteveccih olacaktır. Italyan· 

9 
(A A) G 1 tuf bulunduğu anla~ılmışttr. 

ilt "T b"i d"l kl •. Varşova . . . - azeta 1 y . .. . l 
1 ' a ı ı e er,, vasfiyle andı.;- P.:>lska, aldığı yarı resmi bir ha- ı enı numayış er oluyor 

1~l'ı Tunus, Nis, Kors:'ka nümayişle- bere müsteniden Von Ribben _ Bey~ut 9. (A. A.) ~ ~uriyenin bas 
l~ne devam ederlerse, bu teşebbüs a- / trop'un gelecek mart veya nisan ı lıca şehırlermde gergınlık zail olmuş 
11ll kalacak, o zaman iki tarafın mü t ş tı da Varşovayı ziyaret edeceg~ini 1 ur. am. Halep ve Humus çarşıları 
.llsebetleri yeni bir safhaya girecek· 1 t M af.h ı b ·· · tı.-. \ bildirmektedir. açı mış ır. am ı ta e e. numayış 
1\f• 1 Bu gazete, bu ziyaretin ikinci yapmakta berdevamdır. Beş bin tale 

k ıster Chamberlain'nin Romad~ k. u d 
1 

~ be bu sabah Sam sokaklarını dolaşa 

1 
°nuşacağı ve halledeceği ısrarla sö~· anun n sonun a yapı acagının k 1 ı d 

1 

u· ed.lm. ld - h t 
1 

ra tezahüratta bu unmuş ar 1r. 
~llen bir mesele, ispanya meselesi- an 1 ış o ugunu a ırat -

r. maktadır. / 
Ingilterenin ispanyadaki hedefi Siyasi mahfeller, bu ziyare - 1 Almanyada Terey~ğı 

Sıkıntısı Çekiliyor 

Prens Paul 

Bükreş, 9 (A. A.) - Cumartesi 
günü Arad bolgesinre bir av partisi
ne iştirak etmiş olan kıral Karol dün 
kız kardeşi eski Yunan kraliçesi Eli
zabet'in · malikanesi olan Banlok da 
Yugoslav naibi prens Paula mülaki ol 
muştur. Bugün öğle vakti kral ve 
prens henüz Banlokta bulunuyorlar
dL Görüşmeler hakkında henüz hiç 
bir şey neşredilmemiştir. 

Tarih Kurumu Reisi, 

Alman . Arkeoloii 

Enstitüsüne Seçildi 
Ankara 9 ( A. A. l - Türk Tarih 

Hong Kongda bulunan Vang Çi
nin Amerika, Fransa ve İngiltereden 
yardım görmeğe başladığını, l.ıu yüz 
den sunı.u müzakere için daha mü -
sait bir vaziyette bulunduğunu. fak;:ıt 
bu yardımın netice üzerinde tesir et
miyeceğini söylemiştir. 

Bir yerde imişim. Sahil olacak. 
Çünkü deniz gördüğilmü hatırlıyo. 
rum. Galiba bir ~kele. Evet iskele! 
Şirket iskelelerine benzer bir yer. 

Ustünde garip bir yazı. Ben rü· 
yada bunun garipliğini farketmi1 
değilim ama şimdi idrak ediyorum. 
iskelenin adı: Akıbet. 

Rüya ne tuhaf şeydir! Bir iskele 
ve iskelenin üzerinde (Akıbet) yazı
lı. Hayli acayip değil mi? Neyse, ya· 

vaş yavaş sokuldum. Nurani yüdii 
bir zat. Gümrük memuru mu, zabıta 
memuru mu, liman memuru mu? 

F ransanzn Yeni Kcst:remi)·orum. 
Soruyorum: 

- Burası neresi efendim? 
e"veJa, oradaki yabancılann çekil- / tin tehir edilmesinin Polonya - ı 1 

tı\eleri ve lspanyolların baş başa kal- j nın Almanyaya karşı ihtiyatka
"'ıalarıdır. Sonra birbirlerile dövü- ~I rane hattı hareketini teytt etmek . 

it: "1ol1 r1UJAd,•. ı"lla-iftt'IM· ~ !eı:-1nn..:. .. - .. ı..----- -•--•-•-..ı:- / ı 17··l-~ o , ,. " ' ,. .. ._ :.,. ~urumu rivas~tindP.ı;t: 
mımı:ilfaıa .. raa tereyağ tedariki"h~~u- Dunya ArkeoloJı kurumlarının 

Yaptıracağı 
Hurp Gemileri 

Acemi olduğumu anladığı için ınii· 
Jaye.nıeHc: 

\ iki tarafın barışmalarına zemin --- • 
~ırlamaktır. ============== 
d .\demi müdahale komitesinin Lon
t~da yaptığı ve alakadarların kabul 

tırk ~ 1 leri anlaşma bu merkezdeydi. 
>it anlaşma muc:ibince Italya, lspan-
~daki gönüllülerini çekmeğe devam 
~ecek, ve ispanya işi lspanyollara 
alacaktı. Halbuki böyle olmad1. Is· 
b;ınyada yapılan son taarruz sırasın
da Italyanların oynadıkları büviik 
toıe dair Italyan gazetelerinin n~şri· 
/.'atı, Ttalyan gönüllülerinin Franko 
lafında harbe devam ettiklerini is· 
bat ediyor. Gerçi bir aralık, bu son 
tııarruzun ispanya dahili harbine, 
C\irn.huriyetçilerin kat'i hezimete uğ
tarn.alarile netice vermesi bekleniyor 
'\>e hu suretle Mister Chamberlain'· 
lıin Romaya muvasalatı sırasında Jo;. 
l>anya meselesinin büsbütün halledil
tı\!ş olması umuluyordu. Fakat ciinı· 
~lıriyetçilerin mukavemeti, ve taar· 
l'IJzu mtıkabil bir taarruzla karsıla· 
'tttalan bu ihtimali bertaraf et;ni,, 
''e Mister Chamberlain'nin Roınada 
htı meseleyi konuşup bir neticeye 
'bağlaması iıçin imkan vermiştir. 

1 ta]yanların İspanyadan ı;ekil· 
meleri, ispanya istiklali ve bii· 

1Untüğ"ünü tanımak ve ispanyanın 
tı\ukadderatını lspanyollara buak· 
~ak demektir. 
İngiltere ile ltalya anlaşması Ak

denizde statükonun muhafazası csa· 
sına istinat ettiği için, lngiltere, Ita1· 
)'anın ispanyadan çek"11erek bu csa· 
~il saygı gösterdiğinden emin olmak 
1~temektedir. Italyan askerlerinin Is· 
llanyayı işgale devam etmeleri, ya· 
hı.t İtalyan tayyarelerinin Balcat" a
dalarını iissülhareke yapmaları Akde 
lliz statiikosuna saygısızlık ifade e-
~~ . 

Mister Chamberlain, bu meseleyi 
hane muvaffak oldui!u takd!rde yaJ
llız Akdenizde statiikoyu kurtarmış 
01tn.akla kalmıyat"ak. Akifeniz emni· 
Yetini de sağlamlamış olacaktır. 

Anıt • Kabir Komisyonu 
l' etkikJerine Devam Ediyor 

Ankara, 9 (TAN Muhabirinden) -

Amerika, 

Zırhlllar 

Muazzam 

inşasına 
Hazırlanıyor 

Nevyork, 9 (A.A.) - Nevyork Ti· 
mes gazetesinin Vaşingtondan istih
barına göre kongrenin tasvibi::ıe 'ar· 

ze~ilecek olan bahri programı şim • 
dıye kadar inşaat tezgahlarına ko• 

nulmamış derecede büyük ve süratli 
iki zırhlının inşasını ihtiva edecek 
tir. Bu yeni gemilerin başhca bariz 
evsafı şunlaroır: 

45 bin ton hacmi istiab1, E5Iiha: 

16 pusluk 9 top, 30 ila 33 mil sürat. 

İlk neşrolunan haberlere göre, 
bu gemilerin her birinin inşası 90 i· 

la 110 milyon dolara mal olacaktır. 
Gemiler, Panama kanalını ger,ebi 

lecek surette inşa edilecek ve bütün 

asri tekemmülat ıle mücehhez ola . 

caktır. 

Nevyork Times gazetesine göre iyi 

malfımat almakta olan mahafil, bu 1 
devasa gemilerin inşası keyfiyetinin 

Japonyanın 40 ila 46 bin ton hacmin 

de zırhlılar inşa edeceğine dair ol;;, 

haberlere bir mukabele olduğu mü-

taleasındadırlar. 

----Oı----

Donarak Ölenlerin 

Sayısı 50 ye Çıktı 
Ankara, 9 (TAN Muhabirinden)

Ereğliden Dahiliye Vekaletine ge:en 

haberlere göre, son fırtınadan sonra 

Kozlu nahiyesinin Sivriler mmtaka

sında ocaktan köylerine dönerken 
donarak ölen dokuz ameleden baı;;ka, 

ayni mmtakada donma ve boğulma J 

suretile daha 40 vatandaşımızın öl

düğü anlaşılmaktadır. Tarama ame· 

liyesine devam edilmektedir. 
Bir haftadanberi fasılasız surette 1 

yağan yağmurlar yüzünden Kunduz j 

sunda çekilen sıkıntı dolayisile Rehn en büyüklerinden ve yüz seneyi ge
mıntakası erzak ve zahire ticareti gu çen zengin mazisiyle bu ilmin en se· 
rupu, aşağıdaki tebliği neşretmiştir: Iahiyetli alemdarlarından biri olan 

'' Muhtelif sebeplerle ve bilhassa Alman devleti arkeoloji enstitüsü, a
son soğuklar dolavisile süt istih<:ıala- hiren IT'eshur Alman arkPoloP'n ve <>a 
tı mahsus m(ktarda azalmıştır. Bu nat tarihçisi Vinckelmann günü şe _ 
nun neticesi olarak muvakkaten te- refine tertip ettiği fevkalade bır ıcti 
reyağı tedarikt hususunda sıkıntı çe matla Türk Tarih kurumu baskanı 
kilmektedir.,, ve Bolu saylavı B. Hasan Cemil Çam 

Paris 9 (A A.) - Bahriye nazırı 
B. Campinchi 1ntrensigeant gazetesi
ne şu beyanatta bulunmuştur: 

- iskele olduğunu görüyorsunm? 
diyor. 

- Ya! Buraya hangi vapurlar uğ· 
rar. 

Gülümsiyerek ce,•ap veriyor: 

- Buraya herkes uğrar yavrum. 
iyi ziflenmiş pazar kayıkları, yel· 

Grup. halka buhranın önüne ge- beli ittifakla er.stitünün asli azalığı _ 
çildiğini bildirmekte fakat vaziyeti na intihap etmiş ve bu intihap bir 
nazarı itibara c.larak perakendeciler- mektııpla kendisine tebliğ edilerek 
den veremiyecekleri şeyleri isteme _ 1 e~st~tünün azalık beratı da gönderil-
meğe davet etmektedir.,, mıştır. 

'ıFransız sahillerinin müdafaası 
çok iyi organize edilmiştir. Bununla 
beraber Fransanın büyük harp gemi 
lerine ihtiyacı vardır. Ve 1939 bütçe 

si bahriye için sekiz buçuk milyarlık 
bir tahsisat dt:!rpiş etmektedir. Fran
sa çalışmazsa 1944 te Akdenizdeki 
mevkiini kaybedebilir. Fransız harp 
filosu beş yüz bin. İtalyanınki ise 
450 bin tondur. Fransa 110 bin, İtal
ya ise 150 bin ton inşa etmektedir. 

keni suya inmiş tekneler. pupayel
ken giden kadırgalar, akıntıya kil· 
rek çeken salapuryalar, dibi midye 

tutmuş kaJyonlar, modası geçmi' 
yandan çarklılar, olduğu yerde fınl 
fırıl dönen çifte uskurlular, alama· 
nalar, voliler, iskifler, fıtalar, .hatta 
deniz tayyareleri. 

KRAL FARUGUN ANNESi MISIRA DÖNDÜ : Fransa 31 kanunuevvel 1939 aka 
dar aşağıdaki gemileri inşa edecek _ 
tir: 

İki zırhlı, bir kruvazör, yedi deni
zaltı, 24 bin ton hafif ve muavin ge
miler Bu inşaat normal bütçe ile 
derpiş edilmiş olan iki tayyare gemi 
si.' bir kruvazor 6 torpito ve beş de
nızaltı gemisine inzimam etmektedir. 

----Oı----

Yeni Mebusların 

Tahlif leri Y apddı 
Ankara, 9 (TAN Muhabirinden)

Millet Meclisi bugün Refef Canı tez'. 
in başkanlığında toplandı. Ilkönce 
yeni seçilen mebuslardan Hasan Hı~ 
za Soyak <Burdur), General Kazım 
Karabekir <Istanbul) ve Amiral Fah-

- Bunlar ne zaman uirarlar bu
raya? 

- Ha? Onu kestiremem. Muayyen 
tarifeleri yoktur. Lakin muhakkak 
ergeç uğrarlar. 

Dedi. Ve ben bu aralık sokaktan 
gelen bir gürültü ite bidar oldum. 

Ne dersin hu rüyaya? 
Anlatışının tatlılığı karşısında rüya

ya inamp inanmadığımı tasrih et· 
meksizin: 

- Güzel rüya! Orijinal tiir şey! 
dedim. 

- Neye yorarsın~ 

- Şüphesiz hayra yorarım! Ceya-
bını verdim. O bana daha hangi rü· 
yalnrının hakikate döndüğiinü anlat
tı ve hep o ümitle bana veda etti . . ' glttl. 

ri Engin <Samsun) and içtiler. "'ıı m 
Bundan sonra ruznameye geçilc- Kısa Harici j 

rek Büyük Millet Meclisı bütçesinin il 
~uht~lif fasılları arasında 63 küsur ' HAB•E•R•LE:._j_ ı 
bın lıralık münakale yapılması ve 
vakıflar umum müdürlüğü bütçesine ••t--.~~~-
68 bin küsur lira munzam tahsisat • Polonyanın en yaşlı çingene kadını 
konulması hakkındaki kanun ile in- olnn Kazarova ı 18 yaşında ölmüştür. 
hisar umum müdürlüğünün 1938 vtlı • Fra~sa ile ticaret imkflnlarını araıs-
bütçes:nde 150 bin liralık münakale !~::c~r~~ ;:~~~::ve~~~!~~~n Belgrat-
yapılması hakkındak i kanun layihası e Amerikanı L d . · ·· k . . n on ra, Parıs ve Berlln 
muza ere ve kabul edıldı. büyük elçileri dün Ruz\•eltl ö .. " 

T 
.. k" e g ruşmuş-
ur ıye - Hollanda ticaret anlaş- lE>rdir. 

masına ait protokol ile Türkiye - • Bir Cekoslovak heyeti. istikraz mü
YugosJavya ticaret ve seyrisefain. mu zakerelerine devam etmek üzere Londra
kavclesine munzam protokola bağh va ıritmlştir. 
listede tadi1at yapılmasına adli ev- • Paı;ifik denizinin Cenup kı~mında 
rakın posta ve telgraf ve telefon ida- bulunan 16·600 tonluk Rlmutaka İnıtiliı 

vapurunda yııngın çıkmıştır. Gemide 286 
resi vasıtasiyle tebr ğine dair kanun volcu vardı. 

l'!bedi Şef Atatürk için yapılacak a
nıt - kabir komisyonu azalan bugün 
Çiftlik yolundaki tepeye giderek ma
hallinde tetkiklerde bulundulal'. 

ve Güzelhisar ·çayları da taşmıştır. J M K 1 F ısır ra ı arukun annesi Kraliçe Nazlı Pariste uzun bir tatil devresi geçirdik-

layihalarının da birinci müzakerele- e Alman İktısat Nazırı Dr. Funk. Ro
ri yapıldı ve çarşamba günü toplan- madan Berline hareket etmiştir. Sofvava 

mak üzere içtimaa nihayet verildi. bir Alman ticaret heyeti varmış ve mÜ-Hasar yoktur. ten sonra memleketine dönmü~tür. Yanındaki güzel kız, kızları Fethiye Sultandır. 
zakerelere derhal bal?lanınıştır. 
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hte Beş Liralıklar 
·· rerken T u lan Suçlu 
Mahkemeye Verildi 

Müddeiumumilik, dün sahte beş di. Bunlar benim bildiğim paralara 
liralıklar sürerken yakalanan Oflu benzemiyordu. Kalın şeylerdi. 

Alımcı oğlu İshak hakkındaki tah- - Kuzum Mustafa Ağa dedim. 
kikatı bitirmiş, ve suçlusunu Sulta- Bunlar ne biçim paralar, böyle? 
nahmet Sulh Birinci Ceza Mnhke- O bana: 
mesine vermiştir. 

Suçlu, sorgu hakimliğinde şunları 
anlatmıştır: 

- Sorma bay haklın sorma .. Ben 

- Sen dağda iken 
liralıkları değiştirdi. 

leridir. Yırtılmasın 

yaptı, dedi. 

hükumet beş 
Bunlar, yeni
diye de kalın 

i>ütün bir yaz çnlışmamın boşa git- ~ralan koynuma sakladnn. Va
tiğine mi yanayım. Yoksa, böyle jan pura bindim. İstanbula geldlın. Ka
darmalann, polislerin önünde elle- palıçarşıya çıktım. Kendime bir el
rimde kelepçe dolaştığıma mı ağlı- bise, memlekete bazı hediyeler al
yayım. Ben bütün bir yaz Bursada dnn. Parayı çıkardım. Verdim. Me
ormanda bıçkı çektim. Şehre inmi- ğer bu paralar sahte imiş, beni ya
yordum. Hastalandım. Şehre indim. kaladılar. 
Beni çalıştıran kütükçü Mustafa Hakim Reşit, dosyadaki sahte pa-
idi. Ona dedim ki: ralan çıkarmıştır. Bunlar beş liralık 

- Ağa ben hastayım. Hesabımı kağıt paraların fotoğraflarıdır. Bun 
gör memleketime gideceğim. Hesap Iann tetkikinden sonra suçlunun 
gördü. Altmış lira alacağnn vardı. tevkifine karar vermiş ve kendisi 
'Bana on iki tane beşer liralık ver- jandarmalara teslim edilmiştir. 

20 S enelik 
Metresini 
Yaralamış? 

Müddeiumumilik, dün iki yarala
ma hadisesini tetkik etmiştir. Yara
lılardan birisi sepetçi Mustafa is
minde 35 yaşlarında bir genç, 
diğeri de 55 yaşlarında Bayan 
Ayşedir. İkisinin de kafaları patla-

\Elektrik 
Cereyanı Çalma 
Suçlusu 

Müddeiumumilik, dün Babınlide 

matbaacılık yapan Latif hakkında 
elektrik hırsızlığı yaptığı için tahki
kat yapmış ve suçluyu dosyasiyle 
beraber Sultanahmet Sulh Birinci 
Ceza Mahkemesine vermiştir. Latif 

mıştır. kendisini müdafaa ederken: 
Müddeiumumilik, bunları tabibi _ Ben elektrik idaresinin tavsiye 

adillere muayene ettirmiştir. Ayşe ettiği bir mütehassıs getirttim. Mat
derdini şöyle yanıyordu: . . baamda çalıştırdım. İş bitmemişti. 

- Ben bu adamın tam yınnı sene Akşam oldu bu uıt bana dedi ki: 
lik metresiyim. Artık yüzüme bak- " Bu gecelik iki teli biribirinc rapte
maz oldu. Benim üstüme başka gül delim yaknrsm. Yarın da bedelini 
kokladı. Şimdi genç bir kızla sevi- idareye ödersin.,, Ben de öyle yap
şiyor. Beni de dilendiriyor. Ben di- hm. Sabahleyin beni elektrik ça1-
l<ınerek para kaza~uyorum. Get.i.rlp dın diye yakaladılar, demiştir. 
<>nlara veriyorum. Afiyetle yiyor- Muhakeme şahitlerin çağrılması 
~ar. Fakat genç bayan çok mağrur- için başka bir güne bırakılmıştır. 
dur. Mustafaya arasıra hakaret edi- .;.=-=-=-=======..,.--=-==-=== 
yor. Mustafa ona kızınca öfkes~~i Köylünün Elind 
benden alıyor, bana çatıyor. Bugun 

Kııılcahamam (TAN) - 4-5 kilo

de öyle oldu. Geldi odunla kafama Hayvan ;{almıyor 
vurdu. Kafamı yardı. Davacıyım. 

Mustafa da şikayetini şöyle anlat

T A .N 

Gürsu İleri 
Bir Nahiye 

Merkezi Odu 
Bursa (TAN) - Buradan altı ki

lometre kadar uzakta ve İnegöl - Ye
nişehir şosesi civarında bulunan 
Gürsu köyü, nahiye merkezi olduk
tan sonra bir kaç sene zarfında iyi 
bir inkişaf göstermiştir. 

Köyü §Oseye bağlayan yol düzgün 
olduğu gibi, köyün geniş meydanı da 
taş döşenmiştir Bu meydanın orta -
sında, demir parmaklıklarla çevril -
miş küçük bir bahçe ve bahçedeki ha 
vuzun yanında da Atatürk büstü var
dır. Havuzun beton duvan üstüne 
dört beton direk oturtulmuş, bunun 
üzerindeki mermer kaideye kurt res 
mi hakkedilmiş, üzerine de Atatür -
kün büstü yerleştirilmiştir. 

Gürsuyu nahiyesi hükumet kona
ğı, çok güzel bir binadır. Köylünün 
yardımı ile, imece suretiyle yapıl -
mış, yirmi bin liraya çıkmıştır. 

Nahiyeye bsğlı 47 köyün posta iş 
leri de tanzim olunmuştur. Hükumet 

Toplantılar, davetler: 

Karagöz Temsili 
Şehremini Halkcvlnden: 
Evimizde her Çarşamba gilnü saat 

20,30 da Karagöz temsilleri yapılacaktır. 

Birinci temsil 11-1-1939 Çarşamba gü
nildür. Davetiyelerin ev sekreterliğinden 

alınması. 

Ganakkalede 

Bir Adam 22 Senelik 

• Mahkumiyet ini 

Bitirirken Affedildi 
Sacramento (Kali;fornıyn) ' (A. 

A.) - 22-7-916 da Snn Fransiskoda 
nümayişçilcrden mürekkep bir kafile 
geçerken atılan bir bambado.n 11) ki
§i ölmüş ve 40 .kişi yaralanmış idi. 

Mahrukat Meselesi Bu suikasde iştirak ettiği için 22 sc-

çıınııkkaıe Valisinden ıu mektubu nı- ne hapse mahkuın edilen 'lnomas 
dık: Mooney, gcçenlerd~ intihap edilen 

Tan gazetesi yuı işleri müdilrlüğUne: 1 vali Culbert Olson t:ırafından affe
Gazetenlzin 4-12- ..{)38 tarihli 'e 1201 dilmiştir. 
numaralı n(ıshasının 2 inci say!a ve 5 in-
ci sütununda B!gada orman miıhcndisi 44 senedenberı Kuliforniyanın ilk 
bulunmadığı cihetle köylu ve odun mil- demokrat valisi olan Olson intihabın 
teahhltlcrfnin işlerinin yapılmadığı lı;ln dan evvel Mooney'in yalan yere ya
umumi bir mahrukat buhran ve kaçak- pılan şehadetler ve tarafgirl;k ncti
çılığı mevcut bulunduğu ynzılmış olması cesinde mahkCım ndilmiş oldu~unu 
üzerine mnhallen yaptırılan tetkikat ve 
tahkikatta. znnnettiğini mukerreren beyan et -

Bigada orman mühendisi mevcut olup mişti. 
bugüne kadar köylülerln zati ihtiyacına Mooney'in serbest bırnkılmnsını 

119079 kental ve kasaba ihtiyacına 17248 müteakıp rndyoda bir nutuk snvle -
kental odun ile 2219 kental kömür ve 100 mek üzere bulunan vali Olson, he
mctre miklip kereste verildiği \'C burada 
odun mUtcahhilllği ile müştagil taccar ol- yccandnn bayılmıştır. Mumaılcyh 
mayıp koruma tııkım merkezi bulunması hocıtnneve nakledilmiştir Doktorlar 
dolayısiylc kaı'lyen kaçakçılık ta vAkt ol- sıhhi vaziyeti hakkında derhal bir 
madığı anlaşılmış olmakla hiltıfı vtıki olan şey söyliycmemişlcrdir. 
bu yazının tekzibini rica eylerim. 

konağında bir odaya 47 kutu konul - 1.11••••••••••••~ 
muştur. Uç tane hususi köy postacısı Sayın mektep müdürlerinin 

nazarı dikkatine: 

Aksarayda Yol Yok 

gelen mektupları alarak günü günü -
ne köylere götürmekte, oradan aldık 1 
lan mektupla!" bu odada pullanmak
ta ve her sabah hususi bir postacı ile 
otobüsle Bursaya getirilmektedir. 
Ayni postacı akşamlan dönerken, 
köylere ait nektupları Gürsuyuna 
götür:nektedir. 

Nahiye merkezi civarında bir göl 
kurutulmuş, çok münbit toprak elde 
edildiği gibi sıtmanın da önüne geçil 
miştir. Bu toprak, muhtaç halka ve -
rilme.kted ir. 

Gürsuda her hafta pazar kurul -
makta, 70-80 kadar köy halkı burada 1 
alış verişi terdh eylemektedir. 

Nahiyede beş sınıflı ve yatılı bir 
ilk mektep vardır. Belediye radyosu
nun hoparlörü, mühim hadiseleri hal 
ka duyurmaktadır. 

Körsuyunur. Knzancı mevkiinde 
bir karakol yaptırılmaktadır. Bina -
nm inşasına kG.ylü atı, arabnsı ve be
deniyle yardım etmektedir Nafia da 
bin lira göndcrmistir. 

Bütün gençliğin görmesi elzem 
o!an 

PAMUK PRENSES 
ve 7 CÜCE 

Bu sene sinemamızdan başka is 
tanbul ve civarında başka hiçbir 
sinemada ı?Österilmiyeceğinedn 

İstirahatlerinin temin ve iz
dihama meydan vermemek için 
toplu gelecek talebelerinizin hiç 
olmazsa bir gün ev\'cl müesse
semize bildirmenizi ve ayrı<'a 

sinema saatleri haricinde de 
münasip gördüğünüz saatlerde 
seanslar yapmn~a hazır bulun
duğumuzu snygılarımızla bildi
ririz. 

C:ol-ı7ııneba~ FERAH oı:in .. mı> 

m•mı!CJ ..,.elefon: 21~5 

Bu akş~m 
&ıat (Dl da 

Buyuk Opernt 
ÜÇ VıLDIZ 

Kony~ Aksarayı, (TAN) - Vari
dat ve mahsulatile civar kazalara 
faik bulunan Aksar.ayın en büvük 
dedri, komsu kasabalara kendisini 
hnğhyan iyi bir vola malik olmama
sıdır. Senede seksen bin Ura yol pa
rası veren Aksaray. J...-ışın ancak Ta
tar arabasile geC'ileh!len Er..,~li yo
lundan istifade edebiliyor. Diğer yol 
lar kapanıyor. 

Aksaravı bir an evvel ivi yollar
la civarındaki kazalara bağlamak 1.1 
zımdır. 

Ş0hzatlnbaşı •=• .. •'!!! 
F E R A H Sinemada 

Telefon: 21359 
t'quıziin-l~ıı '1C'""' mutat t<-rı,..Hiitlt 

Bavanlar qünü ve gecesi 
AŞKIN GÖZ YAŞLARI 

Kati son gün ve gecesi 
V:ınıı ırlinrliiz 11 rlPn itfüarcn 

Şeref Haftası Programı 
PAMUK PRENSES \e 7 CÜCE 

Bu sinema harikası bu sene İs
tanbul ci\'arında başka hiç bir 

; ___ ı - , •• , •• __ .,, .Lt-

Aynca: YENI RO ıTSQ. Bu karakolla Bur a vi iı e i. icin
de her şeyi bulunan üç asri karakol 

binası kazanmış olacaktır. m•m•:mm•mm•••••Eı-•••El••••••••·ı 

Bartın Deresin e 
Se rüse er 

Gen· şliyecek 

1stanbulda soğuk dalgası yok .. 

Fakat .... Yarın akşam 

SÜMER Sinemasmda 

mıştır: 

- Benim hiç kabahatim yok. O 
takunya ile üstüme hüewn etti, ka
famı yardı. Asıl davacı benim. 

Tabibi adillerin vereceği rapora 
göre tahkikata devam edilecektir. 

kadnr kömür veyn odun yüzün • Bartın (TAN) _ Cümhurreisimi
den musndere edilen hayvan ve ara- zin emri üzerine, Bartın boğazında 
baların da satıldığı görülmektedir. ve de~inde seyrüsefer hakkında tet 
Gerçi ma_hkemeden lehte karar al.dık kiknt ynpılmıstır. Bu işe memur edi-1 
ları takdırde hunların bedeli sahıp_ - len mütekait miralay Celfıl Tufan, 
lerinc verilmekte i~e ~~ ~u parş. bır mesaisini bitirmiş ve raporunu ver -
ise yaramamakta, zıra okuzler ve ara . f 

gösterilecek olan 

GEORGES MiL TON'un 

En son ve en gülünçlü 

CiLERKRALI Madam Atinanın 

Muhakemesi Y aptldı 

balar alıcı bulunmadığı için yok pa- mış ır. . d k" 
1 

1 kt d 1400 ton cesametm e ı vapura -
hasına satı ma a ır. · . . 

h ft rf d b tle rın boğazdan gırerek Hacıdnvut ıske 
Son bir a a za ın a u sure .. .. . 

h t l ctır lesine yanaşmaları, daha kuçuklerı-40-50 çift avvan sa ı mı~ . 
1 v i b- \ devam ederse, çiftçi- nin Giırgenpınarına ve hatta bun ar-

. ~- ~ <JY.f; hayvanı kal.mayaca • la yüklü motörlerin iskele rıhtımına 

filmi ıle bütun şehri kaplayacak bir k:ıhkaha tufanı kopacaktır. 

Komikliği, neşeliği ve şarkıları itibariyle bütün filimlcrine 

tefevvuk eden yegane filmidir. 

Ağlatırcasma güldiirecck bir filmdir. 

ANKARA RADYOSU 
Türkiye Radyodüüzyon Postıı~ 
Türkiye Radyosu Ankara Rad> 

Dnlgn Uzunluğu 

T. A. 
T. A. 

1639 m. 183 Kes. 120 ~ 
Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 t 
P. 31.70 m. 94!1R Kes. 20 ~ 

Salı, 10.1.1939 
ANKARA 

12,30 Müzik (Sololar - Pl). 
Ajans hnberleri ve meteor - An 
13,10 Türk müziği (Şarkılar - PJ). 1 
14 MOzlk (Melodiler - Pi). f 

18.30 Türk müziği· fnce saz: Scı::Alı 
lı, Okuyan· Tahsin Karnkuş. Cal ~ 
Hakkı Derman, 'Eşref Kndrl. Hasan 
H. Tokny. 19.15 Snnt, Ajans habtf 
meteoroloji ve tlraat borsası (fiyatl tf 
Müzik (op<"ret parcnl r( - pl). 19 

Konuşma (Hukuk hm! Yayma Kuruııl 
20 Temsil· Bir Karaıı:az ı;rccesl. Tt '( 
eden (Ekrem Reşit). tstanbul Şeh r 
yatrosu sanntktlrlanndan Hazım '!C 
mOkcilnün tcmsJli. 21 Snat, Eshnm. '!' 
viltıt, Kambivo - Nukut Borsaııı (ftY' t 
21.15 Tiirk milzl~l: Şarkı ve TürJc{il 
1 - I..cm'I (S<'nl arzu edf.'r bu d:rl 
2 - Lem'I (Günler Jtcçlyor). 3 - ~ 
(Ruhunda buldum), 4 - (İndim r-': 
bnhçeslnc) tGrkU, 5 - (Tazelendi ~ 
lllem). 6 - Rahmi Bey (Bahar ctdll 
7 - (Ay doğdu batmadı mı' Halk t(ll'° 

kOsil). TOrk m!lzlıtl devamı 8 - cYil 
dilber) Halk tOrkfisü. 9 - (Ya kız 
ya kız) Tilrkfi. Okuyanlar: Scmnhat. ::; 
dl. Çalanlar: Vecihe. Reşat Erer, FU 
Knm. Cevdet Koum. 21.45 Konuşma (~ 
kiye postası). 22 Müzik (KUc;ük Orl<ef' 
tra), 1 - Fujl - Snnın ctrahndn nıilıl 
ııcslerf fantl?U (E. T.), 2 - Hazin '°' 
(Alols Pacherneıt!O. 3 - Prens İgor oııe' 
rnsındnn Konçnkovnnnın şarkı (BOrC' 
din), 4 - Çigan sevgisi (A. Fcrrar!J' 
5 - İvnnov - Scrennd (A. Amade!~ 
E. Hoensch tertibi), 6 - İtalya şarlOlıı;· 
Potpuri (Dl G. Michell Op. 37). 23 rJO' 
zik CCazbnnd). 23.45, 24 Son Ajans tı'' 
bcrlerl ve yarınki program. 

• SENFONiLER: 

21 Bilkr~: Cuclin orkestrası tarafıtl' 
dan senfonik konser. 
HAFiF KONSERLER: 

6,45 Bilkreş: Sabah neşriyatı. 7,10 13;; 
Un kısa dalgası: Küçük musiki parça 
(8,15: Devamı). (10 D!nlcylcllcrln ıs:rn~ 
ladıklan pa~nlnr). 12 BUkreş: Karw· 
plAklar. 12 Bcrlin kısn dalgası: Hafif rtıll' 
siki. <13: Keza. 14.30. Ke.zıı). 14,30 B~' 
reş: Sark musikisi. 17,10 Prag: Fok ($' 

kestrası. 17,45 Berlln klsa dalgası: 1~ ~ 
nu konseri. (19.10: Kaza). 18,17 BQKJ"U. 
1tnlynl'} ve İspanyol ştırkt v~ dRnsla.n. 
·e:l bancıo. ı ,ı ljrt ı u. :r.u 11. 

20 Hnmburg: Hnydn'tn Vt" tozıırt'i 
<>erlcrindcn. konser. 20 Lfıyipzig: H~, 
musiki. 20 Bcrlln orta dalgn: Meşhur tn 
siki şcfierlnl dinleyiniz. 20,lS Bükreş: .';i. 
şam musikisi. 20,20 Peate: Plik musi1C45 
si. 20.25 Praır. Eğlenceli program. ~ 
Brcslau: Yeni musiki. 21 Bclgrat: ı 45 
tonscl ve orkestra konserl. (Hnydn). 2 • • 
Peşte: Çigan orkestrası. 22,10 BraUslB\..., 
Halk konseri. 22,15 BUkrev: Karışık P~ 
lar. 22,30 BelRrnt: Plllk. 23 Peşte: Stil~ 
orkestrası. 23,30 Prag: PJ!ık 23.35 K~ e 
berg: Hnfif musikisi. 23,35 Viyana: GCC 
musikisi. 
OPERALAR, OPERETLER: 

22 Milfıno: aMnskeli balo• isimli oper' 
piyes!. 22,15 Parls P. T. T.: cinci avcıtaı1' 
isimli opera piyesi. 
ODA MUSiKiSi: 

18,10 Kolonya: Oda musikisi ko~ 
1 

20,15 Könlg bcrg: Piyano triyosu (Snle:: 
tana). 21.30 Bclgrat: Mcmccek Slatin ~. 
artcU. 23,20 Rorrw: Odn musikisi konscv 
RESiTALLER: Dün Asliye Birinci Ceza Mahke

mesinde on beş senedenbcri genç 
kadınlan ve kızlan fuhşa teşvik et
tiği ve gizli randevücülük yaptığı 

için tevkif edilen Madam Atina ile 
kızı Zizi ve suç ortağı Madam Kati
nanın muhakemelerine gizli olaralk 
devam edilmiştir. On beş kadar şa
hit dinlenmiştir. Muhakeme gelmi
yen şahitlerin çağrılması için başka 
bir güne bırakılmıştır. 

nınde ın e çı t 1 c:unun bunun c- kadar çıkabilmeleri temin edilecek 
ğın an, ucuza sa ı ıp ~ 

line geçen ve kesilen çift hayvanları tl!!lil'!!!r~.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;:;;;;;;;;;;;:;:;:;;;;;;o;;;~~~~~~~--~o;;.--.~~--~~~~~~~~~~~ ....... ~~~~~~Tı 
nın inkıraza uğrayacağından korkul-

10,45 Berlin kısa dnlgnsı: Solist musl~ 
kisi (Harpa). 16,4S Berlln kısa datgasl• 
Piyano sonaUan. 17,30 Varşo\'a: Piyal1° 
konseri. 17,45 Berlln kısa dillgnsı: Harı>' 
solo. le Peşte: Macar şarkıları. 18,30 Prs$ 
Şarkılar. 18,45 Berlln kısa dalgası: Pi111; 

no konseri. 19,20 Mtlnih: Schubert'ten P 
yano musikisi. 20,05 Parts P. T. T. Kemııı' 
resitali. 20,40 Münib: Hnnz Pfitzncr'lP 
şarkılarından. 

sa yeri vardır. 
Hayvansız kalan köylünün nasıl 

çalışabileceği de ayrı bir mesele teş
kil ediyor 

----o----

YARIN AKŞAM 

M E L 
Sinemasmda 

Takdimi ile ebediyen iftihar duyacaijı 
bir ŞAHESER sunar 

ERICH MARIA REMAR9UE'in en son eseri 
Amerika ve 

---<>·----
Kc:ıçakçıhktan 
MahkQm Oldu 

Kış o at 
Meyvaları Bol 

• 
Tokat, (TAN muhabirinden) ·uc A 

R O SE RT T AY LOR Su nnahmct Sulh Birlnci Ceza Havalann soğuması yüzünedn nezle 
Mahkemesi dün Uzunçarşıda köylü ve grip salgın halindedir. (Fransızca Sözlü ) M A R G AR ET S UL L A VAN 

FRANCHOT TONE - ROSERT YOUNG sigarası satarken yakalanan Abdul- Mevsim hayli ilerlediği haldeı bu 
lah oğlu Osmanın muhakemesini bi- rada en güzel kokulu misketler de 
tirmic;tir. Suçu sabit olduğu için Os- dahil olduğu halde on çeşit kadar el
man 10 lira para cezasına mahkum mn ve armut mebzulen bulunuyor. 

Numaralı biletlerin bugünden aldırılması rica olunur. Telefon: 40868 

olmuştur. Baıı::ka bir tarafta yetişmiyen, renk- Yarın Akıam 

Posta Binası eğiştiriliyor leri insanı imrendirecek ~adar tat:• 
1
TURAN Tiyatrosunda 

Kızılcahamam (TAN> - Çarşı i- kırnm:ı. lezzeti de fevkalade nef1s 
çlndc bulunan posta ve telgraf binası olnn kokulu misketlerin. ~n iyisi pe· C AZ K R A L 1 
yangın tehlike-sine maruz p;öriilmüc; rakende 25 kurusa verıliyor. Daha 
ve dairenin başka binaya nakline kn- aıı::ıım mnllar 15. 20 ve 10 kur:ışt~r: 

1 
( G R E G O R ) 

T •- lı ıl akın akın gelıp ıvı iFransız yıldm ELVİRA MAY, Zen-rar verilmiştir. on .... n a c ar J 

* Kızılcahamam (TAN) _Kışın malın sekiz kilo tutan •bat.manını lci şantörü BRES TOMAS SWlNG 
k k-.:ı 1 k•-d 1 Şanto""rü MAK BİN i...+!rakiyle haftada ikiye indirilen Ankara postcı 160 nruca uuar a ma wı ır ar. "'• 

lnnrun geliş saati uygun olmadığı 1- Birkac ~iııd.-nberi Adananın por 15 S W 1 N G M E N 
çin, iş sahipleri müşkül mevkide ka'. taka1 ve- mandalinaları gelmeğe baş Sanatkar 
maktadırlar. Pazartesi sabahları snat lndın irin elma oı:atışlan bir parça Na§İtı Cemal Sahir 
yedide gelip ayni santtc dönen, per - durrrunla-rrrnstrr. Yalnız portakla ve 1 birlikte 
scmbe günü saat yedide gelip cuma mmıda inalar Ada~ada ha.~ ve ye- J CEVRIYENIN DOLABI 
sabahı yine yedide dönen bu postaln- ~lken koparılıp gonderild~gı ve yol lvodvil 3 perde. Tafsilat el illınların-
rın daha muvafık bir saatte gelmesi da sarnrmağn başladığı içın lezzet - l l~~~d~a~.~F~i~y~a~tl~a~rd~a~z~am~~y~ok~t~u~r~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ve dönmesi, Ankara posta merkez sizdir, bellri yenmesinde de Mçbir • 
• üdürivetinden rica edilmektedir. fayda yoktur. 

DANS MUSiKiSi: 
19,15 B!lkre8: (Çut ;piyano dans ha\'11~ 

ları). 21,10 Breslau CV:ılslcr). 21,10 !Cer' 
lonyn. 23,15 Bclgrat. 23.35 Stutgart. ............ 

TEPEBAŞI 

ORAM KISMI 
10 - l - 93D Salı günU 
akşamı saat 20,30 dil 

ASMOOE 
5 Perde 1 :.------------------Çukurovada 

Sıhhi Vaziyet 
Adana (TAN) - ÇukurovanıJl 

beş yüz köyünde sıtma mücadele!Ö~ 
devam etmektedir. Bir yılda bu n1il 
cadele teşkilatı doktorları tarafın • 
dan 19833 kişi muayene ve 245Bl8 
kişi de tedavi edilmiştir. 

Adana doğum ve Çocuk Bakınıc
vine son bir ayda 133 kişi müracaot 
etmiş. 66 kadın da bu evde do{{\ıt• 
muştur. Yine son bir ayda çocuk pO' 

tik.inliğine 1780 kişi gelmiştir. 

Bir ~ene icnde. trahom mücadele 
teşkilAtıa 19883 kişi baş vurmuş ..,c 
hepsi tedavi altına alınmıştır. 

Çukurovada evlenme miktarınırı 
istenilen derecede olmadığı teessür· 
le görülmektedir. 
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~'AN 
Gündelik Gazete 

TAN'ın heden: Haber
de, fikirde, h•l'f8Yd• 
temlıı, dDrDat. umlml 
olmak, karlln gazet .. ı 
olmıya ~lıımaktır. 

ABONE BEDELİ 
Türki~·e Ecnebi 

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

TAN 

İN ÖNÜ Birinci 
Zaferimizin 
Y ıldönümünde 
"Bütün tarJhi alemde, sizin 

1 
ı ,, 

valisinde teşkil edilen bir takım 
yerli Rum çeteleri türemiştir. Ge
rek dahili isyanlara, gerekse Pun
tosculara karşı mühim addoluna -
cak Türk kuvvetleri sevkolunmut
tur. 

7 _Yunanlılarca ''Milli cephe,, 
mizin muhim bir unsuru addolu • 
nan Etem kuvvetleri Türk muka -
vemet cephesinden ayrılınca bu 
cephe zayıflamış; ayrıca da, tenkil 
harekatına ba§lanmak üzere, mü
him bir kımu Eteme karşı sevko -
lunmu§tur. 

Hülisa: ''Milli Türk mukavemeti 
hem cephede, hem dahilen sarsıl -
mıştır. 

Binaenaleyh, bu vaziyet kaçınl-

Mılletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli muddet sırasıyle 30, 16. 9, 
3 5 lirodır. Abone bedeli peşindir: 
Adres değiştirmek %5 kunıstur. 
Cevap için mektuplar 10 kuruı· 

luk pul ilAvesi lAz.ımdır. 

·'lnönü meydan muha
t'ebelerinde deruhte ettiğiniz 
vazife kadar aiır bir vazife de 
ruhte etmiş kumandanlar en-

y AZAN: Celal Dincer 1 1 mıyacak bir fırsattır. Türklere bu 

f ~~-~~~ ·;;~~~~~~;;ü 1 
~ ........••.•........•.. 

Müphem 
Neşriyat 
Yapmıyahm 
Silah kaçakçtlığI münasebetiyle 

bazı arkadaşlar lşittlklerl her 
rivayeti uluorta yazarak hazan san· 
suyona kaçar gibi oluyorlar. 

Devletin dahilde, har~te hayslye-1 
tini kırmak lstlyenlerin meydana 
çıkması ve bu hadisenin bütün te
ferruatiyle aydmlanması hususunda 
m.atbnatm görebileceği büyük hJz. 
metler vardır. Fakat bu hizmetin 
hududunu iyi tayin etmek ve haki
kati meydana çfkanmya çalışırken 
ip daha ziyade Jğlü etmemek lazım 
tir. 

Halbuki bazı arkMJa~lar birçok 
ldmselerl, masum bazı devlet adam· 
bmnı zan altında bırakacak neşri· 
yat yapıyorlar. Ekrem Könlg'e nft
furlu dnlet adamlarından birinin 
sahte bir pasaport yetlştlrclltinf söy
JUyorlmr. Bu rivayet dotnı mudur, 
doiru ise ba devlet adamı kimdir? 
Bunu bHfyor •e bu rl•ayetln ha
kikat olduğuna in8rllJ'Yonak, o tak
dirde tşt rivayet şeklin.den çıkararak 
hakikati olduiu gibi yazabillrb, Fa· 
kat bildlğlmb, bir rivayetten lba· 
~ ~ ·ilr-·_olehi' ... __ 1Ullll; 

herkesi zan altında bırakacak yolda 
neşriyat yapmak cloinı değildir. 

Titrk matbuatı, Avrupa ve bD
haaıa İngUh matbuatı ıfbl yurla· 
eak şeyle yazılmıyauık pyl btrlbl· 
rinden Uıfrlk edebilecek derecede 
şuur ~&terlr ve rü'41ünil ispat eder· 
ae, o vakit kendisine veıtlen hllrrl
yete Jl,t oldutunu da ispat etmlt 
olur. Gneted herşeyl lşlteblltr, hw 
şeyi görebDlr ve herşeyl öğrene'bl· 
lir. Fakat bunlan kendi ıuur ıüz
gedııhn pçbh, memleketin umu
mi menfaatlerini göz önünde bulun
dmank tartar, ve kendi kendtne 
neşri caiz olmıyan kısnnları tesbit 
'N tefrik eder. BRhaasa rivayetlere 
kulak wnnez. Dojnılujıına lkanl 
olmacbiı ve netrinde fayda ıönne. 
dlif veya sarar ıördüğü nefrlyatı 
yepmu. 

Onun l~ln 1Jım ıayretkeı arkadaş. 
1unmzr kendi kenclllerlnt kontrol• 
da•et etmek lhtlyaemı duyuyorm. 
Kelndl bndlmbl kontrol bhlllye
tfnden mahrum olchıimnum ilpet 
edersek, o vakit ha~ bir kontrola 
•ttyacnm meydana çıkannll olu· 

• 
Kanun Hel"§eyden 

Üdün Olmalıdır 

derdir.,, 
"Namınızı tarihin kitabei 

mefahirine kaydeden ve bü • 
tün milleti hakkınızda ebe • 
di minnet ve şükrana wevke • 
den büyllk gaza ve zaferinizi 
tahrik ederken, üstünde dur • 
duiunuz tepenin size binlerce 
düşman ölUlerile dolu bir mey 
danı ~ref seyrettirdiği kadH 
mmetimiz ve kendiniz için şa
uai itill ile dolu bir ufku iı • 
tikbale de nazır ve hlldm ol • 
duğunu söylemek isterim.,, 

Mustafa KEMAL 

1 nönü muharebe meydanın -
da Metristepede Garp cephe

si kumandanı ve Erkanı Harbiye! 
Umumiye reisi İsmet paşa,, ya hi
tap eden yukarıdaki satırlar gerçi 
ikinci İnönü zaferinin akabinde ya 
zılmıştır. 

Fakat, dikkat edilirse, dünya 
harp tarihinde hususi ve pek yük
sek bir mev1:i taşıyacak olan bu ya 
zmın, ''İnönü meydan muharebe
lerinde,, cümlesiyle, birinci İnönü 
zaferini de şumulü içine aldığı gö
rülür. Atatürk, o cümle ile, büyük 
İsmet İnönü'nün İstikliıl mücade -
lemiz tarihindeki rolünü, hiç kim
seye nasip olmayacak kadar, veciz 
bir şekilde tesbit etmişti. "Garp 
cephesi kumandanı ve Erkanıhar
biyei umumiye reisi İsmet paşa,, 

nın, milli mücadelemizde, Türk is 
tiklal ordusıma ilk zaferlerini he -

'-i!t@'fam-mutıılfeoe reruiin ıartnırs: 
mini büyük Reisicümhurumuza so
yadı olarak seçen Atatürk - fiiphe 
yok· bu inbhabı yaptığı sırada da 
on üç yıl evvelki telgrafını yazdı
tı dakikalardaki sevgi ve hattA min 
~et dolu heyecanını bir defa daha 
duymuş ve yopmıştır. Bafka han
gi soyadı İlmet İnönü'ye "İnönü .. 
nden daha ;ok yaratabilirdi? .• 

8 ir de tel yazısının son cüm -
lesine bakınız: 

" ... Üitlinde durduğunuz tepenin 
milletimiz ve kendiniz için şaşaa 
itili ile dolu bir ufku istikbale de 
nazır ve hakim olduğunu söyle -
mek tıtertm.,, 

Bundan on sekiz yıl evvel "istik
bal,, e alt olan ufuklann şimdi 
"bal,, i çerçevelemekte olufWla ki
min filphesi olabUfr? 

Bugün, başlangıcında oldulu -
muz bir devri, bundan be§te bir a
sır evvel görüp haber veren Ata • 
türk klhln miydi? .. Tarih, diğer 
bütün büyük vasıfiarının üstünde 
olarak, onu, "görüşlerinde hiç bir 
zaman yanılmamış bir hilkat nadi 
resi,, diye kaydetmek için b&§ka 
ml.sale ihtiyaç gönniyecektfr. 

1 O ftdncilı:Anun tarihi birinci 
İnönü zaferinin yıldönümü-

manda bhtblrl arkası srra meydana 
Dfin:ranm her yerinde ntistlmal çtkan yolsmluldar bu haıklkatln bir 

nrdrr. Bu sullstimallerln önflne lfad..tnden başka blrfey delildir. 
seçmek ~in devletlerin pmdlye ka- Görüyoruz ki memurlann hata. 
dar bulduklan yegane çare kanun· lan ve yolsmluklan hep o vaktin 
dur. Demokl'Bstlerde kanundan bat- belediye relst tarafından dosyasın
ka htr de efkan umumiye •ardır ki, da hıfzedlliyor, hakikatin meydma 
ıullstimale set çeken biiyidc kuvvet· çıkmasına imkan kalmıyor. Kon
Jerden biri olarak sayılır. trolden azade, ve kanunun tatblkln-

Blr ;yerde kanun hükmflnii kay· den masun olduğuna gören memur 
beder, efkin umumiye de kontrolü- da yolsuılaia sapmakta mahzur 
nft yapamazsa, onda nlstlmalia görmüyor. 

lnBne ıeçmek giiç olur. b KDsadan hisse: Kanun herıeydea 
Devlet memurlan ber yerde u fistiiadilr devlet memlll'U Jiyen'ull 

ftd kontrolörün daimi neuretf al- ve Jiyüs:el otnıamabda. Liyen'ad 
tındadıl!'lar. Fakat devlet me?'aııı ve üyflı'el olduiu kanaatine varan 

urd ak ve efkan u· .. u... kanunları d urac ' • b devlet memuru, bu kuvvetini ıu.ua· 
mumlyenln kontrolüne bnkan I· tlmal edebilir. imanlar nihayet me-
rakmıyacak kadar nüfuı sahibi o- Jaike değUdlrler. Öyle olmadığı için 
lursa,. orada suiistimal ırdalannuya de bütün devletler kanun yapnuya 
ve nep·ünetnaya fıl"Sat bulur. mttbur olmaıı;lardır. 

fstanbnl beledb•t>sinde 90n za-

il _ 1 YEDEK KURMAY BINBAŞI J 1 

Büyük Mücadele günlerimize ait bir hatıra 

dür ve bugün 19 uncu yılına ayak 
basmıştır. 

Gerek benim naçiz kalemim, ge 
rekse diğer kıymetli muharrirler 
bu tarihi zaferi; yıllardanberi, ga
zete sütunlannda okuyuculara an 
latmağa çalışmışlardır. Bu sebep -
le ben bugünkü yazımda, teferrüat 
Iı malumata girişmekten sarfına -
zar ederek, sadece, birinci İnönü 
meydan muharebesinin mahiyeti i
le İstiklal mücadelemizdeki mevki 
ini ve cereyanına tekaddüm eden 
günlerdeki ahval ve şeraiti tesbite 
çalışacağım. 

Gerek resmi Yunan ansiklopc -
disi, ger~s~ - mütekait general 

yazmış olan Yunan askeri ricali 
"Birjnci İnönü,, meydan muhare
besini bir "taarruzi keşif,. ad ve te 
lakki ederler (1). Bu. onların görüş 
leridir. Faka: bu meydan muhare
besine tekaddüm eden hadiseleri 
gözlerimiz önünden, şöylece, bir si 
nema ıeridi gibi, geçirecek olursak 
şu manzaralan görürüz: 

l - Çerk~ Etem ve kardeşleri 
sırf kendi şahsi emellerini ve ham 
hayallerini tahakkuk ettirmek ü -
zere, Anadoluda vaziyete hlkim ol 
mak maksadiyle hareket etmekte
dirler. Bu kardeşlerden Reşit, Bü 
yük Millet Meclisinde Saruhan mc 
busudur. Etrafına bir hayli de yar 
dakçı toplamağa muvaffak olmuş, 
meclis içinde siyasi tahrikat yap
maktadır. (1920). 

2 - Büyük Millet Meclisi bü -
tün milli kuvvetleri muntazam 
te,kllata rapt ve orduya ilhak et -
mek karannı vermiştir (İkinciteş
rin 1920). Bu karar Etem ve kar -
detlerinin gizli emellerini açığa vur 

malarına sebep olmuş. faaliyetle
rini arttırmır,; Etcmin Garp cephe
si kumandanl!ğı emrine girmek is 

. tememesi şeklinde tezahür etmiş
tir. 

3 _ Etem, Aydın cephesinden 
- kuvvetleriyle birlikte - geri alı -
narak, bir zamandanberi ikame -
te memur edilmiş bulunan Demirci 
Mehmet Efe ile, şifre telgraf mu
haberesine girişerek, teması temin 
etmi~; onu da isyana ve kendisine 
iltihaka tesvik eylemiştir. Bu teş
vik neticesi Demirci Efe. muayyen 
bir kadro ile ve cenup cephesi ku
mandanlığı emrinde olarak; mu -
harebe saflarımız içinde vazife al 

ı --•-uucı Pr.&&;a& 'l•UAUllJC'ı.Jt:' yap 
makta bulunduğu tcmuları kes -
miş, menfi vı.ziyet almıştır Bu -
nun U7.erine. yarısı atlı olan, 800 ki 
şilik kuvvefüı.i toplamaga vakit bul 
madan; cenup cephesi kumandan
lığınca, Dinar civarında İdecik 
mevkiinde bastırılarak kuvvetleri 
dağıtılmıştır. (Kendisi 70 - 80 ki
şi maiyeti ile Davas taraflarına ka 
çabilmistir). 

4 - Etem, bu hainane faaliyet
leri arasında Yunan ordusu ve İs
tanbul hukumeti ile de temasa gel 
meyi ihmal etmemiştir (Yunanlı • 
larla anlaştığı ve "Sadrazamın e -
mirlerine intızar eylemekte oldu
ğu,, JıakkındR Babıaliye çektiği tel 
graf, bugun tarihi bir hiyanet ve
sikasıdır. 

5 - İstanbul hükumetinin ve 
düşman aletı halifenin Anadolu -
nun şurasında, burasında çıkart -
tıklan dahili isyanlar memleketin 
iç bünyesini kemirmektedir. 

6 - Bir "Puntos devleti., vilcu
da getirmek emeliyle Samsun ha-

İSTABULUN TANDOGANI 
B. KIRDAR OLABİLİR. 

D tin lstanbul vilayetine ba~lı 
köylere giderken munta

zam ~okurlardan birisine battım. 
Niçin batmıyacakmı§ım? PekAlası
na batanm. Dört tonluk koca 
kamyonların battıkları muntazam, 
mttşekkel çukurlardan bir tan~i
ne de ben batmışım, cok mu? Js
tene tabegırtlak olsun. Sızlanıp 
nuzırgatmadıktan sonra battığıma 
kim kanşır? 

Kiminin aklı snnradan gelirmiş, 
kiminin aklı tahtırevanda gelit'· 
rclş, benim aklım da terkoa yo
lundaki heybetli çukurlardan bi
rinin içinde geldi. 

Çukurun iç!ınde belimi kal~a
mı tuta tuta fÖyle bir dotnıldurn, 
çe~evremdeki balçık deryasına 
bacalan - hala yakacak verilme
diği lcin - tUtmlyen köylere şai
rane bir sözle baktım, baktım ela 
kendi kendime dedim ki: 

Sayın doktor Liıtfi Kırdar, itıı-

ı--· .. ·· ... ---·-·--·-·--·-ı 
1 Yazan: 1 
J Aka Gündüz ! 
1 ................. .._ ••••• - ....... i 

Ankara valisi ve 
belediye reisi 

B. Tandogan 

terse lstanbulun 
b 1ir. 

lstcınbul valisi ve 
belediye reisi 

B. Kırdar 

Tandoğan'ı ola-

esnada vurulacak darbe öldürücü 
bir mahiyeti haizdir ve Anadolu
nun istilası davası artık tahakkuk 
sahasına girmiştir.,, 

İşte, Yunan ordusunun birinci İ
nönü meydan muharebesile neti • 
celenen harekata girişmesi. bizce, 
bu sebeplerin mahsulüdür. Bu ka 
rar, ştiphesiı; Yunan ordusu hesa
bına, yerindedir. 

Birinci 1nönünde 10 ikincika
nun 1921 sabahı karşılaşan 

kuvvetler - Yunanlılar lehinde ol
mak iizere - insan adedi itibarile 
1 :2, ağır makine tiıf ek sayısı iti -
-barile 1 :3, hafif makineli tüfek 
mıktarı itibarile 1: 30, top itibari
le 1: 3 nisbetlerindedir. Malzeme, 
techizat. elbise. yiyecek v. s., v. s ... 
ise mukayest! edilemiyecek kadar 
nisbetsiz şekilde Türk İstiklal or 
iusunun aleyhindeydi. 

Bütün bunlara ragmen, milli mu 
cadelemizin bu ilk meydan muha
rebesi zaferimizle neticelenmiştir. 

Buyük zaferin sırrını o tarihi mu 
harebeyi idare eden ''Garp cephe
si kumandanı ve Erkanı Harbiyel 
Umumiye Reisi İsmet Paşa,, nın 
yüksek askeri sevk ve idaresinde, 
onun sonsuz azim ve himmeti ile 
Türk emsalsiz kahramanlığında a
ramak icabeder. 

Birinci İnönü zaferimizi ben, 
teşbih caizse; karnında ilk hayat 
alametleri beliren yavrusunu or -
tadan kaldırmak kastiyle kendisi
ı ıe saldıranları diş ve tırnağı ile bC' 
ğna kahraman ananın şehamet ve 
40&•.__,._...,~.-Jy-.. ............ ~ 

Ev•t .resmen 29 blrincltefrin 923 
te ilin edilmif olmasına rağmen, 
filen 23 nisan I 920 de hayat ve ta 
rih sahnesine atılan Türkiye Cüm 
huriyeti ilk ve en büyük öli.ım teh 
likesini 10 ikincikanun 1921 de İ" 
nönünde atlatmıştır. 

(Filhakika Birinci İnönü zaferi 
kazanılmasaydı, ne ikincisini, ne 
Sakaryayı, ne de Afyon - Dumlu -
pınar (Baş kumandanlık meydan 
muharebesinı yapmağa imkan bu
lunamaz. maullah, milli mtlcade. 
lemiz daha o zaman fena bir akı
bete maruz kalabilirdi). 

T arıh durdukca yaşayacak ve 
· ona şeref verecek olan bu 

mukaddes yavruyu yaratan. kur -
taran ve yaşatanlara sonsuz min
net ve şükranımızı sunmak hepi • 
mizin borcudur. 

(1) «Tnarruzi keşıb, du m n mukn
' emetınl slJ.Jih ku\ vetlvle ve taarruı:la 
kırmak urctıylc yapılan ketlf dcm<'k-
tır. C. D. 

Vakti~lc bizim Ankara dahi \"a

li ve belcdb e rei5i ~ finUndcn e
peyce öksüzlük çekmişti. 

O devrin büyük başvekili 1,ir 
gün imdadımıza yetiıti de, b:'Ze bir 
Tandoğan verdi. O gün buıün l\n
kara bahtı beyaz şehirlerimizin en 
başında ıelir. 

Tandoğan belki Ankarasız ola
bilir, fakat Ankara Tandoğan'sız 
olamaz. Hosundu o da Ankara ız 
edemez ya, neyse. Ama di)ecek
siniz ki, Ankaranın da eski püskıi 
~·erleri, Kallıhelidan kalma Kala
ba köyü, telefonsuz Murtado\·a'sı, 
kaldırım!lilZ Hu manası, silindir iz 
Yabanoba'sı yok mu? 

Var olmasına var ama, bir An
karanın içinde dııında yapılanla
rı gözönüne ıetirin, bir de bu yok
lara bakın, devede kulak bile ol
maz. Olsa olsa filde pire sibi bir 
teY olur. 

lstanbul öyle mi ya? Dedem ol
dumolaıı, babam b:ldibilesi, ben 
gcldimıidcsi lstanbulun bu öksıix
lüğünü, yetimliğini hi1t-gelmekte
yiz. 

lstanhulun bir hahfı köıniirlill:rii 
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G~tlŞLEJ) 
Devlet Otoritesi 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Bir halk hükumetinde, bütün bir 
cemiyetin nizamını el.ndc tu· 

tan fertler ar'asındaki, milletler ara· 
ındaki münasebetleri tanzim eden 
~evlet bu nizamın meımliyetini üze· 
rine aİmı§ en büyük otoritedir. 

Fertler arasındaki mOnHebetleri 
tanzim ederken, devletin en bii~ ilk 
hak ve adalet ölçüsü kanundur. ~a
nunun fevkine çıkan, devlet otorıte
sinden, şahliİ nüfuzundan istifade e
derek phsi menfaatlerini korumak 
için ~mu mi menfaatleri çi~niy~~ 
devlet adamı, o devletilJ otorıteıını 
yıkan en büyük halk düımanıdır. 
Çünkü devlet, halkı temsil eden ~uv• 
vettir. Halk, kendini ;dare eden de\• 
lete itimat ettiii müddetçe dev~P.! 
ku,·vetlidir' bu itimadı ka: b~ttiğı 
ıün ancak ceb~ ve şiddet, ıstıbdat 
ve iahakkümle yasar. Bu takdirde 
halk hiik(imeti mahiyetinden çıkar, 
totaliter bir devlet olur. 

* Türkiye Ciimhur!ıyet hilkiimeti, 
bir halk hiikiiınetidir. BUtün kuvve.
tini ve mesuliyet:ni halktan alır. O.. 
toritesi halkın itimadına dayan~r. 
Halka bu itımadı \'eren hükumctın, 
umumi menfaatleri korumak husu
sunda gösterdiği titizlikfT. Resmi 
dairelerde bir çok suiistimallere, ht• 
"Zumsuz menfaat "Zİvaına, büyiik soy
gunlara )'O} arabilen müteahhi~liğin 
kaldırılması, bu hmmsfa dcvletın ne 
kadar cezri \"e süratlc harekete ger· 
t'.:ğinin delilidir. 

Bugiin ıazetelerde ilin edilen si• 
lAh karakcılıtı ıkandalına, Jstanltnl 
'iliyetind;ki yolsuzluklara, ves11ir 
her yolsuz harekete kartı aplan mil• 
cadele, devletin ıerefini, haysiye•tinl 
kurtaracak, hile \'e hud'a ile halkın 
tepe.inde saltanat sürenlere, Cüınhu· 
riyet rejiminin aman vermiyeceğini 
gösterecektir. 

Tiirkiye Cümhuriyetinin bt!' silah 
kaçakçılığına isminin karııtınllnllsı, 
beynelmilel alemde devletin ... ~~·
~·etini kıran bir \'atan hiyanef.dir. 
Kanunun pençesine dilsen milcrim
ler cezalarını elbette ki ıörecekler
dfr. .DeYledn otoriteai ancak, her 
cünnün, ve cinayet'n hesabuu ı1ord11· 
tu n;shette kuvvetlenir, Hük(imefl· 
mizin bu meselelerde ıösterdiji ti
ti7.lik, halkın ifmadını kuvvetlendi
rir. 

Halk ıörüyor ve anlıyor ki, dev• 
letin haberi olmadan, serek kencll 
namma, ıerek ferdi münuebetlerde 
meydana cetirllen nüfuz ve tahak· 
ktlmlerin bu COmhuriyette yeri yok
tur. Miicrim kim olursf olsun, isim 
ve töhretfne. sahsi nüfuz ve kudre
tine bakmadan, ondan hesap soracak 
bir kanun kuvveti. devlet ku .-vetl 
vardır. Bu kuv\•eti suiiıtimaJ eden
ler, erıec halk karşısında hesap ve
receklerdir. Halk dfüımanlan birer 
b'rer teshir edilecektir. Bu h11llna 
kalbine ümit ve itimat 'eren ne 9<UV• 

vetli bir hesap görüstür. Halk, yf)I• 
ımzluklann cezasız kaldığını, tahak• 
kiim ve istibdatla hak ve adRletin 
boğulduğunu gördiiğü zaman devlet• 
ten aıtkı ııvnlır. SuHr, fakat b11 ati
kiıtun icinde gizli bir endiıte, fhnlt
siz h"r hoımutsuzluk yasar. 

Memlekette en bii~ iik kuvvettft 
kanun, hak 'e adalet olduğunu gör. 
düğU zamandır ki, de, lete destek: o
lur. Ancak bu itimadı kazanan dev
letin otoritesi sağlamdır. Cüm~uri

yet devleti bu icraatı ile otoritesini 
hakiki temeline dayamış olu~ or. 

daha vardır: Belediyenin ı~tanbn
lu haskadır, 'ilayet"n lstanhulu 
başka. 

Ve 1 tRnbul yüz bakımının dok
lian dokuzunda hep (Şehir) olarak 
tera:ıi~ e konmushır. Surlann dı
fRrısı, Karacaahmedin ötesi orta 
Afrikadaki Çad göliinden daha ö
tede kahnı" gibidir. Jstanhula tı .. n. 
gi sayın vatnn~as bu olmmıt1a hll· 
sını sadece belediye~ e Çf!Vinni1tlr. 
Vilayet te bu yüzd~n ense tarafın· 
da kalıp ll!'Örünmem'ıt·T. 

Zannedilmi tir ki, l"'tanbul vlll
yeti. Beyotlu uzun volu ile Beya. 
zıttan ve dirhemi eksik ekmekte-n 
ibarettir. Halbuki hususi mıaha
ubenin defterlerine bakılırsa, gö
rillür ki, kaymakamsız Çata1«'a. 
vapursuz Sarıyer, kenarda Ro:r· 
koz, köşede Kartal dahi 1 tanhul 
'ili~ etindedir. Ve dahi adalar hf. 
le n harhı içindedir: hani su va-

( Arkası 8 inci saılf ada) 
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Ve Arzuhalcllar B• Ç k M Ç Avukatlık Kanunu ve arzuhalcller mev Jr O ühim ~ 
zuu Ozerlnde ıunları dlltllnUyorum: 

Kanunun 23 üncil maddesi avukatlara s • • ] G ld e ' 
:~~:~dilen hakları saymıştır. Bu maddeye 1 parış er e ı. 

A - Ka nun lşl<'rlnde ve hukuki mese-
lelerde rey vermek, l . u·· 

B - Mahkeme ve hakem ve kaza salfı- ncır, züm, Pamuk , Zeytinyag., ı, 
hlyetini haiz diğer murahhaslar huzurun-

da hakiki veya hükmi şahıslnra ait hu- Tu••tu··n Satışları ve 
kukl dava müdafaa eylemek ve bu hu- 1. ı 
suslarn alt bütün evrakı tanzim etmek, F 

c - Adli muameleleri ve resmt daire- iyatları Birdenbire Yükseldı· ·' 
lerde niza'lı ve ihUldfiı işleri takip et-
mek, 
Yalnız bu k anunun hOkümlerl dairesin 

de bnroya kayıtlı bulunan avukatlara 
'mahsustur. MaddC'nln tasnif edilen şu 
kat! snrahati karşısında hiçbir arzuhalci 
dava ve mildafaaya milteallik evrak tan
zim adli muameleleri ve resmi dairelerde 
niza'lı ve fhtildflı işleri ve (Madde 50) 
icra muamelelerini takip etmekten mem
nudur. Fakat bu takyidattan vareste ka
lan işler vardır ki arzuhalciler bu işlere 
!11t yazı yazablllrler ve takip yapabilir
ler. MeselA nlza'lı ve ihUlfıfiı olmıyan bir 
tapu tescil işine ait ilmühaberleri, be
yannameleri yazabilecekleri gibi takip te 
yapablllrlcr. Mahkeme, hakem ve kaza 

İzmir, (Tan muhabirinden) -
Mevsim başlangıcından 5 kanunusa
ni akşamına kadar borsamızda 64475 
ton üzüm satılmıştır. Son günlerde 
dış piyasalardan mühim siparişler gel 
miş, 7 ve 8 numara üzümlerde yirmi
şer para, 9, 10 ve 11 numara üzüm
lerde de onar para yükseliş olmuştur. 

Son haftanın fiyatları kilo başı
na şudur: 

Zeytinyağı: 

Yeni yıl mahsuıu zeytınyagı pi
yasaya gelmeğe başlamıştıı:. 

Fiyatlar yüksektir. Kilosu 40, 41 
ve 42 kuruştan satılmaktadır. Bu se
ne, Ege mıntakasının zeytinyağı re
koltesi 20,000 ton tahmin edilmekte 
dir. Diğer memleketler rekolteleri 
de az olduğundan fiyatların daha 
yükselmesi muhtemeldir. 

Maltepenin şampiyonluğu kazanmasüe neticelenen müsabakanın en heyecanlı anlarından biri salfıhlyetini haiz olmıyan diğer makam 
ve mercilere alt işler hakkında istida ya

7 numara 14,25 kuruş. 8 numara 
14,75 kuruş, 9 numara 15.50 kuruş, 
10 numara 16,75 kuruş, 11 numara 
19 kuru~. 

Geçen sene rekoltesinden piyasa
da bir, iki bin ton stok vardır. He -
nüz ihracat yoktur 

Ttittin satışlan: 

Ha 
ta ya 
beş Si 

Ziraa 
tında 
len ~pe .~Askeri Liseler 

1 $ mpiyonu Oldu! 

zabilirler. 
Salihlide Avukat Ahmet AKTÜREL 

HARiÇTE: 

1939 da, Hangi 
Milli Takımlar 
Çarpışacaklar? 

İzmir acenteler birliği ll<>telerine 
göre mevsim iptidasından 31 birin
cikanun 938 akşamına kadar limanı
mızdan dış memleketlere 66710 ton 
üzüm ihraç edilmiştir. Bunun 47678 
tonu Almanyaya ihraç edilen mik -
tardır. 

Ege mıntakasında satılan tütün 
miktarı 26 milyon kiloyu bulmuştur. 
Elde kalan mahsuller arasında iyi 
neviler de vardır. Bazı mıntakalar
da tek tük mübayaaya devam edil -
mektedir. 

lzmir Fuarının Ka pda n 
Değiştiriliyor 

Kuleli, Maltepege, 
S fıra Karşı iki 

Sa ı ile Yenildi / 

Dün, '.Askeri Liseler fatnpiyonluğW1u kazanan Maldepe takımı 

Askeri Liseler futbol şampi- Bedri, l\f. Ali, Muzaffer, Necati. 

yonunu meydana çıkaracak olan KULELİ: Rahmi - Faruk, Nihat -
Suphi, Abdi, Yaşar - Ali, Burhan, 

maçların son ikisi dün Seref Nadi, Şefik, Muzaffer. 
stadında yapıldı. İlk dakikalar her iki takımın bir

İlk karşılaşmayı yapan Denız narp o- birini dcnemqleri ile geçti, Maltepe -

kulu ve lisesile Bursa askeri lisesi ol lilcr şampiyonluğu kaçırmamak için 

d u. Çok güzel ve temiz oynanan bir çok canlı bir oyun çıkarmağa başladı 

oyunda, Deniz Harp okulu ve lisesi lar. Maltepe hücum hattı Kuleliye na 

Bursa askeri lisesini 2-0 yendi. 

İkinci maç şampiyonu tayin nok

tasından mühim olan Maltepe - Ku-

zaran daha müessir ve daha tehlikeli 

hücumlar yapıyorlardı. Birinci dev -

re 0-0 beraberlikle neticelendi. 

leli liseleri arasında olacaktı. Mal - İkinci devrede hakimiyet ilk da

tepenin yaptığı maçlarda hiç mağlıi- kikadan Maltepeye geçti. Devre orta 

biyeti olmadığından Kuleli de Bursa- larına doğru sağdan açılan bir hü -

ya yenilmiş bulunduğundan Multepe cumda Maltepeliler ilk gollerini kay

nin galibiyet ve beraberliği kendileri dettiler. Ve kalecinin topa ayakla 

ne şampiyonluğu kazandıracak mağ- vurmak hatası ikinci bir gole mal ol

liıbun da Kuleli ile ayni puvana gire du. Msç ta 2-0 Maltepe lehine neti -

ceğinden bir defa daha çarpışmaları celendi. Bu suretle askeri liseler fut

lcabedecekti. Bu mühim karşılaşma bol şampiyonluğunu Maltepe kazan

Şnzi Tezcanın hakemliği altında oy- mış oldu. 
nandı. Her iki takım sahaya şu kad- İkinciliği tnyin için Kuleli, Deniz 

rolarla çıktılar. harp okul ve lisesi, Bursa füelerinirı. 

MALTEPE: Rifat- Kamüran, Mii- aralarında bir karşılaşma daha yap-

n lr - Sabahattin, Ferdi, Ulvi-Kemal , malan lazım gelmektedir. 

ezle, Grip, Romatizma:; 
kırıMrf< ve bütün ağrllarınızl derhal keser. 
icabında günde 3 kaşe ahnabilir. -

:A.lCeri Liseler Futbol Şampi
yonası Puv a n Cetveli 

1ncir Satı§lan: 

~~,,._.--,~--..-..1 . 1939 senesi zarfında yapılması sim 

'E c cı. ~ g >aı >cıı ~ dıdcn takarrür etmiş olan beynel~li-

Mevsim başlangıcından beri !z
mirde satışı borsaya kaydettirilen in 
cir miktarı 21000 tondur. 

İncir fiyatları çok sağlamdır. Pi
yasada güçlükle incir bulabilen ihra
catçılar, süzmeleri kilo başına lS-23 
kuruştan, ellemeleri 15-18 kuruştan, 
paçalları 10-12 kuruştan, hurdaları 

7.5-8 kuruştan satın almaktadırlar. 

~ ~ .. t ~ i: ~ ~ ~ lel futbol temaslarının aylara tok-
t- oom::ı: <>-CL( ' sim edilmiş bir listesini aşağıya der-

MaL 3 3 ıo 2 9 ~ cediyoruz: 
Kul 3 1 2 5 7 5 ~ KANUNUSANi 
Bur. 3 1 - 2 3 6 5 ~ 

~ De. 3 ı _ 2 7 10 5 21 Pariste Fransa - Lüksemburg 
~~ 22 Pariste Fransa - Polonya 

Mevsim iptidasından 31 birincika
nun 938 akşamına kadar limanımız
dan dış memleketlere 38981 ton incir 
ihraç edilmiştir. Yalnız Almanyaya 
ihraç edilen miktar, 15622 tondur. 

-=========~======' 29 Brükselde Almanya - Belçika 

Pehlivanlarımız 29 Lükscmburgta Lüksemburg -
Belçika B. 

Yanhş Ne~riyata 
Veriyorlar 

Dün, eski ve tanınmış pehlivan
larımızdan su yolcu Mehmetten, ve 
Cemal Yavuzdan, aşağıdrıki mektu
bu aldık: 

"Bir sabah gazetesinde eski pehli
vanlarımız ve o ars da cihc.. 1 pehli
vanı mPrhum Kara Ahme<lin mace
rasını hikflyc eden yazılar gördük. 
Bunlurın şimdi tarihe karışmış olan 
hadisata ne dereceye kadar uygun ol 
duğunu karıştıracak değiliz. Ancak 
bu arada Pire Mehmet isminde bir 
pehlivanın Kara Ahmedi yenmiş ol
duğunu okuyarak hayrette kaldık. 

Bizim gibi bu yanlış yazıyı okuyan
lardan bir çoklan da hayret ve tees
sür içindedir1cr. 

Gerek Kara Ahmet pehlivam, ge
rekse adı geçen Pire Mehmedi tanı
dığımız için tnvzihe mecburuz ki: 

Pire Mehmedin Kara Ahmedi yen
mesi değil, güreı;miş olduğu da ta
mamen gayri vakidir. Çünkü Kaı:-a 
Ahmet ünlü bir başpehlivandı. Ph-e 
Mehmetse küçük orta pchlivanların
dandı ki, basa güreşebilmek için da· 
ha arada büyük orta, başaltı ve baş 
dereceleri vardır. Bunları geçmeden 
başpchlivanla hele Kara Ahmet mer
humla karsılaşmanın imkan ve ihti
mali yoktur. 

Yalnız bu iddia şundan gahttır: 
Pire Mehmet pehlivan Bulgurluda 
Molla Beyin çaymnda kendi gibi kü
çük orta pehlivanlarrndan Bulgur
lulu kahveci Arap oğlu Ahmetle gü
reşmiş ve onu yenmiştir. 

Spor ve hele pehlivanlık yiğitlik 
yoludur. Bu yolun baş umdesi de 
doğruluktur. 

Cem al Yavuz Ozpmar su ~·olen 
P ehlivan Mehmet pebli nın 

Yapağı ve Tiftikler 

ŞUBAT 

12 Lizbonda 
"-0:::-.Ul U.h.b~lUI.! 

l\IART 
16 Pariste 
19 Kark'ta 
19 Anverste 
26 Romadn 

NiSAN 
2 Zurih'te 

16 Brükselde 
23 Pariste 
23 Roterdnmda 
23 Arlonda 

MAYIS 

Portekiz - İS"v'İ~re 
ılCtçl.Ka - Aı.accıuı. Lını 

Fransa - Macaristan 
Irlanda - Macaristan 

Belçika - Hollanda 
Italya - Almanya 

Isviçre - Macaristan 
Belçika - Rumany::ı 

Fransa - Almanya 
Hollanda - Belçika 

Belçika B. - Lük
semburg B. 

7 Amsterdamda Hollanda - Isviçre 
7 Dublcnde Irlanda-Çekoslovakya 

10 Bükreş Rumanya _ Yugoslavya 
14 Brükselde Belçika - Isviçre 
14 Bernde Isviçre B.-Lüksembur~ B. 
18 Brükselde Belçika - Fransa 
27 Varşovada Polonya - Belçlka 
29 Biikreşte Rumanya - Italya 

HAZiRAN 
1 Stokholmdc 
4 Varşovada 
4 Kopenhng'ta 

9 Stokholmrle 

lsveç - Portekiz 
Polonya - lsviçre 
Danimarka - Fin-

Pamuk satışları: 

kad"'a~ (Uç ay zarfında) -21306. balya 
pamuk ihraç edilmiştir. Fiyatlar çok 
sağlamdır. Akala 49,5-50 kuruştan, 
yerli mal birinci nevi 42,5 kuruştan 
satılmaktadır. 

Pamuklarımızın müşterileri. Ru
manya. Almanya, ftalya. Polonya -
dır. Son günlerde İtalyaya fazla ih -
racat yapılmıştır. Polonyadan mü -
him siparişler gelmiştir. 

HARiÇTE: 

Menşe Şahadetnamesi 

Verebilecek Merkezler 
Mısırdan yurdumuza ithal edil -

mekte bulunan mallar için b:ızı yer
lerde Ticaret odası bulunmamasın -
dan dolayı menşe şahadetnamesi al
mak güç oluyordu. Mısır hükumeti, 
vaziyeti tetkik ederek Türkiyeye it
hal edilecek mallar için hangi mcr -
kezlerdcn menşe şahadetnamesi alın 
mak lazrm geldiğini tesbit etmiş ve 
gümrük, inhisarlar vekiiletimize bil
dirmiştir. Menşe şahadetnamesi vere 
bilecek merkezler şunlardır: 

land~ya 

Isveç - Finlandiya 
Isveç - Litvanya 

Iskandinavya 
11 Karlstad'da 
15-18 Kopenhagda 

Mısır gümrükler idaresi, kimya 
dairesi, Kahire, İskenderiye, l\fonsu

Almanya - Norveç 

turnuvası 

22 Osloda 
Dnnimarka _ Al- ra, Portsait, Beni Souef, Fayoum, 

25 Kopenhngda 
manya Tanta, Assiout, Mimich Ticaret oda-

28 Revalde 

AGUSTOS 

Estonya - Almanya ları. 

27 Stokholmda 
EYLUL 

17 Osloda 
JLKTEŞRIN 

İsveç - Almanya 

Norveç - Isveç 

1 Stokholmda İsveç - Danimarka 
13 Belgratta Yu~oslavya-Alman) a 
15 Bernde Isviçre - Almanya 

Bu liste şimdiye kadar takarrür 
etmiş olnn oyunlan göstermektedir. 
Mevsim ilerled:kçe bu listeye daha 
bir cok beynelmilel temaslar il:h·e 
edileceği şiiphesizdir. 

Türkiye Ticaret 

Odaları Kongresi 
• Türkiye Ticaret odalan kongresi 
için bu sene Ankarada büyük bir top 
lantı yapılacaktır. Odalar kongresı 
mayısta toplanacağından şimdiden 
hazırlıklara başlanmıştır. 

---o--
Dünkü Buğday ve 

Deri Fiyatları 

Bu yıl fuarın açılma resmi 9 ey
JUI kapısında yapılacaktır. Bu kap1 

ve diğer iki kapı yeniden inşa edile
cektir. 

9 EylCtl kapısının üzerinde bir 
lokanta ve gazino da bulunacaktır. 

İnşaat süratle bitirilecek, lokanta ve 
gazino, merkez garajı ile Basmahane 
istasyonuna yakın olduğundan bele
diyeye mühim varidat temin edecek
tir. 

Montrö ve 26 Ağustos kapılan; 

9 Ey1Ul kapısına nazaran, daha sade 
ve kullanışlı yapılacaktır. 

·-····· - - :> -Mücadele ts+-a-sy~o-n--• 

Açllacak ! 
Ziraat Vekaleti, Ege bölgesinde 

cekirgc mücadelesi için bir sahra is
tasyonu tesis edecektir. Bu maksatla 
tetkikatta bulunmak üzere. Ziraat 
Vekaleti merkez mücadele enstitüsü 
mütehassıslarından doktor Drehme
im bugünlerde f zmire gidecektir. 

PiYASALAR : 

Bütün Yağların 

Piyasaları 'fükseliyor 
Dün piyasamızda on beş bin Jd. 

lo kadar muhtelü zeytinyağı satışı 

olmuştur. Ekstra zeytinyağların kile 

su 53, birinci yemeklik yağlar 50-
51 kuruştan, sabunluk yağlar ise 

42,5-44 kuruş arasında satılmıştır. 

Dünkü satışlarda her çeşit yağlar 

da kilo başına 2-3 kuruş yükseklik 

görülmektedir. 

BORSA 
9 - 1 - 939 

ÇEKLER 

Londra 5.88 

Nevyorl 125.5925 

Parls 3.315 

Mllfıno 6.6075 

Cenevre 28.3725 

Amstcrdam 68.3525 

Berlln 50.385 

Brüksel 21.2225 

Atinn 1.0725 

Sotya 1.545 
Prag 4.32 
.Madrid 5.88 
Varşova 23.825 
Budape~1P 24.895 
Bükreş 0.8975 

2.8125 

Dün piyasamıza getirilen 14 bal
ya kaba tiftik kilosu yetmiş kuruş
tan, 17 balya Akşehir malı kilosu 110 
kuruştan ihracat için sablmıştır. Yoz 
gat yapaklarından 142 balya kilosu 
53 kuruştan ve Anadolunun dabak 
yünlerinden 12 balya kilosu 55 ku
ruştan yerli fabrikalarımız tarafın -
dan satın alınmıştır. Keçi kılların -
dan kırkım malı 15 balya kilosu 50-
51 kuruş arasında ihracat için mua
mele z()rmüştür. 

Bu listeye nazaran 939 senesi zar
f ındn Belcika ve iki tane B. milli 
maçı olmak üzere on, Almanya do
kuz. Isviçre ve Isveç yedişer, Fransa 
beş Macaristan ve Danimarka dör
der, Liiksemburg, Polonya. Hollan
da, Rumanya, Norveç üçer Porteki~, 

Irlanda, Italya. Yugoslavya, Finlan
diya ikişer, Çekoslovakya, L itvanya, 
Estonya birer maç yapacaktır. 

Dün piyasamıza getirilen on beş 
vagon yumuşak buğday kilosu 5, 15-
5,25 kuruştan 111 ton sert buf;day 
5 - 5,05 kurnuştan, 6500 kilo kızılca 
5,15 kuruştan. 45 bin kilo Akşehir 
arpası 4,15, 20 siyahlı çav arpaların
da n 15 ton 4,1 2 kuruştan, 30 bin ki
lo Eskişehir arpası 4,15 kuruştan sa
tılmıştır. 

\.. 

Bclgrat 
Yoko.~ama 34.3275 
Stoklıolın 30.2725 
Moskova 23.71 

ESDAM VE TAHVlLAT 

Sivas - Erzurum hattı 

istikrazı V 19.20 

.J 

1lflel' 
lrıeş 

Uunl 
bo 

dan 
ınw 

:ı>eri 
ku 
trıes 

ııüf 

ke 
dir 
tib 
tur 

av 
bt. 

te 

!'! 

., 
3 
l 



TAN 7 
~ 10-1-1939 

köyü ve Köylümüzü 
• • 

Kalkındırmak lçın 
Resiınle Dünya Hadiseleri 

Ç re: Köy Öncüsü 
~öylümüzün içtimai, siyasi, ildi

IQdı bakımdan kalkınması için pa -
~dan ziyade rehpere muhtaç oldu -
eu llıutlak bir hakikattir. 

leöylerimizi iki kısma ayırmak su
~ile tetkik etmemiz faydalıdır. 

Şehirlere, kasabalara, sahillere, 
~en ve şoselere ya.km köyler ve şe
ır \re kasabalardan uzak mahsuldar ;e Çorak köyler. Şehirlere yakın köy 
er halkı uyanıklığa ve refaha daha 
~İYade mazhar olsalar bile mantıvi 
~afı zinde, çalışmağa, ikrleıneğe 
htilsait şehir ve kasabalara uzak bu
tiinkü fakir köylülerimiz beni daha 
~İYade alakadar eder! Fakat hedefi
l:tıi.ze ulaşmak için bütün köylüleri -
2lıizi göz önünde bulunduracağız ve 
ltöylülerimizi kurtarmak için kendi 
ltendiınize şu suali soracağız: Köylü
)lun kalkınmasını para ve diğer yar
~hınıarla hükı'.lmet kurtarabilir mi? 

llayır! Çünkü: Şehir ve kasabala
~ yakın köylerimize bundan dört, 
beş sene evvel hükumet emriyle 
'Ziraat bankası büyük para yardımla 
l'uıda bulundu, zirai kredi kooperatif 
leri teşekkül etti. Bugün bu koopera-
1iflerin tasfiyesile Ziraat bankası 
bıeşgul ve muztariptir. Bu yar
dımla köylümüz refaha değil borca 

boğulmuştur. Kabahat Ziraat banka-
61.ııın mı? Hayır ... Daha dünkü tec -
liibeden anlıyoruz ki köylüye bugün 
irnilyonlar dağıtılsa, en mükemmel 
Ziraat aletleri verilse yine verimli 
bir neticeye varılamıyacaktır. Şu 
halde: Köylü, bu para yardıı11larm
dan evvel elinden tutan bir rehpere 
lnuhtaçtır. Herşeyden önce bu reh -
Peri bulmak, köylüye yapılacak hü -
kunıet yardımını bu rehperin idari 
bıesuliyetile kollamak gerektir. 

Şuracıkta bu rehpersizliğin mey
dana getirdiği bugünkü manzarasını 
canlandıralım. 

Bugünkü köy ihtiyar heyetleri bi
~ istihdaf ettiğimiz rehperli.k va-

ler. Buclafin-kÖyd~· ~a~evf. -~~ddi 
nüfuzları yoktur. Köylü tamamile 
kendi haline terkedilmiş vaziyette -
dir. Köylerde köylü ile hükumeti bi
tibirine yaklaştıracak bir vasıta yok
tur. 

Köylüyü kalkındırmak için eli -
nıizde bugün bir çare vardır. Ve şu
dur; 

Köylüye bir rehper tedariki. Bu 
rehperler kim olabilir? Mütekait za
bitan ve diğer mütekait memurlar! .. 
(Bunları da kahve köşelerinden faal 
hayata sevketmiş oluruz) Bu tezimi
zjn zayıf manasını anlamak için tek
rar bugünkü köy işlerine bir lahza 
avdet edelim. Köyü, köylüyü ~ö~ le 
bir gözden geçirelim. 

Mesela: Bursanın Çalı köyüne mü 
tekait miralay, kaymakam, binbaşı, 

lngilterenin Roma sefirliğine ta • 
yin olunan Sir Pcrcy Lorraine, 1933 ~ 
denberi İngiltcrenin Ti.irki~·e scfiriy
di. Daha evvel 1921 ile 1926 arasında 
İngilterımin İran sefiriydi. 1929 - 33 
arasında İngiltercnin l\Iısır fevkala • 

yüzbaşı Ziyayı, Ahmedi... "Köy Ön -
cüsü,, olarak bulup gönderelim. Bu 
bilgili ve rubu asırdanberi cepheden .

1 
cepheye koşan tecrübeli, enerji sahi
bi adam köy idaresini eline alıyor. 
Evvela hükumetin verdiği tahsisatla 
"Köy öncüsünün,, ikamet edeceği, ça
lışacağı binayı kuruyor. Telefonunu 
kaza ve vilayete bağlıyor. Köyün pa
ra ile, parasız yapılacak bütün işle
rini tetkik ve tesbit ediyor. sırasına 
koyuyor. Hummalı bir faaliyetle 
maddi, manevi cepheden faaliyete gi
rişiyor. Köye gelen jandama, tah,;il
dar doğru miralay Ziyanın karşısına 
çıkıyor, laübali vaziyetten çok uzak 
köyü ziyaret sebebini !i;ylüyor. Hat
ta köye kadar jandarmanın, tahsil
darın gelmesi bile bir zahmettir. Te
lefonla "Köy öncüsüne,, bu işler kay
makam ve varidat müdürü tarafın -
dan bildirilir ve on günlük bir iş. beş 
dakikada biter. Köy öncüsü en ma-1 
kul, maneviyata, maddiyata en uy
gun bir sureti her işi halleder. Köy 
öncüsü telefonunu doğruca kayma -
kama, valiye açar. Onlarla arkadaşça 
görüşür, köyün ilerlemesi yolunda 
almak istediği tedbirleri, dilekleri da 
kika içinde halleder. Eski heyetı ih
tiyariyenin senelerle uğraşıp hallede
mediği bir işi o kolaylıkla cereyanı
na koyar. Köylerin, köylülerin zayıf 
çehresini valiye bildirir. Köylerin 
üstüne yeni bir güneş doğar. Köyler- · 
de yıllardanberi kaybettiğimiz zama
nın kısmen olsun telafisine çare bu
lunur, faaliyet başlar. Köylü müna-ı 
vebe ile ziraat aletlerini kullanır. Bir 
asker nasıl silahını temiz tutmağa, 
kendisinden sonra gelecek askere tes 
lime mecbur olursa köy ziraat alet
leri de böyle temiz tutulur. Kırılıp 
bir tarafa atılmaz. Günden güne köy 
lü benliğini anlamağa başlar. Köy ön 
cüsü zaman zaman köyün kadın ve 
erkeklerini toplar, onlara mazisini ta 
nıtır. Viyana, Rumeli, Tuna, Kafk~s, 
Yem.en .... _nedir bütün buralarda va
rnrı--rur.ı{ evıaaının ne gıoı tiır sava~ 

de komiseriydi. Almanyadan ko'\·ulup kendi\erineyurd arayan genç yahudi milliyetçi-lerin blı kısmı Filistine sevkediliyor-lar 

yolunda can verdiklerini anlatır. Dü
şününüz ki bir millet mazisini bil -
mekle istikbaline sahip olur. Gururu 
milli sıkı sıkıya maziye bağlıdır. 

Bu canlı tarihlerden, yani müte
kait zabitandan istifade etmesini bi
lelim. On beş, nihayet yirmi beş se
ne sonra bu canlı tarihleri bulama -
yız. Bu öncülı;:ri seçerek köylere gön 
derme1iyiz. Bunu yaparken di.ışün -
meliyiz ki her külfet bir nimet mu
kabilidir .. Evet bu hizmet manevi bir 
menfaat olmakla beraber köye gön
dereceğimiz bir öncüye ufak bir pa
ra vadedilmelidir. 

İşte köy ve köylünün kalkınma -
sına ancak bu suretle imkan vardır. 
O zaman l;ıükfımet ·köylere yapacağı 
milyonlarla yardımın semeresini gö-
rür. ARP AT 

Yeni Fransız hava transatlantiği Rochambeau yirmi yolcuyu taşı· 

maktadır. Kabineleri gayet ferahtır. Sürati saatte 200 mildir. 

~ 

I 

Filistinde Başmüftüyc rnulıalefot eden Fahri Nişaşibi Arap bedevi
ler arasında. 

Fransa hükumeti, Cibutinin tehdide u{::rraması üzerine 
talarıın Afrikaya göndermiştir 

SeueıaJ kı· 

Amerikanın l\lisuri şehrinde diinyamn ilk r;ldyo gazetesi intişar et· 
mcktedir. Gazetenin asıl niishası her gazete gibi hazırlandıktan ıııonra 
mürsile cihazına konmakta ve radyo mevceleri halinde gönderilmektedir 
Evdeki ahizeler de bunları resimde görüldüğü gibi almaktadır. 

GAZETELER ARASINDA ŞUNDAN BUNDAN 
rbairelerde yı~klamalar 

"Akşam,, refikimize Ankaradan 
ve-ı'İlen bir haber göziimiize il~ti. 
Bu habere göre baderna "Maarif 
Vekaleti memurları sabah ak:5anı 
yoklama defteri imza etmiye mec
bur tutuluyorlannış.,, 

Demek ki bundan evvel kom~u
luk eder gibi mi gelip gidiyorlar~ 
dı. 

Vaktiyle Evkaf Nezaretinde mii

essesatı ilmiye ismini alıp vak1f 

m<"ktcplcrle, kiitüpha~eleri idare 

eden miidiiriyette nüktedan ve 

nekre bir müfettiş varmış. 

Nezarete hayli uzak bir yerde 
oturan hu zat muntazam devanı 
etmezmiş. Bir giin daire nıiidıirii 
kendisini çağırıp şö~·le konuşmu~: 

- Bnl<sanıza efenclim! Siz dai

reye muntazam de\'am etmiyorsu

nuz. 
Hazrr cevap miifettiş derhal: 
_ Aman Beyefendi Hazretleri! 

Bendeniz hergi.in daire:re gelmb·e 
tecddiip ederim. Burası mahalle 
kal1vesi mi efondirn, hergiin zırt 
zrrt gelini!' mi? mukabelesinde bu-

lwımus. 

Sen de haklısın : 

Cwnhurlyet gazetesi c<!'zalandt
nlan sporcular hakkrnda şöyle yn· 

zıyor: 

cBeden terbiyesi müdiirlüğü sadece 
birkaç satırlık hakem raporuna istinat 
ederek ve hakkında şikayet vliki olan 
ta.rafı dinlcmiye lüzum görmiyerek vE'r
diği bu k'1rarlarda tam bir isabet ara
mak mümkün değildir. 

Hiçbir tahkik ve tetkike tabi tutul
madan verilen cezalar sporda disiplin 
yaratmaktan ziyade sporcuyu teşkil:'\t:ı 
karşı menfi hisler beslemiye sevkeder.» 

Beri tarafta "Akşam., da ayni 
mesclc hakkında Böyle düşüııi.i ... 

yor: 
«Beden terbiyesi umumt müdürlüğü 

ı:;on verdiği bir kararla bugüne k'1dr.r 
bir türlü halledilemiyen oyuncuların 
tecziyesi meselesini halletmiştir. Mıılum 
olduğu üzere evvelce sahada çok oariz 
ve kasdi bir hareket yaparak veya kav-

ederek hakem t.'1rafından çıkanlan 
ga 1 'd. oyuncuya ceza vermek bir mese e ı ı ... 
çünkii nizamname oyuncuya muhtem 
şekilde ve muhtelif makamlar nezdinde 
itıraz hakkı bahşetmişti. 

Halbuki beden terbiyesi umum mil
diirlüğii bu işin gayet seri bir şekilde hal 
çaresini bulmuştur. Her hafta yap1lan 
maçların hakem raporları derhal Anirn
rayn gönderilmekte ,.e umum mtidiirlü!t 
bu raporlara istinaden resen ceza vere
rek alakadarlara tebliit etmektedir. 

Beden terbiyesi umum miidiirlüğüniı 
bu cez:ıi kararından dolayı tebrik et
mek bir V'1zifedir.,, 

Güzel amma bu taban tabana 
zrt fikirlerin hangisi doğru. 

Vaktiyle Nasrettin Hoca knclı
Jık ederken bir davanın evvelii bir 
tarafını dinlemiş: 

- Sen haklısın! demis. 
Sonra karşı tarafı dinlemiş onll 

da: 

- Sen hakhsm! demiş. 
Samiin arasında bulunan karı

sı ileri gelip kocasına: 

- Yahu! Bir davada hem dava
cı, hem borçlu haklı olur mu? di
ye sorunca ona da: 

- Karı! Sen de hakhsm! cevahr~ 
nı vermiı:. 

Galiba vaziyet bunun benzeri. 

• 
Dertli çay mı? 

Hemen bütün gazetelerin ver
dikleri habere bakılırsa, Üniversi
te Rektörü senelik çaylarını ya
kında vcrmiye başlıyacak ve bu 
çaylar esnasında talebelerin dert
lerini dinliyecekmiş! 

Acaba bu top!antıs:ıra da· .. Dert
li çay,, mı denilecek. 

Roma belediyesinin kararı 

Roma belediyesi şehir sinema
larını sabah seansları yap

maktan menetmiştir. Belediyeyi 
bu şekilde harekete sevkcden ı'\

mil, talebenin iinivcrsitelcre ve 
liselere de,·am etmiyerek sinema
lara gitmeleri, devam edenlerin 
çok az olmalarıdır. Tedbir tesirini 
göstermiş ve talebe mekteplerine 
koşmuslardır. * Dünyanın en bü~·iik sarayı 
Vatikandır. Çiinkii bu sarayın 

4000 odası vardır. 

• 
Suni gözün marifeti 

S un'i göz kul!ıananlar eski
den hir tane göz salın a

lırlar ve onu takarlardı. Bugün 
hu cesit gözleri kullananlar iiç ta
ne göz almıya mecburdurlar. Bun
ların biri giindiiziin, biri gcceliyin 
ortalık sun'i ziya ile aydmlandı
ğı zaman, biri de eğlence içinde 
geçen gecelerden sonra sabahları 
kullanılacakt(J'. Bu sonuncusu 
mahnıurhığu gösteren bir renkte. 
dir. Gözlerin hu şekilde üç tane o
larak yapılmasının sebebi, tabii 

göze uygun olmasını teminllir. 
*Dünyada insan geçimini te

min eden mesleklerin sayısı kaçtır. 
Bımunla meşgul olan bir nıiit~

hassısrn tuttuğu istatistiğe göre bu 
mesleklerin sayısı (25,000) dir. 

* Bir miitehassıs giivcnin her 
sene yaptığı tahribatı, merak et
miş, bu işle uzun uzadıya meşgul 
olmuş, vardığı netice şudur: Gü
venin her sene yaptığı tahribat 
50,000,000 İngiliz lirası tutmakta
dtr. 

o 
Tahtadan yapılan cam 

A lmanyada cam gibi şeffaf o
lan. fakat kesilen, delin~n, 

her şekli alnn bir madde ~·aprl· 
maktadır. Bu maddeyi cam ııihi 

knliamlmak, fakat istenen şekle 
sokulmak. iı;;tendiğl gibi süslenmek 
üzere yapılmakta ve tnhaf nokta. 

bu maddenin tahtadan yapdmakta 

olmasıdır. 

*Sarhoş olduklan halde oto
mobil kuUanarak kazalara sebep 
olan şoförlere yeni hir ceza tertip 
edilmiştir. Amerikanın Kaliforni
ya iilkesinde kabul olunan bu ce. 
zaya göre sarhoş olduğu anln§ılan 

şoföriin idare ettiği otomobilin et
rafına on santim kalınlığında kır
mızr bir çizgi çizilir. Fakat bun· 
dan maksat herkesi otomobile bin
mekten menetmek değildir. l\1ey
hanccileri şoföre içkJ vermekten 
menetmektir. Bu çizgiyi taşı~ an o· 
tornobi1Ier hiç bir meyhaneye uğ
rıyamazlar. 

* Devrimizde Küret Arzın he. 
men her tarafı keşfedilmiş sanıhr. 
Halbuki hakikat bu merkezde de· 
ğildir. Çünkü bugün arzın 10 mil· 
yon murabba mut, yani yiizde J 8 l 
henüz keşfolunrnamıştrr. 

* Dünyanın en zengin hazine
lerinden biri Hindistan mııbetle
ridir. Çünkü bu mabetlerE>. asır· 
!ardan beri, miitemadiyen altın \'f' 

mücevher hediye olunmakta ,.e 
bunlar saklanmaktadır. 

D'anoncio 

J talyan şairi Danonciyo'nun 
Fransada bulunduğu sırada 

kendisine şu adresi taşıyan bir mek 
tup getirmişler: 

''İtalyanın en büyük şairine,. 
Fakat Danonçiyo. yalnız ftalya -

nın değil, dtinyanın en büyük şairi 
olduğunu söyliyerek mektubu ka
bul etmemiş! 
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Afyonda YeniElektrik 
Tesisatı Kuruluyor Kavun ihracatını 

Arttı ak için Ne 
Tedbirler Almah? 

Uzunköorü istasyonunda, lstanbula sevkeclilmek üzere 
hazırlanan kavun yığınları 

Z iraat kongresine iştirak e:den 
Uzunköpru murahhası, mın 

takasında bol bol yetişen nefis ka
vunların Alman pazarlarına ka -
dar sağlam bir surette ihracını is
temiştir. 

Bu murahhas, raf tertibatını ha
iz vagonların çoğaltılması için, Zi
raat Vekaleti m:zdinde teşebbüsat
ta da bulunmuştur. Memleketimi
zin yetiştirdiği kıymetli taze mey
valann ve sebzelerin dış piyasala
ra ihracını temin ve teşvik için Zi
raat ve İktısat Vekfiletlerimiz cid
di olarak çalışmaktadırlar. Fakat 
taze meyva ve sebze mahsullerimi
zi orta ve şimali Avrupanın olcJuk
ca uzak pazarlarımı, nefasetlcri
ne bir halel gelmeden, S'lpsağlam 
bir halde se\•ketmC'k icin, munta
zam bir teşkilatın kurulmasına ve 
ayni zamanda bu işe elv8.:.ışli nakil 
vasıtalarının kullanılmasmu da ih-

tiyaç vardır. . 

Böyle bir teşkil.ita biz, 1zmiz.. 
d&..üı.aliyette bulunan (Özüm Ku
rumu) nu misnl olarak gösterebili
riz. Taze meyva ve sebze mah~ul
lerinin bozulmadan muhafaza ye 
nakilleri için terlariki Hl7.ıın ge -
len soğuk hava tertib-ıtlı vasıtalara 
gelince: Hem Denizbank yeni ıs
marladığı vapurlard:ı bu nokta~·ı 

düşünmüş ve hem de Devlet demir 
yolları bu tertibatı haiz vagonla
rın adetlerini ço~a!tmıya bnşJa

mıştır. Fakat, bizce Uzunköprü ka
vunlarının Alma:ıyayu ihracı için 
yalnız bunların bozulmadan na -
killerin elverişli olan vagonları te
min etmek kafi değildi•. Evvelemir
dc biz, bu kavunlarımızı o pazar-

Jarın isteklerine uygun bır şek~ı

de yetiştirip, hazırlamak mı?cbu -
riyetindeyiz. Şimdiye kadar bü -
yük bir kısım 1sta:-ıbul p;yasasında 
istihlak edilen Uzunköprii kavun
lnnnı hariç mem1eketlere d~ kıs
men gönderilebilmek ve bu suretle 
bostan müstahsillerimize ayrıca 'ka
zanç temin etmek istiyorsak, aşa
ğıda kısaca sırasile sayacağım bir 
takım mühim zirai ve ticari tedbir
leri almamız icap eder: 

1 - Temiz ve iyi torıuııııuK 
tedariki meselesi: Heın iç pa 

zarlara ve hem de d~ş pazarlara 
nefaseti ayni derecede olan müte
canis mahsuller çılrnrmak lfızım

dır. Böyle bir "lla4sul de ancak ıyi 
ve temiz bir toh'.lmlukfan elde edi
lir. Ziraat Vekaletinin Lüleb!lrgaz
dnki Devlet dennmc çiftliğinde se
leksiyona tabi tutulmuş en iyi va
sıfları haiz kavun bhumları istih
sal edilmekte ve civardaki müstah 
sillere dağıtılmakfldır. 

2 - İhracat için yapılacak bos
tan zirantinde, bir tarla içeris:n
de yalnız bir çeşit kavun yctişHnl
melidir. İki veya üç çeşit kavnntt 
bir arada yetiştir:neyi y'lsak etme
lidir. Aksi takdirde kavunlar ara
sında melezlik husub gelir. 

3 - Kavun tarlalarımn tımar W! 

bakımına daha fazla dikkat ve iti
na göstermeli, bostan tarlaiarmdu 
zuhur edecek has+alıklarla, haşa -
ratla mücadele etmek için müstah· 
sil tenvir cdilm<.:?li veya Ziraat :mü-· 
cadelc teskilatı yardım etme!idir. 

4 - İhracat için kavunlar ke
male gelmczd.:ın biraz evvel toplan 
malıdır. Toplanmış olan bostanlar 

(dış pazarların alım şartlan gözö
nünde tutularak) re::ık, b:iyüklük, 
ağırlıklarına göre E'tandartlandınl
malıdır. Mesela: Uzunköprü altın
.başlan içerisinden vaktinden az ev
vel toplattırılmış, daneleri iki, üç 
kg. ağırlığında, kabu&ıu :9el't ve kı
vırcıklı, üzerinic yara., bere, c;ü
rüklük bulunmıyan hepsi yuvar
lak, sap taraflan biraz hafif sivri
ce olan tipten intihap edilecek ka
vunlar ihracata elverişlidirler. 

5- Seçilmiş yani stand:ı~tlan
dınlmış olan kavunların mah 

reçlerine k:\dar s:ıpasağlam, ku -
sursuz bir halde yollanabilmcleri 
için bunların uzun mesafelerde nak 
liyata elverişli bir surette ambalaj 
edilmeleri icap eder. Uzunkörüden 
Almanyaya bir vagon ancak 7 gün
de gidebilmektedir. Geçerı seneler 
içerisinde Edirneli bir tüccar tara
fından şahsi bir teş~bbüs eseri o
larak Uzunköprüden Almanyaya iki 
vagon dolusu ~avun gönderilmış. 

fakat kavunları::ı h~m fazla olgun 
ve hem de ambalaj kaidesine uy
gun olmıyarak vagon i~erisınde üs
tüste istif edilmelerinden dolayı bu 
uzun mesafede yarısından fazlası 

çürümüş, neticede bu müteşebbis 
tüccar da ziyan c!miştir. Görüştü -
ğiim ambalaj mütehassıslarının fi
kirlerine göre, Uzunköprüden Al
manyaya vesair orta Avrupa mem 
leketlerine yapılacak kavun flıra -
catında kavunların muh·;l.kak tah
tadan mamul ambalaj sandıklan 
içerisinde gönderilmesi tavsiye e
dilmektedir. Kavunlar için Bulgar 
kafesleri adı ile anı!an ç4t1.llı tah
talardan yapılmış sandıklar kulla
nılmaktadır. Bunların iç~risine 6-8 
adet kavun gayet ince talaş kulla
nılmak şartile yerle~tiriHr. B:r va
gon içerisine bunlarcfan 10 - lf; &

det üstüste gelmek üzere konulur. 
Sandıklar vagQnun ruıcak ücte iki
sini kaplamalıdır. Bu suretle tak- , 
riben 6 - 10 ton kavun bir vagona l 
yüklenebilir. Raflı va~onlar her iş
te kullanılmadıi11 i~in bunları de- , 
miryolları tercih etmezler. Üç sıra 
raflı \'agonlar ancak 3 - 4 ton ka
vun alabilirler. Uzun mesafelerde-
ki kavun nakliyatında raflı vagon 
lar matluba muvafık addedilme
mektedir. 

6 - Şahsi t~ehüs1erle dış pa
zarlara geniş mikyasta ka

vun ve karpuz ihrac."lh yn ıınak zor 
ve külfetli Dir iş olduğundan ou i
şin (Uzunköprti k:tvun ve karpuz: 
satış kooperatifi ı gibi mahalli koo· 
peratifler tarafından yapılması yol
ları arastırılmalıdır. 

7 - Bostan müstahsillerinin kre
di ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
(Tarım kredi kooperatiffori) nin 
sayısmı çoğaltmak suretile müs -
tahsili kabzımalların, komt~yoncu
ların elinden kurtarmahdır. , 

8 - Dış pazarlara ihraç edile -
cek kavun ve kupuzlnnn Ziraat 
ve İktısat Vekfüetlerinin k:mtrol 
memurları tarafından kontrol e -
dilmesi usulü tatbik edilmelidir. 

lstanbulun T ancİoğanı 

8. Kırdar Olabilir 
{'Bası 5 ncidc) 

zın susuzluktan adamı Hintli 
Gandi'ye ,döndüren adalar bile. 

Ankarada belediye işleriyle vi
layet işleri atbaşı beraber yürühi· 
llir. Ankara denilinee yalnız şehir 
kastedilmez, bütün vilayet kül h:ı
linae kastedilir. lstanbnlun taliJı
sizliği işte buradaydı. Jstanbul 
denilince sokağına başkası kurban 
olsun, ya Beyoğlu kastediliırdi, ya 
terkosa katılan süt. 

İstanbul şehrinin kalkınması İ· 
çin tenbel Prost'un zümrütüankn 
kanadına ~izilmiş planlanndan ön
ce, şehir hinterlandının kalkın
ması gerektir. Şehir hinterlandını 
gezdin ·ız mi? Oraya ne şose, ne i
mar, ne kazanç, ne inkılap, bilh;ıs
sa ne inkılap girmiş değildir. 

Jstanbuldn hayatın ucuzlatılması 
için hinterlant köylüsünün kal
kınması, yo11anması, kafalanması 

birinci şarttır. 

İstanbul yağlıboya tabloya ben
zer. lçinden bakılınca bir ~ey gö
riinmez, uzağından bakmalı. 

Ba.)· Lutfi Kırdar'ı lstanbul'lu
Jar bir "yeni şans,, sayabilirler. 
Sayın doktor yapacağı işi gören, 
bilen, programlıyan şahsiyetleri

mizden biridir. Bir taraftan bele
diyecilik iizerindc yürürken, bir 
taraftan da vilayetç:llik üzerinde 
yürüyeceğini ummamak için hi~ 
bir sebep yoktur. Bilir ki, önce \':\· 

lidir, sonra belediye reisi. Eğer h<'
lediyece olsun. halkça olsun, kcn
d:!sine iltizami miiskiillcr çıkar· 
nıazsak, hazırlamakta olduğu pro
gramı çabuk tatbik edip, çalutk 
başaracak ve lstanbulun Tanclo· 
ğan'ı olacaktır. 

İstanbul vilayeti halkının da 
bir "Kardeşlik vazife,, si vardır: 
Her işte doktoruna yardım etmek. 

İhracata elverişli olmıyan bostan
ların gönderilmesi menedilmclidir. 

9 - Memleketimizden ecuebi. 
memleketlere fazla mfktarrfa ka
vun ve karpuz ihral'ah yapabilmek 
için, o memlcleketlcrde Türk ka
vun ve karpuzları hakmda faydalı 
prop.11 and,,ı., .. :1.•"'r--1. ıı;~,,..,:ı,,. 

Berlin Türk Ticaret odnsile. Ham
burg ve Londrarlaki Ti.irkofis teş -
kilatı bu meyva1anm1zı ora pazar
larında tanıttırınalı ve sürümüni.i 
temine çalışmalıdırlar. 

Son söz olarak şunu söyliyehi • 
lirim ki: Bu yukarda birer birer 
gösterilen huSÜsat ve tedbirlerin 
alınmasile dünyanın en giizel ka
vun ve karpuz çeşitlerini yetiştir
miye elverişli olan memleketim=z
de, bu ziraat şubesinden ilerde da
ha büyük feyizli semereler bekle
nebilir. 

Dr. Satı EKiNCi 

BULMACA 
Evvelki günkii bolmacamıwa 

halledilmiş şekli 
1 ~ 3 4 6 6 1 s 9 10 

1 y AIRIA s A IEIBIEI 
2 olTIOIMfOIBlllL•L 
3 si i INIEINl•lslAIÇ • 
4 UJNl•IRIAIFl • .-:\IT 
5 NIAIŞI 1iT••1iYI1 
6 ••AIK.INIAIZIIIR 
1 -ŞIAIKIA •olT'•IRIE 
s 1 iKI f • 'AiTi IIK·-· 
9 .!lş_•AIDIA.AISII 
ıo R!ulslvlAl•ulzlulN 

BUGUNKU BULMACA 
1 2 3 4 5 6 1 s 9 10 

Afyonkarahisar (TAN} - M . 
t~sisat ihtiyaca kafi gelmediği 1 

belediye, elektrik şebekesini yenil' 
meğe karar vermiştir. Yeni teS. 
gündüzleri de ceryan verebilecek 
kilde ve şehrimizin şimdiki ihti 
nın iki mislini temin edebilecek 
vette yapılacaktır. 

Şarap, alkol, zeytin. yağ, barsaıc, be• 
lık, ve her çeşit ve büyüklükte Aôl>C 
FUÇU imal eden fabrikamız, meJctııP 
la da sipariş kabul ettiğini sayın ın 
terllerine bildirir. Tophane hunıı' 
sokak No 22 Fuçu Fabrikası 

Kayıp Evrak 
l n 
2 1 1 1 
3 1 I 1 
4 1 1 1 1 
5

• 1 •ı 6 
1 ı•ı 

7 ı• 1 
8 

9 

İstanbulda 4 üncü Vakıf haııl' ili 
nm birinCi katında 29 No. lu od&' ll'ı 
nın karşısında ve koridor pence' bi 
resi önünde içinde tapu senetıetl ~ 
ve vergi ve icare taviz ve makbuJ' hı 

ları ve nüfus cüzdanları olan doS' 
yamı unuttum her kim bulmuŞS' ~ 
Galatada Fermenecilerde İliyacliS tı 
hanında 4 No. ya getirdiğinde be4 ~ 
lira hediye edilecektir. 

10 • 
h. 

S~L~A:Jr s:!t~k. Yemeklere konur. ~. Dr 1 Suphi Şenses ., : 
2 - Kom~u bir memleket. Gökle de-1 ldraryolları haltalıkları mOteha•••• 

nizin birleşmis göründüğü ver. Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Lek· ~ 
3 - Papaz. Bir nota. I '"r ıın::ırt•ııınn. Fakirll"'f' narıt.,ız. t 
4 - Bnznn. Genişlık. Tel. 43924 ••••-'I ~ 
5 - Bir hayvan. Ressamın yaptığı. 
6 - Atın yediği. Kenar. 
7 - Duyulur. Bir çalgı. 
8 - Bir şehir. Familya. 
9 - Geçici. Bir şehir. 
10 - Soy. Kasapta bulunur. Valide. 

YUKARDAN AŞAGIYA: 

l - Sınıfta oturulan yer. O yer. 
2 - Bir dağ. Geniş değil. 
3 - Müc;terlh. Sarkmaktan emir. 
4 - İnikfıs etmek. F.ski değil. 
5 - Bir sebze. 
6 - Şu deıfü o değil. A\Tupada bir ne

hir. Bir çalgı. 
7 - Sermayeyi kediye yedirmek. Sa-

nnt. 
8 - Şu değil, o değil. Yiikseklik. 
9 - Lfthlka. Şimdi. 
10 - Zaman. Babayiğit. 

Yalovada Köylüler 
Yol Yaptırıyorlar 

Yalova (TAN) - Safran köyü ile 
Hacı Mehmetköyü yol inşaatında mü 
him işler görmiişlerdir. Köylerini 
merkeze bağlamak için bu yıl altı ki
Jometrelik yol yaptırmışlardır. 

ZA Yl MÜHÜR - Tatbik mühii· 
rümü kaybettim. Yenisini kazdır• 
dığundan hükümsüzlüğünü ilin 
ederim. İstanbul Aksaray Sofulaf 
Molla Hüsrev sokak 36 numarada 
Süleyman km FATMA 

Tarihi 
21.2.936 
14.3.936 

7.4.936 
15.4.936 
29.4.936 

No. 
1810 
1835 
1892 
1915 
1935 

L. g. 
87 95 
20 86 
81 88 

191 15 
18 16 

400 oo 
Fabrika ve Havuzlar İdaresine 

verdiğim Dört yüz liralık depozi· 
torna ait yukarda müfredatr yazılı 
beş kıt'a makbuzu zayi etmiş ol
duğumdan zuhurunda hükümsüz 
olduğunu ilan ederim. 

Döküm Müteahhidi 
M. Yaşar BAŞTUNÇ 

M. w.. Yeka etı 11ava Mune~ar1u1111uu11 • 
Diyarbakır Tayyare alayı depo subaylığında rutbesi maaşne istih· 

dam edilmek üzere tahdicli sin hududunun aşmamış bir subay emekli 

olarak hizmete alınacaktır. İsteklilerin Hava müstesarlıi?ına istida ile 

müracaatları. (31) (109) 

Galatada, Sigorta hanında kain 

İmperial Kemikal İndustris 
C Levant ) Limited Şiketinden : 

Şirketimiz memurlarından Bay Leon İzerel (İzrael) in 7.1.939 
tarihinden itibaren müessesemizle hiç bir alakası kalmadığı ilan o
lunur. 

acılar, hicranlar çektim ki benliğimi kaybettim, Ji
din son eserini okudun mu? Pol Valerinin şiirleri
ni kim beğenirse beğensin, ben sevmiyorum, Zaten 
o da herkes için yazmıyor ki, beş on e~i do;tu var, 
onlara arada bir yarım diızine Ostand istridyesı ikram 
eder gibi birkaç mısra ikram ediyor. 

- Niçin sordunuz? Biraz puslu, biraz karanlık 

konuştuğumu görerek tesiri altında kaldığıma mı 

hükmettiniz? 
- Siz de biraz lpsen, biraz Kunt Hamson bulu.: 

yorum da. 
- Bu buluşunuz onların tesirinden değil, kendi 

hayatımın akışmdandır. 

GÜNDÜZ 

tki taraftan da basit, kayıtsız bir~r selam. VUı
gun bir Ingiliz ledisi kadar sade ve -şık giyinmiş ka
dına yemegin sonuna kadar bakmadı. Çunk.1 karnı 
çok acıkmıştı. Bir insanın karnı çoıt açıkmışsa gi.
zel bir kadına bakacak vakit bulnmaı_ Karaciger 
vücudun kimyahanesi ise, ;mide de insan benliginin 
diktatorüdür. Mide olmasaydı harpler olmazdı. Mi
de olmasaydı kasa hırsızları ve lıırsu müteahhitler 
türemezdi. Mide deyip geçmemeli. Her mide ~ki 

micledir. Biri işkembemsi maddi miclc, öbiıriı <le ma
nevi lkısi de doymaz. Dimag teşe!>idıl ve tekemmül 
ett!kçe midenin ıkisi de birden aııtır. VurJUn bır 

eserinde bu hükümlerini yaz:nı~tı. Ve o gtin kem
di lıüktimlerine kendi itaat ederek yemeğe dalmış, 
ME·ıi'ye pek aldırış etmemişti. Fak.-.t yemekten son
ra iş degişti. Bu kadının ilk bakışta çarpıcı bır ta
rafı yoktu. Kıyafeti gibi sade, şık ve sJik. 

Mide uir doımıyagörsün, heme'l sımarıklıga b..ış

lnr. Neron bile patlıya tıkına yer ve oğfrre hJğüre 
t<:-k1·ar yedikten sonra zevk edermiş. Neron Roma
nın diktatcirü, fakat midesi kendinin hı.ikümda.rı de
ğil mi imiş. 

Şohret yapmış adamlar her toplantıda bir takım 
sorularla karşılaşırlar. Hele güzelligini anlıyan, gü
zelliğine giıvenen kadınlar öyle alJuksab!lk şeyh•r 
sorarlar ki. .. 

Bir meşhur dişçiye, inci dişledni söylemezler de 
kanser hakkında malfımat sor11rlnr. Bir meşhur 

TEFRiKA No. 8 

doktora katmerli krizantemlerin nasıl yetiştirildiği
ni soran güzellere çok rustlanu:?tı. Hele bir meşhur 
romancı yaka1arlarsa ... 

- Filan romanınızın kahramanı olan kadJnın 

gozleri sahiden o kadar tatlı lacivert miydi"? Onu 
nereden tanıdınız? Gerçek adı nedir': Diz onu tanı
mıyur mıyız? 

- Falan romanınızdaki güzel kadının kim oldu
ğunu öğrendik. Nafile saklamayınız. 

- Haberiniz var mı? Bayan Selma Kakavan ö
tede beride o kadının kendisi oldıığı.:nu s<iyh.iyor
nıU§. 

- Ustad! Sahı Selma mıdır o? O ise, doğrusu se
lim zevkinizi kaybettiğinize hü!.:medeceğirrJz gelir. 

- Son romanınızdaki kahra~naıı ta!unin cttiğimız 
olmasın. Çünkü lrfanın da başından ..• 

- Nemize gerek canını! Leyla yemin billfıh ink~r 
ediyor, Irfanla hiçbir maceram yok diye. 

Bu ne put gibi güzel kadın. Vurgun'un meşhur 
hır romancı olduğunu öğrendiği halde hiçbır şey 
sormuyor. Havai de konuşmuyor. Politika yüzünden 
öldürülen kocasından şöylece bahsediyor. Miras da
vasından vazge~tiğini üstü kapalı anlatıyor. Geçen 
kış Pariste tatsız ve yapayalnız bir mevsim geçirdi
ğini kayıtsız bir eda ile anlatıyor. 

- lşte böyle Şeri ..• Eski mektep arkadaşlanmı 
çok s.eyrek hatırladığun için ne kadar utandığımı 
hissediyorum, fakat ne yaparsın? se la vi. O kadar 

Ben Pol Moranı begeniyorum. Ne kadar maddi 
mevzular seçiyor. Bununla beraber dikkat ederseniz 
o maddiliğin içinde psikolojik problemler hemen 
gözünüze çarpar. 

- Bizımkilerden kimi seviyorsun? 
Evin sahibi Bayan arzu ediyordu ki Vurgun'un 

bir iki eserinden bahsetsin. Fakat Meli hiç oralı ol
madı. Deve marka parke cilfısından konuşur gibı ba
sit, kayıtsız cevap verdi: 

- Pek az okudum. Bir aralık çok okumak iste
dim. Birkaç gündelik makale imdadıma yeti~ti. Bu~
lar memlekette bir şiir, bir nesir, bir roman oldu
ğunu inkar ediyorlardı. Sonra yeni çıkmağa başlıyan 
büyük Fransız ansiklopedisinin edebiyat ve sanat 
cildini karı~iırırken ayni hükümlere tesadüf ettim. 
Sanılır ki hepsini ayni adam yazmış. Bu tesirle ben 
de memleket edebiyatına karşı bir antipati uyandı. 

- Bay Vurgundan bir şey okumadın mı? 
- Bay Vurgun? Şey ... Bay Vurgun? Işitmedim, 

tanımıyorum. 

. - O Hılfı! Karşında oturuyor Meli! Demin tanış
tırdım. 

Biraz kızarıyor, biraz şaşalıyor, biraz irkiliyor. 
O kadar. Bu uzunca edebiyat bahsinde ne c.Iur, 

Vurguna bir şey sorsa ya. Hayır. Ne soruyor, ne ko
nuşuyor. Dikkat edilirse kimse ile konuşmadığı, sanki 
kendi kendine soylendiği seziliyor. 

Vurgun Haydamak bundan hiç müteessir değil. 
Bilakis memnun. Kırk yılda bir, güzel bir kadın da 
şımarık, abuksabuk şeyler sormayıversin. Ne iyi. 
Bir sefer de bir şöhret bir kadına sorsun: 

- Siz, saym bayan, Iskandina v edebiyatını çok
~a okudunuz mu? 

Çabuk anlayışlı, çok zeki bir cevap: 

Bahis kesiliyor. Başkalarile konuşuyor. Meşhur 
edip solda sıfır bile değil. Vurgun kızıyor, fakat ha
fif tertip içerlemeğe başlamlŞttr. 

Ahım şahım nesi var bu kadının? Genç mi? De
ğil. Güzel mi? Hayır. Çekici mi? Yooo ... 

Solgun menekşe haleli, çukurumsu gözler. Cam 
göbeğini de andırıyor, boncuk yeşilini de, kobalt 
mavisini de. Ne kadar karışık renk. Bu gözlerin dış 
köşelerindeki çizgiler ne kadar ince keskin. Ince 
dudaklarının köşelerindeki dik çizgiler de ince. Bu 
kadın muayyen bir yaşta durup kalmalıydL Bak
tıkça çekerlıği, güzelliği daha içten anlaşılan bu ka
dına geçkinlik yaraşmıyor. Gerçi hakiki kadın otuz 
yaşından sonra güzelleşmeğe başlar. Ama bu, bir 
krcnıayer hareketi gibi güzellikten geçkinliğc, geç
kinlikten çirkinliğe, çirkinlikten güzelliğe dönüp 
dolaşan bir şey. 

Vurgun hissediyor ki kendisine karşı olan kayıt

sı:dığı yapmacık. değil. Bu kayıtsızlık. az, çok bir 

farkla bütün etrafındakilere de kar~ı. Hayat sathı· 

nın ne sivrisine çıkmak, ne de enginine inmek is

temiyor. Dümdüz bir mahlıik. Belki bir fırtına ı:.r

tığıdır, belki bir fırtına başlangıcı. Büyük deniz fır

tınaları da böyle değil mi? Ya bittikten sonra, ya 

başlarken dümdüz görünür. Derinliklerindeki kar -

makarışıklığı kimbillr? 

Vurgun da bir şahsiyettir. Herşeye misli ile kar

şılık verir. Evin bayanı bir aralık her nedense, Vur

gunun kulağına fısıldamak fırsah buluyor: 

- Mcli'yi nasıl buldun? 
( TJermm varı 
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Firar Düzenlerine Lüzum Kalınadı u~! ~~~~:azan= Halikarnas 

~Qreket Ordusu istanbula Girdi. Abdülhamit LGyık 
Olduğu Cezaya Çarpllarak Tahflndan Uzaklaştırlldı 
yarım saat sonra, Sabit Beye 

'%J yazılan mektubu aldım. Be 
Ilı e Yed kule dışına kadar gel
b·eğe ve ayni zamanda o civardıı 
ll' keşif yapmağa memur edilen 

K öyleri sık ormanlıklardan ir
kilen bir dağ yamacmdaydL 

Tepeler dört tarafta dalgalar gibi, 
perde perde sıralanıyorlardı. Dağ
lar arasından kıvrıla çalkana gelen 
pınar, köyün içinde köpürüyor, 
şırıldayor denize doğru yolculu
ğuna devam ediyordu. Pınarın kı
yısısıra ağaran p atika, her ne ka
dar sağa sola sapayım diyorsa da 
yine şarkı gibi akan sudan kendi
ni koparamıyor, akara yoldaşlık e. 
diyordu. 

~avut çete kaptanlarından meş 
Ut (Cercis) beyle, trene atladım. 
~ gece sabaha yakın Dolma

Çede, veliaht Mehmet Reşat 
~?ldinin sarayı kapısındaydım. 

Pıcılara laf anlatmak, kapıyı 
~llınak hiç te kolay olmadı. Bin 
~~ ~orlukla ancak sabah ezanı o
""llUrken saraya girebildim. Mah
llıuı Şevket Paşanın mektubu, be
lli esneye esneye kabul eden e:;.
~Pçı başının mahmurluğun~ d~
~ bruş, sabah keyfine katmerli bır 
~if katmıştL 

!:_O gün, bekçilerden biri ile giz
:e çağırttığım polis Mehmet Nu
~-~fendi, diğer arkadaşların silah
"'llile akşama kadar sarayda top
~trıalanıu. temin etmiş, barem 
clairesinin alt katında gösterilen 
Odaya yerleştirilmişti. 
ıtahrnut Şevket Paşadan aldı
~ emir, saraya karşı yapılacak 
it taarruz teşebbüsünü önleyip 
~aktan ziyade, müteşebbisleri 
~alayıp aldatmak, veliahtı kor
~tmadan, sarayın açığında 'de
llıirli bulunan Nektar bira fabri
~ına ait kömür gemisinin borda
'1ııda bekletilecek bir istimbot1a 
l'eşilköye kaçırmak merkezindey
di. 

B u istimbot ta o gün tayin e
dilen mahalle gelmiş, kap

t&niyle, ihtiyaç vukuunda karşı
lıklı verilecek işaretler, parolalar 

ara~~!!~ K~~~!~e-~a~'!9P~.f: 
~ ve firar düzenlerinde~ fayda
'1llnağa lüzum bile kalmamıştı. 
~ü, nisanın on birinci günü 
~eket ordusu Istanbula girmiş
ti, asileri çevirmiş ve kıskıvrak e
~ geçirmişti. 
~ anm asra yakın bir zaman za

"aııı milletin hayat ve mukadde
l'atiyle eğlenircesine oynıyan ikin 
Ci Abdülhamit te, layık olduğu 
~Zayı görmüş, taç ve tahtından 
1ııaklaştınlmıştL 
~isanın on dördüncü günü de 

\>eliaht Mehmet Reşat efendi, be
fİ!lci Sultan Mehmet namiyle va
l'isi meşruu olduğu Osmanlı taht 
\>e saltanatına geçirilmişti. 
Mukadderatın alnıma yazdığı 

l'aııda saray koruculuğu etmek, 
l>adişah ekmeği yemek te varmış 
~eğer. Ben bu gibi yerlerden ne 
!tadar uzak kalmak istedim ve bu
l'la uğraştırnsa da nihayet işte yi
l'le kaderin dediği oldu. Zaptiye 
l'laıın Sami Paşa bir çok yalvar
~alanma reğınen, beni arkadaşla-
1'ıtnla sarayın muhafazasına me
~ur etmişti. 

S arayın dış tarafındaki belli 
yerlerde nöbet bekliyen as

lterlere arkadaşlık etmek, saray 
ltapısında durup giren, çıkan bü
tlikleri selamlamak gibi ehemm!
}'etsiz vazifeler gören bir polis kı 
tasına başlık etmek beni pek ça
buk sıkmıştı. Bir çok meslekdaş
ların sonsuz bir şeref sayıp ele ge
çirmek için can attıkları, hatta ·:?l, 
etek öperek bir çok büyüklere yal
taıc ıandıklan sarayı hümayun baş 
korn iserli 17i bana, neve yalan söy
liyPyim. biraz uşaklık ve biraz da 
da 1lcavukluk gibi gelmışti. 

mekte, fırsat buldukça saraydan 
savuşup civan gezmekte bulmuş
tum. Efendileri aşın derecede na
zik, bir melek kadar iyi huylu ol
masına karşı bendeleri gerçekten 
çok kaba, huysuz ve çoğu da bir 
şeytan kadar soysuzdu. Çok çe!t
tim ellerinden. 

Z aptiye nezaretİn~n kaldırıl
ması üzerine lstanbul polis 

müdürü olan Azmi Beyin de beni 
bu vazifeden ayırmamasından ba
yağı müteessir olmuş, vazüeyi bı
rakıp çekilmeyi bile kurmuştum. 

Bereket versin ki, tesadüf yar ol
muş bana oyalanacak, uğraşacak 
bir iş bulmuştu. 

lstanbulun azılı. sayılı kasa hır
sızlanndan, şöhretli sabıkalılarm
dan Jan, Çakır Kosti. Koço, Ar!s
tidi adlanndaki babacanlar, Ab
dülhamitten kalan bir çok kıymet
li ?nfit>ıı:>vh ... rlıı:>rl AJttnlann hüjd\ıue~ "tMiilltn.mrr~n-tınzın~ aaıre-
sindeki mahzenlerde saklanıldığını 
haber alırlar, bu emsalsiz, sayısız 
serveti ele geçirmek kararını ve
rirler. Haftalarca has hazine dai
resi etrafında dolasır, içeriye da
lacak bir delik ararlar, fakat bu
lamazlar. 

O esnada tesadüf, Cakır Kost!
nin karşısına Yusuf Bey adında 
soysuzun birini çıkarır. Yusuf bey, 
has hazine daireslnin depo me
muru iken yanılan tensikatta kad
ro dıcnnda kalmış memurlardan
dır. Kendiı:ıini · issiz bırakanlardan 
acı bir intikam almış olmak. hı?m 
de dilediği refaha kavuşmak için, 
hırslı gözlerim has hazine vezne
sine dikmiş düşünüp dW'Jllakta<.Iır. 

Ç akır Kosti, eline düşen her 
hangi bir kelepirin kır3tı. 

nı, -kıymeUni mehenge vurmadan 
tanıyan erbap esnaftandır. Ilk gö
rüş ve görüşmede Yusuf Beyin 
ruhunu yoklamış, duygusunu tart
mış ve onu ölçüsüne uygun bul
muştur. Ancak çok ihtiyatlı, ted
birli ve o nisbette de görgülü, cJ.e
nevli bir işçi olduğu için, Yusuf 
Beyi sıkı bir sınavdan geçirmeyi 
de unutmamıştır. Ahbaplığı yava, 
yavaş ilerletmiş, içki alemindek! 
durumunu. ağız sıkılığını, hususı 
hayatını. düşüp kalktığı arkadaır 
larını. hatta uykuda sayıklayıp sa 
klamadığma vanncaya kadar bü 

~n hallerini, hareketlerini ine~ 
d inceye görüp anladıktan son-

en 'h 
ra dostluğunu ilerletmiş ve nı a-
yet bir gün açılmıştır. . .. 

Yusuf, Abdülhamide aıt mu'!ev
her ve altınlar hakkındaki söyle
nilenleri yalanlamış, . has h.a~~e
nin bayağı planını çızer gıbı ıç

ten, dıstan bütün deliğini, de~: i{i-
. anlatmış, ek olarak ta, hazıne-

nı h' .. 
d a<ralar sandığına ait re ın mu-e. ı-. J. 
cevher ve paralarla beraber aı- ı 

Deniz görünmüyordu. Fakat de 
nizden tarafa dağlara bakılınca, 
oradan ötede, kapalı ufkun birden 

açıldığı, seziliyordu. Gökün o ta
raftaki berraklığı bir ferahlığı, bir 
enginliği müjdeliyordu. 

- z~ .. - . '.:.... 

guyla sarsıldı. Yüreği hızlı çArptı. gece sabaha kadar pompalar şa-
Koynunda yeni yeni özleyişler u- kır şukur işlediler. Armut "Ne o 
yand1. Ne etse, elinde değildi, gön gemi su mu yap1yor yoksa,, diye 
lü pınarın suyu gibi denize akı - telaşlandı. Hasan "Hayır, korkma 
yordu. gemide birşey yok, armutlar çürü 

lerde Galatada Domuz sokağında 
kırılan bir kumaş tüccarına ait ~a
St'l işinde de, kendisine verilen va

zifeyi cidden çekirdekten yetişme 

bir işçi kabiliyeti, marifeti göste
rerek başarmıştır. Hırsızlıktaki ya 

radılıştan istidadına piyasanın bu 

pişkin ve kurnaz işç:Ierine bile 
parmak ısırtmıştır. 

6 eylıil 1326 tarihinde, bu .v~ni 
türeyen efendi hırsızın has hazi
ne kavaslarından Hüseyinle :nkı 

fıkı düşüp kalktığını goruyoruz. 

Hemen her gün Dolmabahçe üz~
rindeki taşlık denilen yerde, ya 
da Taşkışla karşısındaki (Bella
vista) gazinosunda buluyoruz. Baı 
başa veriyorlar. Saatlerce görüşü-
yorlar. (Deııarm var) 

O ğlan gelip ge ~enlerden deni
zin ne biçim şey olduğunu 

soruyordu. Bir gün bir gemici ce
vap verdi : "Deniz yaratılısın y:ı

rattığı en açık ve en büyük şey -
dir. Her nerde ne kadar su varsa 
"Hep ona akar. Gün olur. nah! 
İşte şu açık avucum gibi yamyas
sı uyur. Bakışı bir çocuk bakışı ka 
dar masumdur. Fakat hele bir rüz 

gar essin. Burada gördüğün dağ -
lardan daha kocaman kabarır. Ve 
bu köy evlerinden daha büyük ge
mileri hap gibi yutar,, dedi. 

B ir gün Ahmet dağın tepesine 
tırmandı. İkindi güneşi bü

tün ovayı aydınl ıyordu. Ömründe 
Ahmet bu kadar açık bir ova gör
memişti. Köyler, tarlalar, orman
lar, göz çalımının bütün enince, 
kendiler ini yer yer bakışına veri
yorlardı. Ahmet kuvvetli bir duy-

E sen riizgar kula ğına eğiliyor. 
"senin ömrün insanın ancak 

bir kere nail olabileceği layemut 
bir sergüzeşt, bir fırsattır. Onu pa 
rayla mala ve mülke çarçur etme, 
ne duruyorsun?.. dive fısıldıyor. 
Dallar sallandıkca "Haydi gide -
lim,. diye denizden tarafa işaret 
edivorlardı. Ağaran patika ''Seni 
bekliyorum. gecikme,. diye gülüm
sevordu. Ege göklerinin yupvumu 

· şak bulutları. masmavi yolların -
da süzü1 ürlerken. duvaklarını sa -
lan gelinler gibi leylaki !!Öl<1eleri
ni ovaların üzerinden sürükliverek 
denize u çuyorlar. ona: "Haydi!., 
diye göz kırpıvorlardı. Ahmet ken 
di evbark. çift çıb1ğınm başında 

olduğu halde. yabancı ellerde. kur
bette alıkomt1an bir adamın daüssı 
lasını çekiyordu. 

yor da onlar su yapıyor.,, dedi Gi
ridin Yanisad adalarından ayrtl
dıklarının üçüncü günü İskenderi· 
ye fenerini gördüler. Çil Hasan, 
armutların nasıl satılacağını öteki
lere öğretiyordu. 

"Mutlaka gelecek adam,, diyor 

du "Entarilidir. Başında altı üstü 
upuzun bir fes vardır. Ensesi 
tam bir karış olacaktır. Ensesine 

bir tokat konasın geldi miydi, hiç 
iki biri yok bil ki tüccar odur. O
nu görür görmez hemen güverte

ye sıralanacağız. Ve hep bir ağız

dan "Ehlen ve sehlen ya efendi

na!,, diyerek, namazda secdeye va 

rırmış gibi yerlere kadar eğilerek 

bir kandilli selam çakacağız. Ba

kın size mostrasını göstereyim de 

falso yapmayın. (Burada bir se -
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O ğlan tarla tokat, val'~nı y~
ğunu sattı savd1. Elıne hır 

değnek alınca denize doğru yol -
landı. İpek böceği gibi kendi ha
,y..ş_t.ının soyuyla. kendine bir ko
za yapıp. dapadar geçim dünyası
nın içinde, dört büklüm, kıvrı!ıp. 
bir yerden bir yere gönderilen ta
ahhütlü posta paketi gibi doğum
dan ölüme kapalı v e mühürlü ola
rak gidecek reğildi ya. Ona köy
de, aklının bil"kaç tahtası eksik -
tir dediler. Lakabını armut taktı
lar. - Tıpkı eski saray tablakarJa
rının başlarında taşıdıkları aşlar 
gibi - köy sivri akıllı1annın müva
zenelir'ir diye. makrur ve dik ola
rak başları üstünde taşıdıkları 
dört buçuk fikrin esiri olarak la
yemut sergüzeştinden vazgeçenıez
di. Denizi özlüyordu. Denize gidi
yordu. 

lam verdi) bu selam tüccann mut 

laka hoşuna gider. O büsbütün 

bübürlenip marullanacaktır hesa -
hını kitabını unutacaktır. Biz o •· 
man para peşin sarı meşin, para 
küpeştede, mal güvertede diyece -
ğiz. Parayı ilk peşin sigortaya al

malı. Armudun böyle su gibisı bq - TENEFFÜSTE GÜÇLÜK 
Kış mevsiminde ~efes borulnrı· 

nın hastabklan niçin çoğalır? Es
ki zaman hekbnleri bunun sebebi
ni kolayca izah ederlermiş: İnsan 
soğuk hava teneffüs edince nefes 
yolunda lltihap hasıl olur, derler
miş ... Halbufd soğuk hava bir ta
raftan da nefes bonılarında has
talrğm tedavisi için faydalıdır: Ni
tekim göğüs veremine tutulanlat' 
şimdi daha ziyade soğuk havadn 
tedavi edilir. 

Sebebi ne olursa olsun -en doğ 
rusu soğuk almaktan, demektir
kışm nefes borularmda hastalık
ların arttığını herkes bilir. Onlar
dan hemen hepsinin de en hirinc~İ 
.alameti teneffiiste güçWktüır. O
nun için teneUiiste gücliik her yıl 
bu mevsimde önemli bir aktiiali
te olur. 

Elbette hatırlarsmız ki, normal 
halde insan bir dakikada on altı 
nihayet yirmi defa nefes alır, ve
rir. Teneffüste 2üçlük olunca, flt>· 

fes abp vermenin sayısı artar, bir 
dakikada elllye, altmısa -daha 
zivadeye bile-- çıktığı olur. Nefes 
alıp verme savısının artmasma 
karşılrk genişliği azalırr insan sık 
sık fakat az az nefes alıp verir. 
Teneffüste giiçliik hafif olunca in~ 
sanın siması pek de~smez, birsz 
şiddetli olunca hem:f kül ren~ ~l
bf olur, bunın delikleri hızlı hı:ı
b açıbo kananfl', hu mf"vsimde ne
fes çok defa hışıltı çıkarır. Pek 
zf;vade şiddetli olunca, insan l'I· 

kıntıdan yürüyemez, yatamaz. bn
ca-klan karyoladan aşağı sıkıntı 
içinde oturur. 

Teneffüste güdük mutlaka ne
feııı borularının bir tarafında has
talıktan gelmez. kalb hastahkla
rmda. ate~li hastalıklarda, böhrek 
hastal'rklannda. siıtlr ha•ıtalıkla-
rmda da olur. Fakat !!imdi en mii
him olan nefes bonılan hastalık
larından gelen nefes güclüğüdiir. 

hut akciğerde, kan toplnnmıs y:ı
hut bir iltihap var demektir. San~ 
CJ bulunan yere kunı şlse çekmek 
onu, cok defa. sre<'irlr. Hardal ka
ğıdı da bu türlü sancıya çok fay
dalı olur. Kuru şişe nefesteki a-iiç
liijfiin azalmasına da )·ardım ed«-r. 
Daha iyisi göğiisiin üz«-rlni, tot
bendi sıcak suya batırarak onnnl1a 
sarmak olursa da httnn -f .. krar 
üşümeden . ve so~nk ahnadan
yanmak için rok dikkat ister. 

Bfr\:ük nefes honılarmda itti. 
hap olun ta onJa,..n ifraz ettiklnrf 
sulu maddeler nefes horular,riı tı
kıyarak tt>neffiistc gür)iik olnn<'a 
--onlan <'•kannak fdn hekimfn 
yazacağı ilfi<'lardan ha .. ka- ıhla
mur veya h11tmi S?:i'h; s1cak seyler 
içmenin havlfre faydası olur. 

Riituhc-tli. hele loffos riizı;ı;al'ı e-
sen hnvalı:ırda en zi~·Rde e-er.rlf'l'i 
şiddetll'nt>n astma hastahğıllda 
giiçliik daha zivade -nefes alır
ken dt>iHI- nt>fes veri .. k,.n mev
dana r.ıkar. Onu l!ecİrmrk ic;in he
kim ilaeı Javm olnr. Hekim 2elin
cbe kaıfar flach ıııil(81'alardan hJr
k~ç JtPfes çek~""in favdaın o'nr .. 
Tene.ffiiste J!iirliik P"İ)i!iicı vere
minden lt'elince hazırda oksijen ba
lom• voksa. sıcak su Jmharınt te
neffü~ etmek te onu biraz te'>kln 
eder ... 

TMıeffi•ste gii<"Jiik -göğiis hn~
talfklanndan sonra- en zlvadc 
ka1h haıııtnlıklarınm alihnetHir. 
Kalh hastal•./i"ı Jtek ilrrlemiş olur
sa nefeste giiçliik devamlı olHr. 
Fakat claha önceleri her vakit 
"·oktur. fnıııan oturdu~n. rahat et
tiği vakit hiç belli olmaz da hare
ket edince, vahut vor11lunca mev
dana cıkar. ·o vakit ilk devası h~-

• men istirahattir. Sonra da miim
kiin olduğu kadar az hareket et
mrk ... 

Ş afakleyin denizin kıyısı"na 
vardı. Sanki upuzun bir 

trampet. kırmızı ötüşiyle ufuk1an 
fırdolayı aramış. Ve denizden bir 
ateş engini yaratmıştı. Kıyıdaki 
evlerin camları tutuşmuştu. Gü -
neş çiçekleri hep tan yerine dön
müşler ve kırmızı bir şarkı tut -
turmuş1ardı. Saçak altındaki ser
çeler, kırlangıçlar, kumrular; yu
valarının kenarına konmuşlar göz
lerini o ışıklarla dolduruyorlardı. 
O ışığın bağırlarına topladıkları 
hararetile yumurtalarını ısıtacak -
lar ve ölüme karşı zaferlerini i
lan edecek olan yeni kuşlar, yeni 
vıcıltılar, yeni şarkılar. yeni uçuş 
lar yaratacaklardı. Armut Egenin 

suyunu avuciyle avuçladı. Yüzü
~e çaldı. Parmaklarının arasından 
akan su sanki su değil ışıktı. Deni
ze düşünce mavi ve yeşil çınlo?ırdı
yordu. Toprak toprağa düşünce 
böyle olmuyordu. Kupkuru, kahve 
rengi, bir patırdı yapıyordu. 

ka türlü satılmaz.,, 

A rmut bu işe şaştı. Canım iyi 
ama biz herüi aldatmış olu

yoruz dedi. Çil Hasan "Bana ne! 
Tüccarı ben icat etmedim a. El -
bette o seni sen onu aldatmağa ça
lışacaksın. Başka türlü alavere mi 
olur? Kalubeladan beri bu böyle 
olagelmiş, şimdilsen yeni bir usul 
'llÜ icat edeceksin?,, diye bağırdı. 

G cmi demir atıp limana, ka
rantineye pratika verdikten 

sonra tüccar Hazreti Lokman bini 
Ebu Mehmedülcari'.ıti kayığın RÜ -
vertesine çıktı. Çil Hasan bir Şef 
dorkestr gibı alım satımı idare edi
yordu. Tüccar memnun oldu. Pa -
raları peşin saydı. Karaya çıkınca 
kayığa ameleyle beraber bir şat 
dolusu küfe gönderdi. Hasan .lfil
verteden "küfeleri geri götürün, 
küfe değ!I fıçı göndersin, buradan 
C'Orba gibi kepçeyle doldururuz. 
Bu armutlar başka türlü taşınmaz,. 
diye haykırıyor ve katıla katıla 
gülüyordu. Bunu duyunca tücca
rın etekleri tutuştu. Kayığa koş
tu. Çil Hasan adamın parasını ge
ri vermedi. Armut Ahmet, kendi 
payına düşen parayı adama iade 
etti. Ve tüccarın zararını kapamak 
için. ertesi sefer de bir kayık do
lusu armut daha getireceğini va
-letti. İskenderiyeden ayrıldılar. 

T am Kaşot adası hizasında, 
fırtınada kayığın ön direği

ne düşen bir şimşek teknenin pro
vasını paramparça etti. Kayık ka
raya düşerek dağıldı. Güç beli 
Kaşot kıyılarına çıkan Armut pa
rasız ve pulsuz olarak köyüne dön 
-lü. 

'Esvapcı, ıoıamd::ıncı, seccadeci ve 
b:ımetn nec:ler !!ibi sürülerle el
si?; ::ıv::ıksız ba~lann. kadın efen
di_ ikbal. hazinedar. kalfalar l{ibi 
htıvsuz SJmank esirlerin, yersiz, 
"cıkı "•ksız. can s1kıcı tavırlan. söz 
leri. hele o asık suratlı. düşük çe
lleli harPma~a lanrıın çok soğuk 
calımlar:ıe büyüklük taslayıp ka
fa tntm::ılan hiç te çekilecek şey-

ma kırk bin liradan aşağı para bu 
lunmadığını söyliyerek Çakır Kos 
tinin sönmeğe yüz tutan ümitleri
ni parlatmıştır. 

Y usuf, artık J anın, Koçonun, 
Arist'd!nin de emniyet ve 

itimadını kazanmış, bu yaman ka
sa kıncı çetenin kuvvetli, bece
rikli bir adamı olmuştur. O gün-

Yabancı bir nezle bile -hele 
bunınıfA oolip hulmmrsa- nefe
se giirliik verir. Badem,.fkler !!il-

' 

since de gene nef.-se güçlük ~elir. 
Bunlan avn-t Pfmek J>Pk kolavdır .. 

l .!l efes alırken hısrrtı olması ha!'lta
lriın hançerede bulunduğunu an-

Böhrek bozukluğundan gelen 
teneffüs ıriirliiPii11P o:sıdP ıııiit İrm<>lc. 
yahut tuzsuz :vemek. etten tahii. 
hii .. hiitiin sakınmak la7ım olur. 
BöhTek haıııtahğı ilerlediği vnkft 
yiirek te ise kanım-. o zaman hem 
İstirahat hem de ııııkT perhiz. 

Tenefffü:tP. ı;ı;iirliik ateşli haıııta 
lıktan geldiği vakit onu geclrmelc 
atesi veren hastalığın tedavlsbc 
bağhdır, kansızlarm hazılannda 
da nefes almakta e-üçlük olnr. O 
vakit 2ene kansızlığnı tedavisiyle 
nefes güçlüğü de kaybolur. 

A rmut _Ahmet elindeki paray
la otuz tonluk Paraçera ar

malı bir Gulet satın aldı. İki de 
tayfa tuttu. Birisi - yani Çil Ha
san - otuz senedenberi Mısıra gi
dip gelmişti. Kayığın Fesleyen 
yaylasından yükleteceğ:i armudun 
İskenderiyeyP. götürülüp satılma
sını tavsiye etti. Fikri kabul edil
di. Kayık ambarına Fesleyende te
peleme armut dolduruldu. İsken. 
deriye yolu tutuldu. 

Fakat ne etse ne iş ~örse tsinl 
sevemiyor. köy hayatına :vatışamı
yordu. Geceleri gözlerine uyku 
girmiyor. sabahlara kadar vıİdız 
sayıyordu . Yıldızlarsa gökten ka -
labalık halinde geçiyorlar. ve tıp
kı şehir sokaklarından geçen ka
labalıkların gözleri gibi, biribirle-

ler deitildi. . 
Ben kurtuluş üm;d;nl kes·nce 

lelameti tenhalara çekilip, gizlen-
ı la~neffüste giiçlUk ile göffio;iin 

bir tarafında sancı da bulunU1'83 o 
vakit bilyilk nefes bonılarmda ya-

Santorin adasını kıyıladıklan 
(Lutfen '!layfayı çeviriniz) 
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Katalonya. 
Taarruzu 
Akim Kaldı 

{BCl§ı J ncldeJ 
Cümhuriyetçiler ilerilemeje de

vam ettikleri takdirde Kurtaba civa
rında Frankistlerin ~imal ile garp 
arasındakl muvasalalarını kesecek -
ler ve haaımlarm vaziyeü mü§külle
§eCektir. 

Cümhuriyet ordusunun erkinıhar 
biye mahfellerinde aöylendiline gö
re Katalonya cephesinde yapılan ta
arruzun bidayeündenberi Frankist -
ler 25.000 klfi kaybetmiflerdir. Bun
lann arasında ölenler, yaralananlar 
ve esir edilenler vardır. 

V alanai,.ı bombalanılı 
Valansiyadan bildirlldijine ~öre, 

gece yarısından sonra uat 12.150 de 
beş tayyare 100 ill 250 kilogram a
ğırlığında 40 tane kadar bomba at
mışlardır. 34 kişi ölmüştür. Bunlar -
dan altısı kadın, onu çocuktur. Bun
dan başka 48 kişi de yaralanmı!ltır. 

!5 ev harap olmuş, 16 ev hasara uğ-
ramı~tır. 

Öğle vakti beş tayyare limanı 
bombardıman etmiştir. Bir kiş ol -
müş, 7 ki,;i yaralanmıştır. 

Frankistler, Burgostan verdikle
ri malumatta maruz kaldıklan müş
küliıta rağmen bazı mmtakalarda cu 
martesi ile pazar günleri ara~ında 8 
mil kadar ilerlemeğe muvaffak ol
duklarını ve dfin l 0150 esir aldıkları
m bildiriyor ve Katalonya cephesin
de birkaç kasaba ifgal ettiklerini i
Jave ediyorlar. 

T eolril edilen lıomıolo• 
Saint - Sebastien, 9 (A.A.) - Di

arie Vuco gazetesi yazıyor: 
Bavulunda §ilpheli diplomatik ev

rak bulunduğu için Franktst makam 
lan tarafmdan tevkif edilmii olan 
İngiliz komolosu kaçarak bir İngiliz 
'YapUnUla iltica etmek iltemipe de 
polis tarafmdan yakalanmıştır. 

* Londra, 9 (A.A.) - Sabık Lpan-
,.. kraliçesi Ema, yarın Romaya ha
reket edecektir. Kraliçe 15 t10Dkbun 
~ Romada İtalya premeai Marla ile 
prens Louiıl de Bourbon·un evlenme 
merasiminde hazır bulunacaktır. 

Dolaşan bazı şayialara göre sa
l>& kraliçe bu seyahatinden istifade 
\ederek birkaç senedenberl aJr.I yap-
1d..1t sabık kral Alpbome De barıp
ıcutır. 

Hilılbnefsilmn ,._, ı na 

E.stramaodure cephesi 9 (A. A.)
as muhabiri bildiriyor. 

Juente Ovejura Mlgesfndekt ctbn 
[1rm""'1o·t lotalan dola pmaltndekl taz 

lerfni artırarak Penarroya etra -
aki çenberl sılafbmıı§lardır. Yel 

~aze §eklinde açılan cOmhurlyetçl 
!kanetlerl asilerin eDnde bulunan 
~lgenn gerisinde hem sal hem sol 
~aha ayni zamanda hücmn etmi§
hrdir. 

.AslJer, geçen aptıosta zaptettik 
~ araziyi muhafaza için Astlera ve 
ICabzea de Buey bölgelerinden takvi
!Ye kıtaatı getirml§lerdtr. 

Almaden istikametinde, hmcOmet 
~ Monterrubleye hücumlarına de 
/Yam etmektedirler. 

rlne ve Armuda yabancı Nıkıf)ar 
la bakıyorlardı. 

M esell 'Olger, 'oklava yutmuş 
gibi burnunu havaya dilci -

yar. İstihfafklr b1r edayla kuyru
ğunu batıya sürüklüyor. Oıiyon, 
onan ardısıra çatık kapa geçiyor. 
Sirius somurtuyor, ve Ulç için ol
sun bir göz kırpayım demıyor. 

Kastor il~ Polluks gözlerini yer -
)'ilzüne, Armuttan tarafa delfl, 
fakat öte tarafa, karanlıklara çe
virmiş olarak yollarına devam e
diyorlar. Yıldızların hepsi, muh -
tacı kalınan namerdin gözü, ve yü 
züğün elması düşmüş taş yuvası 

gibi kararıyorlar. Feri sönmüş ö
lü bakışlarm cenaze kafilesinin bu 
göklerdeki resmi geçidi, Armuda 
üzgü veriyordu. Hele Andromeda 
yok mu? Kaç kere Armut akşam 
güverteye bağdq kurar, Andro • 
meda da bütün pırıltılarile karp
sındald ufka yan gelirdi. Ve ya
rat lışın ild varlığı yfize y\17.f' kar
şılıklı ylrenlik ederler, "hoş gel -
d"n! Merhaba! Ay sen orada mı
sın? Yolun açık olsun,, diye biri
birlerine bakışlarile sağlık verir
lerdi olmuyordu vesseıam. Armut 

'1' AN ======================= 10 - 1 - 1939 

NefretUyandıran y anm Milyonluk Kir Devlet Şiirası lngil z Nazırl 
Son Kaçakçllık Namzetleri Romaya 

HGB~~!!~ıi itıclde M alıul Ekrem Köniğin Dalıa Bazı mamn Anat, ~1'.: :,;;:~.. Gidiyorlar 
cude getirilen kaçakçılık müca- Kirli işlere deGirdiaiAnlaşı/ı,,or el Akbay, Fazıl özelçl, Fazlı Güleç, (Baıı 1 
dele teşkilitına ve bütün devlet- ~ ~ TalAt Hıtay, A. DurmUJ Evrendllek, Londra 9 (A. A.) _ DailY 
lerin bu mücadeleye iştiraki temin (Ba§ı 1 ncide) An.karada ve fstanbulda en çok te- Ali Rlza Çevik, Faik Türel, Muhtar gazetesi, Almanya ile İtalyaDJO 
edilmiş olmasına rajnıen, zehirli Bu adam Paristeki meşhur Hqet maa ettiği kimselerin isimlerini ve Akman, Faik Ustün, Mitat Saylam, eylülünde gizli bir ittifak 
madde kaçakçılığının önüne g~i- müesseselerinin eski sahiplerinden adreılerlnl öğrenmiştir. Bu arada Ali Riza Oskay, Abdülhak Savaı, Na olduklatını vt! bu ittifak nı 
lememiştir. Bay Jilon'un oğludur. Babasmdan evvelce Armistrong silah fabrikaları ci Kıcımar, Rüknettin Nasuhoğlu, iki tarafın yekdiğeri aleyhine 

U
•• çüncü mühim beynelmilel kalan muazzam serveti macera pe- nm mümessili bulunan merhum Fevzi Toker, Halit Aksoy, Sedat Azi- veccih herhangi bir ittifak 

g"zli teşkiJ.at ta silih ka- finde tülc:etmiı ve nihayet böyle ka- Fethinin adamlarmdan Kemalle ts- erim, Ali Server, Nedim Nazmi Gilr- meji ıeahhilt etmi§ oldujuıua 
çakçılığıdır. Bu kaçakçılığı ilanı rı§lk ve bulanık iflere girlşml§tir. tanbul avukatlarından Necip Abdul men, Süreyya Kip, Salim Gilndoğ - maktadır. 
harp etmeden, harp yapma usulü Ekrem König bu esrarengiz misafi- lah Hamade'nin ve bir çok Avrupa du, Adil (eski valilerden iski.n mü - Göriqmelerin laJJi 
ortaya çıkarmıştır. Ant taarruza rini İstanbulun en büyük otellerine silah fabrikalannın mümessili bulu- fettip), Celal (Harifiye birimi dai- Tlmes gazetesi başm.e~--
uğrıyan Çin, harp ilin edilmeksi- misafir etmiş ve dostlanna mühim nan Metr Bilioti'nin de Ekrem Kö- re şefi), İsmail Hakkı Ülkümen, Ki- ezcümle diyor ki: 
zin, istilaya uğrıyan Habeoistan bir ticaret adamı olarak tanıtmı'1ır. nig'le temasta bulunduklan anlaşıl- zım Sargın, Rüştü Kuray, Bealm Ka- Roma konferansı, İngiliz b" 
silaha muhtaçtı. Bu silüılan dev- Bu FransıZtn Ekrem König'in Be- mıstll'. dırgan, Avni, Şefik Örüm, Avn! Tü- Unin diğer bir milletle, mü 
Jetler resmen veremezlerdi. Çün- yoğlunda Şık sineması yanmdaki a- Tahkikatı aydınlatacak maüımat rel, Rifat•~ (eski D. D. Y. umum mü bu memlekette başka bir h 
kü, muhasım taraftan birine yar- partımanına da sık sık uğradığı gö- alınabilir ümidiyle bu zatlann bil- dürü), İbrahim Besen, Edip Cemil Oy tekli olduğundan dolayı anla 
dım, bitaraflıklannı bozabilirdi. rülmü<>tür. Birkac av misafiriyle be dikleri kendilerinden sorulmuştur. hon. Enis Behiç Koryürek, Kemal imtina etmediğini gösteren 1eıd 
Fakat bunlara g'zlice sillh satmak raber İstanbulda kalan Ekrem Kö- Kemal;; Ekrem Könltı'i Pariste ~an Galip Balkar, Dr. Ekrem Tok, A. E- delilidir. lngiliz hükümeti d 
mümkündü. Gizli olunca da kan nig yine onunla beraber Parise dön- zelizede bir çok defalar Metri Bili- sat Albayt, Bekir Şasa, Fahri Bük, doğruya müzakerelerin birçok 
fazla olmak lazımdı. Bu suretle müş ve Pol Jilon'un Paris banliyö- otl ile basba!ıa JıtÖrdü~nü ve birrok Halit .Türkkan, Refet Kutubay, İh- lerl bertaraf edeblleceli kanaA 
evvela Cenubi Amerikada, sonra si.indeki şatosuna inmiştir. silah fabrikalanyle de tema!lta bu- san (eski Ankara mebusu) Ali K9mal dir. 
Avrupada muazzam sermayeler- - Iund .ı... ·· 1 · ~ A ~- Arar, Fevzi (İsparta valisi) İ ilt R B )in Amerika Birlesik Hükumetlerin- u,. ... nu sov emıst r. ttl\ara Ş. . · ng ere, oma - er 
le ve ekseriya s"lah fabrikalannın den alınacak Martin sistemi 40 bom müddeiumumili~ Kemali dinledik- ura reısliğine hükumetçe gös- rini ikiye bö1mek maksadinı gi1 
yardımiyle büyük m"kyasta silah t b ·· terilen namzetler arasında bulunan t di R ·· ü 1 · 

1 .. k .. bey 1 bardıman tayyaresinin bütün pJ.an- lti-:~onra bi s!a~ ul mudh~ellumll':1i- Meclis reis vekillerinden Re!et Ca- ı b~ r. oma gorkşme BeriCnıhan m 
kacakcı ı ı yapma uzere ne - lan bu $8toda haztrlanmıstır. A~ ıs• .. ••• ve nncı sorını 1:1k m 5.ne t ·ı F . Ö .. . ır programı yo tur. . m 
milel te!;kiJ • tlar vücude getirildi. bi ll .. nı ez ı e aik zturk bunu bir ltımat mi i k1 ak · · rika hükitmeti, bu tavvare1erin tn- rer ta matname eonrlererek avu- . 1• • ze n yo am gayesını 
İspanya harbi baslayınca, bu iş k t N i Abd 11 h H d eserı te ikkı etmekle beraber mec- ed" Gö ·· 1 üh" 
daha ziyade vüsat ve ehemm"•-·ct giltere, Fransa ve Türkiyeden bas-1 a ec p u a ama eve ve liste çalıınnn} d te ih ıyor. ruşme er m ım ve 

J ka devletJere satılmasına mfüııaade hukuk mücaviri Fransız tabiiyetin- ! tikl . d~r·- arına evamı. re et- Uz - İtalyan anlaşmalanna 
kazandı. Çünkü ispanyada birbi- d M t-' B'lf ., in if d 1 • - erın en bu işten afiarile listeye edecekt" t• ı eleri :ı. 

f etmemektedir. f ı;te kacakct """beke. e e n ı nti n a e enne mu- dahı'l edı"lmem . . .. - ır ve ne ıce enm ... riyle harp eden iki tara ın da pa- ..,... elennı muşterek ene 
bu tayyareleri Türkiye hiikumetine racaat edilmes;ni bildirmistir. d . . . .. u li çoktur. 

rası vardı, fakat silah ve müh:m- M .. dd . .lik b' . . men en rıca etmışlerdır Ene~ • Du la • .. almıf 
matı yoktu. Beynelm"lel silAh ka- satın alıyormuş gibi vesikalar uy- h" .u .~.ıumumı ve .ınncı sorl!ll men ricalannı kabul etmi~tir. . ~e er,eyı wou 
çakçıları bu vaziyetten istifade et- durmuşlar, ve tayyareJerden üc par akımNn tarafından dınJenen Ne- MecJi t im • b _ Parıs, 9 (A. A.) - Matbuat, 
tiler. Pariste büyük bir merkez tisini de getirerek Franko hüktime- ci~ ~bdullah Hamade şunlan söyle- yapılacak~~. seç çarşam a gunü berba~'ın ~ma seyaha~ ha:kkl~ 
tesis ettiler ve bütün büyük si- tine teslim etmişlerdir. Bu fiç par- mıştır: ki tefsırlerıne devam etmektediı 
lilh fabrlkalanndan aldıkları si- tide Ekrem Köng'in hissesine düşen - Ben Ekrem Köni~'Je Ankara- F F 1 Fiaaro ''Düçe, her weye had' 
lAhlan tspanyaya sokma~a ba~la- para yanın milyon lira kadar tah- da tanısttrn ve konu!ltum. Fakat o- laDSJZ Cl Sİ duğunu ve hiç bir 19yden kor 
dılar. min edilmektedir. Ekrem König'i nun kacakrTltk fslerfnrlPn hjç malfı- (Ba§ı 1 ncide) ğını Chamberlain'a anlatmak tçiO 

Milletler Cemiyeti lspanyaya bu kanşık işe sokan ve onu beynel- matnn yoktur. Kencfü; de hana böy rım. Fransa hükumeti, bu hususta tün cüretini kullanacaktır. Bu 
yapılan bu silAh yardımlarının milel kacakçı şebekeye tavsiye eden le bir şey açmış deltildir. Benim o- müsbet bir kanaat edinebilmek ve tehlikeli olmakla beraber M 

mu-mku-n oldu~· kadar önüne -. umumt harpte kendfsivle henber nunla temasım ve ahbaphğrm söyle b' k b bütün melhuz tehlikeleri gözüDI ı;u ""-- ır arar vere ilmek için, Suriyeye 
çebilmek maksadiyle, tngilteren~n çalışan Alman binba§J.Sı Fon Könuig- bir selAmlaıtmaktan ileri geMnez... yeni gönderdiğı komiser M. Puhaux' mıştır.,, 
teklifi üzerine bir ademi mildaha- tir. Sorgu hAklmli~ Necip Abdullah nun vereceği raporu beklemek mec- Peüt Journal "Fransa hali 
le komitesi vficude ""etirml-+ir. Bu • .. Hamadenin bu ifadesini Ankara bi- yeni bir dörtler konferansı kabul 

e ~w Marsilyaya oonJuilen buriyetindedir Bu itibarla, neticenin 
komite tımanyaya kaçırılan ,na'h 0 rinci sorgu hAkimliğtne göndermiş, mez. Fransa ile İtalya arasındaki ~r ne olacağını kestirebilmek için biraz 
ve mühimmatı -"!.ya kontrol edi- bir müddet sonra da kendlsi Anka- ah nasebetlerin her.şeyden evvel n 

gu tayyareln d a beklemek zarureti vardır!,, 
yor, Almanya ve İtalyanın açık- raya cağnlarak şahit STfatlyle tek- Büyük elçi, §U günlerde, Ankara- bir safhaya girmesi lizımdır." 
tan açığa yardıma devam ettikle- ntT ifadesi tesbit edilm;~ir. da, Cümhurreisi İsmet İnönüne iti _ Ordre "Hiç bir ademi müd 
rint -rd"t-,.. b- devletlerl mesut Amerika ~ fabrfblarr ya- EL-•m Kö ·ı· t ebb ·· 1 • formülü İtalya ı"le Almanyaya İ go UA,.- - ıntan mukaveleye göre hazırladık· il/Us nı ın e, U"' en matnamesini takdim edecektir. 
tutmal• çalıtlyordu. yaya kütle halinde müdahale e 

Almanya ve ltalya da, bu y&t"- ları tayyareleri Marsilvada Tlirki e Metr• Bflioti de bildiklerini Jf. hakkını veremez. Bu müdahale, 
dımın df~er devletler tarafından hükumetinin mümessili (!) Ekrem ve Yeni Fransız sefiri M. Rene Mas- danı t-_.p _.m-'-te ve A'-... enl 

6 gördüklerini e1\y]e anlatmı"hr: sigli 1888 rt d doi ...+ ıu:& .,.. IC'A AAQ 

da yapıldığını ispat etmek ihtiya- König'e teslim edeceklerdir. Uç par __. 'D'- v~ K'"nl ,1 P .. ri .. ma ın a muy.ur. müstakbel monfaatlerimizi tehllk' 
ti ha ..-..n..ı.e M1t-"-da EkTem lt~ en --.rem o g a ste Ror Yüksek tahatllnl tamamladıktan 

cmı duydular. Onlar da faa1"9te-: _ '!""'"'~- '"'~J~ <lü_rı O un .,.. • ... • •• - •• , .......... .ıuc-;:u 6 ... v,. ~ııı:n~~edJr . 
.-..t11 V So et R.-.ı ile Fran lıii(e teS ialliDtt. 0 da t87)'aı'W-' b'_.._k · 1 ri B d isti • miııtir Bu m .. slekte, harp -u k ...... _ am r aın ın, 1\ ussollniye 
5~ ... er. e vy -J- •• • _ rl ibi u""" ış e varmış. en en şan ., ..,.. .- raCal'i yegl!li! sual §Ud~ 
unm ~ hük\Unetçt.lere el alhn- leri Turkıyeye gonde yormuş gı mahiyette hukuki fikirler sordu. feranslannın hemen hepsinde murah 
dan yardım etmekte bulundukla- Franko Umaınlarma çıkarım~. Bir aralTk ta bana ded1 ki: has olarak bulunmuştur. Bu konfe - uı..ondra itilAfına uyarak kıtal 
nnı • ..ıı.:u- e"iler. Fabrika do"'rdu-ncü partiyi de Mar- İ 1 rd nızı İspanyada11 çekecek misiniz, 

auuwa .. .._ Ben nıriltererlf'! bulınılin Ar- rans a a, şahsiyetinin kuvvetini gös 
silyaya göndemıif, fakat Ekrem Kö t . l M R M 1i mlyecek misiniz?,, 

ıfte bv. 9neıı1a ~ TQr- n!"" orada bulunmadııı.. 1,.in tawvare mistronjıt insaatı bahriye şirketin;n ermış o an . ene assig ·Fransız diyorlar. 

ki h"LA-eti +•tt e l!i' ~ ·J J milmessillljtfni almak istivorum. Ba hariciyesinin en kıymetli uzuvların-
ye \IAU&U namına -J- ler kendisine teslim edilmemistir. Alman gazet.elerine oöre 
lm kta ld lft. bakk d na bu hususta yardrm etmen;z' is- dan birisidir. 0 

yare satı. a 0 uıs:-- ın a Fabrika parasını pe..ı ... pesin aldıx.. Alman matbuatı Akdeniz m 
1 b ı- tt I :ru• ıs• terim. Ben Fransızca b'lirim. Faklıt ----n...---

elde edi en azı ma uma an n- Türldye Cümhuriyeti hükumettne lerlnln heyeti umumiyeslnin M 
gil hükdmef h berdar edili- tngilfzce bilmem. Beraber Londra- Köylüye ve Çiftlf!iye 

tere 1 a bir cemile yapmak için tayyareleri ya frldelfm. Beni mOesst>Se:ve tanrtr- '3' zihniyetine uygun bir tekilde R 

yor. lstaııbula kadar yollamak istemiş, nIZ. Sizden yardım fstivonım.,, Satllacak Hayvanlar da halledilmesi lbıın geldiğini 
Bereket venin ki, hüldimetimiz vapurları hareket ettirdikten eonra Beraber l ondraya ~ttik, sirkPtle sürerek İngiliz nazırlan ilzerinde 

o vakit işe vaziyet etmiş, vekille- da Hariciye Veklletine bir tel.,,...f k Ankara, 9 (Tan muhabirınden)- yik yapmağa uğrapnaktadır. k ,.,. - temas etti. Fakat neticesini pe bil- İ 
rimizln imzalannı taklit edere cekmistir. İşte bu telgrafı. Hariciye mivorum. Ordudan çıkarılacak 12 yaıından yu- Montagpost gazetesi " spanya 
Türkiye namına Amerlkaya tay- Veklleti memurlanndan Ruhi, ev- karı hayvanların köylü ve yeH•tirici- selesinin gün geçtikçe tebellür edt .... ".n ;•lnd '-i sahtekarlı"" Sorgu hakimliQ'i, Metri Birotinin -Y k "---d ı ak 1 Rom yare sır-..,. .., ea 1§• velce yaptığı anlasma üzerine Ek- ye satılması hakkındaki layihanın re yaAuı a yapı ac o an • 
meydana çıkarmış ve bu iddiala· rem Könfg'e vermiştir. ifadesini de Ankara sorgu hakimli- ikinci maddesi mecliste görüıülür _ riİ'1flelerinln başlıca mevzuunu tef 
rm varit olmadığını ispat etmiştir. Elıremin Wai maeleııi ğlne göndermiştir. Biıtün büyük si- ken ziraat encümenine iade edilmiş- kil edecejlnl,, kaydettikten 

Görülüyor ki, it devletimizin ' lAh fabrikalarının hukuk müşavir- ti. Encı.imen maddeyi §U şekle koya- Franco tarafından kazanılacak 0 

beynelmilel haysiyet ve itibariyle liğini yapan bu zatın söyled'klerin- rak umumi heyete sevketmiştir. zaferin gölıninln bu sahada git 
ali.kadardır ve bu büyük sahte'klr- Kaçakçılık adi bir suçtur. Fransa d .. Ek "Ordudan çıkanlacak hayvanlar sarih bir fekllde görilnc:liiğünil tebl 

ed tan hainleri, hük<mıetiyle Türldıve Cümhurlyeti en anlaşıldığına gore, rem Kö-
bla cüret en va "' t · ı.. k k 1 k ln Ziraat Vekaletinin göstereceıH yer - rüz ettirmektedir. devletin dahilde ve hariçte hay- aramda adt mücrimlerin iadesi n g'ın yaptı&. aça çı ı ya ız tay &~ 

~1 .. ~19" ı,.;"' imzalanmı, bir mukavele de yare işlerine münhasır değildir. lerde çiftçilere mahalli hayvan ıslah ----o----
siyetiyle oynamı~--· ,..... komisyonıarınca takdir edı1ecek en Fı·nstln Konferansı 

1. ....... 1. ... 1 ..... k""_.._,_ ve ce- mevcuttur. Adliye VekAieti bu mu-
1 

Ancak, yukarda isimlerini kay-
Silih _....\'.._..... u:twu& ucuz fiyat1a ve sekiz senelik taksitle-

sur lnAnlardır. Büyük kazanç hır- kaveleye dayanarak Hariciye Ve- dettiğimiz zevatın ifadeleri, sırf Ek- re bağlanmak suretile satılır. Ve o 
kileti vaartasiyle Ekrem König'i rem König ve kacakçılık hadisesin

a, onlann gözlerinl kör etmiftir. Fransa hük<imetinden istemiştir. deki .rolü hakkında mevcut maliıma yerlere kadar nakilleri için Milli Mü 
Vatanlannı satmakta bile beis Müstear pasaportla seyahat ettiği tı öğrenmek maksadiyle alınmış- dafaa bütçesine tahsi!Bt konulur. 
görmlyecek kader haristlrler. için Fransa zabıtası kendisini yaka- tır. Yoksa bu işte şahsi' bir alikala- Hayvan ıslah komisyonlarınca aranı 

Niteklm harp içinde kendi mem lıyamamıştır. n mevzuu bahis değildir. lan vasır.arı haiz taliplerin adedi ço-
leketlerinln sillh fabrikalarından ğaldığı takdirde bunlar arasında ku-

Yalnız g~nlerde bir otomobil ka o 
düşmanlanna ailiah atacak kadat' zasında hafif yaralanan Ekrem Kö- y ahud•ıler•ın ihracı l..,.İn ra çekilir. Kısrakları taksitle alanlar 
hiyanet eseri göstermişlerdir. ~ tay yetist'rdiklerini ve iki yaşına ka

nlg'in hastaneye kaldırılacağı za-
Beynelmilel sı1uetlnde dalma man cebinden hakiki hüviyetini Yen·ı Mu··zakereler dar ,buyüttuklerini maham hayvan 

dürüst, dalına temiz kalnuf olan ıs1ah komisyonlarına ibraz ve iabat 
gösteren pasaport ve diğer vesika-

Türkiye Cümhuriyetine böyle bir Bertin. 9 (A.A.) _ Almanvada ettikleri takdirde mütebaki taksitle-
b-t·· 1ar çılmııstır. Yakayı ele vereceltini 

leke sürülmek istenmesi, u un yaşıyan Yahudiler·n memleket harici ri affedilir,,, 
vatandaılarda haklı bir nefret u- anlıyan kaçakçı bundan sonra tek-

rar kaçmıya muvaffak olmuştur. ne çıkarılmaları m,.selesi hakıonda 
yandırmıştır. müzakerelerde bulunmakta o·an Po· 
- Şehrimizdeki malumat. Ekrem;n 

lonya delegasyonu. yeni talimat al . 
rd kalktı blllthare tutulduğu merkezindedir. 

~ko:::•:: ~:ıu:: tuttu. ' Halbuki, Ankaradan gelen bir habe :\;~~:ı~l~~~~:v;~;e~~:eı:~z:~:i~ 

K ıyıda denizi görünce heyecan 
dan durduiu yere mıhh kal

dı. Gündüz de güzeldi önilnden 
apak bulutlara bürünmüş gibi bir 
yelkenli geçiyordu. Oğlanın gönlün 
den net'eli bir kahkaha koptu. De 
nlze parlıyan gözlerle baktı "Ga
liba canın, yine kayık, armut. ve 
armut suyu istedi Ama ne yapa
yım ki elde ne kayık ne de ar
mut kaldı. Elimde bir ben kaldım. 
Canımın auyu, armudun suyu a
na aktı, sana gelelim!,, diye ba -
iu'dı. 

re göre, Ekrem Köni~'in bulunup reler, müı;ait bir surette inki af et · 
tevkif ediJdi~e dair, Fransadan he 
nfiz resmi bir cevap almAmamıştır. 

mektedir fakat en b'iyült mü kül, 
Almanyada mukim olup Almanya . 

T alakilıahn yeni sal haları dan ihrac edilecek olan Yahuıi"1ere 

Kacakçıh~ yukarda anlatv~

mız dış cephelerinden sonra mmdi 
de Ankara ve İstanbul birinci sorııu 
hlktm lfltlertvle müdde!umummk
lerlndeki safhalar baklanda malu
mat verecettz: 

Ekrem Könfg, sahte pasaportla 
Türk smtrlanm aştıktan sonra An
kan. müddeiumumiliii. tahkikatını 

derinleştirmif w Ekrem König'in 

ait mntlUbatın döviz olarak nakli me 
celesidir. 

Roma. 9 <A.A.) - Yahudi m'"se· 
lesi h .. kkında Amerika büyük elçi· 
sile İtalya haricive nazın arasında 
yandan mül~kata dRlr emin mf'nba· 
IArdan alınan haberı1ere bak'lı'"alı, 
Mussolini diğer devletlerle va bilhas 
• Almanya ile temas ettikten sonra 
Amerikan muhtırasına cevap vere -
cektlr. 

__,,__ 

Tunustaki Nümayiı 

HCidisesinin lçyüzü 
Tunus 9 (A A.) - Havas: ltalyan 

gazeteleri, B. Daladier'nin ikameti es 
nasında Tunusta bazı hadiseler vu -
kubulduğunu v.ürültülü bir tekilde 
kı\ydetm ktP.dir Bir kac gün evve1 
Tunustaki İtalyan konsoloshanesi bu 
hususta resmi bir teoebbüs yapmıı -
tır Bu protesto üzerine umumi vali 
tahkikat yaptırmış ve bu tahkikat §U 

neticeyi vennistir: 
3 kAnunu:9anide yfiz kadar müs -

Iüman ve yahudl Tunusta bir İtalyan 
terzisinin mağazasş önünde nümayiş 
yaparak Fransız bayrajının yanında 
asılı bulunan f talyan bayrağını in -

Murahhaslan 

Toplanıyor 
Londra, 9 (A.A.) - Yemen kı 

nı nlklncl oflu prens Hüseyin ~ 
lislim. kralı Flllstin konferansıncl' 
temsil etmek üzere yann tayyare tl' 
Hongkongdan Londraya hareket ~ 
cektir. Prens sekiz ay kadar Japoıt' 
yada kalmıştır. 

Arap Kimitai lb:aları 
Kahire, 9 ( A.A.) - Mısır başve 

11 Mahmut Pap Suriye ve LübnsJI 
fevkallde komiserliğinden Arap kO' 
mitesi Azasının mfiftünün başkanlı 
~nda toplanabilmek üzere Suriyeyi 
girmelerine müsaade istihsali için O' 

lan teşebbüslerine devam etmekte ~ 
dir. 

İngiliz hükumeti. konfeı:ano;a i .. 
tirak edecek olan Arap delegelerini11 
bir an evvel Londrada bu1unma'art" 
na llususi bir ehemmiyet atfetr.:ektr 
dir. 

dlrmi!!lerdir. 
ftalyanlann dediği ~bi bavrat1tJ 

yakılmış olduğunu gösteren hiç bit 
delil bulunamamıştır Esasen terzi • 
nin kansı Fransızdır ve kendisi hi 
bir §lkAyette de bulunmamıştır Ba 
ka htç bir hAdtse vuku bulmamı tır 
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BIRAKINIZ 
tsrar ettikleri pa.ralannm 

heder eyledikleri ömürlerinin 
faydasız olduğunu v e 

ugrryacaklan 

SUKUTU HAY AL 'in 
azami elbet bir giın 

anlıyacaklardır. 

MUCiZE 
ıievri geçmiştir. Kat'iyeti fen

niye dururken hayalatla 
uğraşılmaz. 

KREM PERTEV 
Hiç bir zaman sizlere 

muhali vadetmedL 

FAKAT 
'Her dalın sözüniı ispat eyledi. 

Harici Askeri 

Kıtaat lıanlan 

Beher tanesine tahmin edilen fi· 
yat 7 kuruş olan 1,000,000 adet ma
kara ipliği kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. İhalesi 6-2-939 
pazartesi günü saat 11 dedir. İlk 
teminatı 4750 liradır. Evsaf ve şart 
namesi 350 kuruşa Ankarada Ko
da nalınır. Eksiltmeye girecekle -
rin 2490 sayılı kanunun 2 - 3 cü 
maddelerinde gösterilen vesaikle 
teminat ve teklif mektuplarım iha
le saatinden bir saat evvel Anka
rada M. M. V. satınalma kornisyo
nuna vermeleri. (697) (8956) 

* Beher tanesine tahmin edilen 
liyatı yedi kuruş olan 582487 tane 
makine makarasile 103115 tane el 
işi makarası kapalı zarfia müna -
kasaya konulmuştur. İhalesi 9 şu
bat 939 perşembe günü saat 11 de
dir. İlk teminatı 3599 lira 45 ku
ruştur. Evsaf ve şartnamesi 240 
kuruş mukabilinde M. M. V. satın
alma komisyonundan alınır. Ek
siltmeye gireceklerin 2490 sayılı 
kanunun 2 - 3 üncü maddelerin
de gösterilen vesaikle teminat ve 
teklif mektuplarını ihale saatin -
den en az bir saat evveline kadar 
Ankarada M. M. V. satınalma ko
misyonuna vermeleri. (704) (8963) 
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Kiralık Ap. 
Ma~ka - Teşvikiye caddesi No. 35 

6 ve 7 §er odalı 2 ınci ve 3 üncü kat

lar, banyo, odası, mutbak ofis. gü

neşli havadar denize nazır. 1 inci ka
ta müracaat. 

tinden en az bir saat evvel Anka
rada M. M. V. satınalma komisyo
nuna vermeleri. (743) (9539) 

:Jf 
90 kablo arkateskeresi 800 kab

lo dolabı 100 çevirecek kolu 50 çift 
kablo aksi tertibatı maa kolandan 
ibaret dört kalem muhabere mal
zemesi kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. Hepsine tahmin edi
len fiyat 15600 eksiltmesi 24--,2-
939 Cuma günü saat 11 dedir. İlk 
teminat 1170 lira olup şartnamesi 
komisyonda görülür. İstiyen ta
lipler tarafından suret çıkanlabi

lir. Eksiltmeye girecekleri kanu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 
2. 3 maddelerinde yazılı belgeler- I 
le birlikte ihale saatinden behe- · 
mehal bir saat evveline kadar 
zarflarını M. M. V. satmalma ko
misyonuna vermeleri. "763,, (1881 

* M. M. V. Sa. Al. Ko. dan: 
Dört kalem muhabere malzeme

si şartnamesinde değişiklik yapıl
dığından yeniden ilan edilecektir. 
Alakadarların nazarı dikkatleri 
celbolunur. "764,, "189,, 

16-1-939 günü Vize Tüm Bir
likleri için 8000 kilo Pirinç alma
caktır. Taliplerin nümune ve fa
turalarile birlikte Vizede Komis-

~_,...;,.__o..... "7R.'i ·~ı;ıo . 

nacaktır. Şartname Elazığ Tü;- Dörtyoldaki *askeri birliklerin 
satmalma komisyonunda görülür. hayvanatı için 640 bin kilo yulaf 
Eksiltme 16-1-939 pazarıe.i günü kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş 
saat 11 de Elizığda Ko. da yapı- tur. Muhammen bedeli 29•140 lira 
lacaktır. Eksiltme kapalı zarfla - ilk teminatı 2208 liradır. Eksiltme 
dır. İlk teminat 1509 liradır. 'l'ek- 25-1-939 çarşamba günti saat 15 
lif mektupları ihale saatinden en • de Tüm satınalma komisyonunda 
az bir saat evvel komisyona v~l- yapılacaktır. İstekliler şartnamesi-
melidir. (733) (9437) ni her gün Adanada komisyonda gö 

• rebilirler. Taliplerin teklif nıek -
Gaziantep birliklerinin ihtiyacı tuplarmı ve iç~risinde bulunması 

için mukaveleye bağlanacak olan icap eden diğer kanuni vesaikle bir-
500.000 kilo arpa veya yulaf satın likte ihale saatinden bir saat evvel 
alınacaktır. Arpanın muhammen Adanada Tüm sahn!llma komisyo-
bedeli 28000 lira, yulafın 32450 nuna verilmiş olacaktır. (759) (75) 
liradır. İhale 15-1-939 günü saat * 
O da yapılacağından isteklilerin 145,000 liralık ahşap iskeletli, 
mezkur günde pey akçeleri veya 145,000 liralık çelik ıskeletll erat 
banka mektupları ile kanuni ~kil- eğer takımları ayn ayrı kapalı zarf 
de tekemmül etmiş ve ticaret oda- la eksiltmeye konulm1.ıştur. Ah-
sından musaddak vesikalarile bir- şap iskeletli eğer takımlarının be-
likte Gaziantep satınalma komis- berinin 92 lira, çelik iskeletli eğer 
yon una müracaatları, şartname ko- takımlarının beherinin 107 lira fi. 
misyonda görülür. Teklif mektup- yat tahmin edilmiıtir. Her partinin 
tarı ihale saatinden en az bir sa- ilk teminatı 8500 lira olup şartna-
at evvel komisyona vermeleri. ınesi 750 kuruş mukabilinde An-

"1- (738) (9442) karada komisyondan alınır. Ahşap 
Beher metresine tahmin edilen iskeletli eğer takımlarının ihalesi 

fiyatı 20 kuruş 80 santim olan 19_1_939 perşembe günü saat on 
l .500.000 metre çamaşırlık bez ka- birde ve çelik iskeletli eğer ta~ım-
palı zarfla eksiltmeye konulmuş - lannın ihalesi de ayni günde saat 
tur. İhalesi 17-1-939 salı günü sa· ll.30 dadlr. Eksiltmeye girecekle-
at 11 dedir. İlk teminatı 16.230 li- rin kanuni teminat ve 2490 sayılı 
radır. Evsaf ve şartnamesi 15 lira kanunun 2 _ 3 cü maddelerinde yazılı 
60 kuruşa Ankarada Komisyondan 1 1 ı b·rlı"kte ı"hale saatı"nden be ge ere ı 
alınır. Eksiltmeye gireceklerin bir saat evvel teklif mektuplarını 
2490 sayılı kanunun 2 - 3 madde - Ankarada M. M. Vekaleti ı;atınalma 
]erindeki gösterilen vesaikle bir- behemehan bir saat evvel Ankara-
1ikte teminat ve teklif mektupla-

da M. M. V. satınalma komisy:> -
rını ihale saatinden en az bir saat 
evvel Ankarada M. M. V. satınal- nuna vermeleri. <74

S) <
4

> 

ma komisyonuna vermeleri. 
(744) (9540) 

* Beher kilosuna tahmin edilen fi-
yatı 92 kuruş olan 25.000 kilo sa

deyağ kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. İhalesi 18-1-939 çar • 
şamba günü saat 11 dedir. İlk te
minat 1725 liradır. Evsaf ve şart
namesi bedelsiz olarak M. M. V. 
satınalma komisyonundan .ılınır. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
vıh kanunun 2 - 3 cü maddderin
~le gösterilen vesaikle ilk teminat 
\'C teklıf mektuplarını ihale c:aa -

* Beher kilosuna tahmin edilen fi
yat 92 kuruf olan 100.IJOO kilo sa
deyağ kapalı zarlla münakasaya 
konulmuştur. İhalesi 25-1-939 çar
şamba günü saat 11 dedir. İlk te
minatı 5850 lirsdır. Evsaf ~ şart
.namesi 460 kunışa Ankarada ko
misyondan alınır. Eksiltmeye gire
ceklerin 2490 sayılı kanunun 2 • 3 
maddelerinde gösterilen vesaikle 
teminat ve teklif mı:?ktupların1 iha
le saatinden en az bir saat evvel 
Ankarada M. M. V. sntınalma ko· 
mi!Vonuna vermel"rİ. <757) (73) 

TAN 

PALMOLIVE 

1 
1 AM1ı41..., • A11rlardan beri 

uytınyatı . g\İ· 

- m.ıp '*"" 1cm.... ,_.,.,. • - ıasları ıle m•-. 
•tt .. •• kodu riiıcldlrln 1 Resımı.,, .. 
i>aktıtnıuı.d• • derece ....... a ... kalır .. an lô rul ur. 
edcı. teaknala ,UUUıtıDe rıpta ed"'"'nıı 

Bınıanla berobn. aldıaıı det.i .. ı.n.ı; 
laıdar fhel elabilir Y elan wytiny•t> llo ı .. ı 
adılınlt .. ıan• .ı..a ... ..::..PAUIOUVE-1 
bllu ... n lıifidir 
Kudı yeddı ıhtlıMııuu tc<rdl ediletı be 

ıu,....eııı ı...,. lr.ıılan• buyo nı .. tetlen >çı• 
Ookwr OAfOE. PALMOUVE"ı ıatlup d 

cıktH _,. -ıarıııkındH taba dau al ouilr. 
olan om• cıldınb ıç>• de elftlltli olacat> 
•t Urd r Tanlctlınıde .,. beayeeıada 
PALMOUVE"i kallanınn Heınn b11fUadee 
rıdellik malsa-Dl tedarik ecüala. i, PAt... 

fıılOUVE •b• al-. 

T. IS BAMKASI 'nın 
Levazım Amirliği Satan 

Alma Komisyonu ilanları 

Orta okullar için kimya aletleri 
ve eczası ile tabliye takım ve fi
zilc ders aıetıerinden ikişer takım 
alınmak üzere açık eksiltmesi 14-1-
939 cumartesi günü saat 11 de Top
hanede İstanbul levazım amirliği 
satınalma komisyonunda yapılacak 
tır. Hepsinin tahmin bedeli 3500 
lira, ilk teminatı 262 lira 50 kuruş· 
tur. Şartname ve şekilleri komis
yonda görülür. İsteklilerin kanuni 
vesikalarile beraber belli saatte ko 
misyona gelmeleri. (457) (9432) 

939 K. TASARRUF İKRAMİYE PLANI 

32,000 LİRA MÜKAFAT 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eylul, 

1 lkinciteşrin· Tarihlerinde Çekilecektir 
* Ordu hastaneleri için 4500 metre 

elbiselik bezin açık eksiltmesi 16-
1-939 pazartesi günü saat 14 de 
Tophanede levazım amirliği satın
alına komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 2700 lira, ilk te -
minatı 202 lira 50 kuruştur. Şart
name ve nümunesi komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin kanun1 ve
sikalarile beraber belli saatte ko
misyona gelmelert (461) (9510) 

11unnrı IKRAMIYELE R: • 
1 Adet 2000 Lirahli 2.000 Lira 
5 .. 1000 .. - 5.000 .. 
8 

" 500 .. 4.000 
" 16 " 250 .. - 4.000 
" 60 100 - 6.000 " .. - * .. 

95 50 - 4.750 .. .. 250 adet çelik somyalı karyola .. 
250 il 25 .. 6.250 .. 16-1-939 pazartesi günü saat 15 de 

Tophanede İstanbul levazım Bınir
liği satınalma komisyonunda ka
palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 6500 lira, ilk temi
natı 487 lira 50 kuruştur. Şartna
me ve nümunesi komisyonda gö
rülür. İsteklilerin kanuni vesika -
larlle beraber teklif mektuplarını 

ihale saatinden bir saat evvel ko
misyona vermeleri. (462) (9535) 

435 32.000 

~-----------T. iş Bankasına Para Yatırmakla, Yalmz Para Biriktirmiş 

Olmaz, Ayni Zamanda Talihinizi de Denemiı Olursunuz. 

İnhisarlar Umum Müdürlüijü ilanları 

Cinsi 

Düz beyaz nlemin
yum kağıdı 

Mıktarı Muhammen bedeli 
beheri tutan 
Lira. K. Lira K. 

250 kilo 1 70 Sif 425 -

%7,5 te 
minatı 

Lira K. 
31 88 

Eksiltme
saati 

14 

Baskül (500 kiloluk) 5 det 300 1500 - 112 50 14,30 
1 - İdaremizin Cibali tütün fabrikası için 250 .kilo 36X60 ebadın 

da düz beyaz aleminyum kağıdı ile Çamaltı tuzlası için 500 kilo tartma 
kabiliyetinde 5 adet baskül şartnameleri mucibince ayn ayrı açık ek
siltme usulile satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında 

gösterilmiştir. 
III - Eksiltme 20.1.939 tarihine raslayan cuma gunii hizalarında 

gösterilen saatlerde Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım 

komisyonunda yapılacaktır. 
ıv - Şartnameler parasız olarak her gün sozü geçen şubeden alı

nabileceği gibi Aleminyum kağıdı nümuneleri de göriılebilir. 
V _ Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin düz beyaz aleminyum 

kağıdına ait fenni teklü ve nümunelerini tetkik ~tmek üzere ihale gü
nünden bir hafta evveline kadar inhisarlar umum müdürhiğü • Tütün 
fabrikalar şubesine ve 5 basküle ait fiatsız teklif ve kataloğları eksilt
me gününden 5 gün evveline kadar inhisarlar tuz fen şubesine verme
leri ve teklülerinin kabulünü mutazammın vesika almaları lazımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yuz
de 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı aecen komisyona 
gelmeleri ilin olunur. (9273) 

Miktan 

440 adet 15.840 M. 3 
135 ,. 3.921 ,. 
135 ,. 3.510 ,. 

710 23.271 ;. 

Ölçü su 

400X30X30 
400X28X0,026 
400X25X0,026 

I - Yukarda eb'ad ve miktarı yazılı 23.271 metre mik'abı tahta 
açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

lI - Muhammen bedeli beher metre mikabı 39 lira hesabile 907.60 
lira ve muvakkat teminatı 68.70 lriadır. 

JII - Eksiltme 13.1.939 tarihine rastlayan cuma gunu saat 15.45 de 
Kabata§ta Levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapı
lacağından isteklilerin tayin edilen gün ve saatte adı geçen komisyona 
gelmeleri ilin olunur. (167) 

• 1 - İdaremizin Cibali tütün fabrikası için şartname ve nümunesi 
mucibince satın alınacak un gibi ince şey konabilecek standart normal 
sık örgülü (6000) adet tütün tozu çuvalı açık ek.siltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli beheri 27 kuruı hesabile 1620 lira muvak 
kat teminatı 121.50 liradır. 

111 - Eksiltme 25.1.939 tan1ıine rastlayan çarşamba günü saat 14 
de Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki aJun komisyonunda ya 
pılacaktır. 

IV Sartnameler parasız olarak h r gün c.izü geçen şubeden alı-

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ılanları 
18.1.939 tarihinde ihalesi yapılacağı ilan edilmiş olan 9500 lira 

muhammen bedelli Ankara Gan gazino binası lambri ve doğr~a işle
ri eksiltmesinin tehir edilmiş olduğu ilin olunur: (62) (180) 

lnsaat Muhendisi • 

Alınacaktır., 
Askeri F•hrikalar amam mUdtirllitUnden: 

Alınacak inşaat mühendisinin her türlü statik hesaplarda betonar 
me ve mimaride mütehassıs olması şarttır İsteklilerin şimdiye kadar 
ne gibi işlerde çalıştıklannı gösterir ves:kalarile Nafia Vekaletinin 
ruhsatnamelerini birer istidaya bağlıyarak umum müdürlüğe müraca-
atlan lüzumu ilan olunur. (173) 

--~~~~-------~~--
B a ı ve k S 1 et istatistik Genel Direktörlüğü Eksiltme 

ve ihale Komisyonundan : 
1 - Dairemizde mevcut Powers istatistik makinelerinde kullanıl

mak üzere 320.000 adet renkli şzridi havi fiş satın alınacaktır. 
2 - Bu fişlerin beher bin adedi için 360 kuruş fiyat tahmin edil

miştir. Bedeli üzerinden yüzde 7,5 kuruş muvakkat teminat verilmesi 
liızımdır. 

3 - İhale açık eksiltme usulile kanunusaninin 25 inci çarşamba 
günü saat 16 da umum mudürlük binasında toplanacak olan komisyon 
da yapılacaktır. Nümune dairede mevcut fişlerın ayni oltcaktır. 

Bu baptaki şartnnme komisyon katipliğinden istenebilir. (58) (178 

Heybeli Deniz Lisesi Müdürlüğünden : 
108 lira lıcretle bir İn,filizce ögrctmeni alınacaktır. Okula müra -

caat edilmesi. (2) 

Kirahk Kapall 
Pisin ve 

Yüzme Havuzu 
Gazino 

Ankarada Çocuk sarayı caddesinde Sus sin~ması altında Çocuk E
sirgeme kurumu tarafından inşa ettirilmi olan kapalı yuzme ha\•uzu 

gazino ve müştemilatlannın inşaatı ikmal edilerek tecrubesi yapılmış _ 
tır. 20 ikincikanun 939 cuma giınü saat 15 de Çocuk Esirgeme kurumu 
genel merkezinde yapılacak açık arttırma ile kiraya verilecektir. Gor
mek ve şeraiti oğrenmek isteyenlerin kurum hesap işleri direktörluğu-

ne müracaat etmeleri. (172)) 

nabileceği gibi nümunede görülebilir. 
" V - İsteklileı:tn e~si~tme için tayin edilen güc ve saatte yüzde 7,5 

guvenme paralanle bırlikte yukarda adı geçen komisyona gelmelerı 
ilin olunur. (193) .. 

6.1.939 tarihinde ayn ayn ihale edilece~i ilan edilen 10.000 adet 
su altında kullanmağa mahsus elektrikli kapsul ıle (450,000) adet 22 
lik uz~n ve (50.000) adet 22 lik kısa nişan fişegi için tetkikat yapılın . 
sına )uzum hasıl olduğundan açık eksiltmelerinin 17.1.939 tarihine r t 
foyan snlı gunu saat 14 ve 14 30 za tehir cdildi"i n:ın olunur. 142l 
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Hakiki Dostun Tavsiyesi Budur, 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

Yurdda İttifak Haline Gelen Bu Kanaati 
Tesise Niçin ve Nasd Muvaffak Oldu ? 

Çünkü "Radyolin,, in terkibi 

yüksek bir kimya şaheseridir. 

Çünkü bütün "Radyolirı,, kul

lananların dişleri temiz sağlam 

ve güzeldir. 

Çünkü "Radyolin,, emsalsiz 

rağbeti dolayısile hiç stok yapma-

dığı için mütemadiyen taze piya
saya çıkar. 

Çünkü "Radyoun,, diğer ma
cunlara nazaran çok ucuzdur. 

Artık bütün bunlardan sonra 
"Radyolin,, kullanan on binler -
ce kişinin ne kadar haklı olduğu

nu anlamak kolaylaşır. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
,• •• - ·.,._: ~ ·.,· •• ~ _~ı'; ~ ... •• 

ENi 
avalandırılmış 

DRA 

Pudra hususunda yeni 
ve cazip bir .fikir, en son 
bir usul ile yapılan bu 
pudra şimdiye kadar tanı-
dığımız pudralardan daha in~e 
ve daha hafiftir. O kadar ince kı 
cildde mevcudiyeti bile farkedıl
mez, şayanı hayret bir ten temın 
eder. Gündüz, rüzgar ve yağ-
murun bozamıyacağı bir tazelik 
verir, gece de en sıcak bir dans 
salonunda bile kat'iyen .. erden 
müteessir olmaz. İmtlyazh bir 
usul dairesinde krema köpiiğü 
ile karıştırılmış olduğundan bu 
yeni Tokalan pudrası saatle.:-ce 
sabit kalır ve cildin tabii :yağlı 
ifrazatını massetmcsine mani o
lur, kurumaktan muhafaza eclc
rck buruşuklukların teş~kkülü
nü meneder. Terkibinde Krema 
köpüğü bulunan bu meşhur To
kalon pudrasını tecrübe e:liniz. 

PARASIZ 
Birkaç gün zarfında teninizde 

husule getireceği şayanı hayr<.>t 
güzelliği görünüz. Kadmları11 

onda dokuzu tenlerine uygun 
olmıyan fena renkte bir pudra 
kullanır ve yüzleri makyuj lı ve 
ağır bir manzara kesbeder. Te
ninize uygun renkteki pudrayı 
bulmanın yegane çaresi, yüzü
nüzün bir tarafına bir renk ve 
diğer tarafına başka renk pudra 
tecrübe etrrfektir. Bu suretle en 
muvafık pudrayı intihap etmiş 
olursunuz. Şayet rengin intiha
bında tereddüt ediyorsanız mü
essesemize müracaat ediniz. 
Tecrübe için muhtelif renkler
de ve parasız olarak nümune
likler takdim edeceğiz. 

o nacı Alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Kırıkknlede istihdam edilmek üzere tornacı alınacaktır. Fabrikala
rımıza girmek isteyenlerden İstanbuldakilerin Zeytinburnu Fabrikası
na, İzmirdekilerin İzmir silah fabrikasına vesair yerdekilerin de Umum 
MüdiirHiğe müracaatla~54) 

TAN -========================================================== o 1 -----:;:::::. - 1 - - 1939 
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: HA YALARA ALDANMAYINIZ! • DAY~K:~ıç 
Vapur Acentahğı • 

• 
• G R i P Havanın saatten saate 

değismesinden ileri gelir 

• 
=ı • 
• 
• 

«SCHULOT • ORIENT • LINE» 
Eşyayi ticariye nakli için seri posta: 
ŞARK • GARP HATTI (Hamburg, 
Beremen, Anvers, Yunanistan, Tür
kiye Bulgaristan Romanya ve av
det. • 

• 
• • 
_:=ME 
• • • 

Kendinizi • • 
ıçın korumak 

'iMA 
Alınız. 

• 
• 
• 
ii 

• 
• 

Eşya tahliyesi için beklenen va
purlar. 

NORBURG vapuru 13 ilft 15 Kanu
nusaniye doğru . 

MARİTZA Vapuru 20 KAnunusa
niye doğru 

Tahmil için beklenen vapurlardan: 
NOBURG vapuru 25 K. Saniye 
rlol?ru . 

H. PAJKURİC 
Vapur Acentası 

" ZETSKA PLOVİDBA A. 011 de 
Kotor Balkan antantının ekonomik 
konferansında tesis edllen enter· 
batkanlk hat. Büyük lükı modern 

• 
• 
• 

Hem gripten korur • Hem de ihtilCitın önüne 

geçmiş olursunuz. 

"LOVCEN 11 

vapuru ile lstanbul, K~tence, Pi· 
re, Korfo, Arnavutluk, Oalma,ya 
sanlll, Trlyeate, Venedlk ve Susak 
ara11nda muntazam posta. 

• - ismine • dikkat 

• ediniz. 

Mideyi bozmaz, 

kalbe kat'iyyen 

dokunmaz. 
• 
il 

Yolcu ve eşyayi ticariye alır . 

Tenezzüh ve zevk seyahati için 
Müstesna fırsat. 

KÖSTENCEYE 
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İlk posta 13 Şubat saat 14 de 

PİRE, KORFU, Arnavutluk Dal
maçya sahilleri, Venedik ve Triyes
teye ilk posta 18 Şubat saat 13 de. 

Her nevi tafsil§.t için Galatada 

Öksürenlere KATRAN HAKKI EKREM E
lcu salonu karşısında) umum! 

enteliğe: Telefon: 44708 ve biltiln 
abat idarehanelerine müracaat. 

, 
• • 
1 r i ' 'I 

Kendinizde veya çocuklarınızda; halsizlik, kansızlık, hazımsız
lık, karın ağrıları, karın şişmeleri, burun ve makat kaşınması, ishal, 
oburluk, baş dönmesi, salya akması, sar'aya benzer sinir halleri, 
gece korkulan mı hissediyorsunuz? Bu gayri tabii haller, vücudu
nuzda solucan bulunduğuna alamettir. Derhal ( İSMET SOLUCAN 
B!SKÜVİTİ) alınız. 

İSMET SOLUCA: BİSKUV1Tt hllTSaldarda kan emerek yaşa 
yan ve üreyen muzır hayvanların en birinci devasıdır. Büyük ve kü 
çüklere itim.adla verilir. Kutuların içinde kullanış tarzı yazılıdır, 1 
okuyunuz ve çocuklarınıza senede bir kaç defa ihtiyaten veriniz. 

Her eczahanede fiyatı 20 kuruştur. İSMET İSMİNE DİKKAT. 

" - ~ ----------------------~----------------~ ı 

Ü E 
Birleşik Pamuk İpliği ve 

Dokuma Fabrikaları Müessesesinden: 

[PAMUK IPLIGi SATIŞI: 
Kayseri Bez Fabrikası malı 12 No. Paketi 415 Kuruı 

16 .. .. 480 il 

Nazilli Basma Fabrikası 
" 24 11 il 580 il 

Ereğli Bez Fabrikası ,., 24 .. il 580 il 

Yalnız Ereğli Bez Fabrikasında : 
10 Balyalık siparitler için l'I r• 575 il 

15 
" 

,, ,, •• " 
570 

" 25 ,, ,, 
" il 11 565 

" 50 
" " " .. il 560 

" 
Fiatlarla fabrikada teslim şarfiyle satılmaktadır 

iplik müstehliklerinin yukarda yazılı fabrikalara gönderecekleri be 
delleri mukabilinde ihtiyaçları nisbethinde ipJik siparişi verebilecek 
leri ve 24 numaradan ince ve muhtelif maksatlara yarayabilecek pa· 

1 

muk ipliği müstehliklerinin de ihtiyaçlarını yine ayni şartlarla yal· 
nız Ereğli fabrikasına sipariş edebilecekleri ilan olunur 

' Edirne Vilayetinden : 
Kapah Zarf Usuliyle Eksiltme ilanı 

1 - Keşan - Malkara yolunun 0+000 ila 8+500 üncü kilometreleri 
arasındaki 7000 metroluk kısmının blokajlı şose inşaatı kapalı zarf usuli
le eksiltmeye çıkarılmıştır. ·Keşif bedeli 34793 lira 84 kuruştur. 

2 - Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi ve keşif evrakı Edirne 
Nafia müdürlüğünden görülebilir. İsteklilere 170 kuruş bedel mukabilin
de gönderilir. 

3 - Bu işin ihalesi 20 ikincikanun cuma günü saat 15 de Edirne vila 
yet makamında toplanacak olan vilayet encümenince yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girmek için 2610 liralık teminat vermek ve aşağıda
ki vesaiki haiz bulunmak lazımdır. 

A - 938 senesine ait ticaret odası kağıdı. 
B - İhaleden enaz sekiz gün evvel 12. ikincikanun tarihine kadar bu 

işe girmek ıçın Edirne vilayetine müracaatile alınacak fenni 
ehliyet vesikası. 

2490 sayılı kanuna göre hazırlanmış teklif mektupları 20 ikincikanun 
cuma günü saat on dörde kadar Vilayet makamına verilmiş olması veya 
gönderilmesi lazımdır. Postada gecikmiş mektupla?" kabul edilmez. (9328) 

ÖKSÜRÜK SURUBU , 
"Sirop Pectoral,, 
Eski ve yeni bütün öksürükleri 
~eçirirJ balgam söktürür, bronıt
ları temizler, nezle ve gripten 
1corur, göğüsleri zayıf olanlara 

bilhassa şayanı tavsiyedir. 

lNGiLIZ KANZUK Eczanesi 
• 

Beyoğlu lstanbul 

Vekaletinden: 
9 Şubat 939 perşembe günü saat 11 de Ankarada Nafia vekaleti 

binası içinde malzeme müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksilt
me komisyonunca 1440 lira muhammen bedelli te:lefon labratuvar mal 
zemesi kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. Eksiltme şartnamesi 
ve teferruatı bedelsiz olarak vekalet malzeme müdürlüğünden alınma
lıdır. 

Muvakkat teminat 108 liradır. 
İsteklilerin teklü mektuplarını muvakkat teminat ve şartnamesin 

de yazılı vesaik ile birlikte ayni gün saat 10 a kadar mezkur komisyona 
makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. "5254) 19423) 

Devlet Demiryolları Beşinci işletme Müdürlüğünden : 
1 - Malatya Fevzipaşa hattı iizerinde kilometre 58 ve 

89+700 deki taş ocaklarından fenni şartname ve kroki muka
vele ve şar.tnamesine tevfikan 204715m. 3 l\loellon etüte taşı
nın ihzar ve teslimi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Eksiltme 28.1.939 cumartesi günü saat (10) da Malat 
yada Beşinci işletme binasında yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli (17425) on yedi bin dört yüz yir
mi beş liradır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 1308 lira 90 kuruş bin üç yüz 
sekiz lira doksan kuruş muvakkat teminat makbuzu veya ban 
ka mektubu, kanunun dördüncü maddesine tevfikan münaka 
saya girmiye manii kanuni bulunmadığıne. dair beyanname 
kanunun tayin ettiği vesaik ile birlikte münakasa giınü saat 
9 dokuza kadar teklif mektuplarını komisyon reisliğine ver -
miş olması. 

5 - Bu işe ait şartname ve mukavele projesi fenni şart • 
name ve krokiler Haydarpaşa, Ankara, Malatya, Adana işlet 
me veznelerinde; Elaziğ, Narlı, Diyarbakır istasyonlarında 
isteklilere (88) seksen sekiz kuruş mukabilinde verilecek
tir. (48) (130) ._. 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil Lutfi DÖRDÜNCÜ 
Gazetecilik ve Neşriyat T. L. Ş. 

Baslldığı Yer TAN Matbaası 


