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İKİNciKANUN 

1 9 3 9 5 GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 
~ 

ATAT Ü R K 
Ar Dergisinin FevkalMe sayısı çıkb. Küçük k!ğıt üzerine 

basılan bu sayıda ~mdiye kadar hiç bir yerde çıkmamııı Ebe

di Şefe ait çok kıymetli hatıralar: 

Flatı: 25 K uruttur. 

............................... ı:: 
Bir Kısım Kuvvetler' {Aıman Hariciye Nazrrıl Cümhuriyetçiler İlerliyor 

Dün Hududu Geç. tiler Amerika, Cü~h~riyeti 
ispanyaya Muhımmat 

iki 1 ara/ Arasında Şiddetli 
Müsademe/er Oldu, Çekler 

Bir Kasabayı işgal Ettiler 

ve Silih Gönderecek 
Bir Amerikan Gazetesi "Totaliter Tehlikesine 

Karşı Bütün Dünya Demokrasileri Hesabma 

Müdahale Etmek lesin Silahlanıyoruz.. Diyor 

K ont CU:ıno 

Demol<rasinin 

En Büyük 
Düşmanı : Para 
Yazan: M. Z ek eriya SERTEL 

A ltm anahtar her kapıyı 
açar, derler. Bu darbı

m esel, paranın, ahlak ve ka
nun kaydı tanımaksızın, her 
türlü suiistimale yol açtığı 
kanaatinin ifadesidir. 

F ilhakika para karşısında muka
"enıet gösteren insanlar pek azdır. 
~akedonya .Kralı .F'ilip bir eşek ylıkü 
altınla her şehrin kapısını açabilcce
i'ini söyliyerek öviinür ve §ehirleri 
ıapt için silah yerine para kullan
ll'layı tercih ederdi. O vakte nı<>betle 
?aınanımızda paranın kuvveti çok 
daha artmıştır. Para sl•vgisi kötii.lük
lerin köküdür ve para böyle kuvvet
li oldukça, hükumetlerde sniis~imal 
devam edecektir. 

* Modern Demok:-asiler mü~llifi 
meşhur Lonl Bry~c der. kı: 

' 'Demokrasinin en b ;i]ıii,1~ dttşmanı 
Para kttvvetidir. Dante c<>heııncm Et

t!lfıncta dolasırken st?rvet Hahmm 
katına geldi§i zr.mo.21. lmmcla ser-
1Jeti, yani büyük dilşmam l:ı,ıurıız.,, 
det. 

I:> • • c ·· k'i kvv-ou diişman miitb~tır. - un ı 
Uete müracaat ~tmez, karıdır<'.rdc ve 

(Sonu Sa. 8. Sü 1 de) 

Muhasemat Bütün Gün 
Devam Etti, Çekler 

Tahşidat Yapıyorlar 

Vaşington, 6 (A.A.) - Btaraflık 

kanununu tanzim edenlerden ve 
Cümhuriyetçi ayandan B. Nye, Ha
vas Ajjansı muhabirine yakında. İs
panyaya gönderilecek silahlara v:ı

zedilmiş olan ambargonun kaldırıl

ması hakkında bir kanun layihası 

tevdi edileceğ!ni söylemiştir. 

Bundan başka aralarında "demok 
rat İspanyaya yardım komitesi,, d~ 
bulunan beş milli teşekkülün mü
messilleri, B. Ruzvelte bir mektup 
göndererek Cümhuriyetçi İspanya
ya sevkedilecek silahlar üzerine ko
nulmuş anbargonun kaldırılması 

lehindeki hareketin başına geçmesi
ni istemişlerdir. Bunlar, geçenlerde-

Atmanya, Ukranyaya Doğru Genişlemek 1çin 

Lehistanm Müzaheretini Temine Çalışıyor 

Londra, 6 (Hususi) - Bu sabah, Çekoslovakya - Macar 
hududunda vahim hadiseler oldu. Sabah saat 3,40 da Çekos
lovak askerleri ile Ukranyalı tethişçiler, ile;: zırhlı kamyonla 
Macar - Çekoslovakya hududunu geçerek bir kasabayı işgal 
et tiler ve Munkach ~ehrine doğru ilerlemeğe başladılar. l\f a 
car hudut muhafızları ile mütearrızlar arasında şiddetli mü 
sademeler oldu. jandarma ve polis müfrezelerinin de iştira-

ıhrı, r<t saoaYf ıop1ı"ntiıUTiC-- --- • • - -
l\'.luhasemat, bütün gün fasılalarla devam etmiştir. Ma

car Telgraf Ajansının bildirdiğine göre, dört numaralı Çek 
piyade alayı Macar arazisinde bulunan Orasveg mevkiini iş
gal için emir almıştır. Çekoslovakyanın hudutta, mühim mık 
tarda tahşidat yaptığı bildiriliyor . 

. Macar hükumeti, tecavüz hadisesini, Çekoslovakya nez 
dınde şiddetli protesto etmiştir. Nazırlar meclisi derhal top 
lanmış, taarruz karşısında alınacak tedbirler hakkında mü
zakerelerde bulunmuş ve mühim kararlar vermiştir. 

. Son dakikada alınan haberlere göre, Çekoslovak asker
lerı ve Ukranya tedhişçileri, henüz Macar toprağım tahliye 
etmemişlerdir. 

Çek Bataryalarının A teıi Altında 

Budapeşte, 6 (A.A._I - l\'fa<'.'ar hükUmeti, Budapeştedeki Alman ve İ
talyan sefirlerine bu sabah Macar - Çekoslovak hud udunda vahinı bir ha
dise vukuagelmiş olduğunu bildirmiş tir. 

Yarı resmi bir membadan bildiril diğine göre bu dakikaya kad:ır dördü 
zabit ve beşi nefer olmak üzere 9 Ma car ve Çekoslovak neferi telef olmuş 
tur. Bu tafsilat, bu sabah saat 3,40 da Çekoslovak askerleri ile Ukranya
lı tethişçilerin üç zırhlı ıtamyon ile Macar - Çekoslovak hududunu geçe
rek Oroszveg kasabasını işgal ve Munkach adındaki ufak şehre doğru 
teveccüh etmeleri üzerine başlaımş olan muharebe esnasında vukuagel
miştir. 

Macar hudut muhafızlan mütearnzlar üzerine ateş açmışlardır. Kam 
yonlardan biri, hendeğe dii.ş!llÜŞ ve içindekiler esir edilmi~tir. 

Munkach'dan hemen jandarma vepolis müfrezeleri yola çıkarılmış ve 
(Sonu Sa. S .SıL 2) . ~ . . 

Bugünkü Ç ekoslmJak ordusundan bir parça 
•. 

ı-
Devlet· Şiırası 
Azalıkları için 

"Amerika efkarı umumiyesi enstitü 
sü., tarafından tertip edilmis olan re 
ferandomun neticelerine istinı:ıt et
mektedirler. Bu neticelere göre A-

. yüzde 
sı u urıye • . 

lehinde ve yalnız yüzde 24 ü Fran
kistlere taraftardır. 

Nevyork, 6 (A.A.) - Gazeteler, 
Ruzveltin mesajmı tamamile tas
vip ediyorlar. Nevyork Tlınes di
yor ki: 

Yeni Namzetle "Reisicümhurun sesi Amerikanm, r fütuhat siyasetleri karşısında duy-
Ankara, 6 (TAN Muhab · . d ) _ duğu derin n efreti ifade etmiştir . 

ırın en R lt ·· t · ı· k. h·•kA · Açık bulunan Devlet ş. . ı·ğ· uzve gos ermış ır ı, u umetı-
urası reıs ı ı . b.. ..k b. d 1 . . 

ile m ünhal azalıklara hükıirn t .. mız uyu ır ev ete tabıatıle dü-
e çe gos ' li tl d h b .. ··k b. 

terilen namzetlere ait Başvekalet 1.ez- şen mes u ye ere a a uyu ır i spanya harbine ait 
k eresi Kamu taya verilmiştir. Devlet (Sorı ıı Srı. 8 Sii. S) yeni re•imler 
Şurası reisliğine k anunen gösteril-==:;:;================~========-== 

~;~i lazım gelen beş namzet şunlar- Pirinççi K öıı de Kanlı 
Kamutay reis vekillerinden Bnr- 3 

sa mebusu Refet Camtez ve Tek.'..r- B • B "" Old 
dağ mebusu Faiz Oztarak ile Devlet ır 01 auşm a u 
Şurası daavi dairesi reisi Saffet, Dev- O 
~~f;:~,~zaıarından Mitaı ve ıs- Bir K Ö 71 /Ü Ol d ÜT Ü ldu•• 

Meclis dahiliye ve adliye encümen ~ 
leri de müştereken toplanarak Dev
let Şurası reis ve azalıkları için f{Ös
terilen 55 namzetten otuz üçünü tef
rik etmiş, umumi heyete arza karar 
vermiştir. Umumi heyet bu 33 nam
zetten on birini seçecektir. Reisliğe 
Şura daire reislerinden Ismail Hak
kının seçilmesi muhtemeldir. 

Başvekil, Maden Tetkik 

ve Arama Enstitüsünde 
Ankara, 6 (TAN Muhabirindenl

Başvekil Celal Bayar bugün maden 
tetkik ve arama enstitüsüne giderek 
iki saat kadar tetkikat yapmıştır. 

Enstitünün faaliyeti, maden tetkık 
ve araştırmaları hakkında izahat a
lan Başvekil enstitünün mesaisinden 
ve gördüğü çalışma şeklinden mem
nun olarak ayrılmıştır. 

Fransız Sefiri Geliyor 

; -. 

Yukarda hô.di•enin yaralıları, 
aşağıda mütecaviz/erden ikui 

Evvelki gece, saat 2,3'1 da Eyüp 
kazasına ballı Kemcrburgaz nahiye· 
sinin Pirinççi köyünde 10 kişı arasın· 
da kanlı bir boğuşma oldu. bir kişi 
oldü, dört kişi yaralandı. Gece ya· 
rısı bütün köyü büyük bır heyecana 
düşüren bu hadisenin sebebi bir hay 
van soygunculuğu ve kız kaçırma te
şebbüsüdür. 

Paris 6 (A. A.) - Türkiye büyük 

elçisi B. Suad Davazla refikası Fran

sanın Ankara büyük elçisi B. Massig

li ilr: refikası şerefine büyük elçinin 
Türkiyeye hareketinden önce parlak 
bir dine vermişlerdir. 

Soygunculuğa kalkışanlar Ahmet, 
Mehmet, Resul, Mustafa isimlerinde 
dört arkadaştır. 

Kendileri ue beraber bulun
dukları tesbit edilen daha iki kışı var 
dır ki, bunlar. hadıseden soı.ra kaç
mışlar. henüz tutulmannşlar,lır. Al
tı kafadar, hayvan çalmak ve k•ivtin 
ileri gelenlerinden Hafüın kızını l:a-

(Sonu Sa. 8 Sfi. 6 da 
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YERiNE GôRE 

ac 
B ir çok Yatnndn lanmızın can

larına mnl olan son Kara
deniz fırtınası, yiireklcrimizi pa
ra} dığı k dar, dimağla:rırnızt da 
·urcalıyan bir faciıidır. 

Bu miinn cbctle, HI nr vapuru 
facinsını hntrrlamamak ta elden 
gelmiyor. Bundnn yedi sekiz sene 
evvel, Karndeniz Boğazının cm al
tı mil açığında bit fener duhasr 
vardı. Fena havaln-rda g nılierc 

kurtuluş '\'e tehlike yolunu göste
ren bu canfmrtaran feneri, tnhfisl
ye idaresi tııfafmdıın kıı1dmldı. te 
yerine. ayni vazifeyi görme i mfün 
kün olrnıyan bir şamandıra yer
le tirdi. Kuvvetli iddialara inan
mak lazrm gcli~ c, Hi nr vapuru, 
hu fener dubasının orndan knldı
rılmn r yiiziinden batını tır. 

O fe:ı;ıer duhasının orndan kaldı
rılmnsı ise, şüphesiz bir suiniyet 
eseri değildir. Faknt, httsnfuıi ete 
rağmen hn hir tik gnflctin gö te
rilmcsi, malUmatfarınn itimat edi
lchllccck denizcilerden mütcsckkil 
bir mutcaha SJS istişare komis~·o
numrn mevcut olmayışındandır. Son 
ra mesela, dört beş sene C\'Vel. Ercğ' 
lide bir f hfüıiye istn yonu ylfp11-
mıstr. Bu eferki kazada, hu i tns
;yonun bir hizmet gfö·mc~(ni h k
lcmck hakkımız değil mi ·di? 

Halbuki, mani f, dört ne ev
vel yapılan hu i t yon, Ereğfı f3. 
ela ına kotb n dcnl rl kurtarma 
yolunda hlçbir har ket füıtcrc

biJmis değildir. 
Alakad r1ay burnd onıl cak: 
"- Ni in? Sualin de kol ko-

l y makul bir cevap bulam1y cak
Jnrdır, snnrJır. 

da miina~ h tiyl ilk akla ge
l n ebeplerdcn hil'f i de, liman
sızlıktır. Vakıa hiikiım~t. Kar de
nizin muht ç olduğu limı.ınl:m 
yaptrrmak kararını kati} etle ver
mi btılunuyor. 

Fnk t, bu karann tnh kkukun-

rad niz fırtına ından hüyiik zarıu
lar ve acılarla çıkmıya mahkfmı 

ede'hilir. 
Mesela. Ktl'rndcn~dc, Kefken, 

tafıii vaziyeti ·fc yiizde sek~cn Ji
nınn sayılahilir. l\lcscHi Ereğli yuz
do ctmls h e . ve Cide yiizdc elli 
liman sayılabilecek mahallerdir. 
Burnlnrı daha emin bir hale soka
bilmek tc, birer dalga krrtm fnc;tt

siylc mümkündiir. Ve bu ihtiyatı 
kar ıhyabifmek, milyonlara ıı t
lıyahilccck bir 1., değildir. l\lcscl;i, 
vaktiyle, Amasra dalgakıranı, Mu
rat adında bir Tiirk işçisi tarafrn
dan yapff mı h. 

l\lur dm haf.. nğ olduğunu sa-

r. 
Ve btmlnrdan mahntm bulundu-

Eski Fransız Sefiri 
hrimizd 

* 

Pazar Yerlerinin Kara yel F ırtııiası Dindi.! Alkole Ben~in Kaç r 
Temizliği için f . Karıştırmak için 

11 
Ce ar _ 

y eni Bir Tebliğ Vapurlar Se erlerıne Teklif Yapıldı !u-et{ ::,r;,,~~ıı;ta kaç lıayrtf 
Vali. Kaymakamların 

da Kon rolünü lst d3 
Belediye şubelerine yapılan mu .. 

teaddid tenbih ve tebliğlere rağmen 
pazar yerlerinde yemiş ve gıda mad 
delerinin hala açıkta ve pis bir hal· 
de satlmakta olduğuna dair vali ve 
beledrye reisine bir çok şikayetler ya 
plmaktadr. Belediye reisi Lfıtfi Kır
dar, bu şikiıyetJer üzerine dun bele· 
diye şubelerine ikinci bir tamim gön
dermiştir. Bu tamimde, gıda madde· 
leri ile beraber meyvelerin de toz, 
çamur içinde ve açıkta sürülmekte 
61duğü, pazat'larda noksan teraziler 
ve dahıi başk hiylelerle halkın izrar 
edllmekte oldugu, pazar yerleri tesi
sinden maksat hıilkm ihttynçların'ı 

daha kolay ve daha ı.tcuzca tedarik 
ötmekten ibare bulunctuğu, halbuki 
bunun şimdiye kadar temin edileme 
diği beyan edildikten sonra pazarı~ 
rın açıldığı saatten kapanacakları sa 
ate kadar yalnız. belediye uıbıtnSl 

marifetiyle değil, belediye hekimle
ri, nahiye müdürleri ve arasıra da 
bizzat kaymakam tarafından kontrol 
ve teftiş edilmesi ve halkın sıhhatni, 
emniyetini ihlal edecek vaziyetlere 
meydan verilmemesi bildirilmiştir. 

Başka bir tamimle de kar yağdığı 
vakit sokaklardaki karların hemen o 
gün kaldırılması, bunun için yalnız 
temizlik amclesiyle iktifa edilmeyip 
temizlik baş memurlarının ve nahiye 
müdiirlerinin de o gün mıntnkaların
daki faaliyete noznret etmeleri teb
liğ edılmiştir. 

BELEDiYEDE: 

Vali 
• 

enı 

Lutfi Kırdar 

ekiler Yaph 
Vali ve Belediye reisi Ltltfı Kır

dar şehirdeki teftişlerin~ devaın et
ma~ir. Bu arada dun do Cihangire 
giderek şehir mütehassısı P rostun, 
Cihangirin müstakbel va'Ziyetl hak -
kında heyeti fenniye müdüründen i -
zahat aldıktan sonra bu seıntte1d yol 
lardnn hsngilerirtin ıslah ve kıı1dırım 
tefrişine rnuhtaç olduğunu tcsbit et
miştir. 

Buoo n son'rn Lutfi Kırdıır Hali -
ce gitmiş ve bir artlllk da, Deniz mü
zesine uğrayarak tarihi kadırgaları 

gözden geçirmiş, bunların zamanı'rl 

tahribatına maruz bırakılmaması i -
çm tedbir alınmasını istemiştir. 

Bundan sdntn Bebeğe giden vali 
Bebekle İstinye arasında açılmakta 
olan yolu tetkik et.miş bu saha dahi
linde istimlak muamelesi gecikmiş 
binalar hakkında al;akadarlardan i
zahat aldıkntn sonra Dolmabahçeye 
dönmüştür. Burada da Gümü§Stlyu 
ile Dolmabahçe arasında yapılmakta 
olan yol inşaatını gözden geçirmi~ir. 

D E. d • -o- C - Hayır cemiyetlerinin nuk evam ıyor ar Bu Suretle Benzin n kanunla takyit edilmiştir. Or.li 
için mflrtarlan mahduttur. fstanbıl S 

Karadenizde fırtına nisbeten SÜ -
kiln bulmuş ve dün vapurlar sığın -
dıkları limanlardan çıkarak seferleri 
ne b rıamıştardır. 

Ereğli limanındaki frrtıru:ı facia -
sı etrafında dün Ereğli liman reis1i
ğinden gefon resmi malumatta Millet 
vapurunun bjtması hidisesi de tafsi
latı ile bfldirilmtştlr. 

Dun, Sütmene. Sinop, 1ne061u, 
Sam un, Q:rd<.ı, Trabzon linurnlann -
dan alınan malumatla fırtınanın şid 
detli öltna!ına rağmen deniz vasıta -
lannda hiç bir hasar olmadığı anla
şılm1ştır. 

Amasra limanında bulunan Ça -
nakkale, Kızılırmak, Sebat, Galata, 
Zühal ve Ta'Vil zad~ler vapurları 
emnfyet altında oldukfannı bildir -
mi terdir. 

Gemi Kurtarma Şirkaintn Hora 
ve Afomdar vapurları Ereğli limanın 
da karaya oturan vapurları kurtar -, 
mağa başlamışlardır. 

Vatan uapwu ikinci kaptanı 
Şahap, çarkçıbaşı Ihsan 

i alatı Aza!acak da belli başlı hayır cemiyetleri fil' t 
!ardır: Kızılay, Çocuk Esirgeme 1< 

Şeker fabrikalarında istihsal edi- rumu, Topkapı Fıkaraperver Ceıt d 
len alkolleri sarfedecek yer bulun - yeti,. Kadınları Çalıştırma Cemiyc 
mamasından colayı bu alkoller de - Kızılay ve Çocuk Esirgeme Kufi. t 

poda kalmaktadır. Mütehassıslar el- munun varidatlan kanunla tesbit 
de edilen alkollerin benzine karışt1- dilmiştir. Bir kısım varidatlan l k 
tıllnak suretile sarfı için alakadar kendi binalarından veya onlara W 
makamlara bir rapor verırıişlerdir. sis edilmiş i lerden. ve balolard 
Altı sanedenberi benzine alkol karış- temin edilir. Diğer iki cemiyett 
tınlarak kullanılması için ileri sürü- birt bayramlarda rozet dağıtır, 
len mütaleala; kabul edilmemiş v al ya müsamere verir. Topkapı FI!<a 
kol kı:Trıştırma suretile devletin wrar perver Cemiyetinin varidatı da ke>' 
göreceği iddia edilerek bu işe girişfl,. .df azalarının varidatmdan ve t • 
memiştir. Bu defa Ziraat Kongresin- berrüle,dcn ib ttir. 
de bu mesele yeniden mevzmı bahis 
olmuş ve yapılan mi.inakaşalar neti
cesinde alkolün benzine kanştınl -
ma ınm husule getireceği menfaat -
ler gö'zönünde tutularak karara bağ.
lanmıştır. Kongrenin bu karan Zi -
raat ve fktısat Vekaletlerine bildiril
miştir. 

* S - I sta11bulda eskiden /~ 
dam ismi11de bir gazete rık 
mlf mıdır? 

C - Evvelce İkdam gazetesi~ 
Ahmet Cevdet çıkartıyOTdu. Zaın~ 
nın en mühim gazetelerinden bit'ı 
idi. Fakat kanunen altı ay intişar et 
memi olan bir gazeteyi bir ba 
çıkarabilir. 

İlk olarak Tan vapuru dün saat 
10,30 da kurtanlm1 İkbal ve Şadan 
vapurlarının da kurtarılması işine 

başlannnştır. 

Benzine alkol karıştırmak sureti .. 
le şeker fabrikalarının istihsal eyle -
dikleri alkol tHmamen sarfedilmiş o-

cektlr. lacak ve hariçten getirilen benzl:n 
İnönü vapuru Mersinde, Konya mıktan da bu suretle azalacaktır. * 

B:.ızı vapurlar kurtanlmalan i · 
çin ırkete müracaat etmemi l~rdir. 

vapuru Antalyadadır. Sadıkzade va- --o---- S - Bugünkü TürkiyenM 
Edebiyat, fikir, içtimaiyat 
felsefe hayatım aksettire~ 
mecmualan var mıdır? Haft 
nilerldir? Jl uharrirleri 'f...irn 

puru dün limanımızdan Mersine ha- .POLiSTE : 
reket etmiştir. 

Kaptanların anlattıkları Ba vapurltır da kendi kendilerini 
kurtarm1ya çaiı tıklarım bildirmiş -
terdir. 

KaradenizdB bulunan oapırr:lar 

Dün Vatan vapuru limanımıza gel 
miştir. Dün kendisiyle görüştüğümüz 
vapur ikinci kaptanı Şchap ve çark -

Halen Karadenizde sefer halinde çıbaşı İhsan şunları anlatmışlardır: 
bulunan vapurlar şunlardır~ - Fırtına esnasında Zonguldak 

Gfineysu diın fneb6luda bulunu - limanında bulunuyorduk. Limanda 
yordu yarın Hmtınımıza. gelecektir. barınamıyacağımızı anlayınca demir 
Erzurum vapuru Trabzondadır salı alarak açıldık. Fakat deniz şiddetli 
günü İstclnbula gelecek Karadeniz va olduğundan dalgalar güverteden aşı
puru Rlzeye doğru, Tan vapuru Trab yor tayfn ayakta duramıyordu. Va -
zona doğru sefer hallndedir. Aksu pur yıındn.n kıçtan su almı~tı. Tu _ 
d'fin lhn:mmuzdıın arncıenı:ıe ... - umba mü emadf en i ledi i halde 
miştir. bir fayda görülmüyorau ı:ru l.>sııacıa 

Mersin hattındaki vapurlardan; baştan su ke.smek için çalışan tayfa 
Dumlupınnr Mersinden iki gün rotar Rahmi ve güv~rte lostromosu Emrul 
la tzmtre gelmiştir. P azar günü İstan laha bir dnlga çarptı ve vapurdan o
bula gelecektir. t uz metre açığa fırlattı. Büyük miiş-

Fırtına dolayisiyle Rados lima - külatla kurtardık. Fakat dalganın te
nına lltica eden Etrüsk vapuru Kfil - siriyle EmruBahın kaburga kemikle
lükte bulunmakıa-dır. İstanbula pa - ri kırılmıştı. Tam 44 saat denizle mü 
zartesi günü gelecektir. cadele ettikten sonra fırtına sükunet 

Anafarta vapuru bugün Antalya- buldu. Yaralılarımızı Zonguldak has 
dan hareket edecek ve salı gflnü gele tahanesine yatırdık.,, 

İki Kişi ir Adama 

Dövmüşler 
lerdir? 
C - İstanbulda Hilmi Zfyanıı: 

Ahmet isminde birisi Galatada neşrctmckte olduğu "İn!an,, adll 
Mumhane caddesinde kahvecilik e - mecmua ile, Univcr 'te gençliğin.it! 
den Hasanln çırağı Hasan tarafından neşrettiği "Yücel,, ve "Kaleını 
dövüldüğünü iddia ederek pollse mü mecmualariyle Ankarada çıka!. 
racaat eUniştir. Ahmet, kahvede iki "Varlık,. mecmualan az çok aradt 
Hasımla kumar oynayıp altı lirasını ğınız vasıflan havi mecmuafordıt: 

kaybettikten sonra bu paranın bir Bunların ndr lerini yamııya tii• 
mıktarını kurtarmak istemiş, ounun zuih ~oaur. hfutlerini yaZtnak kÔ' 

N · ll et -mı~hr Polis talı.ki- tidir. ~ 

Şekerci Çıraijından s _Dünyada en r.o1; zm . • 
Dayak Yemiı ve tazyik gören millrt lıangı· 

Yenikapıda oturan Üsküdar beı~ Ridir? 
diye mühendisi Hıllusi Ölçer zabıta· c _ Bu suale cevap vertrket' 
ya müracaatla tramvayla giderken yalnız bir milleti gostermek müJ1\' 
yolculardan şclcerci çırağı Safer tara kün değildir. Akla ilk gelen esl< 
fından dövüldüğünü iddia etmiştir. tarlhlerdenberl diyar diyar hicrete 
Sefer yakalanarak tahkikata başlan· mecbUT olan Yahudiler olabilir aınıı. 

mıştır. müstemlekelerde yaşryan halktll 

Dün Bir Hırsız 

Yakalandı 

Çatalca Ortamekte 

Tevsi Ediryor 

Es.-ar ve Eroin Bulundu hali de Yahuclilerden hiç te aşıığl 
Kumkapıda şüpheli bir halde do - değilclir. 

İ !aştığı görülen Ali yakalamp cepleri * 
arandığında biı paket eroin bulun - S - Bugün mede11i geclnc~ 

Beşiktaş, Ortaköy ve Arnavutköy 
civarında 22 evi soymakla suçlu Ab
di isminde bir hırsız yakalanmıştır. 

muştur Alinin kansı Fatma ve ar - insan kitlelerinin birbirlerini 
kada§ı Filoritosla beraber oturduğu seı1nf yerine 1dn ue adavcl 

Çatalca kazasındaki orta mektebe evinde yapılan aramada 13 parça es- beslemeleri medeniyetle ne dt 
ait bina vaziyetini tetkik eden Maa- rarla bir mıktar eroin ve esrar tart-

rece/JP kflt/ar bnrumbillr? 
rif heyeti, Çatalcalılann orta mektc- mağa mahsus terazi bulunmu , tah - C _ Milletler biribirlerine kfC 
be ilave edecekleri paviyona ait pla- kikata başlanmıştır. n 

~eslemezler. Devletlerin idaresi ın ' 
nı muvafık görmüştür. Yeni paviyon Tra mvay V Ot omobil !etlerin kendilerine verilse yer yil' 
on beş metre uzunluğunda, on metre Kazaları zündcn belki de harp kalkardı. Mf1' 
genişliğinde olmak üzere iki kattan Tar1abaşında oturntı Kiryadis Jetleri btribirine karşr tahrik edetı' 
ibaret olacaktır. Çatalcalılar bu pavi k 1861 Parmakkapıdan geçer en nu - ler, muhtelü menfaatlerin müınc9 
yon için şimdiye kadar bin lira topla 1 b'li x-ı' mara ı otomo ı n çarpmasına maruz silleridir. Çarpışan milletler t!e!>.11 

Lutfi Kırdar dün sabah saat on 
buçükta müddeiumumi Hikmet O • 
natı da makamında ziyaret ederckf 
yarım saat kadar, adliyenin binır iş -
len uzerinde görüşmü tiir. 

Hırsızın hüviyeti tetkik edildiği 
zaman bunun Bulgaristanda Türk 
mekteplerinde muallimlik yaparken 
talebesinden Lir kıza tecavüz ettiği, 
hakkında kanuni takibata başlanınca 
kaçarak memleketimize ilticn ettiği, 
ve bu suçundan dolayı aranmakta ol 
duğu anlaşılmıştır. Zabıta tahkika -
tı derinleştirmektedir. 

rafından alınmakta olan vergiden, 
hfıldeki hamal adedinin azlığından, 

tahmil ve tahliye işlerinin bo:ıuk git
tiğinden, halden çıkan yemiş ve sair 
maddelerin hariçte ihtikar denecek 
derecede yüksek fiyatlar1a satılmak
ta olduğundna ve bu yüksek fiyatla
rın kendi satışlarına de tesir yaptığın 
dan şikfıyet etmişlerdir. 

mışlardır. kalarak yaralanmıştır. menfaatlerdir. Bu menfaatler artı' 
Yüksek Tedrisat Umum * Şoför Hüseyinln idaresindeki sında bir muvazene tessüs etmedi1'' 

Müdürü Geldi 2450 numaralı otomobil Taksim mey çc bu çarpışma da devam edecektit'• 
. • . . . i danmdan geçerken 71 yaşında Vik-

. Mna~ıf Vekale~ı teftış heye~~ ~: = tora çarparak yaralamıştır. 
sı ve Yuksek tedrısat umum müduru 1 x Hasan tarafından idare olu -
Cevat dün şehrimize gelmiştir. Yük-: nan 2167 numaralı yük arabnsı Sul- T AKVIM ve HAVAi 1 d iye Yakmda Otobüs 

l ı l tmiye Baıhyacak 
İstanbul bolediyesinin, Bele.diye

ler bankasından beş yüz bin liralık 
istikraz akdetmesi, Dahiliye Vekale
Linctı muvafık gorı.ilduğü için beledi· 
ye işin formalitesini ikmal ~ip pa -
rayı aldıktan sonra şehrin otobüs ser 
visini biızat kendisi üzerine alacak -
tır. B nun için bu i in etUdi.ıne şimdi 
den başlanmıi şehir otobiis ser -
visintn kaç otobüsle temin edilebile
ceği tesbit edilmiştir. 

Alınacak otobüsler için yakında 

m ruf otobus ve ototnobll şirketleri· 
le de temas edilerE!k bunların fiyat -
ları ve ileti süroocklcri şartla~ öğre
nilecektir 

Asker Ailelerine 
Yapılan Yardım 

sek tcdrisa~. müdürü 1stanbul~a bu - ı ttıınhamamından geçerken 58 yaşın • 
lunduğu mudaet zarfında Güzel Sn- da Yervnnta ~arparak muhtelif yer
natlnr Akademisine alt bazı işlerle terinden ağır"l yaralamıştır. 
me gul olncaktır. * Beyazıtta Bakırcılar caddesin-

ne lzmirde Geçen 
1410 Çift Evler:di 

de Ali Osmanın dükkfınmda bir yan
gın başlangıcı olmu , itfaiye tarafın
dan sôndurulmüştur. 

7 lkincikanun 1939 
CU MARTE S i 

ı inci ay 
Arabı 1357 

GUn: 31 

-

Zilkade: 16 Blrlnclkfınun 2!i 
GUncş: 7.26 ö le: 12,20 
İkindi: 14,43 - Ak~ m: 16,55 
YntSJ: 18,33 - 1m~fık: 5,40 

* Küçukçekmecedc oturan Saim 
ile arkadaşı Hasan arasında alacak 

Jzmir (TAN) -Belediyenin ha - yüzünden çıkan bir kavgada Saim 
zırladığı bir ist.2Ustiğe gore. İzmir _ Basanın orta parmağını kırmıştır 
de 939 senesinde evlenenler, evvelki ıı::::============ Yurtta Hava Vaziyeti 

lacaktır Belediye. yeni makineler fa Yeşilkoy Meteoroloji istasyonundan "; yıldan 217 çift fazladır. Bu sene be - ıc" 
nliyete gcçtikU?n sonra, şimdi yedi lınan malQmatn göre, hava yurtta, Trtt 

tediyeye evlenmek uzere 1534 çift ya Kocaeli ve Ege bölgeleri ne Cenıl9 
müracaat etmiş, bunlardan 1410 çif- buçuk kuruş olan gazin metre mikfı- A~adolusunda kapalı ve yer yer vntı~1" 
tinin tıkltleri yapılmış, 67 si evlen • bını beş kuru ::ı indirecektir. Orta ve Cenubu Şark! Anadolu ile J{Ş' 
mekten vaz geçmiş, 9 çiftin de evlen * İzmir, (TAN) - Bergama - Di- radeniz kıyılarında kapalı ve mevzii ~ 

Ankaradaki vazifesinde naynl -
mış olan Fransız büyük elçisi B. Hen 
ri Ponsot ve refikası lstanbula gel -

Bundan sonra münakasa açılacak 
tır. 

Kabzımallar Dün Valiye 
Şikayetlerini Bildirdiler 

Askerlik kanununun 71 inci mad
desi mucibince, askerlfk hizmetini i
faya gidenlerin muavenete muhtaç 
ailelerine, yapılan yard ıma itiraz e -
den ve kendisine düşen yardım his -
sesini vermek istemeyenlerden, tah
sili emval ka:'lununa müracaat etmek 
suretiyle bu yardımın tahsil edtlme
sl, Dahiliye VekAletlnden bildirilmiş. 

tir. 

* Dün belediye şubelerine gön -
derilen bir tamimde: Yolların taml -

ratı için her fUbcye vcrtlcn para ile 

hangi yollann tamire başlandığı ve 
bu ta:niratın hali hazır vaziyetleri -

nin bildirilmesi istenilmiştir. 

kili şosesi kenarındaki küçük gölde ğışlı. diğer yerlerde umumiyetle bulu 
me talepleri reddedilml tir. ~etmiş, rtlzgArlar Doğu An:ıdoluda snl<~ 

Karşıyaka belediyesinde de 938 bir ceset bultınmuş ve ya~ıl~? tahki- diğer bölgelerde umumiyetle Cenubi tf, 
senesi zarfında 141 çift evlenmiştir. kat neticesinde bunun Dıkılı post.a tiknmcttcn orta kuvvette, Egede kıt' * İzmir, (TAN) _ Belediye tara- müdiıriı Hayrlnin kardeşi kooperatıf vctlicc esmiştir. 

mişlerdir. 

Büyük elçi İstanbulda bir kaç gün 
kalarak Fransız kolonisine veda ede
cek ve pazartesi günü İstanbula gele 
cek olan haleti B. Massigli ile de te
mas ederek memleketine dönecektir. 

Sebzo halinde bulunan kabzımal
lar dün toplu bir halde Vali ve beledi 
ye reisi Lutfi Kırdan ziyaret ederek 
bazı sikayetlerde bulunmuşlardır. 

Kabzımallar, bilhassa hal idaresi ta-

fından satın alınan havagnzi fabrika- odacısı Abidin olduğu tcsblt edilmiş- 1st. nbuldn hava bulutlu ıt<'cmiş ı-0~; 
tir glir Şarktan sanlyC'de 1 - 3 metre h1 

sında esaslı ıslahat yapılmaktadır. · esmiştir. Sa:ıt 14 te hava tneyild 7r, 
Almanyadan getirtilen yeni ma - Abidin kaybolduğu giin fazla ra- milimetre idi Sllhu"let en vılk .. ck tZ.3 ~ 

kinelerin montajına başlanmıştır. Bu kı içmiş, göldP. başını yıkamağa ca - en düşült 7,4 sarıtıgr. t ol k kayd 
makinelerle gaz istihsaıatı arttın - lışırken suya düşmüş, boğulmuştur. mistir. 
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____ B u_e_u_·· N_I 
Suriyenin 
lstikıaıi 

SON . l-4ABEJ~.LE R , - !IMJ :tlfifK 
Yeni Bir 
Ticaret Usulü 

~eselesi 
l' ~ Om er Rıza DOCRU L 

Amerika Yeni 
Deniz Üsleri 
Tesis Edecek 
Vaşington 6 (A. A.) - Bahriye 

SU · · t hdit d b" nezareti bir muhtıra tevdi ederek l'ıye ıstiklalini e e en ır 

ı._ vaziyetin birdenbire ortaya Huan adasını zaptedilınez bir hale 
f~ası, yani Fransanın Suriye is- getirmek için bu adada bir deniz üs
rtı lat tneselesini yeniden tetkik et- sü vücude getirilmesini tavsiye et -
dek lüzumunu hissetmesi, Stıriyede mektedir. Bu üs, Amerika donanma-
erhaı t · . . .. t d" sının Japonyaya en yakın üssünü teş esırını gos er ı. 

Suı-· b" k ·· kil edecektir. Filipin hükumeti A -e 1Ye Parlamentosu ır aç gwı 
""el merı"ka kuvvetlerinin geri alınmasını Yaptığı toplantıda mühim tc· 

ta1ıİil'1 1 ·· temin ettig~ i takdirde bu üs bir ileri k. ere sahne olmuş ve Fransa u.ı· 
L !tın.etinin yeni teşebbüslerine mu- nokta vazifesini görecektir. 
ll"ah ı Gu3n üssü donanmanın büyük bir 
d e ede bulunmuşturC. B~IJ tMopland tı- kısmını muhafaza etmeğe kafi gele -
ti e. Snı-iye Başvekili em. ar am H · ·1 A 
·ey, Yeni bir muahede hazırlamak cek ve rapo~~ ~azaran awaı 1

• e .-
1Sin S . . · . .. merikanın buyük Okyanus sahıllen
deliı Ur~:eye bır Fransız helye~ı gon· nin müdafaasını kolaylaştıracaktır. 
h· ecegı hakkındaki haber enn ma- • •

1 
Ahl 

1Yet;~~ F h"1...A tiınd dt• yeni bır sı a anma programı .. uu ransa uıı..ume en sor .,. 
~ll ld - b h b 1 . Vaşington , 6 (A. A.) - Roosevelt 
"'b a ıgı cevapta u a er erın .. d d" - . b" 
•arı i hi tt ld ğu bütçe hakkında gon er ıgı ır mesa-

hildirı"lrd~?1 :• ~al yie e 
0
b .. t~. usun ı"ında federal birliklerin ilgasını kon-. ıgını soy em ş, ve u un u- _ . . 

tiye h lkı S · uk dd tuu greden steyeceğinı ve 1940 senesı a nın urıye m a era I 
hı b" . - i in 3.326.343 dolarlık bir açığı der-

ç il" yabancı file konuşmıyacagmı ç . b""t t klü d -· · b"l 
a.ııh··latnuş, daha sonra "Suriyenin hak, piş eden b:1' u çe e e ecegını 1 

lll'l'iy t . "kl A ı· d hl b' f dirmektedır. e ve ısti a ın en Ç ır e- ·ı!.ı.1 · · b" ·1 
~arı w Bütçeye sı c:ı..u anma ıçın ır mı -

ıkta bulunmıyacagını, Fransa- 319 358.000 dolar konmuştur. 
!lıtt bun ı akl bü ük b · ı yar · 
~ett u an anı • a Y ır za l· Söylendiğine göre bir kaç ceneye 
ııa"aenhkurtulac.agını vh~ hemt Ftraı~- taksim edilmek üzere 500 milyon do-

J , em Surıyeye ızme e mış . A d 
Ola.. .. . . d ~ . larlık bir sılahlanma programı a 

-.agın.ı ızah ettım,, em;.ış, netıcc- d"l kt" 
ıle teklü e ı ece ır. 
d nıeclis muahedeye bağlılığını ifa-
e eden bir karar vermiş ve hük!l· 
~etin Suriye istiklalini ve birliğini 
lt:vi't eden haklan korumasını iste. 
~iş ve "Suriye meclisinin Suriye 
aUunın biricik hakiki mümessili ol· 

~ dolayısile Fı'ansa hükfunetinin 
b ltl'.ıyelilerin reyini anlamak için bir 
eyet izamı gibi teşebbüsleri taklıJh 

;ttiği ve Stıriyelileri bu gibi heyct
-~tle temastan çekinmeğe davet etti
i°tııi ,, bildirmiş, en nihayet "Cezire
de L"' "kı d D ·· ·ı d w d ~ azı ye e urzı er agın a va-
~ huıan ve kanuna karşı isyan ve 
. nıerrut mahiyetinde olan hadisele

l'i takbih ederek bu hadiselerde Fran 

sıı lh.akamatının iştiraki halı:kın,la 
~~0"l!'ftJJ""'ftri!ı'D"' "tamışnr. 
•. ~uriye hiiktinıeti ile Suriye mecli
oı"· S 1

1\ birlikte verdikleri bu kararlar 
h ~tiYenin hakiki vaziyetini haylideıı 
e.l'liye tavzih ediyor. B:ır kere Fran-

Yunanistanda Gizli 
Bir Teşekkül 

Meydana Çıkarıldı 
Sofya, 6 (Hususi) - Zora gazetesi

nin yazdığına göre, Yunanistanda re
jim aleyhinde gizli bir teşekkül mey 
dana çıkarılmıştır. 

Polis, Metaksas hükumeti aleyhin
de gazete, beyanname ve diğer neşri
yat basmakta olan iki gizli matbaa 
meydana çıkarmış ve 15 kişi tevkif 
edilmiştir. 

Teşekkülde sabık si asi ı>artilere 
yanda Çaldaris kabinesinde içtima! 
muavenet şubesi azalığında bulunan 
Mihail Pirgos da bu teşekküle dahil 
bulunduğu kaydedilmektedir. 

(TAN) bu havidis Atinadan tey:t 
edilmemiştir. Ilıtiyatla telakki edil
melidir. 

~~ııı, Suriye meselesile yeniden 
'Ilı tşgu) olmak ve Suriye ile yeni hir 
th.~ede yapmak istediği teeyyüt 
"Qektedir. Adli 

~ Sllriye, Fransanın bu anosnna mu 
h~lefet ediyor ve bu muhalefetinde 

Tebligat 
LCi·yihasında 

-l'leşik göriinüyor. 

~ li'l'ansa da bu vaziyetle meşgul ol- Yeni TadllCi+ 
\ ~ lüZllm.unu hissetm.iş ve ye~ fev
lllade komiserini Surıyeye sıuatle t·· 0tıdermiştir. 

d ~l'ansanın Suriyeye bir heyet gön
~ ttıp heyetin halkla teınas etmesi ve 

11llkın ne isted:ğini anlamalc isteme
s ' her halde akamete uğrıyacak bir 

~Şebbüsfür. Daha evv:el lngilizlcr 
· IStrda, ve Irakta buna benzer te-

~bbüslere girişmişler ve halkın mii
lıtessillerine gösterdiği itimatla kar
~ltlldığı için biç bttr iş başarmağn 

lt\>llffak olmamıştır. 
sllriyeye ıönderilecek heyetin de 

'3'lti akıbete uğrıyacağı ve en niha
)et Suriye istiklalinin tanınacağını 
~lnz. 

);' akat en çok dikkate değer nolt· 
li' ta Suriye Parlamentosunnn, 
L t~bsayı gizli kapaklı bJ- surette it· 
qa.... k .. 
lı. ~ eden kararıdır. Bu arara gore, 
lltlanıento, Suriyenin öteberisiodc 

~ubutan isyan ve temerrüt hadise· 
h tı.nde Fransız ma~amat~ın parm~

huJunduğuna daır nıaJumat almts· 

l'tt. Bu malfunat doğruysa bunları 
:secıe karşılamaktadll'. liade doğru· 
~tı doğruya itham mahiyetinde de

~lııe de şartla mukayyet bir :thmıı· 
lt. Bu da Suriye dahiUnde Fransız 
~~kanıatiyle Suriye halkı arasında 
oıl' Id y h Çarpışmanın vukııbu ugunu ve 
.unun isyanlar tahrik etmek der~e-
sıne k d" Vardığını gösterme te ır. 

1 .nu da Suriyenin her şeyden evvel 

dÇın~ ten1izlemek vaziyetinde bulun
u~ 

Ankara, 6 (TAN Muhabirinden)-
Adli evrakın posta idaresi vasıtasile 
tebliğine dair kanun layihası üzerin
de dahiliye encümeni yeni değiş iki ık 
yapmış, ve bir kısım tebligatın zabı
ta vasıtasile yaptırılabileceğine dair 
hükmü kaldırmıştır. 

Bu yeni vaziyete göre, polis VP. 

jandarma mevcut kanuni mevzuat 
ile kendisine mevdu bulunan zor kul 
!anılmasını icap ettiren adli tebl;ğ ve 
emirlerden başka hukuk işlerine aıt 
tebliğleri yapmıyacaktır. 

Italyanlclr "Fransadan 
Son Santimine Kadar 

Hesap soracağız,,diyorlar 

Yazan: B. FELEK 

Gerçi son zamanların remzi, "Elı 
mek aslan ağzında,, şeklinde 

dir ama bugün size anlatacağım şeo 
kilde bir kurnazlığa da ilk defa rasi 
geliyorum. Bu kurnaz ticaret usulü
nü anlatmadan, bundan dört beş se
ne evvel Londrada başıma gelmiş bir 
vakayı hikaye edeyim. 
Bu dünyanın en büyük şehrinde ybıe 
dünyanın en büyük mağazalanndan 
Sellriç isminde bir ticaretevi vardır 
ki· icinde kuzu paçasından yirmi kı· 

Paris 6 (Hususi) - M. Daladier terketmiyeceğini söyledim. Fransa 
Korsika, Tunus, Cezair seyahatini ta bir santimetre toprak vermiyecek ve 
mamlamıştır. Fransa başvekili Ceza- tehditlere ve korkutmalara kulak as
irde de nümayışler ve tezahürlerle maya~aktır.,, 

caniyane bir hakaret olduğunu, Fran 
sa ile olan hesapların kabardığını ve 
fakat bu hesapların son santime 
varıncaya kadar görüleceğini yazı -
yor. 

J • 

ratlık tek taş pırlantaya kadar her 
şeyi bulursunuz. Ayni isimde bir :zen· 
gine ait olduğu bu mağazanın serma
yesi 50 milyon lngiliz lirası kadar-

karşılanmış ve yerliler bu tezahürle- Daladier, saat 16da Cezairden ay
re en geniş ölçüde iştirak etmişlerdir nlmıştır. Yarın sabah Tulonda ola -
Yapılan geçit resmine iştirak eden as caktır. 

Alman gazetelerinin nepiyah 
Berlin, 6 <A. A.) - Börsen Zei -

tung ıöyle yazıyor: 

mış. 

kerlerin sayısı on iki bin kadardı. Da Başvekalet salı akşamı bir suare 
ha sonra M. Daladier Şimal Afrika tertip edecek ve bu suarede B. Da -
müdafaası meselesini konuşan gizli ladier'nin Korsika, Tunus ve Cezair 
bir konferansa iştirak etti. Konfe - seyahatine ait film gösterilecektir. 

ransta, askeri ve sivil şefler, hava ltalyan gazeteleri ne diyor? 

"Tunusta İtalya aleyhindeki taş -
kınlıklar Paris ile, Roma arasındaki 
kavgayı vahim bir şekle sokmuştlfr. 

İtalya -Fransa ara~ındaki kavgayı 
vahim bir şekle sokmuştur. 

Bir gün bu mağazadan bi'r yün bo
yun atkısı alıyordum. Satıcı kızın 
bana gösterdiği atkılar içinde kahve
rengi bir tane beğendim ve almak 
istedim. Kız vermek istemedi. Ve 
benim anlıyacağıın şekilde yan lşa· 
ret yan tane tane görüşerek atkmın 
bir köşesinde kuş gözü kadar bir be
yaz leke oJduğunu anlattı. 

müdafaası erkanı hazır bulunmuşlar 

dır. Daladier daha sonra yazlık sa -
rayda şerefina verilen öğle yemeğin 
de bulundu. 

B. Daladier. Cezair valisinin ver
diği ziyafette ezcümle demiştir ki: 

"Fransa bütün memleketlerle ba
nş istiyor. Zira büyük harblerin bir 
harble halledilemiyeceğini bilmekte
dir. Fakat bu arzu bir zaaf eseri ola
rak telakki ediliyorsa o zaman ' 'duru 
nuz,. diye haykırmak icap edecektir. 
Ben şiddetli polemikleri takbih etmi
yorum. Hatta bunları yapanlara 
Fransızları Fransayı hazırlamaya 

mecbur ettikleri için teşekkür bile e
diyorum. Fransanın bir karış toprak 

Roma 6 (A. A.) - Fransız başve

kili Daladier'nin Korsika ve Tunus 
seyahatinden sonra Fransız - İtalyan 
münasebetlerinin aldığı vaziyeti tah
lil eden Avenire gazetesi diyor ki: 

Daladier'nin Korsika - Tunus se
yahatinin neticesinde söylenebilecek 
yegane ~öz. İt.ılyan - Fransız gergin
liğinin arttığıdır. Nutukları, jestleri, 

tazyik hareketlerini ve tahrikleri ha 
tırlatmağa lüzum yoktur. İtalyanlar, 
Adada ve Akdenizin öbür ktyısın

da olan bitenlerin hepsiırl biliyorlar 
ve· sembolik hançer darbesini ve tah
kir edilen bayra~ımızı unutmıyacak
lar.Stampa gazetesi bu nümayişlerin 

İtalyanın infialini anlıyor ve Tunus
taki İtalyanlar tarafından cesaretle 
kabul edilen karar suretini selamlı -
yoruz.,, 

Londra 6 <Hususi) - Cibutiden 
gelen haberlere göre İtalyanların A
disababa - Clbuti hattına karşı tat -
bik ettikleri boykotaj yüzünden hat
tın gündelik yaptığı dört yüz tonluk 
nakliyat otuz tona inmiştir Yerli a
hali kamyonlarla her tarafa götürül
mekt~ ve Adisababadaki Fransızlar 

içinde ancak sıhhi mazeret gösteren
lerin demiryolu hattı ile hareketleri
ne müsaade olunmaktadır. 

Mala hic bir nakise vermiyen bu 
kusuru ho°Ş göreceğimi söylememe 
rağmen o şubenin şefine giderek bu 
ayıptan dolayı fiyattan bir miktar 
tenzilat yaptırdı ve ancak o surede 
bana malı sattı. 

Bu hareketi beğenmedim desem 
yalan söylemiş olurum. Ama be~ OD 

kuruş istifadem oldu diye değil ua
muskarlığı şiar edinmedeki taassup
tan dolayı. 

Bakınız bugün dört beş setıe oldtt• 
ğu halde bu hareketi unutmadım. 

Gelelim yeni kurnazlığa. 

Tipiye Tutulan Bir mağazaya gidiyorsunuz. 

Yeni 'Başvekil, Japonyanın Yolculaı = ~::n!fe:a;im~~iyorıar ve aşağı 
A yukarı aradığınıza yakın bi'r mal ve· 

Misli Görülmemiş Müşkilat Kurtarlldllar riy;~!::· hiç bir mağaza lüzumu k .. 

Ilgaz, 6 (TAN Muhabirinden) - dar aydınlık ve ferah değildir. Ba 

1• ~ ·ınde o dunu"nu Söylüyor Ilgaz jandarmasının aldığı tedbirleT- malda ekseri sizin isinizi bozan bu 
3' ~ le üç gün evvel Çankırı yolunda ka- kusur oluyor • 

Tokyo, 6 (A.A.) - tık beyanatını ı Bunlar impar.atorluk kon. kransı ta- ra saplanan kamyonda bulunan 16 Ne gibi? 
volcunun ha:y"atı kurtanlınıştır. Yol- Ya numarası büyük oluyor. Ya biı 

yapan Başvekil Baron Hiranuma ez- lfilmsİaP.J.a~Mb8~J\lıY1ı\et€KRlı!l ~ıar ııgaza gennT~ır..- uı.raruıda br:r leke oluyor. Tabii d• 
''Hültıimet Çin ihtilafına nihayet bütün vasıtalar~ müracaat edilerek * ğiştirmek istiyorsunuz. 

vermek için başlanmı;; olan değişmez tahakkuk ettirilmesini ve Uzak Şark- Ş. Karahisar il iTAN Muhabirin- - Daha küçüğü yok, diyorlar • 
politikayı neticelendirmiye azmetmiş ta hasıl olan yeni vaziyete uygun o- den) - Kar fırtınası dindi. Fakat Paranızı istiyorsunuz: 
tir. Bu politika Konoya kabinesi tara- larak da silahlarm ve milli istir ı . yollar tamamen kapalıdır Ağrıbelde - Veremeyiz, yevmiyeye kaydo-
fmdan imparatorun tasvibile tesbit latın arttın1masını istem1ş1erdir. t;pi her tarafı doldurmuştur. Kara- lundu. Fakat size bir kağıt verelin:ı 
edilmiş bulunmaktadır. Millet bu _ Bundan başka Bahriy~ nazırı do- h isardan giden ve Giresundan gelen istediğiniz zaman isted:ğiniz malı ge
gün evvelce misli olmıyan bir müş- :-ıanmanın artırılmasında Amerika, yolcular Ağrıbel karakoluna sığın- lip alınız, cevabını veriyorlar. 
külat önündedir ve buna zorlukla ga 1 Ingiltere ve Sovyı:;?i;Jer birliginin hat- mışlardır. ilk vehlede makul teklif. Lakin u. 
lehe çalınabilecektir. Bununla bera-' tı hareketini ve enternasyonal va:>:i- * . . nutmayın ki; siz ister istemez oradan 
her hükllmet ve millet müttehit bu- yeti de gözönünde bulundurmak lüıu ! lzmöt, 6 <TAN Muhahırmd~n)-:- bir mal almak mecburiyetine girmit 
lunursa, en mühim zorluklar dahi ik- munu ehemmiyetle kaydetmıştır. Sağnak halinde başlıyan şiddetli bır ve paranızı yatırmış oluyorsunuz. 
tiham edilebilir. Buna binaen, milli Londra, 6 (A.A.) -- Ingilt~·rede Ja- yaftrnuru müteakıp kar yağmıya Bu usulün muhtelif mağazalarda 
b 1 pon mallarına ~esim konması mE>se- başlamıştır. Her taraf karla kaplıdır. tatbik edildiğini görüyorum. Yani i-
ir iği kuvvetlendirmenin zamam - * .. eriye girmi"' olan bir müsteriye: · 

dır . ., lesi halen alakadar b3kanlık1nr ta - . . . >' ~ • 

af da t tk.k d"l kt d' B Sıvas, 6 (TAN Muhabırınden) - - Yok dcnm:yor. Bir kolayına ge-
B H . ık· h""k'' r ın n e ı e ı me e ır. u sa-

aron ıranuma, ~vve ı u.-... met Sivasın her tarafı kalın bir kar ta- tirilip, eline bir mal veriliyor. Kun-
b şl bah toplanan kabinenin de bu me-

tarafından a anan eseri başarınıya bakasile örtülüdür. Gürün, Kangal, dra ise büyüğü veya küçüğü, yahut 
k k k b .. t"' 1 11 b seleyi tetkik ettiği teeyyüt eylemek-
arşı oyaca u un zor u { rı c.rta- Kayluhisar, Suşehri kazalannın yol- sakatı, fanila ise incesi, kalını, veya 

rai etmiye şiddeti~ azmetmiş bulun- tedir. ları kapanmıştır. Soğuk ta bütün şid- büyüğü, başka bir matah ise isteni-
duğunu tekrar eylemiştir. F.sas..:n es- Çinliler zaferden emin detile devam ediyor. len şartı haiz olmıyanı müşteriye 
ki kabinede bulunan haririye nazırı Şungking, 6 (A.A. ı - <,."in ajansı yutturulup parası alınıyor. Ondan 
Arita, Harbiye nazırı itagaki, Bahri- bildiriyor: Ch b 1 • sonrası kolay. Müşteri üşenirse malı 
ye nazırı Yonai. Adliye nazın Sioho Başkumandan Şankayşe~t d•i:ı söy- am er Gln değiştirmeye gelmiyor. 
ve Maarif nazırı Arakinin istif.ıfarını !ediği büyük bir nutu;cta demiştir p • G•d• Gelirse de parasını alamıyor, eline 
kabul etmemiştir. ki: "Japon militaristleri siyasetlerine arıse 1 ıyor bir kağıt parçası alıp gidiyor. Çün-

Başvekil Hiranuma, Ha!'biye ve devam ediyorlar. Londra, 6 (Hususn- Mi-;ter Cham kü hiç kimse böyle bir hadisede ınab 
Bahriye nazırlarından ne gibi tedbır- Bu siyasetin hedefi ç:ni Asy:ı t:>pıak berlain ile Lord Ha1ifax'ın gelecek kemeye müracaat edip hakkını ara
lere lüzum gördüklerini sormuştur. Iarında ve Okya·ıusta boy~ndurıık salı günü M. Daladier \'e Bonnet ile maya lüzum görmüyor. Polis ise böy

altına almak ve enternasyonal niza- görüşmek, daha sonn Romaya doğ- le hadiseleri vazifesi harici buluyor. 
mı yıkarak bütün şarki Asyayı Ja- ru yollarına devam etınek üzere Pa- işte lstanbulda her rfin yüzlerce 
pon tahakkümü altına koy~aktır. rise gidecekleri haber veriliyor. Baş- kişiyi hırpaladığına şüphe etmedi· 
Şunu açıkça söyliyeyim ki, Japon- vekil pazartesi günü Roma seyaha- ğim kötü hir usul. Adeta bir nevi tu· 
ların hakiki maksatlarından ne Çin, tine hazırlanacaktır. zak. Acaba Ticaret Odası bu işe bir el 
ne de dünya gam bulunvyor B Chamberlain ile Lord Halifax, koyamaz tnı? Çünkü; hiç kimse iste

Konoyenin ileri surdüğü başlır-a üç dün Başvekalet dairesinde mühim bir mediği bir malı almağa icbar edilo
prensip. vaktile bizim şiddelle red- mülakat yapmışlat·dır. İki devlet a- mez ve hiç bir ticarethane kusurlu 
dettiğimiz üç pr1Jnsipin aynidir. Bi- namının Roma görü~melerinin muh- bir malı sattığı bir müşterinin par'l• 
naenaleyh Japonyanın tekıifleri bi- temel netayici ve Çinde tehdit edi- sım zorla zaptedemez. 
zım tarafımızdan 'cıhul edileceğini len İngiliz ve Amerikan menfaatle- * 
d ·· · · k i it A ı"k.nn · "B:r karieniz,, imzalı mektu üşunebilmesini anhyamıyonız Mü- rının orunması ç ı mer ın ı:;- p sa 

k "kt d. b' hibine: sellah mukavemetimiz yeni bir saf- tirakile Japonyaya ·arŞ'I ı ısa ı ır 
h k 1 · k•nl h · k Mektubunuzu aldım. Hakknnda beıl--"i-haya girmiştir. Bütiin cephelerde as- are et yapı ması tm a arı aK ın- ey 

d .... t""kl . b a·ı kt d" ğiniz iyi nazarlara teşekkür ederim. tli•ti kerlerimizin maneviyatı fevkalade a goruş u erı eyan e ı me • e ır. .. 

yüksektir Çin askeri .Japon kıtaatı- Ziyaret programı ğiniz bahiste "TAN., tamamen bitaraf va 
ziyettedir. Eğer müsaadeniz olsa ve bu 

nın ruhunda hakim olan tahripç;ligı- · Londra. 6 (A.A. ı _ Ch'.imberlain ı .. _ 
parça an milll.İ teşkil etmeseydi sizin mek· 

görüp anlamıştır. ı"le Lord Halüax'1n Roma seyahatj- b d 
tu unuzu a dercedebilirdik. Derin hiir-

Çin ordusu müstevliye karşı vata- ne ait resmen neşredilen prognıma. metlerim. B. F. 
nı korumak hususundaki vazifesini göre, nazırlar çarşamba j?Ünii saat 
tamamile müdriktir. Cephedeki as- 16,30 da Romaya varacaklardır. Ak
ker, gerideki millet hepsi ayni sebat şam Mussolini şereflerine Venedik 
ve metaaetle nihai zafer icin mÜ<'a- sarayında bir ziyafet verecektir. 

Akşam üzeri Kont Ciano bir ziya. 
fet verecektir. 

İngiliz nazırlar. cuma günü pepa 
tarafından kabul edileceklerdir. 

L· gunu ispata kafidir. Suriye bu da· 
'll}j L OY r l\;anşıklıklardan, yabancıların Jg-

aulle kapılarak isyan eden unsurlar-
d 
~atı lnırtulrnadık"a istiklalini koru-
" il.Ilı -aı Ve kurtulamaz. 

'Mısır Kralı Faruk ile zevcesi Kraliçe F eridenin önümüzdeki 
yaz mevsiminde Londraya gidecekleri haber verilmektedir. Bu 
resimde Muırın 17 yaşındaki Krali~esi ile kızı Prenses Feriyal, 
dadısının kucağında Slörülmektedir. 

dele diyor. Hepimiz vazifel~rımiz ba- Ertesi gün meçhul askerin mezarı
şında kalmalıyız. Gözlerimiz daima na çelenk koyduktan so~ra saat 
hedeflerimiz üzerindı:! kalmalıdır. 11,30 da saraya giderek kral tara -
Müşkülat arttığı nisbette mukaveme fından verilecek öğle yemeğinde ve 
timiz de artmalıdır. Mücadeleyi bü- müteaktben Mussolini, stadyomda 
tün bir millet yapıyor. Binaenaleyh yapılacak gençlik tez'ihüratında ha • 
zafer bizimdir. zır bulunacaklardır. 

Lord Hali!ax, Milletler Cemiyeti 
toplantısına iştirak ıçin cumartesi sa 
bahı Cenevreye hareket edecek ve 
Chamberlain ise öğleye doğru hare
ket ederek pazat" akşamı Londraya 
dönecektir 



M.a,hkemelercl'e 

Hapishanede Vak'a 
Çıkaranların Hepsi 
Zincire Vuruldular 

Evvelki gece tllvkitbaned!l bir ya- ı i&lemif, muvaffak olamayınca str
ralama hadisesi olmuştur. Müddeiu· gardiyan Osmanı çağırmıştır. Boğuş
muml Hikmet Onat, gece te"lkifha- ma esnasında Rüat tenekeden yaptJ
neye gitmtı ve hadüıenin tahkikile ğı bir şişi çıkarmış ve kullanmak is
biuat meşgul olmuş ve icap eden e· temiştir. Kavgacılar Ustilste yıkıldık-
ınirleri vermiştir. Iarı için Rlfatln elindeki şı~I sergar-

HAdiseyi olduğu glbı yatıyoruz· diyan Osman da dahil olmak üzere 
Mevkuflardan Muıtatıı, öldürme beş kişiyi hafifç! yaralamıştır. Ya~ 

llUÇile mevkuf olan Rlfatin bulundu· ralıtar hakkında verilen en U1.Un 
ğu kovup geçmtı vf! orad:ı oturup müddetli rapor sekiz günlüktür. Suç 
sohbet etmiye başiamıştır. lular hakkında müddeiumumilik in -

Gardiyan Hasan yatmn zamanını zibati kararlar almış. hepsini de zin
UAn etmiş, fakat Mustafanın kendi dana atmıştır. 
kavuşuna dönmediğini goriince ihtar- Beş gün evvel Ilekiri öldüren Dur
da bulunarak kovuşunıı doniip yat- t5Una inzibati ceza tatbik edilmiş, zin 
nıasını istemiştir. Mustafa g:ırdiyana dana konduğu gibi a> akJarın:ı da 
kat§t gelml~: zincir vurulmuftur.Müddeiumumilik 

- Gltmiyeceğim, demiş. tevkifhanenin asayişlm bozanlar, e-
Mevku!lardan Yusuf da gardiya - roin ve esrar gibi zehirlP.yfci madde

nın lehine Mustafa ile mHnaka~aya ler sokanlara karşı şiddetli tedbirler 
girişmiştir. Bu münakaşn kavgaya almıştır. 
mUncer olmuş Rlfat ve ff:tsan ismin- Hadiselerde ihn;ınlleri görmen me
de diğer lkt mevkuf da işe kaM'1'fllf mular hakkında da tahkikat yapıl
ve hepsi birden Yusufun Üzerine sal- maktadır. Son yaralama hadise~i suç 
dırarak dövmiye başlamışlar luları umum! hükQmlere .göre mah-

Gardiyan Hasan, bunlan ayırmak kemeye verileceklerdir. 

Kendi Malını 

Sattığı için 
Mahkemeye Yerllmiı 

Dün aaliye üçOncü ceza mahkeme
sinde mahcuz e§yayı !attığı iddia e
dilen Ayvansarayda Tokludede Ka
fesçi sokağında "1 numaralı evde o
turan Mapavrili enkazcı İbrahim 
Demlrln tnuhakemeslne başlandı. Da 
vacı belediye ldl İbrahim Demir ye-el 
dietnln sıfatlle k~ndlslno teslim edi
len iki sabun kazanile blr su pompa
sını satmŞır. 

Suçlu: 

MahkOmiyet Kel meslnl 
Arapça Olduğu 

için Anlamamıı 
Kasımpapda Aynalıdolap llt'ka -

ğında Yeniyol caddesinde !?'5 nu.ma
ralı evde oturan seyyar satıcı lsak 
Levinin elinde damgasız terazi bu -
lunmuştur. 

Asliye üçüncü ceza :mahkemesi 
dün bu iddiayı tetkik etti. Reis su~
lunun hüviyetini teabtt ederken bir 
mahk~mlyetln var mıdır, diye bir 
sual sordu. 

Suçlu bu ruali: 
- Evet vardır. Birisi oğlan, biri-

si kız şeklinde karşıladı . 

Reis sualini tekrarladı: 
- Hiç hapse g\rdln mi'! 
- Hayır .. 
- Neye birisi cğlan, birisi kız di-

yorsun. 

Bilmeceden 
Kazananlar 

14 Klnunuevvel 1tll tarihli •Çoouk -
TAN» d•kl bllmecelerl dojjru h•l•eden· 
ferden hediye kuan•nluın llıteel: 

aırer bUyUk dolm• kurıun kıleml km• 
aanınl•r: 

İstanbul Birinci İlkokul Seniha Erışık, 
Aksaray Laleli Fethi Bey caddesi 18 - 1 
numarada Ayten Konroke. 

aırer perkel takımı k•Hn•nlar: 

Kabataş Use9l 1811 Ahnıet, Bostnncı 
Yenimahalle Bostandere sokak 11 nunıa
rada Kdzım kızı SOheylA. 

aırer ılbUm k•unınlır: 
İstanbul Aksaray M1llet Caddesi 9f'. -

100 numar1da Jale Işıldar, İzmit Esklha
mam 9 numarada Naciye. Afyon Lisesi 
Orta kısun 18~ Mehmet Tekiner. 

Birer rHİm modeli k•Hn•nlar: 
Samsun Ortaokulu 5 Dündar, İ&tanbul 

Zeyrek. ortaokulu 38 Ahmet Aydim, Bur
sa 2 inci ortaokul 25 Şehap Tanman. 

Birer bUyUk ıulu boyı kazananlar: 
b:mlr KarŞ1yaka Reşadiye soklk 2 - 1 

numarada Harnk Kartelli, İstanbul C ın
cı okul 188 Ayhan, Malatya llıiesl 834 ne
cal Akalın. 

Birer küçük ıulu boy• kazan•nlar: 
fzrnıt Ortaokul 1029 Hakkı, Eskişehir 

Hoşnudlye mahallesi Şeref sokak A - 9 
numarada Cevat oğlu Yalçın Birsel, Kas
tamonu Murat Bey Okulunda Gü!bahar 
Alıcıoğlu. 

Birer bDyllk kutu kılem boy111 kaza· 
nını1r: 

Malatya Llıesl 944 Zi'f'er Alp, Hııydar
P•'8 İbrahim Ağa kahveci Ziya, Erenkay 
AJtıntarla Sahrayı Cedit 109 numarada 
Nermin Önal. 

Birer kUçUk kutu k•lem boy111 kaııa
nanlır: 

Sapanca lJinbirçeşlt bakkaliyesi f b
rahlm kızı Leman Güven, Yalova Devlet 
Ziraat İ!Jletmeleri Kurumu Baltacı> Çift
lltl ayniyat lşyan km Süheyll Gönen. 
Ceyhan Cilmhurlyet İlkokulu 19 Saba
hattln Akman. 

Birer kart kazananlar. 
... 

Çanakkale Cevat Paea caddesi 182 nu
marada Ulvi kızı Meral Yalav, İstanbul 
Kil~ Mustafapaşa Gillcaml Kuyu so
kak 14 numarAdıı Bavsın MOrvet, Çorlu 
Ortaokulu 186 Albert Levi. 

* Okuyucularımıza: 

ldırehanemlıden hediye •lm•k 191~ 
Y•lnıı P•nrteal ve Pertembe gUnleri ö~· 
leden eonr• mDr•c••t edllmelidlr. == 
YENi NEŞRiYAT : 

Kalem 
Bu aylık sanat vt: ccıt:oıyat mcc -

muasının sekizinci sayısı çıkmıştır. 
"Kalem,, in bu sayısında Ahmet 

Kutsi Tecer, Mustafa Nihat, Kema -
lettin Karni. S. Kemal Yetkin'in ya -
zlan ile Andre Morva, Xenophon ve 
Karel Çapek'den tercümeler vardır. 

TAN 

1 KISA HABERLER 1 
Ankara, 8 (TAN Muhabirinden)- Ye

ni sene milnasebetlyle Bulgaristan Baş
vekili ve Hariciye Nazın Bay Jorj Kl5se 
1vanof ile Ba~eklllmlz Ceıtl Bayar ve 
Harlccye Vekilimiz Şilkrll Saracollu ara
~ında telgranar teati olunmuştur. 

• Ankara, 6 (TAN Muhıbirfnden)- Ma-
liye VekliletJ, mali tetkik heyeti reisi E
sat Tekeli tapu ve kıd111tro umum mil
dür vekllli41ne tayin edilmiştir. 

• Ankara, 6 (TAN Muhabirinden)- Til-
tünlttlmlzln şöhretini İngllterede ihya 
ve inhisar mamulltının ora piyasasında 
sürllmünil temin İçin inhisarlar ıdares.i 
münakale suretiyle bildcesinde (1501 blrt 
lira temin etmiştir. 

• Vaşington - B. Ruzvelt, Harvarıl tJ-
ntverslteııl Hukuk Profesörü B. Fellx 
Ft-ankıurter'i yQksek mahkeme hAklm
liflne tayin etmiştir. Bu odama komil
nist diyenler de vardır. 

• Paris - Evvelki gece Monmarterdeki 
Casanowa adındaki kabare yamntştır. 
İki kişi kömnr haline gelmiş, blr erkekle 
bir kadın ağır surette yaralarunııtır. 

• Sofya - Bundan böyle deniz ~riki ile 
hilkümet hesabına getirJ~ecek biltiln es
ya Bulgar vapurlerlyle ntıklolunacaktır. 

• Orlssa •Hindistan- - Orisıra hOltOme~ 
ti politika ajanı binbası Re~nald BazaJ
gette, halk tarafından Ranpur Racestnln 
sarayı ISnOnde blr lsynn sırasında öldü
rillmilştOr. 

• Londra - Hind hilkômetl SAiı gunıı 
burada toplanacak olan beynelmilel buj 
day konferansına işUraki kabul tmlşlir. 
Bu suretle konferansta 22 hilkQmet tem
sil edilecektir. 

Kazanç Yergisi Defterlerf 
Ankara, 6 (TAN Muhabirindeon)

Varidat umum müdürlüğü kazanç 
vergisinde tarh, tahakkuk ve tahsi
linde kullanılan bilumum defter ve 
nümuneleri yeni baştan tesis etmiş
tir. 1939 tarhiyatı bu sistem ÜzP.rin· 
den yapılacaktır. 

l zmir Ziraat 
Bölgesinde 
Faaliyet 

.. 
İzmlr, (TAN) - Ziraat kongre

sine iştirak eden deleeeler An.kara
dan dönmüılerdir. 
İzmir ziraat bölgesi, Aydın, .Mani

sa, Burdur, Denlili, .Muğl~ ve İspar
ta vilayetlerini içine alacaktır. Böl
ge 72732 kilometre murabbalık bır 

sahada ve 2.025,707 nüfusludur. 
İzmir ziraat bölgesinin bir başmü

§aviri, bir muavini, sekiz d-a teknik 
müşaviri bulunacaktır. Başriıüşavlr 

doğrudan doğruya köylü il.! alakadar 
olacak, tedrisat ve teknik a,·aştırma
lar, zirai hastalıklarla mücadele va
zifeleri arasında bulunacaktır. Baş
müşavirin iki müşaviri bu işlerde ça
h~caklardır. 

Mersinli fidanlığı, Manisa bağcılık 
istasyonu, Denızli ipekböcekcilik is
tasyonu, Nazilli pamuk ıslah istasyo
nu, Aydın incir, lzmir mücadele istas 
yonları ile ziraat mektepleri de ileri
de bölge başmüşavirliğine bağlana
caktır. Veteriner memurları, ıni.ica
dele şefliği ve kazalar ziraat; memur
ları da başmüşavirlik emrine verile
cektir. 

Altı vilayeti içine alan İzmir zira
at bölgesi teşkilatında memur ade
di 562 ye çıkanlacak, işletme mas
rafı senede 2.500.000 lirayı bulacak-
tır. 
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Rady 
Cumartui, '/.1.193~ 

Türkiye Radyodifüzyon Pal 

ANKARA 

12,30 Türk mOzill (TOrkçe sar 
13,30 Müzik (Milzil hol parçalan -" 
14 Semt, Ajans ve meteor - Ankart• 
TOrk m(l:tfğt (halk tOrkOlerl - pJ). 
Müzik O;lalkan havnları-Pl). 15,15, 
Milı.lk (cnband). 

17,30 M(lzlk (dans saati). 18 Tilrk 

zlğJ - lncesaz heyeti (HO:ıam faslı)· 

Sa:t. Ajajns, Meteoroloji, ve ziraat 
sı haberleri. 19,15 Konuşma (dış 

hMlselerl). 19.30 Mono1oğ CDilrnev 
kAn tarafından). 19,40 Sineme ııesl • 
Türk müziği, CMUzeyyen Sehar -
lan okuyan). 1 - Milııtear peşrevi 

Müstffr earkı - Gel ey s.~kt ,arRbı 
lendir (Rahmi Bey). 3 - Şarkı 

bahçede l{lller (Zeki Arif), 4 -

-Aşk ve muhabbet gibi (Suphi 
5 - Türkü -Alıverin ba~lemamı, ( 
det Kotan - Ud takairnl}, S - ( 

- ıarkıları okuyan), 7 - Hicaz 
-Ne küstün bl sebep böyle, (Udi 

Bey), 8 - Türkü -Esmer bugün 
mış - Calanlar: Vecihe, Ruşen Kanı. 
det Kozan, Kemal Niyazi Seyhun, 
Erer. 20,4~ Mil7.lk (Folklor - Halil 
dl ve Kutsi Tezel). 21.15 Saat, 
TehvllAt. Kambiyo - Nukut Borsa 
yat). 21,25 Mil7lk (Küçük orkestra), 
Ga:u.a larda -UverU\r- <Rossln!). j 
$ayanı temaşa sahneler - Ma!!lenet>• 
Samson ve Dalila opera seleksJyonu 
cini). 22.25 Konuema (haftalık posta 

H B tusu). 22,50 Müzik (İspanyol, M 
ayvan OrSGSI Arjantin oyun havaları. 23,15 Milzik ( 

Açılacak plAklan). 23.45. 24 Son aJans haberleri 
lzmir, (TAN> - Borsa binasının 7annkJ proıram. 

tevsii için planlar hazırlanmış. Bor- e 
sa komiaerliği İkhsat Veki.letuıln HAl'IF KONH"LUt: 

müzaheretini istemiştir. Sarfedilecek 7,10 Berlin kısa dalguı: Hafta 
konseri (8.15: Devamı). (9.45: Bet 

yirmi bin lira ile Borsay!l yent sa· olan bitenler). 7,15 Prag: KanŞlk 
lonlar ilave edilecektir. Şehrimiz<!e programı. 7,35 Bratlslava: P~k (8.25: 
bir de hayvan borsası .açılmaaı için u). 13 Berlin kısa dalgası: Hatıf m 
teşebbüsler devam etmektedir. 04.15: Devamı) . 18,30 BrOno: 'K * İzmir, (TAN') _ Ticart~t ve sa- proıram (17,05: Devamı). 17 Berlln. 
nayı. odası tütünün borsada satı!ma- lonya: Neşeli hafta sonu programı. 1

1 Moskova (1000 m.): Konser nakli. 1 

1 
Şehzartc-başı & sı etrafında tetkike başlamıştır. Ha- Berl\n kısa dalga~ı: t, 80nu koruıert (tf. 

F E R A H Sinemada 1 zırlanacak rapor İktısat Vekaletine Devamı>. ıs.sa Peşte: Çigan ork 
Ackın Göz Yacları gönderilecektir. Diğer t;ıraftan ala- 18,30 Moskova: Artistik konser. 19 

:r S' kadarlar tütün -::atışının borııaya alı- Askeri bando. 19 Parls P. T. T: tco,,. 
t nakli. 19.30 Moskova: Halk muslklsi "' stanbullulara son !ırcıat 4 gtinti- namıyacağını ileri sürmektedirler. sttf. 

20 
MOnih: Bernhard Ette orkestr' 

nüz kaldı! Çarşambay=ı sinema * İzmir, (TAN) -- Zirut Vüal~ 20 Könt .. berı: NeteU program. ,0.-
llemlntn bit- harikacıı : ti, vilayet dahilindeki kaza ve k5y- pqte: Salon orkeııtraaı. 20,25 Prae: ; 

rAMUK '"'.,•••-• · · -·T---·-• t.w.' mnı;Jn. 2\.10 UvJn .. t- _.. ......... 
ve 7 CÜCE bildirmiştir. Köylüye ameh •O na - Kon!>er nakli. 21.30 Bratislava: it(. 

zari zeytincilik dersleri gösterilf:cek- proıram. 23,10 Moskova (1000 m.~): Bu fil mbu sene "FERAH,,; An-
tir. Bu kurslara devam edenler imti- konseri. 23,30 Hamburg: Gece m 

kara ve İzmir sinemalarından .b. t t 1 1_ e uvaffttk 0 OPERALAR. OPERETLER: 
d .. t ·ı hana ta ı u u aca"' v m - 21,1'" Fra"''·furt·. cBalkan B"kııı ._ı<f başka hiçbir sinema a gns erı - Eh ., ,..... ,, w. 

lanlara ehliyetnam~ verilecektir. d nıivP<'Pktir. operet piyesi. 22 Roma: cTristan un"4 
• •••Telefon: 21359 •••• 

1 
liyetname abn kövlüler zeytin bu- ıoldeı isJmli Waaner'in operası. 7" 

- Borç benim değil. Ben hacizden 
iki ay evvel bunlan maliyeden satın 
aldım. Evimin önünde anaya getirip 
koydum. Bir giln belediye memurla
n gelmişler, bunları haczetmişler. 

Ben derdlmi anlatmak lstedlm. An
latamadun. Şimdi ben kendi malımı 
sattım diye buralara suçlu olarak 
geliyorum, dedi. 

- Bay r~~ ~nim okuyup yaz-!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
mam yok. Öyle lugatlı kelimeler!. an-

dııyıcılığı yapabileceklerdir. Llyon: Opera piyesi. 22,30 Marsilya: * İzmir, tTAN) - Vilayetimizde clnl'nln cMadame Butterflyıı operas•· 

Reis, belediyeyi temsil eden avu
kat Lutfiye davasını izaha davet et
ti. O da: 

- Ben bu davayı yeni al:Jım . He
nüz dosyayı okurnadırn. Müsaade edi 
niz de ba~a bir ~ün 17.ah edeyim, 
dedi. 

Muhakeme, şahitlerin çağınlması 
için başka bir güne bırakıldı. 

Kurtlu Kaıar Peyniri 
Satmıf 

Kurtlu kapr peyniri satan Orıa
köyde Fırıncı ıokağmdo 28 numara
da bakal Nevtelıirll Pavli oğlu Te
odosun dün ilçüncn cezada muhake
mesine başlandı. 

ReJs suçluya sordu: 
- Kurtlu peynir dsatmı55ın, dodl. 

Halkın sıhhatini boımu~un. 

Suçlu kendisini müdafaa etti: 
- Bay relı, numune tetnmuı ayın

da alındı. Klğıda suılaı9a'< miihOr -
lendi. Klmyahaned~ ancak lki ~ün 
sonra muayene edilmiş. Hsva sıcak 
olduğu için nUmu:ıe kurtlanmıştır. 
Yoksa kurtlu değildl. 

Rei~, suçluya bir sual daha sordu: 
- Kaşar peyniri hiç iki günde kurt 

lanır mı? İyi peynir aylarca, seneler· 
ce dayanır. Demek l:i. senin peynir e
sasen kurtlu imiş. 

Suçlu bu suali yere bakarak karşı· 
ladı: 

Mahkeme. zaoıt varakasını imza
layan memurlarm çağırılması için 
duruşmayı talik etti. 

Telefoncu Adilin 
Muhakemesi 

Dün ağır cez.ı mahkemeainde altı 
sahtekarlık davasına bakıldı. Bunla· 
:rın arasınd aabonmrmlaı-d11n fasla pa
ra tahsil ettikleri halde dif)koçanları 
na noksan yazmak suretile ihtılls va· 
pan telefon idaresi memurluından 

Adil Pamir ve Cemalin de muhake-
meleri vardı. 

Muhakeme, ehli vukufun ıetkikah 
için başka bir ısüne bırakıldı. 

lamam. Ben mahkiımiyeti çocnk an
ladım da onun için öyle C'"vap -,Pr
dim. 

Reis. zabıt varakasını okuttuktan 
sonra sucluya söz verdi. ~{endlslni 

mfıdafaa ederken: 
_ Ben portakal. Umcm, mandalina 

gibi saY1 i e satılan şeyleri Siltardı~ 
Geçen gün elma sı:ıtayım, dPdlm. Bı
risinden terazi 2lıtım. 'rer~ztnin dam 
gası yokmus. beni yakaladılar. Cnhil 
olduğum icin bunun damıtalı. dam~a
Slz olup olmadığını bilmly,mium, de

di. 
Müddeiumumt iddiasını söylerli. 

Suçun :tttrafla sabit olduğu tçln ce
za verilmesini istedi. mahkeme İsak 
Leviye on lira para cezası vercU ve 
tecil etti. 

Bundan sonu Vefada Sarıbeyazıt 
mahallesinde İtfaiye caddesinde 18 
numaralı dükkanda manavlık yapan 
Abdullah oğlu Mehmet Adalının ay
ni ıuçtan muhakemesine başlandı. 

Mahkeme onun da açunu sabit gör
dü. Kend18ine on lira para cezası ver 
di ve tecil etti. 

TEŞEKKÜR 
Pek sevgili Valdeminn vef•tı do

layısiyle ger~k bizzat cenaze met~· 
siminde hazır bulunan ve gerek b!
ze telgraf ve mektupla beyanı tazi. 
yet edip bu suretle teeSiiirümüze 
iştirak eden zevata ayn ayn tefek· 
küre teessurumuz mani olduğlın
dan bu hususta iazetenizin lutfü• 
nü rica ederiz. 

Oğu11anı Hal&ll Kmu KahYHI 
Ahmet Kuru kahveci 

Bu aqam 
saat (1) da 

BüyGk Opeteı 

09 YILDIZ 
Telefon: 40335 

GEORGES MİL TON 
En son ve en muvaffakıyetli 

DALA VERECİLAR KIRALI 
Kahkaha filminde sizi ağlatırcasına g·Hdürecektir. 

Pek Yakında SÜ MER Sinemasında 

inşa edilecek turistik yolların ilk par ODA MUth<ISI: 
10,45 Berlln kısa dalgası: 

tisinin parası tammen hazırlanmış, lan. (15,15: Ayni netrlyat. 20 
bir patenteye verilmiştir. İkinci kı • Ev muaik.isi. 
sım için de henüz bir istikraz akdine RESiTALLER: 

teşebbüs edilmemiştir. 19,10 Münlh: Pıyano konseri. * İzmir. (TAN) - Maarif Veka- k>nyı: Clft piyano musikisi. 21.10 Vi 
leti. 939 senesinde Ankarada büyilk na tarkıları. 

1 
lal· 

bir sanat sregisi açılacağını şehrimiz- D~::s B:~: ~ısa· dalgası. 20 
deki alakadarlara bildirmiştir. Sergi 121,10 Berlin orta dalgası. 22 Berlln 
hakkında direktif almak üzere tzmir dılıaat 22: Kolonya. 23: Peete: caz 
sanatlar mektebi müdürü ve lki atöl j yosu. 23,36: BraUslıva. 23,35: Praı. 

ye şefi de Ankaraya davet edilmiş -, T I! .- E a A t ı 
lerdir. 1 DRAM KISMI . ....ı 

* t · (TAN) - Dikili - Altıno- 7 • 1 - 939 CUmatıP.. •~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ zm~ . ~d~~ın~m~ 
va şosesinin kabul keşfıni yapmata A 

8 
M 

0 0 
E 

Güzelliği, sesi ve şıklığı ile 
MARTHA EGGERTH'i bile 
unutturan MACAR YILDIZI 

MARIKA RÖKK 
Görülmemiş bir muvaffakıyetle. 

TAKS İ M 
Sinemasında 

iLK BAHAR GECELERi 
Cazip aşk ve danslarla dolu nefis operet filminde takdirle alkışla-

nıyor. İlAveten: EKLER JURNAL 
Bugün saat 1 ve 2.30 da tenıUAtlı matineler 

giden vilayet Nafia müdürü Muhit - 5 Perde " 
tin, Manisa nafia müdürü Mahmut llTIKLAL CADDl!ll KOMEDi Ki• 

ve yol milteahhidi Nafizin bindikleri 7 - ı - 939 Cum1rteal ,Onü .UndCI 
b"l ld d '1 · • · dek'l saat 14 de ot6mo ı .!o a evrı mış. ıçın ı er ç o c u K T 1 v A T R o a ıJ 

bir tesaduf eseri olarak kurtulmuş - 1 _ 
1 

_ 
939 

Cumarıe.ı günü akpnıl 
lardır. Otomobilin çamurlukları par- saat 20,30 da 
çalanmıf, camları kırılmııtrr. ı M u M 8 O N D O 5 Tablo 

----~--------~~~~--------------------·------..,,,,., 

------T A N G O ------=· 
\ PARK OTELiNDE ~ 
U Her akp.m büyük muvaffakıyetler kazanmakta olan fi 
M mefhur İSP ANYOL Dansözü (i 

I p A L O M A de S A N D O YA L 'ı > 
A . 1 dinleyiniz Yann saat 17.30 de: matıne 
1 $ - LAMllRTH WAL K __________ _.,; 

===========-=~~~~~~----~~~~--~~~--=-===== -_-_- _: ____ ·--=----~ __ -_:_ __ =- ---=----- ---==--=- - -_..:.-
BUGÜN 

iPEK 
ıinemaınıda 

TÜRKÇE 

SÖZLO 
Bugün nat 12.45 
ve 2.30 teıutlltlı 

mathıeler 

- -- ---- ------- --

B U G ON 

MELEI< 
ılneına11nd• 

FRANSIZCA 
ORiJiNAL 
NÜSHASI 

Bugün saat 12.~ 
ve 2.30 tenzilAtlJ 

mAtineler 
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T AN 

• 
TAN'ın ltedeflt Haber· ............. ....._... ..... ·~ ...,..,,. 
oımeıc. kertin auet•• 
olmıye .. lı ... ktır. 

t\80 E 8&DSL 
?tirklye Ecnf!bl 

l.feO Kr. 1 8- _. K& 
751 • • ., "'° .. 
400 ., 3 Ay 800 ., 
150 .. 1 Ay 300 " 

\'lttıleelel'lfl'• posta tnnla&• 4?1111 
1 ıyan memleketJer tein abOnf' 

efeli aınddet sıraQ'le ıa* lf 1 
ı.s ftnrdır. ~ "ede!I pettndlr
"dres değiştirmek Z5 lrunıştur 
e p reın mefdupfar 10 tunıs-

""' n-.-. PiS~ 

••••••••••••••••• •• •• ••• 
i GONON MDP.LELERI • 
• • • •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• • 

Hile ile 
Mücadele için 
Diia7- ller y_.. ....ı • 

fak tefek hilelere baıvW'lll'. 
ller memleket bununla mücadeleye 
"*"m ohnUffar. Htıle Mzha s\'1 
henOz orsanfse obmmııı ve meslek 
ahlikı henüz teeaiia halinde buhl· 
.._ Wır c...ı1tte 1Mt tetllNılere iaha 
...,.. Wıır pdtWle illdy~ ...nır. 

Atinada esnafın MIMhle ...... h
lediyece alman tedbir şudur: 

Wt1P mala WI• kanpaa, eDlk 
~vqaatifterinill sawaruaalt 
.-nn eamf t11t1tlft .., ttnW •ı. 
hafta lç'a clftkim hpamr ft itap•· 
na IÖyle Mr levlıa asılır: 

Bu dükkin hile yaptığı için 
llapam:IUfbr. Bu dükkanla al1f 
verit etnJl7iniz! 

Bu ted&ir kifl selmeue ve apl 
düldda ldleye ..... edene ........ 

111 ımı-11111. 

Bu tedWrlec pitletll sörilaebWr, 
, .... t .......... •lmala ~ 
...., ......... ftdf .-.:- 9'1· ,.___........_.WCI& :Cır. 

'.r AN 

• • S ·ı A lô.kadarlardan 
ergı ÇID eçı en Sorabılir m~qim? 

·Eserlere Ne Miktar Rehine 
V .. 3.. ·- ..-nJOI'• 

lar ki fil fmldaiaı u .. 
tinde her ..,, tehlikededir· 
Vapurlar batarak, binalar .ya• 
....., Wl beWeier çökerek, 
milletler ıöçerek künfeyeldin 
olabilirler. Ve, plenler, ıeçip 
pclenlerin halleriai, huletleri.-
ni ..,.ak INralmldan a••• 
ta' af• ,._.rl•. • Weain 
tJe ee aabllm, e11 beliti ..-t 
aerleridir • 

Evet, bir 18Jl8t eseri, dalma geç· 
mişfn karanlık dehlWerlni avdın
JattılI pb{ U'kan o nesle mensup 
olanlar fçin de buyftk bir şwef te
min edebilir istikbale da bir bü~ 
me uzatır; fnauıbk için yeni yeni 
ibıiralarm. gvltlerbı rehberi ve. 
ya .ebebi tecellisi olur. Şu halde; 
esattaıı müclnver '8ara. aerıek ta
ribiD\ ,_ek mütekBmil ebltyet-
1.erin verdikleri kıymet bihakkın 
yerine ıaasretlilmit bir kı~t sa
yllmaı. mı? Ve bu baki.kate kaqı 
en uçiz, fakat bymeti ı.r.ihiyest 
m~ bir sanat eserini 1'er ttlrlü 
M!)t.'Mplerc)en konmak,. 'bir aözb• 
Wi Uür eakınmak icap etmez 
mt? 

8 u mukaddemeyi niçin yapı

yorum! Bu suali neden so
nıyorum ! fzah edeyim: 

Bfrkaç gün önce gazetemi sü
arken (Tan: 4-1-39; Sayfa: 7) 

üç resim gözüme ilişti. Altlarında 
IU satırlan okudum: 

''DGnya sergisinde kurulan Türk 
pavyonları lcln seçDen TUrk sa
nat nerlerib .. a Dd kılıç~. 

"Serıld• tethlr edllmek isen 
tefrik edllm ~ 'IUrk eserlerla
dea if ıtnP ufla eva.,, 

Alıyoruz ? 
qtmıamp töndim. 
korku halincle ... 

,......... Bm " yollarda -
pata U,.MHE'fdmf KaJıp1llmm 
ap«alhtn- hmnWenk emamte 
......... ~-müt
JdUJere ...... 1lelm1armı bll-
cllllm. ~Ut~ 
ıwmu anJllIDM ............... bo
lnnwtwa! Bele Cftelii~ 
t.n ~ ~ ...... and" ... .,..q.... 
mis rlbdrm dadala alttn alta 
'ft ..... lfMf lrabanD vfalr .,, 0-

muz'"'-m dalnlan belli Rliı hiie 

t11<rT ıribi ka.r bin heT11Caııa temas 
ettMn ucurmustu' Bu kıvmetlı 
e!IPT"ler hen o vofiardan mı eece
cplrlPrni" Ve vine birdenbire ha
tırladnp ld. bu _,matleıtmden 
hh·intlf>v~i ltam18" acrlmu lcf!ft 
ler. dehlizleri sezilmez korucular 
la emnivet Altına ahnmıs "Lüvr, 
dPll "Jallond" an aslım çabnlfllll'-
d•' 

G ')ll}ümü temin etmek istedim . 
- mbette bu eserleri 

mükemmel bir muhafaza albncla 
nakled~Jer. 

Gönlümlin sesi mukabele etti 
- Yol basına. deniz pzablna 

muı.ltdar ne yapabiHrJer?! 
- Suphesız sigorta ederler bu 

.erleri. 
Ayni .. biru daha mütehev

vir havkadl 
- ~ eter bir kalp bulup 

tak..,... eMrin ulmı delil. an
oak st,orta ectilebDdiji kıymeti 
öder' Para zamanın ittbart bir 
rayici. fakat aerler, ~ ve 
lade9ine imkAn kalmamlf bir dev
rin berıfızandlr1ar. P8". yerlerini 
lal•tM Bedii ... mme9I kıy
met:leıfnl tamıln _,_ Gele-

s 

Karaclenlzdeki 
Faclalar 
Oepn sibıidl b67ük frrtrn• sıra· 

smd•, ErelD öntlnde ''Millet,, ıeml
sl uttı v• ıs ...... a ...... ltelulda. 
Bundan bqka 13 vapar kara1a vur-
a; lılr -- .......... ~ ... ,. 
......,...- ....... o ... 
.... ~ .... ,. •• " ..... lb 
._.. •+t il; .. -... Wc Wr ma• 
il 2 , ... . 

s...ı 1 ................ .... 
• 1 •••• lı' l1eılru 1'llt 

1 

Tlıfdllll .... - - • • Dil 
... llr ..... ' • "* U. 
- .. • : .. .,,. ..... yolC11 
._ ,a ... frlıll wa., --. Denli .......... , ... , .. , .... 
1 , ••• Tı -- ,. - _ .... 
........... , ....... plerek 
lılr .... ııl ... ....,. __...... 
WIII ....... . Va...... al 'ırca .. ,_ ede• •r • ıa F Wnr ... •u 1 

.. cft• 
veterlne eslrihler. Sefere çlkan ... 
parlar, eter kömiinib kalacak olur. 
lana, &ffylli iömilr merkedmbdemı 
iatlfade edeblleceklerlaılen emin de. 
ğildı.t.r: ._..._ ekseriya Zoa• 
galda ki ... ~ Plre'cle alm•JI 
tercih ederler. ·-
Eğez Umanmm olsqdı, ı...- si• 

kil .._.ana pa lıieıOf lq8ftiln• 
.... ,okt& .... 1 ·-~ 
llazalmda ntınak hizmeti sarmek 
için tfılıill, Karadeniz .... merlcn-
labıfn ... .. ..... faallyetle-
rW t•zlln etmek ,. Wdşaf ettir• 
mel: için llzundırlar. Trab:son - t .. 
ran tranalt yolanun bustl*tl laallnıi 
.... hl ,...._ ita 1em Tnıtzomı 

yıfılan transit .,,.... seçen Oll blı 
senelik yek6na muadil olmuştur. 

Aile .... efYllYf bnya pbnnüj; 
alrr JMHçalaı ı gemiden almak, ~ 
raya ~Janlnr lll1lllafaaı etmeıır; 

nzffeH ynffeıft, alAbh altbm 
bütün mahant teşkllltlan çare ... 
mJY& NVketlllltflr. 

Herkes biliyor ld Cilmharlyet il~ 
kömetl daha Dk zamanlaıihnı..t 

Karadeniz ve Akdeniz Uınanlan •• 
..ı.-.wı• .... ._...._ 

kaJr'·jı. emaiı J& apı cezaJ& mail· M8fUıll' Wr wadU olasak ayal vapur :ro~an IDlml Gar-- pterler ülkesine çıkanlacaJdar. ~ bir INhterf heyecan 
ll61ıı1 .._, J'8lıat it*• me.-.... Blı Ulıada, Bnllide laatan pmltntn bin herhangi bir kıyısına çıkanla- Ve, gözlerimi yumdum. Birçok- kesildi. T~hirdeld yüksek lY'ak-

........... ı..~.,.... 
ldzmetler o bdar çoktu 1' )11 Nllo 
satlara milyonlar ayırmıya. m•vd 

fak olamadık. Reaiia vatan ~ _,,.,.. ....., ta nlult, .._. c.. gönül ve vicdan hafla~ 1afsillt- caklar. Ordan da tekrar bir vapu- larını mükerreren geçtiğim şi.men- saclı da inür edemedim. Fakat 
lan da vardı. Düşündüm: ra nakledilerek koskoca Atlas de- diler yollan, nakil ve tahmil van- nılnnna euı>an kasveti de elindir- IUldrta• PaJ'P .-p IA Kit * Bu kı)'IHtli eserler bordan aan- nizini apcaklar. Niha7et Ameri- ıaıan, bir zaviymbaden de aştıjlm mek m6mkiin ohmdı. KGa bir 

Batta, Eminönü bym•bnu, IJir dıkfamp Hpetlenerek furgoıılar kaya, yani hükUmet kuvvetlerinin Atlu denbiaia bulutlara kiipü ... ft ..... Wr - - .. uf 
iJ vllldt A•ı•ılaau ..... lr ................ ,,. .............. , .......... ara böyle bir tetdt Y•»DPt. lalle sa· veya anbarlarda usun bir qı. ve mf1c:ac:lllıedft Mz k9Mrldan Jcmı- açaa koriaaııC' dalıalan w... 1 1 ... .,...,_ ..._ 

pan, temislip rfa78t etmlyen ..... __________ .....,;;,..__~:------~~~~-_..:,.-~--.:.-----__;,--..;_---. t z« ,.... • ı ' f ...,.,r- •• ,. ........ h 1 ... 

fın dükkblaruu bpatmqtı. a. ... E ....... l F. . dmn. (Tan· 0-1~ . ..,.,.: JOl ~a num61d pinheır hava ftl!lyetla. Gözüme havadis m_.. 
:u·;::,zıanret..,..b~ r.e0 1 ı acıasının ::,::;:c:;~:-'~ glMnaH~nım ~ .. Oldulu 

........... , ...... . 
ettftlmls ....., c.m ..... . ........... . ........ "" 

B 'I:'. -• I J_ "Krütol Kolo.6- el ,_..,. D.:::.ti.::.:k::.:: ence .fjn IrıLÜnim -~Jelbalkbaci.-aQa: "Ceneve:4CA.A)- N... 
sek 1na Jüleleıia, plalilin iatia• ı• llillet v.,., ••• Jı.wt h• ..,. yoık wreuel MdaW komf-

--~·h·- ....... ,_ 
..,.._.. ....... Talı .... 
*Hm ..... .....,. 

se::! - tm ı.ı.ı. .. .-ıe- 'De E a.slı Noktası ::::::;.=-... ::ı~~~ 
..... ... ... - ıw' .. ......., " y-- r..W .... w..lrince JaUYakket -- """- wılye 

...... eJ11• .. tw. - '=h' 11 • 
mmtariJt olan va'a=fap!• .. 
..... 1e ................. 1ı.ı .... 
h•us11Dcla teWik &iltlllL*..., 
cllrler. 811 tft9hiblerfla ..w.ı,.t. 
salılplerlnfn dnttllerfnde tam .... 
kes •alımış oldafana tlplle yolde 
Öyle mnedf)ons ld lyf •tr ..._. 

~ c1. E relD•eld ... fada etnfla • --'-- .__.__ n.ıı.... .,,.. 
,.,, ... ,.. *takip 111 ........ YAZAN : -· __,_ --·-· ... • ......,.tuı•• nc. .-........tt da tm pk ..,.1er ,......._ r. ..._ • ......, 
••. bt f•IUllll • ..._ • ~ ...... ı11 ......,. '-''•'sim _.... Cenne 'belediye reW verilen 
... .,.. re1s1mts1ea • .._ ... aelfw ._. .. ti! ,. _ Nkameffln Nazif •m. .._e• ,ewn.,. , .. ,...... s,000.000 aıtı milyon dolar 

.,.ı.ao.eek olan •• ip Waa ~ ..... ilpılldne lealelfdlm: ...... ,. m ntmen .... e! ya- ............ ,. lılr .... .... 
vuilJet ......... 4ile• .... 1 .. .., --- ... "-Gemi su alıyor .. i~ .• H Zlllınmn ..ıı.nnı mwestl'.f 

B, Nevyorka --.ı--1..-»ı .. l 
.............. ell ... ... 

* razarlıb• Saflf 

Zaten hilkam.t alat Vel'lfle -~
.. •11liiD& MWmaakbı. _ .. 

..... ili --•aw MWi ... • .... 

..... ......,.. ,.....,,. w Md· 

... etmlfti. 
l'abt bu karar •De Utl Uydd1la 

tatbik edilmiyor. Userinde JIUlkt1a ft. 

7at sördöiflnU.. ev•11 bil• Pha •· 
cm fiyata alablliniaiz. Bu bnaat 
~ :mlifted,yi ralaatma ........... 
....... ,., ..... k __ .......... ... ...,..., .. 

Pllnld ım eematl alıttllı Mr f'll• 
den •1n1eablre mUJaıtıımak mit• 
ktla üiiWir. Puarbia alapa .... 
ta ...ı ta ı.a kann birtlnW• ..,_. 
ilik .. ımım'ıdr. l'.W 1 8 •'•.,.. 

lllll .._ tatWlr' fr si•.U-- tW· 
'9twettN1J9t.11Brte,.-•i
•tlae ıepıefe ttft ... 

lktuat Velileti •• hat..ıa YiJA.. 
1etlue Wr tamia pgelllk. ... .... 
WHthe ............... ........ 
tir. v.uın. ki, ... " ......,....... 
..... lstaahNa ............ .... .... 
lha tesisine muvaff.l olaclllfır. 

- • •l'Plti••n•ı•• "&. teki vuiyet bayi .... '9 m • Kaptan De yapmq bunan Usta • .-.. ..-.J~ 
..p lim ..... • ........._ 1* faı. .,_ Brefllde1d gemilerin ..,.... ne? bildinniftir. lhamaflh bu ve-

...... _.u._~..._.._ 
'--- __. .... _ ..... -"eria "--.a• bu fel&ket -idi? -..I!- wkalann ıayet mükemmel ~ - -......- __.... ....- •- Ahm..U.. ilacleleria•eD lüç ltlr 
avfll•m•ı,, ofmaaınl.a •• felAke - G•yet basit. .. Ya radyoları yok Pıhmt fot.olnftk ko~ 

...... ~ K•-. .. 'ôt TM 
saılıWerhule bıılaeaklar, ....._.. 

şey yapdamaclaiı anlapbyor. Zin N---...ı.- ..a--''---'- 1-tlll .. __ .._11 ,...at latum•.r ta, yahut radyodan meteoroloji _. ..... r-- IOftuwn~ 'ft 
-an ... - Millet v-1_,1 .. cla dört a----1 - aa ... :ı .. 

çaresizlik haft Karadenl& -.ferlerlnl 
y11panlar için, J.frçok ı.asaslarda .._ 

'8f•f111nrTfnnlnef mrlll ,....... ..... ..... ,....e.Arjatlaa fans• -.-- __.... -~an (I)" pavJOmaada teahir dula ılbl, unutalnnq haflralar .,.. 
ı- ,.._.. ... ,_... ı:.,.IJlle.: lan dinleyenlerin ldar-.buleydL Mrıa ,.., 11111 alMUecels tm'CllNııt olunacaktır - bnfıanlnr . 
eellml, Mr .... ••atıd frla ._ • antll lhmnsm. Kaad..ade bir yoktur. Yani Wr motlrpemp yok. ....... '* ..._ ... Wr ..,... .. sem •emhil WIM ..._ wa. tat· 
WM'•eihi kabili eUDIP ....._ bu limanın baU,.a kup mube•m· Eh • Mtıull' pnıiciliiin en ba _ 
J'Oktm. Meteoreloji •kadar tell_. -.. ' ı ıla' 
mal etmlplr ki Entll 6ntlade •• • En •• llOt· ... ~ ince bile ~a İl ibti~ad tedbirlerille riapt et -
mlrD olan •fr pmblla, delil ,..ı . "-· .. Maı a mp ... .,.....ı medea. ...... ilmia ,........_ 
nu a-..ea&ie aeeek Mr 6rfuut. mendirekler balündgp maU. • cah~ W. aMkaespllk &tistererek 

11 il&)am ller tanfm6 eseee• dur. Zira limanda IMmlann izleri sefere ç....._,_n. •atmazlar ela 
..... fllt 'wn, hvw8erl " ı.. hAll .. mdir Enmlyet balamın • .. • 1_._., 
d•• ılnl n., 111f * ı 'lılrls8c dan, on Mt ıtrml anr 8nceld ha • 
.- nwl lir• rd .,....,. llyle •De mukayese edilemi:rtcek E nlft llmamnaoı racıa, be -

Mı•l*d.,.tc -••' lıılr W• tlencelen iflpn&a ala •• Uman• pimfu kan atl•fan, lt(r çok 
JMıtUir, Mallz- ilmia MWla..... ..._. ...u.na w• .... 1"I ...,, adelerl eanevlerlnden vuran faefa 
...... wa XW O ... dide ... mılı11 - asla "mendirebiz ltir limaa mete-
teoıoleJl'J9 le vermlt ve f,fr Sok leiif midir!' lesi,, delildir. Bu tic...t ...mail-
_. .... •••• tııırlmag• - ....... IBlllP ı' ' , .... &ıet ilmblD buı 111belerlnl kemiren Wr 

'

--- • •llil1119111191lıl nı ıd n ııııl11ede .ı b+ •ludı? uu.a... ...... .. ... daJ~ ........ feteb-
---~ • ,,, • ..... ....,... .. laptelar ....... ~- ......... ... 
~. 11r •ızt 1 mm futım.. l,lildlr. G ; lınledtr. Zira sa-
IUI ae bu .-.Deme bira.... ~ati bir llfh.,.et Yenneitea 'atb 

çne hlmam11tar. 
Fu1ma mevalmleri pWl mi he-....... .... ~ ...... . 
~~ ....... p.,... ..... _ .... ............ ...., ........ . 
cllerimisi dal1tlar yutacak diye .. . 

Bu satırlan okurken beynJm- F. R. ATAY 

llr Haplsltanede 

Mahklmlan 

Pfılnnifler 

de bir cehennemin tutuştu. 
tunu h'ıu Ulm Bibaena ki, fikren 
ve kalba bu nislJelte kalllrlandı
ğım endişeden kurtulmak ıçin bu 
kıymeUi eedet berıüzarlm11un 
h&DIP ve ne mDnar bir rehine ve 
bahusus ..m,yeU lrhille muk• 
bilinde Amerlkaya ıönderilecek-
Ierfnf lstaııbut belediye relalnden Filadetft)oa ~ (A. A·.) - Mahkdm • 

1 lann 100 derea hararetle ısıtılmıt 
ve bfthassa müze er nrlldurfyt-tin- hocrelere kapatılmıı olduldan ..,,_ 
den SDl'ltbl!tr mfyhn" MOsbet ve ~ 1.18" 

açık bir cevap alabWr miyim 
8

• delfiya hapisben•indeld bir çok m• 
eaıba? murlar telef! nefse sebebiyet ver • 
--~19.,._!!!!!!"~!!!!!!!!~""'9!!!!'!!!!1• mek ve mesleJd ihmalde bubınmü 
Si 1 • Fal» lial töhmetleriltt buıtha mahkeme huzu.. IWer cna ı an runa çıkanlmışlardır. 
Ankara. 8 <TAN MubaMriDden)- Yapılan lsticvaplardan açlık pe. 

Senna7elerinde devı.tia lftiraki bu. vf Jap!!Uf olduklarından dolayı "'dlo 
lunan mile1ıe1eler haJrkmdaki ka- rf kebab edllmı1., oıdukları meydana 
nunun tatbiki lcababndan ola.rak çıkıru.ftır. MahpUllardan dördü öl • 
Sümer Bank fabrikaları tinıdilik milf ve yirmi birinin 61meden evvel 
cMrt grup haDnde tevhit edllm ş ve kurtanlmalan mümkün olmUftur 
muayyen mflstakll müesseseler h• Dort bedbahtın fhtlzarlan 0 ka 
Hne getiri~. dar acıldı olmuftur iri bunlard•n 
~mllk. uııtlpek f bn"kası La zılan b~ lıöcelerbun dıv 

ltt'UDlarm dı nd bıralrılm !d r çarparak. kll'lllllfU~ll", 
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DÜNKÜ FUTBOL MACI: 

TAN 7 - 1 - 1939 -

Sisli Takımı 
' ' 

Dünkü Maçı 
3· 2 Kaybetti 

Dün Şişli kulübü Rwnanyalılar -
la karşılaşacaktı. Fakat Rumenlerin 
pasaport vizesini alamadıklarından 

gelmemesi üzerine Rum muhteliti -
Şişli ile karşılaştı. 

Şişli çok ~uvvetli bir kadro ile çı 
kan Rum muhtelitine karşı çok gü -
zel bir oyun oynamasına rağmen 3-2 
mağlCıp oldu. . 

·-:,-·:~-~~~-, -ıı ... _E __ K_o __ N __ o __ M __ i ___ ] 
...,_, ... ____ . ı ~ .. __.. ..... _. 

Tütün Satıılannı 

Düzeltmek Lcizım 
cEge havzası en mühim ziraat mınta

kalarımızdan birJdir. Bu sahada yer yer, 
en başta gelen ekim tütündür. Bu arada 
ekseriyeti, evinin bütün nüfusu ile bu 
işte fasılasız altı ay çalışan ve kilc:-ilk 
mikyasta iş yapan allcler teşkil etmekle 
beraber, idare, tütün alımında en evvel 
büyük mikyasta zeriyat yapanların malı
nı alıyor, bizimkiler elimizde kalıy•. 

BilA.hare evvelce 75 kuruşa aldıkları ayni 
tütünü bizden 25 kuruşa alıyorlar. Bizim 
görüşümüze göre bu mesele, bir takım 
şahısların nüfu1Jarını bu işte kullımma

larından doğmaktadır. Bunun önüne geç
mek l~zımdır.• 

Tütün Rekoltemizin 
Mühim Kısmı Almanya 
ve Amerikaya Satıldı 

lzmirden Bu 
Tütün Miktarı 

iki 

25 
Memlekete ihraç 

Milyon Kiloyu 

Edilen 

Buluyor 

Izmirde bu seneki tütün rekolte-~ 
mizin mühim bir kısmı Birleşik A-1 f • • • • • • •• ......................... ....---""' 
merika ile Almanyaya satılmıştır. G u··Nr,·T u··K 

Ödemlt. Bademlyrı1en Satılan miktarın yekunu yirmi beş L 
Afi Salt BiLGi milyon kiloya baliğ olmuştur. Bu 

• miktarın on üç milyon kilosunu A-
Buğdayın Ahm ve merikalılar satın almışlardır. Alman-

Satım Fiyatı ya hesabına alınan miktar on iki mıl-

PiYASA 

Rum muhteliti Üe Şişli maçından bir enstantane 

Birinci devre 2-0 bitmiş ikinci dev 
re de Şişlinin yaptığı 2 gole Rumlar 
bir golle mukabele etmişler ve maç 
3-2 Rum muhteliti lehine neticelen
miştir. 

Bir Buğday Kanunu vardır. Bu ka- yon kilo kadardır. Almanya namına 
nundan maksat, buğdayı köylünün elın- alınmış tütünlerden bir kısmı yine 
den iyi fiyatla almak ve müstahsili hi

Dün piyasamıza yilz dört bin kllo 
yumuşak buğday getirilmiş Ur. Ge
len buğdaylar çavdar nlsbeilerine 
göre kilosu 5,17 - 5,25 kuruştan 

satılmışbr. İki vagon yemlik arpa
lar dahi kilosu 4,25 kuruştan vcrıl
miştir. Çavdar 3,37,5 kuruştur. ihtiyaç Yiizunden 

Beıiktaı Pera ile 
Oynuyor 

maye etmektir. Halbuki söylendiğine gö- Amerikaya gönderilecektir. Izmir 
re Ziraat Bankası, köylüden buğdayın mıntakasında satılamamış olan tütün 
kilosunu 2 buçuk kuruşa alıp, kendisi 5 lerin miktan altı milyon kilo kadar 
buçuk kuruşa satmaktadır. Hal böyle olduğu tahmin edilmektedir. 
iken kanundan beklenen fayda husul' Maam f'h b t··ı- l d .. t h * 

Sabık Dünya Boks 
Şampiyonu Yeni 

Maçlara Başhyor 

Beşiktaşlıların bu hafta lik maçtan 
yoktu!'. Bu hafta hususi mahiyette ol 
mak üzere kendi stadlarında Peralı
larla bir mac vanacaklardır. 

bulmuş olur mu? . ~- ı u u un er e mus a -
lzmlrden: A. DOÖ UL sılden mubayaa edilmiş ve tüccarın İ 

TAN - Arada b!Syle bir fiyat fark.n ın elindP bulunmaktadır. 

Trakyanın muhtelif yerlcrin-ien 
getirilen kuş yemlerinden dökme o
lanların kilosu 5,01 kuruştan ve çu
vallı olarak getirilenler 5,35 kuruş
tan ihracat için satılmıştır. 4500 ki
loluk bir parti mısır getirilmiş ise 
de satılmamıştır . 

Ağır sıklet dünya şampiyonluğu -
nu zenci Coe Luvize sekizinci dev
rede mağlUp olarak kaybeden boksör 
Bradok ihtiyaç yüziinden tekrar maç 
ynpmıya karar vermiştir. 

Karilerimiz ihtimal hatırlarlar; 

-Coe Luviz - Bradok maçı yapılacağı 
sıralarda Bradokun hususi hayatmda 
ne kndar ıstırap ç."kmiş bir baha ol
duğunu yazmıştık. Şampiyon iken 
boks yapamıyacak kadar şiddetli mnf 
sal ağrılarımı tutulon Bradok uylar
~a m marn Jı. Vaziyetini g~z
lemek ve şerefini muhafoza etmek 
üzere geceleri kıyafet tebdil ederek 
rıhtımda hamallık ed!.!cck kadar sı
kıntıya düşmü~ii. Derdini kimseve 
söylemeden aylarca çabalıyan Brado
kun haline bir doktor acımıştı. Onu 
cebinden fedakarlıkla tedaviye baş
ladı. Şampiyonu iyilcştirmiye mu -
vaffak oldu ve nihayet ağır sıklet ci
han şampiyonu unvanını zenci Coe 
Luvize karşı ortay~ koydu. 

Sabık şampiyon BraJ,-,k 

Avni, Bu Hafta Oynıyacal< bulunduöunu tahmin etmemekle beraber Çeko•lovakya rejisi için 

Eski Milli takım ve Galatasaray 
kalecisi Avni futbolü bırakmıştı. Sa
cit ve Fazılın mektepli olmaları do
layisiyle oynayamamaları üzerine 
tekrar ekzersizlere başladığını ve ya 
rın Galatasaraya karşı takımında yer 
alacağını haber aldık. 

allkadarlaı-ın nazarı dikkatini celbede· Çek rejisi için mübayaa edilmesi 
rlz. 

Haberler: 

Disiplin Divanlarına 

Vazife Kalmadı 

• Köylüye Uzun Vadeli 
Kredi Lazım 

Köyümüz dört bin üç yüz küsur nilfu!'
ludur. Belediye teşkilatı vardır. ..Arazi
miz 40.000 dönClme yakın ve kısmen dağ
lıktır. Toprağımızın bağdan maada mah
sul yetiştinne kabiliyeti yoktur. 300 sene
den beri de balkılıkla geçlnmlstir. CToncl 
harp senelerinde eski bağlar floksnadan 
kllmilen kurumuştur. Halk bin müskQJ'lt 
içinde 40,000 dönüm araziden ancak 
15,000 dönümünü Amerikan asma çubuk 
!arından aşılamak suretiyle imar edebil
miştir. 1932 senesinde köyümüzde tarım 

Her bölgede cezai kararlar ver - kredi kooperatifi teşekkill etmiştir. Ko
mek üzere Türk Spor Kurumu tara- operatifin 231 ortağı ve 2450 lira ~erma-

yesi ve 15.000 lira Ziraat Bankasından 
fından intihap edilmiş zevattan mü- kredisi vardır, bu kredi halkın ihtt~·a-
teşekkil disiplin divanlan vardı. Be- cına kfıfi gelmemekle beraber ancak ~e
den Terbiyesi genel direktörlüğii Uştfrdlğlmlz üziim mahsulü nisbetlnde 
merk,.z istişare heyetinin toplanarak bir sene vade ile verilebiliyor. Ekllemi
bu hususta bir karar verece~i güne yenb kar

1
azlmdlzln imarı ve Amerikan asma 

ÇU u arın ıın aşılamak SU!'etll hn~ h 
kadar, bu divanların vazifelerini ge - 1ine gctı rebilmcsr scı-ız vc.ıın t:.n-: ::.d!c 
nel direktörlüğiin göreceğini ve di - imar devresine muhtaçtır. Halkın on se
vanlann ilga edildiğini bölgelere bil ne müddetli ve kısa faizli krediye lhtı

yacı vardır. 

Çal llçeılne ba§lı Bekilll köyO"tJen 
Yuıuf oOlu HUıeyln GÜ RSOY 

BORSA 

evvelce' kararlaştırılan bir milyon 
yüz bin kiloluk parti için henüz res
mi maltımat gelmemiştir. Yalnız Çek 
ler hesabına beş yüz bin kiloluk mLi
bayaat yapılacağı haber veriliyor. 
Çeklerin satış mukaveleleri henı.iz 

alakadar tüccarlara gönderilmemiş

tir. 
Klering hesabından Çeklere borcu

muz olan iki milyon lira mukabilin
de tütün verilmesi düşünülmüşken 

miktarın bes yüz bin kiloya inmesi 
tütün tüccarlannı düsündürmüştiir. 

Bu itibarla Çek hiiktimetile ÇPk 
monopol idaresi nezdinde teşeblıüs

lere ı?irisilmistir. 
Dün aldığ1m1z en son malum:ıta 

göre. Cek rejisi. tütünle.rimizden 7rıO 
bin kilo miibayaa etmek tasavvurun
da oldui'{unu bildirmiştir. Fransa mo
nopol idaresi namına da 300 bin kilo-. .. . . . - .. . . . 
liyor. Satış fiyatları geçen senek!nin 
avni, yani iyi cins tütünlerin kilosu 
70 - 90 ve aşağı malların kiloc;u 
40 - 50 kuruş arasındadır. 

Macar reii•inin daveti 
Macar rejisi henüz tütün münaka-

ZiRAAT: 

O macta unvanını kaybetti. Fakat\ 
cebine hayli dolar girmişti. O zamari- HARiÇTE • 
ki parasile başka bir iş kurup geçine- " 
bileceğini zannetmi!':ti. Gazetcdlere, 
ibir daha boks yapmak niyetinde ol
madığını söyledi. 

Aradan geçen on altı ay içinde sa

bık şampiyon birilttirdiği paraların 

yavaş yavaş tükenmekte old..ığunu 

gördü. Son günlerde epeyi muzaya

kaya düştüğünden ilk kararından vaz 

geçip tekrar maç yaprıııya razı oldu. 

Tabiati itibarile, herkesin tevec

cühünü kazanmış olan sabık şampi

yona, son düştüğii sıkıntılı vaziyetten 

kurtaracak teklifler gecikmemiştır. 

Bazı ihtiyaçlar vardır ki, ahbaplar 

başına denebilir. 
Bradokun ihtiyacı da hu kabilden 

olmuştur. Sabık şampiyonun 'tekrar 

müsabaka yapmıya karar verdiği i

şitilir işitilmez Londradnn bir tek

lif yapılmıştır. 

İngiliz organizatörü Dradokun 
Londrada İngiliz şampiyonu Sen Har 
veye karşı yapacağı bir maç için 975 
bin frank teklif etmiştir. 

Balkan Bisiklet 

Müsabakası 

Yapdıyor 

So!ya, 6 (Hususi) - Bulgar bisık
let federasyonu, 1939 yılının yaz mev 
siminde Sofyada hır Balkan bisiklet 
olimpiyadının yapılması hakkındn te 
şebbi.islere giriş1niştir. Son olarak 
Türkiyeden de telgrafla, bu Balkan 
bisiklet müsabaknlarınn iştirak edi
leceğine dair müsbet cevap alınmış
tır. 

Bunun üzerine Bnlkmı bisiklet mü 

Rusyada Boksa 

Ehemmiyet Veriliyor 
Rusyada mücadele sporlarının en 

mükemmeli olduğuna kanaat g.?tiri
len boksa çok ehemmiyet verilmek
tedir. 

Bunun en canlı eseri yeni sene mü
nasebetile yapılan müsaba~rnlarm a
dedile belli olmu~tur. 

Fabrika ve müesseselerle mektep -
terin iştirak ettiği bu müsabakalara 
esaslı müesseseler ikişer tam takım 
yani on altışar boksörle istirak etmiş 
lerdir. Dört gün süren maçhrda 96 
karşılaşma yapılmışt1r. 

Maçlar, halk tarafından çok derin 
bir alaka ile takip edilmiştir. 

Dünya Koıu 
Rekordmeni Öldü 

sabakaları için ayın 14 - 15 inde Sof
yada yapılacak toplantıya bütiin Bal
kan memleketleri bisiklet sporu te
şekkülleri mümessilleri ıştirak ede
cektir. Bu takdirde bu yaz Sofyada 
yapılacak Balkan bisiklet olimpiyadı 
na Balkan memleketlerinin hepsi iş
tirak edecektir. 

Ay ortalarında Sofya.fa yapılacak 
toplantıda her sene Balkan bisiklet 
müsabakaları yapılması ve hir Bal
kan bisiklet federasyonunuıı teşkil e
dilmesi görüşülecektir. 

* Çanakkale ve Biga mıntakalann

dan gctlrllen 14 bin kiloluk bir parti 
kalburlanmış nohut kllosu 7,30 ku
ruştan, Urfadnn gönderilen 256 ton 
SU!<am kilosu 16,20 kuruştan satıl-

mıştır. 

* Bir parti oğlak tlftil!i kilosu 137,20 
kasap başı bir parti yapak 56,20, 

ı 
dabak yünleri 56 kuruştan satılmış 

ve keten yağlarına kilosu 46 - 51 
kuru~ arasında müşteri çıkmıştır. . ..--······················ 

sası ilan etmemişse de tütün tüccar
larımızın münakasaya iştirak etme
leri için davetiyeler gönderilmiştir. 

Tüccarlarımız nümunelerıni ve 
teklü mektuplarını göndermişlerdir. 
Polonya rejisi ıse, bu ayın sekizinde 
yaa ·komisyonuna tüccar anınızın n~ . 
mune ve teklif mektuplarını gönder
melerini bildirmiştir. Bu ayın on be
şine kadar Polonyanın yurdumuzdan 
satın alacağı tütün miktarı da anla
şılmış olacaktır. 

1 DIŞ TiCARET : 

lngiltereye 
Çorap 1 hracı 
Geri Kaldı 
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EGLENCE LI 
OYUNLAR 

Resimdeki (X) işaretli yerleri kırmızı, (+) işaretli olanları mavi 
(-) işaretlileri de sarı kalemle boyayın. İki veya üç işaret birden bu
lunan yerleri o işaretlerin renklerini karıştırarak boyayacaksınız 

o 

İki aç gözlü Akbaba, iki semiz ördeği yemek için hazırlanıyor. A
ma ördekler meydanda yok. Kaçmış, saklanmışlar. Haydi bu ördekle
ri bulun bakalım! 

Yaşail 
* 

e, Kaç 

Arf<adaşınıza Deyiniz ki: 

- Senin yaşının kaç olduğunu 
da bileceğim, cebındeki parayı da! 
Eline şu kalemi al! Yaşının iki 
mislini bana göstermeden kağıda 
yaz! Beş ilave et! 50 ile vurdur! 
365 çıkar! Kalan paraya ccb:ndeki 
parayı kat! Elde ettiğin sayıya lıu 
sefer 115 ilave et! Şimdi bana söy 

-

Parcn Var ? 
le: Bulduğun adet nedir': 

Nasıl Bileceksiniz? 

Size bıldirilcn adedin birinci ra 
kamı arkadaşınızın yaşını, diğer 

iki rakam da ceb:ndeki parayı gös
terir. Arkadaşınızın yaşı 10 dan 
fazlaysa, yaşını ilk iki rakamd.m 
cebindeki parayı da son iki rakam 
dan anlıyacaksınız! 

... . ..,,":':.:. - .... ' 

BULMACA 
. b. kının ilk mısraının 3, 11. 16, 

1 - Burada çok iyi bildi~inız. U: ş~r A b bu şarkının ne oldu-
23, 27, 30, 33 üncü harfleri gosterılınıştır. ca a 

• . • ? 

ğunu bulabilir mısını.z · '. . . birden dokuza kadar olan ra -
2 - Bu dokuz çızgıden her bırıne, 1 .. adedi topladığı -

. M d na gelecek o an uç kamlardan birinı koyunuz! ı ey a 

nız zaman 1800 edecektir. . . gvu bekliyor. Acaba çocuk-
3 _ Bu iki eşek, sahipleri olan ikı çocu . 

lar neredeler? 

Du bilmeceleri halledenlerden ~~ kişiye 
muhtelif h~diyeler verecegız. 

® 

'1 
~AN 

En Güzel Hikayeyi 

Kim Yazdı? 
Bu sütunda 31 kanunuevvel fa. 

rihli sayımızdaki resimli hikayeyi 
en güzel yazan Ankarada, M. Er· 
cüment'in yazısım okuyorsunuz! 
Eğer siz de, yazınızın birinciliği 
kazanarak herkes tarafından gaze
tede okunmasını istiyorsanız, bu 
sayfanın altındaki yazısız resimli 
hikayeyi dilediğiniz gibi yazarak 
bize gönderin! 

TAHTA 
H İ KAYE 

AT 
Yazan: D. T. 

• 
Satranç Oyunu 

Cin Ali ile babası Bay Osman, 
canları sıkıldığı için satranç oyna
mağa başlamışlardı. Cin Ali ha
kikaten cin gibi bir çocuktu. Bu 
oyunu çok iyi bilirdi. Bay Osman 
önce çocuğu, oyunda fena bir va
ziyete soktu. Ellerini cebine sokup 
kıskıs gülmeğe başlamıştı. 

Sonra, küçük Ali de gayet gü
zel oynıyarak Bay Osmam fena 
vaziyete soktu. Babası buna hay
ret etti. Şimdi gülmek, gururlan
mak sırası cin Aliye gelmişti. Bay 
O-sınan düşündü düşündü. O ka
dar çok düşündü ki, Cin Alinin 
uykusu bile geldi. Nihayet oynı
yabildi. Fakat Ali hep çabucak 
oynuyor, babasını müşkül vaziyet 
lere sokuyordu. Buna çok; kızan 

-re auna ~ATIV U!::> 'trewso .(-eg 
dığı gibi bir temiz dayak attı. O
yunu da kim kuvvetliyse o kazan
dı. M. Ercüm ent 

Ayhğı Azardı mı, 

Yoksa Çoğaldı mı? 
Bay Erkal 25 yıldır bir ticaret

hanede katiptir. Bir gün patron o
nu çağırdı. Dedi. ki: "Dundan sonra 
sizin maaşlarınıZ1 yarıma taksim 
ederek vereceğiz. Bay Erkal üzül
Wf~ tTt><:ı>lı-lriö·· ~..ı~-·- -'·-- _,_.._ 

Cevap: Çünkü onun maaş1 azal
mış değil çoğalm1şi;ır. 60 lira ?Yhk 
aldığını düşünelim. Bu parayı 1:2 
ye bölerseniz 120 lira eder .Neden 
mi? düşünün! 

Çocuk Sayfamızda 
Hediye Kazananlar 

Bugün dördüncü sayfamızda 
bulacaksınız. 

Ayni Sınıfta 

Erkalın babası birdenbire has
talanmış, işten çıkarılmıştı. 

Bir aydır, sıkıntı içinde yaşıyor
lardı. Evde artık satılabilecek şey 
de kalmamıştı. 

Annesi eski minderin üstünde, 
acı acı düşünürken Erkal onun 
yanma sokuldu. Anne! Ben senin 
niçin üzüldüğünü biliyorum. Ama 
üzülme! Göreceksin, babamın has
talığı geçecek. Hemen şimdi be
nim tahta atı satıp parasile dok
tor getirteceğim dedi. Annesi, gü
lerek: 

- Bu at kaç para eder ki.. Onun 
parasile doktor getirtmek değil, 

ilaç bile alamayız! cevabını verdi. 

Ama Erkal hiç te böyle düşün
müyordu. Çocuk olduğu, a

tını da çok sevdiği için, satarsa 
fazla para edeceğini sanıyordu. 

Annesine belli etmeden, usulca 
cık, yan odaya geçti. TahtJ atını 

güzelce sardı. Yine belli ctm€'den 
sokak kapısından dışarı çıktı. Ko
şar gibi, annesinin bir haft:ı önce 
yaşlı gözlerle, çok sevdiği yüzüğü
nü rehin bıraktığı Kredi bürosuna 
doğru yürüdü. Kendi kendine; 
"Zavallı anneciğim, ben mahzun 
olmıyayım diye bir türlü atımın 
satılmasını istemiyor,, diye mırıl
dandı. 

B üyük salondan içeri girerken, 
a.E!lamamak için kendisini zor 

tutuyordu. Çekine çekine kredi iş
lerine bakan işyarlann yaııma so
kuldu. İçindeki üzüntüyü belli. et
mek istemediği halde sesi titriyor
du. İsyarlara, utana utana, - Bu
nu size bıraksam. bana borc para 
verir misiniz? Satsam :ılı-: mısı· 

nız? dedi. Sonra basını 3niin-; eğ-
di. n·rdenbire gözleri b.:>'?:mmış'ı:ı. 

f bi~--;t;°~a. bi~ 'de
1 ~anındaki 

arkadaşına baktı. Sonra çocuğu 

bir köşeye çekti. Atı yere ko:ıdur
du. "Çocuğum! Nicin ağlıyorsun·~ 
Borç parayı ne yapacaksın'?,. d:ye 
sordu. Adam o kadar tatlı, öyle 
candan konuŞUyordu ki. Erkal o
na icini olduğu gibi dökmek için 
tereddüt etmedi. Her şeyi anlattı: 

1 syar, peki oğlum. bu nt için 
sana on lira vereceğiz, atı 

bırak, şu zarfı al! dedi. 
Evin kapısından içeri girerken, 

kalbi küt küt atıyordu. İste atını 
satmıştı. Annesi ona satma deme-

Boks oyunu 

Öğretmen - Oğlum Altay, bu Kaya - Haydi Altay, seninle boks 
sene de sınıfta kaldın. Gelecek se-

oyunu oynayalım ... 
ne ayni sınıfa girm.iye utannuyacak 
mısın? Altay - İyi ama, ben yumruk at-

Altay - İyi ama efendim, siz masını bilmiyorum ki.. 
d e kaç senedir hep ayni sınıfa gi.T- Kaya - Zararı yok, yumruk ye-
miyor musunuz? mesini de bilmiyor değilsin ya?! 

• • 
Arkasında kim varmı§ ? Köpeklik Oyunu 

Öğretmen - Oğlum K aya! Önün 
şimal, sağın şark, solun da garp! 
söyle bakalım, arkanda ne var? 

Kaya - Arkamda, demindenberi 
sırtımı çimdikliyen Altay var efen -
dim. 

• 
Gramer dersinde 

Öğretmen - Söyle bakayım Ka 
ya! Türkçemizdeki en uzun kelime 
hangisidir. 

Kaya - L astik eü.wıcHm. n7.ı;ıtı l~ -

bildiği kadar uzar. 

Oktay, bahçede dolaşu·k<:!n, elin

de bir külah şekerle içeri giren Al 

tayı gördü. Dedi ki: 

- Gel seninle köpeklik oyunu 
oynıyalım. . 

- P eki ama, ben bu oyunun na
sıl oynanacağını bilmiyorum. 

- A, çok kolay. Ben şimdi ~z 

çöker ellerimi havaya kaldırarak, 

ağzımı açacağım. Sen de: Hop'. Bo
bi! diye, elindeki şekerleri birer, 
birer ağzıma atacaksın! 

miş miydi? Darılırsa ne cevap ve
recekti? Aralık kapıdan bir gölge 
gibi içeri girdi. Sessiz adımlarla 

annesinin odasına doğru yürüdü. 
Hfila dalgın dalgın sokağa bakan 
kadının kucağına zarfı fırlatıp gel 
diği gibi, sokağa kaçtı. 

Eve pek geç, güneş battıktan 
sonra geldi. Annesi, onu çok 

güler bir yüzle karşıladı. Babası
nın yanına götürdü. Adamcağız 

yeni gelen doktorun verdigi ilaçla 
biraz kendine gelmiş yatakta doğ
rulmuştu. Çocuk babasına doğt'U 

atılırken, gözleri yerdeki atı 

çarptı. Bu da ne? Der gibi bak 
Annesi, onu biran önce mer" 

tan kurtarmak için her şeyi 
lattı: 

İşyar, onun iyi kalpliliğin! 
ğenmiş, on lirayı borç olarak v 
miş, bunu yazdığı mektupla 
dirmiş, Erkal mahzun olmasın 
ye de, arkasından atını gönd 
mişti. 

Babası kısa bir zamanda 
oldu. Borcunu ödedi. Ona bir 
yeni kitaplarla oyuncaklar al 

-\ - Sazan Babğıyle Söz Dinlemiyen Çocuk 

Sazan balığı çocuğuna dedi ki: Sakın bu balıkçı sepetine yak 
ma! İçine girersen, sonra bir daha çıkamazsın? 

Ama her akılsız çocuk gibi, o da annesinin sözünü dinlemedi. 
likten içeri girdi. Dışan da çıkamadı. 

Sazan balığı, gördün mü şimdi başına geleni? Dive cıkıstı. 
korkma! Senin annen akıllıdır, seni kurtarır dedi. 

Ağın ağzını teşkil eden çubukları 
içine gir! diye seslendi. 

"Artık tamamen hürsünt Sakın hat Bir dah:ı bu balıkçı ağın 
tulayım deme! Sonra etini tuzlayıp kebap yaparlar! 

Siz hiç kırlangıç balığının ma
rifetlerini bilir misiniz? Kuş de
ğildir ama, bir sıçrayışta deniz se
viyesinin bir metre yukarısına ka 
dar yükselebilir. Düşmanlarının 

onu tutmak haddine mi düşmuş
tür hiç 

kuşu, suyun d 
uzun müddet kalabilir. Gö 
bataklıkların dibinde saatle 
dönüp kurtları böcekleri 
Midesine indirir. Sonra yin 
rı, açık havaya çıkar! .. 
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Demokrasinin 
En Büyük 
Düşmanı : Para 

!Çek Askerleri Macar Toprakla d Cümhuriyetçiler İlerliyor 
(Bap J lnc!W) JVD- - -.ın - - ~~~ ~ - -· ::.: ';.:~ =eı:: ~=~' 

( Ba.'fı l incide; 
rılclat&1-ak gizli çalqıT w adamı far.. 
kıaa Nnnadan esir eder. Para, Mf' 
hantJi w Mik1'meı içia e~ wbl:JceU 
düşmandır. Fakat bil.Tıass:ı. c.tenı.okra

ıilerde paT.anın fena ro:ür.i: f16rdiiği
müz zaman daha ::iyade rencide ohı
n.ız. Niçin? Çünki.i. bir saltanatla ııe-
31a hükiimdarlı1da idare edilen de1'ir
lerde paranın, Jaodgdmlıynı Jıcikim ol
masını gönniye alıpıı~ızdır. Rıı ,.e
jimlerde para ve m~ist~mal csıldır. 

Fakat halkın ve ".Lınumurı nıcnf enf a
atine çalı§tığını eöyli.yen rPjimler
de pa,.cmın rol oyw.ıdığını görmek bi
:%i raha.Ua.ı eder. 

«Halka. hizmet fikTini11 'CJ!m{zliği 

Wm.in ettiğine kani olduğumuz için 
bu 1'ejimde ha.yal 5uJeutuna uğramak 
J&oJWTLuzcı gitmez..~ 

" -· Para muhtelif şekillerdi? tesir 
wapabiliı'. Adan !atı.'\ atma, ni!sti
ll&Ale ae1'1cdrnek paTanııı fımalıkla

nnd&• ya:ltU.Z bir.ıfü. Bi1' adama pa,.a 
1'ererek onu me~m Ve'J/tl gnyriı'le~
ru husu«ı veya şahsı bir menf arıt uğ
run<ı ntlstimate le'Dkdme?c demok
rasilerde çok görülerı ııakalardanda·. 

"Fra.ıwı, Şimali AmeTika, 1a-l~"J'e, 
Avusnmtlya 1'e Y eııi Zelcirı.dada yük
sek m4IQf1ı memtıriarıa e'!acriııtı na
"'uslıı ı>e diri.Ut o?dırklan, ~fakat 
'riıaaf'• azatdıaı ~asjı. smıfl.ara in
dikfe niistimalht ~ parr.ı 1ıiıju'ZU

"*" ~ görii!ıir. BilhnUB Ameri
kadcı büyük i§ adtımldrının iş alıp 

t1erdikleTi belediye d1tireiennde sui
istima1in hududu 11oktur. , 

"Jlodena tkmokmrikr 4mde en f
yi idaTe edilen., n temi% ve tam ma-
1141f?e halkçı otan. iki 1nık1lme-t ıocır
dıT: lniçre oe C~nwbi Afrika. B1ı 
iki memlekette zengi" o.dam !;oktu. 
Para rol oırnamıJIM'd?&. 

"Fakat AmeriTcıı, Fransa ve Ka
Mdada çok %engin cılc.m olduğtJ ici1' 
oralarda suiistima! daha ı,:ok görü-
Zür .• .. 

Paranm en uyade rol oynadığı 
memleketler ya zengini çok 

olan w yahut ıeni bir kallnnma 
'.\ batl"ftllC""da olup da çok iş imkaır 

lan bulunan yerlerdir. 

Bi~ misaT Anieripdtr. Ora
da meşhur şaki Alga.paa, etra!a pa
ra dağıtarak, memurlan para ile sa
tın alarak saltanat kurabilir. Büyük 
para memunm <ozünıi knrartır. 0-
mm için de nanrJanna kadar en çok 
aüistimal ile ~ret bubn meml~ 
ket Amerikadır. 

Panmm rol oynıyabileeeği memle
ketlerden biri de Türkiyedir. Çünkü 
bir kalkınma devrindeyiz .. Her şeyi 
yeni baştan yapıyoruz. İş sahaları 
• Düyük if imkinhm çoktur. Yol
lar yapıyoruz. Fabrikalar yapıyoruz. 
Bir çok makineler va &letler geürtl
ywuz. Abdülhamit devrinden kalma 

bamm üzedne göğüsgöjiile bir nm-- maslahatgüzarma bDdlrdiği kayde- bir la8cum iltikameü arayan Al- maktadır.,, linde VaJsequille isfJikameünde · 
harebe bqlamıştır. dilmekteıtir. m•ya, muvaffak olamıyacağı .. Nevyork Herald Tn1nıne de şöyle hareketlerine devam etmekted;.r 

Sut bette Çekoslovak blrtaryallll'ı * nı Wl4liii ~ Ubanya oyun'8Du diyor: Estnmadura cephesinde Ciı 
Mmıkach üzerine ateş açDU§tır. Ati- Şast, 6 (A.A.) _ Karpat Uk!'lm)'a- oyıumnyaeaktır.,, "Amer9mn miDed totaliter riyetçiler Valeçeguille bölgesi 
lan öbüslerden sekizi bir otele, tiyat- sı irtibat zabiti gönderdiği bir rapor- Bu hususta yarı resmi Dorby Ji- tehlikesinin ağır alır Şarktan Paıtadayı igal etmişlerdir. 
ro binasına ve müteaddit evlere isa- da, Çek müfrezelerinin Macar kıtaa- eczor gazetesi, bazı Fransız mahfelle- doğm Garp semasına yftkse1mek • o 
bet etmiştir. tına taarruz ettiği iddiasının doğru rint Almanyayı Ukranya üzerine yü- hendimiz l~İn, Amerika kıtası p• • • K •• •• d 

Saat 10 da Çekoslovak bataryaları olımdığını, bilikis sabahleyin saat rümeğe teşvik ederek İtalyadan yüz te olduğunu görmüştür. Bizmt lflftÇÇI OYUft 
tekrar ateş etmiye başlamtştır. Bom- üçe doğru Munkaezde üç kişilik bir çevirtmeğe ~makta itham etmek lçbı ve büttln dibaya deıMlaa- Bir Cinayef 

A d Çekoslovak devriyesine taartuz edil- tedir. sileri hesab!n11 milletbnlz k-ıt 
bardıman öğleye kadar httla cvam miş ve bir jandarmanın yaralanmış Almanya neler ittedi? eden yerde harekette ltnlun- (Başı 1 incıde 
ediyordu. olduğunu ve bunun üzerine müsade- mak ilzere ıınalılanrnakf,,drr .. , çırmak maksadile, evve!ld gece 

Paris 6 <A. A.) - Parisin siyasi · · k"" ·· ı me vukubulduğunu bildirmektedir. lsnnnyaJa cümlaurive....:rer rmççı oyune ge mişler ve derh 
mahafili B. Hitleı- ile B. Beck arasın- ~ " &p& 

morgza nehrini geçmiye te~bbüs et- Leh: .. ,_.ı_u aL.!_ı_ il l" lar şe baslamıslardır. ... unacua ftlns;• daki mühim mülikata çok yüksek er ıyor öne. H ı·ı· · · 
• .. 1 d m - ~~ak- olamanı.ıc:lar Lo dra 6 (H A) t e, a ı ın ev:ne girmişle~, 

Çekoslovaklarla t.banyalılar, Sat 

mı;perse e uv;,u.ı ~ • Vaqova, 6 (A.A.) - Polonya A- bir mana izafe etmektedirler. Buma n , ususı - spanya- ~ b" d·ı 
d el h be I " c··mh zını agzına ır men ı tıkavarak 

dır. jansı bildiriyor: hafil, bu mü18katın Poionyanın mu- _an ~ en a r ere gore u u- san çıkarmışlar, ahırdald ~yvan 
Hududun tahdidine memur komls- Munkach civarında ÇeJroslovek ve kadderatı için katı m_ahiyette olduğu rıyetçHer tarafından İstramadora da. - 1 . k t k k"" d ki 

yona mensup olan Ml'tcar zabitleri de 

muhf~ebeye iştirak etmf~lercJir. 

HvJutta taJ.,iılat ya,,Jı)IOr 
Budapeşte, 6 (A.A.) - Macar a

jansı bndirlyor. 
Bir Çek kurmay albayr ile d!ğPr 

bir zabit saat 15 de Ji'[unkadı? gel -
miş ve hadiseye yanlışlıkla bir kü -
çök zabit sebep olduğunu bildirmit
tir. Çek zabitleri beledtyeye girer
lerken Çek bataryaları şehir üzerine 
ateşe devam edince. Çek albayı hay
retini gizlememiş, fakat bombardı -
manı durduracak vaziyette ~adı
ğını söylemiştir. Şehirde altı infi
lak olmuş, bir asker ve bil' ~uk ya
ralanmıştır. Çekler ~ir önüne kuv
vet tahşidine devam etmektedirler. 

Prag, memliyet tanımıyor 
Prağ, 6 (A.A.) - Neşredilen resmi 

bir tebliğde, Munkaemeki vahim h~
dise hakkında halen şiddetli bir tab-
kikat yapılmakta olduğu ve tahkika
tın muhtelit bir Macar - Çek komis-

Karpat UkraYTV?:t~ müfrezeleri tara- mütaleasında bulunmakta ve bu gö - cephesınde, Madridın Cenup Garbin k 1 1 d 'C' k t h --J-· - . d . mıya oyu muş ar ır ..... a a. ayv 
. . . 

1 

on erme a ara oy en tıza 

fından Macar topraklarına yapılan ruşmeyı B. Schuchnigg'in geçen sene e ansızın başlıyan taarruz tam hır lardan ikisi, ellerinden kurtulmuş 
taarruzu Varşova si ........ mahafili Çe- Berchtesgaden'e yapmış olduğu hai - muvaffakrvet kazanrnıstır. İki taraf . . . k ıştır S :1.,..,• A • •• • t gerısın gerıye !lÇm . oygun 
koslovkyada bazı un.sarlann tatbik levı zıyarete teşbih etmektedirler. arasmda şıddetli muharebeler vuku 1 h 1 t k"ben t k k"" .. • . ar, ayvan arı a 1 e rar o 
ettiği demagojinin bir neticesi olarak Ayni mahafil, B. Hitlerin B. Beck bul~u.ş ve hük~met k~vvetlen ller dönmüşler ve Halil in evindeki ah 
addetmektedir. Yine bu hadise isbat ten yalnız Macaristan ile müşterek lemış~: Frank~stler hukumet kov- bir daha gözden geçirmek istemi 
eder ki, bizzat bu unsurlar Karpat bir hudud istemekten kati surette V:tle~n, arazı kazandıklarmı tek- lerdir. Gürültüden ev balkı uyan 
Ukranyasınm bugünkü şeltlinde bu- feragat etmesini değil, ayni zamanda 2llp edıyorlar. Halil. oğlu Arifle beraber hırsızl 
günkü hudutları dahilinde yaşaması- Almanyanın şarka doğru tevessüüne Kat~lonvada Frankistler Artesen yakalamak ÜZeP- dışarı fırlamış 
na imkan olmadığını anlıyorlar. müzaheret etmesini talep etmesi v~ ~OJO~ Bla~k~~·tan daha ile~ Aralannda kısa süren bir boğuşma 

Polonya siyasi mahafilince ehem- muhtemel bulunduğu kanaatindedir. ınttikl~ni hildınyorlar. Buradakı muş, mütecavizterden biri tabanc 
miyetle kaydediliyor )[4 KarpRt Uk- Ayni mahafil, Polonyadaki Uk - Frankist cephesi bir hilal şeklinde- sını çekerek ateş etmiş ve Halili y 
ranyası gayri mP,eul bir takım sergü- ranyalı ekalliyetin bu memleket nü- dir. Artesa ve Borjas Blankas hila- ralamıştır. 
zeştçi unsurlardan mürekkeptir ve fusunun altıda birini teşkil etmekte lin uçlarmı teşkil ediyor. Fakat Bunun üzerine. Halilin diğer c 
binaenaleyh bugünkü §cltlinde mer- olduğunu hatırlatmakta ve Polonya- Frankistler cephenin merkezinde ları ve komşu Mustafa da hırsızla 
kezt Avrupada ancak karl§Jkbklan mn müstakil bir millet olmak mev- ilerliyememişlerdir. üzerine atılmışlar, araya kanşan 
mucip olabilir. 'ki.ini kaybederek Ahnanyanın nok - Hükt'.imetcı1er Borjas Biankas et- ğerleri ile birlikte yarım saat sür 

tai nuarmı kabul etmesinden isti • rafTndaki köyleri yakmışlardır. bir boğuşma olmuştu!'. 
Hjfler • Beck Mülcikatı bah etmektedir. Genel Kurmay, Katalonya cephe Neticede, Yaşar, Arif ve Mu 

LonJraJalti kanaat sindeki alq kolordu hemen tama- muhtelif yerlerinden yaralanmrşl 
Enclite Uyandırıyor Londra 6 (A. A.) - Burada Beck men İtalvanlardan müteşekkil bu- hırsızlar da bir yolunu bularak ka 

ile Alman zimamdarları arasında lunmaktadır. İspanyol - İtalyan mıya muvaffak olmuşlardır. Halil 
Berlia, 6 (Hmuai) - Lehis- dostçasına bir itilaf yapılmasından kolordusu bir İtal-van fırkasile üç kaçırılan kızı, bu sırada soyguneu 

tan Hariciye Nazm B. Bek'in 
Her Mitlerle üç saat g<SrüfD!esin
den sonra Almanya Hariciye Na-

şüphe edilmektedir, fakat İngiliz dip muhtelif fırkayı ihtiva etmektediT. rm ellerinden kurtulmty3 mtmlff 
lomatları, Almanya tarafından yakın İngiliz tahkik heyetinin Bal"!elo- olmuştur. 

bir zihniyetle bir kısrm ecnebiler da- zın Yon Ribbentrop ile ıörüt
ima Türk memurlarını para ile sa-I mai kararlatmJP'. iki taraf a
tın alabileceklerini zannederler. Bu { rumda görüfiilecek noktalar 
vaziyet ve zihniyet suiistimale yql arasında Danzing, Uknmya, Le-

bh zamanda bir cerrahi ameliye icra nada yaıotıfty tahk'Orler, Frankistle- Zavallı Halil, tedavi için hastan 
sı kabul edilmiş olması halinde bura rin sırf halkı kırmak için şehrin en ye kaldırılırken yolda ölmüşt~r. İ 
da tenkit edilmeyt!n ve fakat baştan- kalabalık sırasnıda insan öldürmiye el koyan jandarma. sabaha karşı e 
başa Polonyaya müteallik bulunan yanyacak tayyare bombalan attık- at dörde doğru, müteeavizlerden d 
bir siyasetin netayicine karşı koy - larmı göstermiştir. dünü Cebeciköyü üzerinde yakala 
manm Polonyalılara ait oldu~u mü~- Sabık Bask hükı'.llnetinin Londra- mıştır. Diğer ikisi takip edilmekt 

açabilir. histan ve T eten' de )'8.flJ'&n Al-
Demokrasilerin suii3tima1e V'! pa- • • • 

ramn nüfuzuna karcp iki silah var- man elıalbyetlen, Almanyadaki 
dır: Kaınmlar ve efltarıumumiye. Lehli Yahudilerin memleketleri-

abnhvtyet ~imi.:#.~~ ne iadeleri.,.. Memel me.eleleri 
zihniyetini tashih edecek derecede vardi!'. 
kuvvetli kanuni tedbirler a.lm;ş ve 
paranın nüfuzunu kirmak için elin
den geleni yapmıştır. 

Röyter ajansının iyi malmnat al

makla maruf bir menbadan öğrendi -

taleasında bulunmaktadırlar. daki mümessilleri Almanlann Bask clir . 
Ribbentrop da gidiyor sahillerinde tabteFbahir üsleri yap- İşe, bir taraftan da adliye el lro 

tıklarrnı bildiriyor. muş, müddeiumumı muavinleri 
Var~va 6 (A. A.) - İyi haber a- Valansiya, 6 (A.A.) - Estrama- den Sadrettin tahkikata başla 

lan mahfeller, Von Ribbentropun son duta c~nde Cflmlla:ail"tçiler Ta~Salilt Hqim, Eyü1ıle gid 
~ ••TfDVaya geledelbıl ldld1r Vertice ve PatudoY.a. karşı bu sabah rek cesedLmuayeıae etm.lt ve .-ı
mektedirler. Bu z;i;rnrot: .. :J. ... ~; tar.ihl b~!adıkia.rI taarruz hıareketıne ae- ım:;;:ııııc u;;.ı.u • ~ 

büyük bir ihtimalle bugün Münihte vam etmişler ve öğleden sonra Si· kimi, suçlulaha ~qımmu ndlıktıalj 
Polonya Hariciye nazın B. Beck ile erre Moriadaki nasyonalist cepheyi sonra tevldflerlne karar vermiştir. 
Von Ribbentrop arasında yapılacak yarmıya muvaffak okııuşlardır Nas Tahkikata devam ediliyor. 
olan mülakat esnasında tesbit edile-

Şimdi de devlet müba~aatında ko
misyonculann ortatlan kaldırılması 

karan, .Paranın nüfuzuna karşı daha 
şiddetli bir kanuni sed çekecektir. 

cektir. Bu ziyaretin Polonya - Al -
esnasında ilci devlet adamı, bir Fran manya bitarafhk muahedesinin yıldö 
sız - İtalyan ihtilafının tahaddüsü ha 
linde memleketlerinin hattı hareketi 
nin ne olacağını müzakere etmişler -

ğine göre dün Bercbtesgaden'de B. 
Hitler ne alWy Beek arasında yapı -
lan ve üc saat devam eden görüşme 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1) 2.1.939 tarihinde eksiltmesi mukarr"'r 2000 lira muhammen be

delli beş adet paratönerli meksime tertibine talip çıkmamı§ olduğun -
dan 13.1.939 tarihine müsadif cuma günü saat 15 de eksiltmesi yapıl
mak üzere on gün müddetle temdit edilmiştir. Muvakkat teminat 150 

• 
Z aten dürüstlüğün, temizliğin 

ve nammkariığın timsali olan 
ve halkın menfaati ile kanunu her 
şeyden üstün bilen İsmet İnönü Tür
kiyede paranın nüCuzuna karşı tek 
başınaöir garanti teşkil eder. 

Bir karikatüristimizin çok iyi bir 
buluşu olarak tekt'al' edebiliriz ki: İs
met İnönü devri ismet devridir. 

dir. 

V 81'fON gaefelerine •öre 
Varşova 6 (A. A.) - Matbuat, ha 

riciye nazın Bec:Ym Berehestesga -
den mülüatı hakkında pek ihtiyat -
kir davranmaktadır. 

Kurjey Polsko diyor ki: 

nümü olan 26 sonkanunda yapılması 
muhtemeldir. 

Ciano' nun seyahati 
Roma 6 (A. A.) - Hariciye nazın 

Kont Cianonun şubatta Varşovaya 

yapacağı ziyaretin Tuna havzasında
ki İtalyan siyaseti itibariyle çok ma

nah olduğu siyasi mahafilde kayd~ 
dilmektedir. 

dedik de .. 
- Ne işiniz var? 

liradır. 
2) - İsteklilerin muvakkat teminat ve kanuni vesaiki hamilen 

mezkur gün ve saatte Ankarada P. T. T. Umum müdürlüğü binasındaki 
satın alma komisyonuna müracaatlan 

3 - Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım ve İstanbulda Kına
cı yan hanında P. T. T. levazım ayniyat şubesi müdürlüklerinden para
sız verilir. (110) (39) 

- Benim bir iane var. 
- Çocuklar gişenin önü dolarsa bilet alamam-

- Bugün hava iıyi diye dünya Beyoğluna Ü§'" nn. Hadi uplar olsun. Telefon çalıyor, bakayım. 
milş. Saray sinemasında Kokotlar filmi var. Erken
den bilet alınmazsa, sonra hiç alınamazmış da .. 

- Anlaşıldı kızların kerrakesi! 
- Bilet aldıktan sonra dışarda bir yerde çay i-

~riz. 

İki kız sevinçle gittiler. Vurgun telefonda ko-

nuştu: 

AKA GONDOZ TEFRiKA No. 5 
- Kırk kuruş bilet, on kuruş çay, eder elli, iki 

kere elli, yq,ı. Madam! Portakalcıdan para bozdur da 
bana bir lira getir. Kız Em.ine~ Nişanlın ile aran na
sıl? 

- Allo! Bay Vurgun! Sesimden tamyamadmız 
mı? Bravo! Siz dostlarmıza bu kadar mı ehemmiyet 

verirsiniz? Ba1mız bizimki ne söylüyor? Sizinki kim 

mi? Buna da bravo! Kerim Dallı! Kocam canım! 

Vurgun yüzünü buruşturdu. Anlaşılmaz bir feY
ler kekeledi. Fakat karşısındaki kadın dinlemeden 
konuşuyordu: 

=- Bonjur Bay Vurgun! 
- Bonjur Meri! 
- Odünç ve:ıemem demek hiç veremem demek 

e!Jdmız? 
- Yes matmazel! 
- Dün sizi öyle aradım, öyle aradım ki 
- Sol teki kanh gözlerime mi itşık oldun? 
- Alay etmeyiDiz. Ben sizi her vakit aramaz 

JmyDD? Bugün pazar. MamamJ• kuzinime ddecei"iz. 
Yeni gaplra alamadım. 

- Pazar günü kapalı olur. 
- Benim şapkacım e~e çalışıyor. 
- Evine git al. 
- Uç liram eksik, bana ödünç verir misiniz? 
- Ödünç para veremem. Bilmiyor musun? 
- Ya ne yapayım şimdi? 
- Ddünç veremem demek hiç vermem demek 

değil Pantalonumun sağ cebinde cüzda!ı var. getir 

bana. 
Kara gozlü, karakaşlı, küçiit kulaklı, ekselsiyor 

paltolu genç kız üç kAğıdı alınca f1rayıp gitti. Uyuya
mıyacağım, daha dojrusu uyutulmıyacağmı anlayın-

ca hizmetçiye seslendi: 
- Madam! Bir kahve daha. 
Kalktı. Gerindi. Yandaki odaya girdi. Masa· 

nm üstilnde kifıtlar, kalemler. hokkalar, sigara p ... 

ketleri dizilmiş, bekliyorlardı. Gülüms.i.yerek baktı. 

Çalışamıyacağını anlamıştı. Bugün de böyle geçecek
ti. Fakat ne vakit başlıyacaktı? İşte beş aydanberi 
her gün bu :ma&anın başına gelir, dmur, bakar ..• 

- Bay Vurgun, biz geldik? 
- Nereren çıktınız? Kapı kapalı değil miydi? 

- Madam portakal almak i~ kapıya çıkmış 
da. .• 

ı.actvert muşambalı, erkek iskarpinli, yün eldi
venli Emine kızın yanında kendisinden iki parmak 
daha kısa boylu esmer üstüne kırmm yanaklı ıslak 
iskarpinli bir kız daha vardı. Bu da khn! diye Emf
neye baktı. 

- Kodamanlar §irketinde dalctilo. Bayan Dilren. 
Eskiden biz.im yazlhanede ~yordtı. Kodamanlar 
iki lira fazla verdiler, oraya geçti. Siziu bütün. eser
le:rinizi okuyor. "Ne olur, bir defa da beni götür gö
reyim,, dedi de ..• 

- Malın li}zünü gördü ... Kwm Dm,W 
- Dürgü değil, Düren. 
- Kızım her neysen, sen öyle her okuduğun e-

serin sahibini görmi.ye kallDşırsan vay başına gelen
lere! Bakes benim gibi vurdum duymaz değildir. 

:bdsl de hata titriyorlardı. Acıdı: 

- Btr çay içiniz. Sılmtı tam ıibi ti ttiyoısunuz. 
-AJı, Pek acele işimiz nr. $öyle bir uirıvalım 

- Bildiğiniz gibi. Hep bozuk. Başkasını mı se
viyor ne? 

- Puvantar Ali yine ~ne düşüyor mu? 
- Düfiiyor ama neme 18zmı namuslu çncuk, kö-

tii bir şey ~lemıyor. Benimle nişanlanmak istiyor. 
Eh.. Btı gidişle. 

- Doğru söyle bana. Ali ile de nişanlanırsan ka
çıncı olacak. Sıkılma söyle! 

- Dunmuz hele. Kaplan bir, Erdoğdu ilri, Se
liın Çakıcı üç, şimdiki dört, Ali olursa, beş olacak. 

- Sürüsüne bereket! 
- Ben ne yapayım B. Vul"g'.ın? Onlar nişanlanı-

yorlar, yine onlar bırakıyorlar. 
- Sen onlara bir şey bırakmıyor musmı? 
- Annemin ölüsünü öpeyim ki bırakmıyorum. 
- Sen bilirsin. Bir defa bir şey bırakacak plur-

san hapı yuttuğun gündür. 

Artık çorap saküğü gibi gelir. Bu kapıyı da ken-
dhıe kapalı bulursun. 

- Ah, siz eksik olmayın. 
- Bu bayan Dürmüzün annesi falan var mı? 
- Dürmüz değil, Düren. Annesi var am:ı baba-

sından ayn. Babası demirhanede çalışıyordu. Sarhoş
luğundan çıkardılar. Jtu ikbine de bakmıya mecbur. 
Annesine bakmasa, annesi bu, aç kalacak. Baa bsına 
bakmasa, bakmıyor diye dayak yiyeeek. 

- Senin de nişanlın var mı? 

- Diyor ki bu gün için kendisine bir f'11 vadet.
mişsiniz. Ufak bir yardım. Kendisi sıkıldığl için 
beni vekil tuttu. Bana (sen kefil ol) diyor. Ay başın-

da mutlaka ödiyecekıniş. Evet, evet ben kefilim. A
damınız evde değilse, ben gelip alayım. Peki, peki 
şimdi, öğleden sonra çok işim var, Eligül'lere çaya 

gideceğim. Hem bugün kabul günl~ri. 
Vurgun bir söz söyliyemeden telefon 1capandı. 

- Madam bir kahve daha. 
- Bugün çok kahve içiyorsunuz. 
- Doktor söyledi doktôr! Hafakanlar boğmasın 

diye içiyorum. Bir adam, "aman Allah,, diye ortasın
dan çatadak çatlamadan bet dakika önce, biribiri ar
dına iki kahve içerseymiş .turıulurmuş! Çabuk, ha-

di. Durma. Kahve! 
Madam kahveyi verirken= 
- Dem.in portakal alırken kör kızı gördüm. 
- Kör değil o. Ona şaşı derler. 
- Ne derlerse, işte o Ka tinayı gördüm. Çok yal-

vardı. Annesine öksürük iliıcı alacakmış. yirmi beş 
kurup eksikmiş. Yalvarıyor. Kapıda bekliyor. \'e
reyim mi? Ne yaparsın Beyefendi, işte böyleı her 
pazar yemleyip duracak.im. 

(Deı:amı ,·ar) 
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7 - l - 1939 ... 
~BULBAA 51\0IK Hl KAVE 

Yakın Tarihin En Esrarlı Çehresı: 53 HANIY A, BOY ARIZ! 
8en Veliahtı Muhafaza Edecektim 
~kat Bu Vazifeyi YaparkenAbdülhamide ve Veliahde 
ele işi Sezdirmiyecek, Onları Kuşkulandırmıyacakhm 

Yazan: Osman Cemal Kaygıh 
• ~~!!!!1!!!!!!!!!i!!!!~!!!!!!!l!!!!!!!i!!!!ll 

- Sadık. Dedi. Bu hanedandan 
~~~un elleri evlit kardeşi kan -
...-Ue boyanmıştır. Harek!:tinın 
llıııduğu netice ve akıbeti değiş -
lirıniyeceğini bile bile bu adamın 
da. veliaht Mehmet Reşat Eten· 
lliye bir fenalık yapmağa kalkış
~ı hatıra gelebilir. TedbirJi bu
"'«lllnak elbette lilzım. Veliahdi gö
ıetrnek, korumak vazifesini sana 
tel'iyorum. Şu kadar ki alacağın 
~birle ne Yıldızdakini kuşkuya 
l'e de veliahti korkuya düşürmi
)ecek:sin. Yanına verece~im adam
larınla Beş'ktaşm Saraya yakın 
bir yerinde, her va.kit harekete 
~ bir durumda bulunacaksın. 
bugünden arkadaşlarını seç, ynrın 
da işe başla. 

Hemen o gün bileğine. diline, 
yüreğine güvendiğim bazı 

ltkadaşlarla polis Mehmet Nuri, 
.\sat, Rüştü, Arap Mehmet, Osman 
tfendilerde gizli bir kuvvet ıney
dtna getirdim. 31 Mart hadisesine 
~dar, hiç kimseye sezdirmeden 
hu işi kendime en önemli bir va
~e edindim. Sami Paşa arasıra 
başka işler de veriyordu bana. Bu 
~ler arasında Abdülhamidin "Graz 
)ani,, adında bir İtalyan ile giriş
liği gizli bir işe ait olanı beni çok 
)orması, tel!şlandırması, hele çok 
«Glünç hadiselerle karşılaştırması 
itı'barile cidden anlatmağa değer. 

Veliahtm sarayına gelenleri 
«özleyip izlediğimiz sıralarda, iri 
'liicudu, uzun sakalı, dağınık kı -
)afeti biraz da delimsek hallerile 
clikkatimize çarpan bir adamın 
~lldız sarayı baltacı ve ağalarile 
8tkı fıkı münasebette bulunması, 

~cfa-do1aşması bende bir şüphe 
">-andırmıştı. İtalyalı olduğunu, 
tepebaşında Meyyit yokuşunda 
"teonora,, adında piyano muallim 
liği yapan bir Bulgar kadmınm e
\inde oturduğunu öğrendiğim bu 
adamcağızla (Leonora) hakların -
da edindiğim haberler de şiiphele
tirni kuvvetlendirmişti. 

Sıkı bir surette göz altında bu
lun.durduğum: "Leonora., nm e
'1inden günün birinde Yıldızın Ha
l'emağalarından Vahit adında biri
nin çıkması, diğer bir gün de Yıl
dız kapıcılarından birinin çekine 
Çekine bu eve girmesi beni baya~ 
\resveseye düşürmüştü. 

O akşam, Grazyani !le Leono
ra haklanndp.ki bilgi ve gö

liimlerimi çok dikkatle dinliyen 
Zaptiye nazın Sami Paşa, güler 
~iizle ayağa kalktı, sırtımı okşadı. 
\ı'e: 

- Af erin Sadık Efend!. Çok i
)i çalışıyorsun. Tarif ettiğin şe -
killerde bir adam ile bir kadının, 
başta Cevher ağa olmak üzere sa
tayın siyah ve ve beyaz bın:ı da
lan ile Şisli, Zincirlikuyu, Kağıt
hane taraflannda gizil gizli bulu
fUp konuştukları haberini ben de 
aldım. Çok mühimdir bu. 

Dedi. Dikkatimi büsbütün bu 
kanpk, ne olduğu belirsiz işi üze
rine çekti. Allah biliyor ya, ben 
bu sakallı ltalyalıya, veliahte yap
tırılacak suikastın tertipçisi gözi
le, biraz da dik bakıyor, vücudu
nu ortadan kaldırıp kaybedifü·er
rnek için içimde uyanan 
Uy:ıcak gibi oluyordum. 

arzulara 

İki hafta artsız arasız peşinde 
gezdim. Ne tuhaf ve garıp tesa
düflerdir ki, her günkü gördiikıe
l"im, bu adamın hep te kötü, karan 
lık işlerle uğraştığı hakkır.da -:
dindiğim kaDaatleri kuvvetlendı
J'ecek mahiyetteydi. Gerçekten, 
Ortaköy, Beşiktaş semtlerinde o
turduklannı, Yıldız sarayms çat
kın olduklarını öğrendiğim haTe
rnağası, tablakar, kapıcı, bekçi. bal 
tacı gibi bir çok adaınlarla, mu~
tellf rütbelerde alaydan yetışınıt 
lahitlerle kahvelerde birleşıyo~' 
hatıl bir çoklannuı da evlerine gı-

Bir akşam, malumat almak i
çin, madam Leonaranın Me

yit yokuşundaki evini gözliyen ~
kadaşlara uğramıştım. Grazyanı -
nin evde ve iki de haremağası mı
saf iri olduğunu öğrendim. Evin 
bulunduğu sokağın köşesinde bek
liyen arabanın da içerdeki hare
mağalannın İtalyan ile beraber ev 
den çıktılar. Çekine çekine bakı

narak arabaya atladılar, Altıncı 

daireye doğru çıkmağa ba~lnnı
lar. Ben de o sırada tesadüfün ye
tiştirdiği bir arabaya bindim ve 
arabacıya kendimi tanıttım. Ge
rekli olan tenbihleri verdim. 

Elli dakika sonra Nişantaşın

da, şimdiki Meşrutiyet ma
hallesinin bulunduğu kırda orta 
halli bir köşkün karşısında, göz
lerim, pencerelerinden bol ışıkl;ır 

fışkıran bir odaya dikilmiş oldu-

jp~ Sır'"'iima'n·geçYig-eçnle. ' 
di, eve iki ağa daha geldi. Mera
kımdan çatlıyacak bir haldı>ydim. 
Bulunduğum yerden, dört ağa ile 
İtalyanın bir masanın etraf ınd:ı o
turduklarını, İtalyanın arasıra ö
nüne bakarak, devamlı surette bir 
şeyler söylediğini, ağalann da dik 
katle dinlediklerini, hazan da ba
kışıp baş salladıklannı açıkça gô
rüyorduın. 
Merakım taşmış, sabrım da tü

~enmişti. Evin bahçesine girelim, 
ayaklarımın ucuna basa basa iler
ledim, oturduklan odanın altına 
geldim. Baştan ayağı kulak kesi
lerek dinlemeğe koyuldum. Graz-

aninin Seliınikten, Enverle Niya
Y.d n veliaht Reşat efendiden bah-
zı e , . 

ttiğini şöyle bir vızıltı gibi i~ıt-
set. Bu sözler içimi yakan şup-
ım. 1 d' . 

h 1 . büsbütün kuvvet en ırmış-
e erı b' d b' tL O sırada şeytan ır en ıre, 

}erdeki parmaklıklara tu-
pencere . 

ak biraz yükselmeyı, ıçerde-
tunar · 1 

.. "şmeleri adamakıllı dın e-ki goru . . ., 
. aklıma getirdi. Olur mu ... 

meyı Hemen iskarpinlerimin al-
Olur. b' . · 

b . r mendil sardım, ırıncı 
tına ıre ıld .. t" 

rma.klığına sar ım, us u-
katın pa ·· ld:m Kcn 

ık t" ner gibi çome ' · 
::~i ~rr.: denkleştirerek. elimi ()o 

rduklan oda penceresınin par
!:atıığına uzattım. Niyetim, asılıp 

ln alt pervazına kadar 
penceren · t 

d
. . biraZ çekmek, o vazıye -

ken !JIU d te 
. lemekti. Fakat olma ı ış . 

te dın 1 koca demir 
Elimi atıp asılmam a . 

rmaklıkla beraber yere ınmem 
p~ Beklenilmiyen bu çatır-
bır oldu. · t ı · .. ··1tü tabii evdekılen e aş-
dılı ~ Birdenbire açılan pen
landı ı. arkan ev bal

relerden uzanan, s 
ce . firlerin kopardıkları ın-
kının. mısa t' . ' 

1 hırsız var ye ışın ... 
celi kalın ı t 

e ' atlan ortalığı çınlattı. Ben u-
F ~tan daha ziyade, evde top
tu trikacılan ürkütmekten 
ıanan en 

lh•m için tabanı kaldırdım. 
korktu&~ ğ 
Karanlıkta yokuf aşağı koşma a 

başladım. 
vden bir hayli aynltp uzak-E !aşınca, biraz yavaşlaıms-
Bastığım yerlerin yumuşak-

tım. 1 rd 
lığından, etrafımdaki ağaç a a~, 
a aklanma takılan yeşilliklerın 
k~kusundan bir bostanın dom9tes 
tarlasında olduğumu anlamıştım. 

Şehirden uzakta yazlık bahçe
lerin birinde idik. 

Mevsim, yaz sonlanna yakındL 
Günlerden cumartesi, vakit ikindi 
ile akşam arası ... Bahçe ne kalaba
lık, ne tenha ... 

Çalgı var, yok gibi.. Yani tam 
olmayan eksik takım, arada bir. ha 
fifte;ı bir şeyler tıkırdatır gibi olu 
yor ve pek çabuk susuyor. 

Sizin anlayacağınız, bu koskoca, 
yemyeşil bahçe, asıl şatafatına. cur 
cunasına kavuşmak için yanlıki 

pazarı bekliycrdu. Kırk, elli kadar 
müşterinin, etraflarını çevirdikle
ri masaların üzerinde ekseriyeti 
kahve fincanları, çay bardakları, 
gazoz şişeleri teşkll ediyor; bira, 
rakı şişeleri ile kadehleri onlara 
nisbetle ekalliyette kalıyorlardı. 

Ortada. kenarda kah gezinen, kah 
duraklıyan garsonların içinde en 
neşeli görüneni, bana ve benim bi
raz solumdakı masaya hizmet eden 
az yaşlı ve çok pişkin garsondu. 

Artık tutulmak, görülmek teh- Benim biraz solumdaki masada or 
likesinden kurtulmuştum. Karan- ta yaşlıya yakın, kalantor, olduk -
lıkta bir yol bulup çıkmak için, ça yiizüne bakılır bir adamla yan 
basacağım yerleri ayaklarımla orta yaşlıya yakln, yan henüz pk, 
yoklıyarak ilerliyordum. güzel bir hatuncağız otunıyorlar-

Bir işte terslik başladı mı, so- dı. 

nuna kadar devam eder, derler. Gayet müreffeh, mesut bir çifti 
Çok doğrudur bu söz. O sırada t- andıran bu erk~le kadının masa -
leri attığım sağ ayağım birden bo- }arına kehribar renkli, pamuk kö-
şa gitti. Kendimi toparlamağa va- püklil buz gibi bira bardaklarının 
kit bulamadan tepe aşağı yuvar- ikisi konuyor, ikisi kalkıyordu. Bi-
landım. Hendek mi, kuyu mu?.. raz uzaktan ve yan gözle gözüme 
diye sormayınız sayın okuyucula- çarptığına göre bunlann, ikide bir 
rım. İkisinden de fena. Bostanın konup kalkan meze tabaklarının i-
şerbet yaptıktan gübre çukuruna çinde hep dişe dokunur, nadide şey 
düşmüştüm. Çukurun kenarları ıs- lerdi. 
lak olduğu için dizimle bastığım 
topraklar içeriye doğru akıyor, ka yandan gayet müreffeh ve me 
yıyordu. Bir hayli uğraştım, zor- sut bir çifte benziyen bu er 
lukla kurtardım kendimi. kekle kadın, yanyana, baş başa, 

üzerimden o pis, fena kokulu göz göze ve diz dize hiç durmadan 
sular sıza sıza, Ihlamur, Dereiçi neler konuşuyorlardı? İşte bu bel-
XPlın;lJ\A~~~YaşıriıŞ1ifıy .... a"--~=!'şağı be§, 8İtı r=ıre·~-b-ir_y_er-ol._d_u __ _ 

fetimle kimse arabasına almadı. ğu gibi konuşmaları gayet fısıltı 

(De?:anıı 1lar) halinde idi. Lakin, böyle çok güzel 

Bunu da sayın okuyuculanmn:· 
dan bir bayan soruyor. Temenni e
derlm ki kendisinde yahut bir ço
cuğunda sanlık olup ta onu ken
di kendine tedaviye kalkışmak 
için değildir de, ancak öğrenmek, 
sanlık hakkında bir fikir edlnmek 
içindir. 

Eski zamanda bayanlar sanhA'ı 
-kendilerinde veya evlerinde nl
sa da- komşulannda tedavi et~ 
miye kalkı!!trlardı. Hem de na<sıl 
tedavi olduğunu işitmişsinizdir. 
Bu zamanda o tedaviyi yapacak 
kimse bulunacağına ihtimal vere
mediğimden sayın okuyucumun o 
maksatla da sormadığı şiiphesl-z
dlr. Zaten o tedaviyi yap.an eski 
zaman bayanlannın kendilerine o 
kadar emniyetleri vardı ki, onun 
tesiri olup olmadığmı kimseden 
aormıya lilzum görmezlerdi ... 

Sanlık hastalıiJna hervaklt Sft• 

nbk dersek te san renk her va· 
kit bir örnek olmaz: Açrk san, 
kehribar sansı, yeşile yakın san, 
toprak sansı... San rengin her ce
şidl olabilir. En ziyade gözlerin a
kında olur. O zaman sarılık lJhe 
denilmez. Yüzün ve bütün vih'u
dün derisi san olunca, o vakit sa
nlık derler. 

Çok defa mide bozuldutundan 
sanlık gelir. insanın çehresi tnp
rak rengi gibi bir renk alır. Bu sa
!l'dığa tutulanlar. kendilerini me· 
rak ederler. Ailelerini de telaşa 
düşürürler. Halhukt mide dii7.e
llnce sanlık ta kendi kendine ge
çer. 

Fakat -midede bir bozukluk 
olmayınca- sanlık karaciğerin 
ya işlerini görmesinde bir kanşak
lık olduğuna yahut safnuını JC8(· 
tlği yollarda bir tıkanıklık bulun
duiuna delalet eder. Bazılannda 
ilkin karaciğer tarafında sancı ge
lir de ondan sonra sanlık meyda
na çıkar. O halde sarılık çok defa 
birkaç gün içinde geçer. Bazıların
da da haftalarca sürer. 

Gençlerdeki sanlık _böyle ra-

buk, bir kaç sBn içinde ~ t8r
lilslldiir. insan genç olunea ıaanb
lı geçirmek için, birkaç giln sab
retmek, ihtiyatsızlıktan sakınmak. 
yani yemeklere dikkat etmek, yo
rulmamak, hele ba mevsimde so
ğuktan kaçmmak yetişir. 

Sanlığın en hafif şeklinde bile 
karaciğerin hücreleri .az çok zed~ 
lenmiş olduiundan blrkac ~n ya
takta kalmak, yalnız süt içmek 
hl( te fazla ihtiyat sayılmaz. Sfit 
lçemlyenler sebzeleri su !(inde 
başlatarak ondan çıkan sebze çor· 
hasmı içerler. Bir ka~ gün •onra 
pf~lş yemf!lllerden de yenllel>fllr. 
Fakat sanlık fvlce .reçlnciye ka
dar et yemekten sakmmak zaru
ridir. 

Sanlık beş altı haftadan rlyade 
devam edince ona ehemmiyet ver 
mek lizım olm·. O vaktt s1tnh~n 
nereden JleldlJfnl ancak hekim ta· 
yln edebilir. ~afranın Jt"e(tltf ynl
Iarda tıkanıklık bulununca ameli
yata ihtiyaç görillebfflr. Hekim bu 
ihtfvacı .ıöst.-rlnce tereddüt etme
melidir. Sanlık çok devam edlnt'e 
karaciğer daha ziyade bozulur ve 
amellvatm iyi netice venneal de 
şüpheli kalır . 

Cok devam eden sanlık, safra 
yollannda tıkanıklıktan detll de. 
kBTaclğerln hastalığmdmı da ıe
leblllr. Dalak ta --!lanlıkla bera
ber- büviimllş olunca ıencltkten 
kalmı!ll kötil hastabğı hatırlamak 
limndır. 

Daha ba1'ka sebeplerdttn relen 
sanlrklan da başka bir güne bn-a
Jmız. • 

Bahkestrcle saym okuyuculan
mızdan Bay Rasim. balon .ı~ 
mek cocuklara nasıldır, diye eıoru
yor. İyi bir mümarese olsa J(erek
tir, fakat yalnız, büvüdükleri va
kit lisede edebiyat kismma ayn
lanlann i~ne yarar sanmm. Bir 
de J(a7.etecilerin, diyeceksiniz. Za
ten onlar da edebiyata yabancı 
sayılmazlar ... 

bir yaz gününde, böyle yemyeşil, 

serin, dört ba§l mamur bir bahçede, 
böyle yan yana, başbaşa, göz göze 
ve diz dize oturan gayet müreffeh 
ve mesut bir çift, adeta fısıltı halin 
de ne konuşacaklar ve bunu bilmi
yecek ne vardı sanki? 

Bir aralık masalarına ve otur -
duklan yere biraz güneş geldi. Ta
bii onlar bundan rahatsız oldular. 
Garsonu çağınp masa ve sandalye
lerini, daha bol gölgeli olan benim 
tarafıma doğru çektirdiler. Böyle
likle aramızdaki mesafe üç, üç bu
çuk metreye kadar inmiş oldu. Şim 
di hafif konuşmalarından tek tük 
kelimeler, cümleler anlaşılabili -
yor gibiydi. Likln, bu tek tük ve 
wım .amalak anla&labilen keli-w 9idlWWWW ill au uwwwa 
çıkarmak kabil olmuyordu. Hem 
alemin, böyle bir yerde yan yana, 
baş başa, göz göze ve diz dize, bi

raz da gizli konuşmasından bana 
neydi? Ben, onlann ne kahyası, 

ne ispiyonu, ne de tahkik me -
muru idim. · 

M aaelan, sandalyalan ve ken 
dileri bana bir hayli yaklaf 

tıktan biraz sonra, bahçede bir bo 
yacı oğlanı peyda oldu. Bu, on bir, 
on iki yaşlannda görünen, yalına
yak, başıkabak, cılız, kirli, paslı, • 
bir çocuktu. 

- Haniya, boyariiiz! 

Diye söylenerek yanımza yaklaı 
tığı zaman bizim az yaşlı çok pİf · 
kin garson: 

- Haydi ulan, defol oradan! 

Diye kovacak oldu. Oldu ama o 
kalantor adam işe müdahale etti: 

- Bırak, dokunma! 

Bu fuzuli müdahale çoculu 19-

vindirdi, garsonu da mahcup etti 
Adam, sonra çocuğa seslendi: 

- Gel bakayım, şu iskarplnfe : 
rin tozunu al' 

Çocuk, tskapinlerln tozunu al -
ma.k için yere ,çimenlerin üzerine 
diz çökerken bu sefer de kadın lfe 
karıştı: 

- Ayol, bunun elleri siımlyah 
boya içinde, tozunu alayım derken 
o açık renk iskarpinleri büsbütün 
berbat edecek ... Bırak, vaz geç, IOD 

(L4tfn sayfayı ~lri*) 
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Cep Kitapları aerüi.nin 6 ncın olan 
ispanyada Engizisyon 

Bugün fıktı. 

Tarihin hu methur faciuım herkes okuyup öfrenmelidir. 
Cep Kltaplan Serlıl 

Nqriyatma muvaffakıyetle devam ediyor. Şimdiye kadaı
altı kitap çdnnı~r. Bunlar: Atatürk; Yüz Sene Uyuyan 
Adam, Rip Wan Winlde, Kabujuna Çekilm~ Adam, Mar
kopolonun Serıüzeftleri, Acemi Bir Köylü Kızı, ispanyada 
Ensizisyondur. Her kitabın fiyatı 10 kuruftw'. Senelik 
abonesi 8 lira, altı aylık abonesi dört buçuk liradır. Senelik 
abonelere bir kütüphane hediye edilir. Kütüphanelerimizi 
bir hafta sonra idarehanemizden alabilirsiniz. 

Yeni adı-Mimiz: Ankara caddesi Retidefendi ham, bi
rinci kat, Cep Kitapları ldarebanesidir. Mektup ve aipa
ritlerinizi bu adreee sönderiniz. Posta kutusu numaruı: 
79. Bu adreee de sönclerebilininiz. Kitaplarmuzı pzete 
müTezzilerinde ft her kitapçıda bulabilirsiniz. 

ispanyada Engizisyon 
Eserinin muharriri methur Clemen Wood'dur. Kitap 

kapaklarına İaİ1D yanllf yazddıiı için özür dileriz. 
CEP KITAPLARI 

latanbulda Retidefendi Hanmda 
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·.Deylet Oemiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ı lanları 
Muhammen bedeli 55000 Ura olan 14 adet lokomotü ve vagon ve

renleri 20.2.1939 pazartesi günü saat 15,SO da kapalı zarf usulü ile An
karada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 4000 llı'alık muvakkat teminat lle ka· 
nunun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 275 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl 
maktadır (72) 1(-. 

Muhammen bedeli 816 lira olan 2400 kilo muhtelif ebatta kurşun 
levha 23.1.1939 pazartesi günü saat 10,30 da Haydarpaşada Gar bina -
sındaki satmalma komisyonu tarafından açık eksiltme usulile stın alı
nacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 61 lira 20 
kuruşluk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar 
komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisvon ta 
rafından parasız olarak dağıtılmaktadır. (132) 

istanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan : 

Bakırköy Akliye ve Asabiye hastahanesi hasta paviyonunun ikma 
li inşaat işi açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 9.1.939 pazertesi saat 15 de Cağaloğlunda Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet mı.idürlüğünde kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2 - Keşif bedeli 3748 liradır. 
3 - Muvakkat garanti 282 liradır. 
1 - Mukavele, şartname, keşif hülasası 19 kuruş mukabilinde ko

misyondan alınabilir. 
5 - İstekliler cari seneye ait ticaret odası vesikasile 2490 sayılı 

kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz ve
ya banka mektubu ile birlikte en az 3000 liralık bu işe benzer iş yaptığı 
na dair eksiltme tarihinden 8 gün evvel İstanbul ViHiyetinden alnuş ol 
duldan ehliyet vesikalarile birlikte Komisyona gelmeleri (9331) 

Heybeli Deniz Lisesi Müdürlüğünden : 
108 lira ücretle bir İngilizce öğretmeni alınacaktır. Okula müra • 

caat edilmesi. (2) 

ra yolda temizletirsin onları, ver 
şunun eline yüz para da sav, git -
sin! 

Çocuk hemen ok gibi yerinden 
fırladı: 

- Ben dedi, gider, şimdi elleri
mi güzelce yıkar, gelirim! 

Bir kaç dakika sonra, elleri yı
kanmış olarak gelen çocuk fırçala
ra yapıştı 

Ve adamın iskarpinleri bitince 
kadına döndü: 

- Bayan teyze, sizinkilerin de 
tozunu alıp güzel bir cila ile ayna 
gibi yapayım mı? 
Kadın yarı istekli, yarı isteksiz 

cevil.J' verdi: 
- Yap bakalım! 
Yalınayak, başı kabak, cılız, kı

lıksız, hırpani oğlan bir yandan ka
dınn lacivnt glese iskarpinlerini 
fırçalıyor. bir yandan da gözlerini 
kadının şatatatlı kılığına ve güzel 
yüzüne dikmiş, adeta dalga geçi -
yor, mest oluyordu. 

• 
1 şi bittikten sonra kalantor a-

dam çocuğun eline iki çey -
rek tosladı. Oğlan, titrek ve ağla -
malı sesle: 

- Teşekkür ederim! 
Deyip gözleri, o şatafatlı, o gü -

zel kadının yüzünde olarak ve bir 
pavurya gibı yan yan yürüyerek 
bana doğru yanaşmıya başladı. Tam 
önüme gelince. yine gözleri o taraf 
ta olduğu halde benim yüzüme hiç 
bakmadan bana sordu: 

- Parla tayım mı bayım? 

- Parlat. hakalım! 
Boyacı oğlanı önüme çöktüğü za 

man ötekiler kalkmışlardı, fıstıki 
makamla artık yollanıyorlardı. 

Vakıa, şµndi boyacının iki eli ve 
iki fırçası durmadan benim isk:ır
pinim üzerincie işliyordu ama göz
leri hala onlarda idi. Sorgunun sı
rası gelmişti değil mi? Ben de öy
le yaparak oğlana sordum: 

- Ne o ulan, küçük çapkm, de
mindenbrn gözlerini bir türlü o 
bayandan ayıramıyorsun? 

Vay sen misin bunu söyliyen? 
Beriki başlamasın mı hafiften, içi
ni çekerek hazin hazin ağlamıya ... 

- Ne oldu ya, ağlıyorsun ya? -- ...... . 
- Söylesene, ne ağlıyorsun? 

O yine cevap vermeden ağla -
yarak fırçalarını sallıyor ve 

arada bir onların arkasından bakı
yordu. 

Bizim pabuçların işi bitip de tam 

yanımdan ayrılacağı zaman ona 
tekrar sordum: 

- Ne ağlıyorsun, söyle baka -

yım? 

- Şey . ., O. benim annem de ... 

- Hangisi senin annen? 

- O kadın? 

- Hangi k~dın? 
- Demin iskarpinlerini parlat -

tığım? 

- Ne münasebet? 

- O, beni beş, altı yaşımda iken 
babama bır:ıkıp kaçmıştı. 

- Sahi-mi? 

- Vallahi billahi! 

- Sen şimdi kaç yaşındasın? 
- Ya on bir, ya on iki! 
O vakittenberi ben onu hiç 

görmemiştim, hem de artık kendi
sini unutmuştum. 

- Şimdi nasıl tanıdın? 

- Tanımıız olur muyum hiç, is-
karpinlerini parlatırken yüzüne 
dikkntli bakıncn tanıdım. 

- Sakın benzetmiş olmayasın? 

- Aah ... O benim annem. Yüzü. 
gözü, kaşlan, ağzı, burnu ta kendi
si .. 

- Yanlıştır oğlum, sen yine ben 
zetmişindir. 

- Aah, bay amca, hiç annesini 
unutur mu? HalA, konuşması bile 
beni kucağına alıp sevdiği zaman
ki gibi! 

- Allah Allah! Peki ama sen da 
ha beş, altı yaşında iken o, seni ni 
çin babana bırakıp da kaçtı? 

- Ne bileyim ben ... (hıçkırarak) 
ama sonradan başkalannın söyle
diğine bakılırsa kabahatin çoğu ba
bamda imiş ! 

- Niçin babanda imiş! J 
- Babam. o zaman anneme çok 

eziyet edermiş, onun üzerine baş
ka kadın lan metres tutarmış. O -
nun için annemin de canına yet -
miş, kaçmış, ve gidip o da başka 

birisine metres olmuş! 
- Baban o zaman ne iş yapar

dı? 

- Babnmın o zaman işleyen dük 
kanları varmış! 

- Şimdi ne i~ yapıyor? 
- Hiç bir iş yapmıyor, gece gün 

düz sarhoş! 
- Ne yiyip ne içiyor? 
- Ne bulursa! 

- Nerede yııtıp kalkıyor? 
- Nerede olursa! 
- Sen nerede yatıp kalkıyor -

sun? 
- Ben de babamla birlikte ne -

rede olursa! 
- Lakin oğlum, o kadın senin an 

nen olsaydı, sen şimdi onu nasıl ta 
nıdınsa o da seni tanımaz mıydı? 

- Bilmem ki ... Ama şey, bay am 
ca ben onun yüzüne dikkatli dik • 
katli bakarken o da boyuna yan 
gözle beni süzüyordu. 

• 
B oyacı oğlan yanımdan uzak-

laştıktan biraz sonra ben de 
kalkmış, bahçenin etrafında dola
şıyordum. Bu sırada bahçeye te • 
liışla gelen bir delikanlı büfeye ko 
şup: 

- Aman diyordu, bir maşrapa 

1 su ile biraz limon verin çabuk, şu 
ilerideki bostanlann kenarında bir 
kadın, galiba sıcaktan olmalı, dü
şüp bayılmış! 

TAN 
Türkiye Cümhriyet Merkez Bankasından: 

10 sene ve daha fazla müddetten bl!ri sahipleri tarafından aranılmad:.
ğından dolayı 2999 sayılı kanun mucibince muhtelif banka ve müessese
ler tarafından Maliye Vekaleti heta bına muhnfaıa edflmeic üzerP. banka
mıza devTedilen paraların miktarı aşağıda gösterilmiştir. İşbu paralar 
bankamıza devredildikleri tarihten itibaren iki sene icinde sahipleri ve
ya varisleri tarafından evrakı müs bite ibrazı suretilc idare merkezimi
ze veya şubelerimize müracaat edilerek alınmadıkları takdirde 2794 sa
yılı kanunla teşkil olunan amortisman sandığına intikal edecektir. Bu 
müddetin hitamından sonra vaki olacak müracaatların hükümsüz addo-
lunacağı ilan olunur. ( 115) 
TL. him Yatır4n Tevdi tarihi Adres 

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

9.- Paul Ratner Holantse 
Bank İst. 

Şub. 17 / 8/ 37 Eski Zaptiye sokak N'o. 28 
10.65 Erwin Schmidt ., .. Posta sokak 36 Beyoğlu 
3.- A. Schneider Et Co. 

10.60 J. Soneff 
.., ,. Hamburg 
,. ,. Kadıköy, Talimhane, Piazza 

sokak No. 58 
47.75 Joseph Tt'eves et Co. 

6.06 Noukh Takosvky 
73.42 Textile Manufactu

rers Alliance \lf Ncw
York 

3.40 C. Weissleib 

7.60 Joseph Zamewsky 
6.03 H. Eli ChaoU 

22.27 Mehmet Necati 

36.58 Remziye Cemal 

2.07 Ali Ekber Tombak~ı 
0.20 İsmail Şükrü 
0.62 Dr. C. Agiknic 

16.35 Ali Rı:ıa 
4.39 A. B. Ananiadis 
6.30 Geza Benedek 

10.- Yacob Benyeche 
12.97 Adelaide Pari 
7.15 Gerty Chaimovi\cb 

6.03 G. Christoft 

,. 
,. 

-.. 
ı, 

"' .. 

.. 
,. 

" ... 

,. 
,. 
,. 

3.19 Consoloğlu Jlreres " 
3.90 Alexsandre Djakeli " 
3.80 Salvator Fra\1ces et Co. ,, 

39.30 Maurice Fernandez 
55.10 Jean Fazly 

13.01 Dr. Vladimi:: Friı; 
4.22 Jean D. Georgiadis 

12.25 İbrahim Şahin 
4.03 İbrahim ve Esat 

88.26 Journal Son Saat 
11.11 Ernest Kimmel 
2.- Maurice KÔl:bcr 
0.51 G . Kumnkis 
8.34 Lazare N. Kaligas 

20.98 M. Kislich 
10.- Dr. M. de Lindı:? 

6.88 G. Lambrinidis 
11.50 Max Müller 

• 1.50 J. ve S. Mclkcnı:- tein 

44.65 Gabricl Minor 
0.70 Carlitas B. Mirandn 

4.60 Georges D. Moraitis 
3. 70 M. de Mayo 
9.61 İs. Nahmias ve Cı:l. 
1.83 P. A. Nnhmia:; 
2.12 İng. E. Nlelsen 
0,44 Jergitch Söhne. 
2.50 Harry D. Papadopulos 
2.48 Const. B. P!lpadopulos 

Atina 

46.92 D. E. Björkstroın 

8.15 Antoine Gianetti ölü 

" .. 
" ,. 

.. .. .. 

.. .. 
" .. 
,, 
.. 
,, 

" 
" 

•• 
,, 
,, 

" 
" .. 

,, 

.. 

.. 
7.- Panayotis N. Mertsaris ,. 

1.10 G. Mourounas 

10.20 Hakkı N:ıhouz 
2.- Onnik Nahdjian 

3.18 Felix Seidl 
2.- Elisabeth Welz 

4.- Yusuf Ziya 

7.74 Niko1a Kostof 

11.80 İsaac Shelnin 

520.10 Ali bin Mustafa 
44.85 Socrate Th. Bezircis 

0.75 Sarkls Fındıklıya:ı 
8.62 Samuel N. Namcr 
2.30 Jean Saliba 

.. 

.. 
,. 

.. 
" 

" 

" 
.. 
" 

,, 

" 
" 

,. Büyük Yen\han, İstanbul 
,. Anadolu Han 36 !st. 

.. 
,. 

" 

" 

,. 

"' .. .. 
" 

" .. 
" 

,. .. .. 

.. 
" 
" 

.. 
,. .. .. .. 
.. 
" 
.. 
" 

" ,, 

" ,, 
.. 
,, 

" .. 

Çalyıın Han 7, Kürekçiler 

Galata 
Mehmet Alipaşa han 29 Ga-
lata. • 
Karaköy Palas 3 Galata 
Halı güınrüğü 26 İst. 
Tophane İlyasçclebı Akarsu 
yoku~ 22 
Kır sokak 141 Şişli (Bay·Ha
şim nezdinde.} 

Yeşilköy istasyon karşlSl 
Galata Karentinn sokak ~ 
Samsun Hohstrasser nezdin
de. 
Adana. 
Sıraselvi tf30 Beyo~lu 
Asmalımescit Kamhi han 1, 
Beyoğlu 

Şahin paşa oteli İst. 
Pirt~e C1tpodistri'>u 2;; 
Mesadet han Sırkeci !st. 
Galata kürekçiler Çalyan 
han 7. 
Galata Türkiye Mim han 
Centrosojus (Englandı 
Karaköy Palas, Galat&. 

Küçük Millet han ~alnta 
Perapalas, Beyoğlu 
Aslan han 11 Balıkpazar. 

D. Baur nezdinde 
Venedik 
Gnlnta 'Kut::ı han 4. 
P arl a k! v e Call i v .. roulo n •" 

dinde. Havyar han Galata. 

Perapalas (Bafüte 33 
Bucarest) 

Tepcbaşı Knliniko apart. 
Beyoğlu 

Birinci Vakıf han 28-29 
Banca Commcrcialc !talin 
Galata 
Minaret sokak l ·l Beyo~lu 
Şamlı han !?O 1st. 
Valide han 7 Çaitmakçılar 

Baker Han İst. 
Klagenfurt 
Abit han 22 Galata 

,, Costi Xydiaes ·•e Co. nezdin
de Kara :Mustafa 2 ci kat 

,, Ali Ekber han. 
29/ 7 /38 !st. Baker han Nydquist et 

.. .. 
,, 

,, 

" 

.. 
,, 

,, 

.. 
" ,, 

.. 
,, 

Holm müessesesinde 
Beyoğlu Knnzuk ec7.anesi 
Galata Karnkoy ffoyacıoğlu 

Han N o. '5-6. 
Galata Mumb':ınc No. 4 ~ .. 
Trambaridts nezdinde 

fst. Marpuççulnr K..)h~n han 
13. 

Beyoğlu Kumbaracı 119 No 
Salvator han kat 1. 
İstanbul Cıı.ğaloğlu Mengene 
sokak 
Akaretler Bostan sol~ak No. 
9. Beşiktaş. 

Kara Mustafa paşa No. 51 
Galata (N.Leibovi~z yanında) 

ŞamDarf er ah oteli 
Beyoğlu Aynnhçcşmc Nazım 

paşa apartmanı No. 8 

Yemiş Çobançeşme sokak 
No. 4 

2.10 İs. Grunstein ,, " 
1.- Medihe Nihat ,, ,, İspirto inhisarında. 

1.56 Hasan Mahmut tst. Tünel Srk. 20/9/38 
9.EE Hamit Çauş Bekçi .~ 20/ 9/ 38 

15.91 Hasan Hüseyin !st. Tram-

95.57 Mehmet Osman 
25.05 İbrahim lsmatl 

vay şirkr::ti 23/ 2/38 
23/2/38 
23/2/38 

3. 77 8 el fırka kuman. Silmer-
bank 2/ 9/38Ankara 

8.50 Halil Ali 
1.- Merkez kumandanlığı 
4.50 Hilmi Ahmet 
3.- M. Cevat, Mühendis 

10.- Sevim tuhafiye ma-

.. 
" .. 

ğazası ,, 
.50 Ahmet Refik müteahhit ,, 

29.- Şevki Niyaıi müteahhit " 
2.- İsmail Hakkı ve Ke-nan ,, 

10.50 Nurettin 
-.45 Enver 

-.64 Lilifel 
-.37 Nezihe 

-.54.-Mustaia B11y Abdullah 
Şerifin oğlu 

-.37 Rasih Bay Abdulla.~ 

Şerifin oğlu 
-.24 Arife Emi.!ı 

-.51 Villikan 
-.10 Nazif 
41.- Aleattin 

" 

,, 

.. 
" .. 
" ,. 

253.55 Elektrik tirketi Milli Ka
-aman Türk 
A. Şirketi 

148.83 Ziraat Ş. ,. 
3.52 Ayhan Akhisar Tütüncüler 

1.40 Fatma 
7.50 Osman Nuri 

0.25 Nuriye 
3.05 Alp Arslan 
0.35 Mürşide 

0.30 Zühre 

0.88 Münire 
0.84 Ferişteh 
0.30 Güllü 

1.69 Refika 

0.93 Naşide 
0.98 Nimet 

Bankası .. 
" 

" 
,, 

" 
.. 
" 
" 

.. 
,. 

0.84 Mehmet oğ. M~hmct 

0.25 Hatice " 
" 

1.19 Necip 
2.- Abdulla~ 

0.46 Yusuf 
85. 79 Yusuf Ziya 

,. 

,, 
tzmlr Ak-

u 

,, 

" 

" 
" .. 
,. 
" 

" 

,, 

" 

" .. .. 

7 • 1 - 1939 =:;:::;:::;) 
İstanbulda tüccar 
Ankara 
Ankarada tüccar 

Türk Tayyare piyangostl 
ki müdürü 
Eski Maraş saylavı 
Türkiye İş '.Ba.'lkası 
merkezi memurlarından. 
Müteahhit Ahmet Refik e 
Eski Nümune bakkaliyesi~ 
hibi Abdullah Şerif kızı 

Vehbi Koç ti~arethanesiıı 
Bay Emin eşi. 

İstanbul beied iyes.ı !Iey}>el: 
ada tahsil memuru. 

6/ 1/38 
6/1/ 38 

2/ 6/ 38 İlk klz mektebi müdürü 
,. Simsar oğlu Hüseyin kızı 
,. 3 No. lı mektep ba§Illualuıı 

Yazıcıoğullarındnn 

" Doktor Ahmet kızı 
,. 2 No. lı mektep talebesind( 
,. Akhisar Yenice mahallesi 

Rençber Halil kızı 
,. Köşklü İbrahim kızı AklıisJ 

paşa mahallesi 
,. Marangoz Ali kızı 
" Rençber İsmail kızı 
.. Fırıncı Harun ltızı AkhisS: 

Hacı İshak mahallesi 
,, Aydınlı og. Emin kızı .Ak}lİ 

sar 

.. .. 
,, 

" .. 

Kasap Şevket km Akhisar 
Bahçıvan Ali kızı Akhisar 
Hacı İshak mahallesi 
Akhisar paşa mahallesi 
Akhisar inhisar tahrir mır 
muru Mehmet Selim kızı 
Hacı İlyas oğlu 
Akhisar H!lsan hoca oğlu 
Selçikli Öksüz oğ. köyündeJI 

167.83 Ali Rıza 
ph1r Bı1nkası 20/ 4/ 38 Ölü Bergama aşı rncmuru 
Ankara Türk 4/ 5/ 38 Bahçekapı Selamet han .No 

Ticaret Banknc• 16-18 İstanbul 
.. , , _ 

86.82 Ayşe Tayyibe 

0.30 Ayşe 
0.97 İzzet Samuri 
0.68 Kahveci Mehmet 
1.15 Sadık CevaMrei 

00.31 Bahiye. Hasan km 
2.35 Ömer Karahafı~ oğlu 

20.06 Sadık Mütevelli 

" 

,. 

" 
" ,, 
,, 

" ,, 
76.41 Tetkik komisyo:11l ,, 
30.41 Mektep inşaat komisyonu 

8.76 İrani Agabla 
5.60 İrani Rııa ,. 
2.92 Perükar cemiyı:ıti ., 
2.88 Yakup Hasan oğlu " 
2.52 Muallimler kooperatifi ,. 
1.61 Öğretmen Leman ,ı 

4.86 İsmail Mustafn oğlu 
2.89 Emin kızı Muhsine 
0.57 Mustafa oğ. Hasan 
2.29 Sipahi zade İsmet 
4.46 Ahmet Fevzi 

14.72 Ali Kenan 
1.12 Jan Ka,;abidi<; 
1.50 M. Şükrü 
1.00 Z. Zihni 
2.00 Nigar Rukiy.-! 
2.00 Erdoğan 
4.00 Mustafa ve şürekası 
4.54 Sadi VP. Osman 
8.70 Muzaffer 

" ,, 

" 
" 
" 
" 

" 
" .. .. 
,, 

72.50 Bay Petrus Lec Doyçc Or-

" 

" ,. 

" ,, 

" 
.. 
" 

.... , _, 
Kadıköy Söğütlü birl'le1 
kak No. 17 
Meçhul 
Meçhul 
Meçhul 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
AdapazarıSuyolu mütevelliS! 
Adapazarı 

Adapazan 
Adapa:ıan elbiseci 
"-d.apazarı elbiseci 

.. .. 
" " 
" .. ,, ,, Cümhurlyet 

baş öğretmeni 

.. Adapazannda bakkal 
1/12/38 Meçhul .. ,. 

" " 
u " ... 

5/ 12/ 38 İstanbul müddeiumumısl 
" Meçhul 

,, " 
" " ,, ,, 

,, 
,. 

" 
" .. 

yent Bank 18/ 1/ 38 Meçhul 
4.00 Bayan l\fatilda Stmati ,, ,, ., 
8.50 Bayan Sudiye Suat ,. •• ,, 

1007.30Yorgi Ko~tantinidis ., 24/ 2 /38 Bakırköy t~tasyon caddesi 

30.50 Ragıp Hasbi 

14.10 Valter Virig 
50.00 Umberto Viterbo 

50.00 M. Triandafilidis 

il 

.. 
Ooy~e 
Bank 

" 4.00 Fazıl Ferit ,. 
617.00 Hasan a~a Bayrnmoğlu ,, 
112.00 Esat Bey " 

23.00 A. Liebrecht ., 
51.00 Marie Karaguczian Banko 

Bakkal sokağı 
,, Bomonti caddesi fzzetbe.v 8' 

partman. 

• Cibali tütiln fabrikası 

8/ 3/ 38 Belli değil 

" .. 
,, ,, 
,, .. 

" .. 
di Roma 4/ 5/ 37 .. 

31.30 Sarafian K. ,, .. 
87.50 Ojeni, Aniel, Klara 

Honorin, Jozef ,, 26/ 10/ 37 ,, 
582.00 Sotirios Tranos ,, ,. 

17.90 Rasmoviç lomail Hakkı ,, 29/ 3/ 38 ,, 
44.80 Hüseyin Mithat ,, ,, ., 

Mabadi bugün intişar eden diğer yevmi gazetelerdedir. 



Osram-&J-ampullan kulla-
nınız. Osranı - m- ampullan 
sarf edecekleri cereyana 
mukabil size elde edilebil
mesi kabil olan azami ziyayı 

temin ederler. 

--

il Saç bakımı ' 1 Güzelliğin en birinci şartL 1 

Petrol Nizam ı 
Kepekleri ve saç dokülmesini 

tedavi eden tesiri mücerrep bir 
ilaçtır. p , 
TAN 
Matbaası 
Kitap, gazete, mecmua ve 

her türlü tabı, cilt ve klite 

itleri yapılır. 

TAN Matbaaaı - lıtanbul 

Telefon: 24310 

'-----~ 

-. 

ls.tanbul Belediy\.i llônları 
Keşif bedeli 4350 lira 50 ikuruş olan YeşilkL•ıtisak yolunun kat: 

ranlanması işi açık eksiltmeye konulmuştur. Keşı ,vrakile şartnamesı 
Levazım müdıirlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 yılı kanunda ya
zılı vesikadan başka en az 2500 liralık bu işe benzer yaptığına dair 
eksiltmeden sekiz gun evvel Nafia müdürlugünden ala"·lan fen ehli
yet ve 939 yılına ait Tıcaret odası vesikalarile 326 lira 2~·uruşluk ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber 23.1.939 pazarte~ 1:tünü saat 
14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

laıvekcilet istatistik Umum Müdürlüğü Arfftoma, 
Eksiltme ve ihale Komisyonundan ~ . . . 

1 - 25 forma tahmin olunan Tarım ıstatıstıgınden 1500 nusha au 
eksıltme usulıle bastırılacaktır. 

2 - Bu eserin 16 sayfalık beher forması için kırkar lira üzerinden 
1000 lira bedel tahmin edilmiştir. Yuzde 7,5 besabile muvakkat teminat 
veri!mesi lazımdır. Eksiltme ikincikanun 1939 ayının 9 uncu pazartesı 
günü saa+ 16 da Umum Mudürliık binasında toplanacak olan komisyonda 
açılacaktır. Bu baptaki şartname komisyon katipliğindeh istenebifü 

(5181) (9281) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 
I - idaremizin Paşababçe fabrikası için şartnamesi mucibince sa

tın alınacak 1 adet devvar ve seyyar bir buçuk tonluk. elektrikli iskele 
vinci kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

II - Muhal'llmen bedeli sif Is tanbul 13000 lira ve muvakkat te
minatı 975 liradır. 

ili - Eksiltme 17.1.939 tarihine rastlıyan Salı günü saat 15 de 
Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - Şartnameleı: parasız olarak her gün sözu geçen §Ubeden alı
nabilir. 

AMPULLARI 
V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmaların mufassal fenni 

tekliflerile beraber kataloklannı kaldırma indirme ve fren tertibatı
nı açık olarak gösteren resimlerini kataloklarmı birinci sınıf bir fir -
ma olduklarını gosterir evrakı ihale tarihinden en az 7 gün evveline 
kadar inhisarlar Umum Mtidurli.ıgü Muskirat Fabrikalar şubesine ver 
meleri ve teklülerini kabulünü mutazammın vesika almaları lazımdır. 
Aksi takdirde eksiltme,-e iştirak edemezler. 

AEG 
Türkiye V ek itlen: 

Elektron 
Tlr'k Anonim Eld.lrik Şirkeu Umumiyea, T urk Anonam Şirlu!h 

İSTANBUL P. K. 1449 İSTANBUL P. K. 1144 VI - Muhurlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 5 ci maddede 
yazılı eksiltmeye iştirak vesikası ve c 7 ,5 güvenme parası makbuzu 
veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların ek
siltme günü en geç saat 14 e kadar yukarda adı geçen Alım komisyonu 
Başkanlığına makbuz mukabılinde verilmesi lazımdır. "8810,, lktısat VekCiletinden: 

Vekaletimiz iç ticaret umum müdürlüğü ihracat kontrolörlükler 
için (Louis Schopper) marka (9) adet hektolitre aleti, (6) adet Etüv ale 
ti (3) adet kalbur makinesi ve (3} adet hassas terazi satın alınacağından 
22.1'1!938 tarilttft&!W ıti?:;aren on bef gün müddetle eksiltmeye konul
mu§tur • 

.__ ___ -..;;;;;__-...= __ ....,..__ •tınen oeuen {31 i:'I) Ol'.;' bm yaz en acdt ıınr 
olup muvakkat temınat parası (233) lira <55) kuruştur. 

2 - Açık eksiltme 9.1.939 tarihine tesadüf eden pazartesi günü sa 
at onda vekalet levazım müdürlüğünde yapılacaktır. 

3 - Taliplerin şartnameyi görmek ve teminat paralarını yatırmak 
üzere Ankarada levazım müdürlüğüne ve İstanbulda İktısat Vekaleti 
ihracat kontrölörlüğüne müracaatlan ilin olunur. (5244) (9420) 

Şose lnıaah lldnı 

Erzurum VilCiyetinden : 
1 - Trabzon - İran transit yolunun takriben 48 - 748 kilometre 

cızunlujundaki (Şeyhbob - İran hududu) bsmınm tesviye, sınat ima

lat ve ~se in§aatı kapalı zarf \Wuliyle c-ksiltmeye çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli (615,841) lira (88} kuruştur. 
2 - Eksiltme 23 İkinciklııun Pazartesi günü nat (15) te Brzurum

da transit yolu ikinci mıntab Bapnüdürlütü odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak (30) lira (80) ku

ruş mukabilinde Karaköaede Nafıa müdürlüğünden ve Erzurumda 
transit yolu ikinci mıntaka Bapnüdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (28383.87) liralık mu
vakkat teminat vermeleri ve Erzurum Valfliiinden ahnmıt ehliyet 
vesikası göstermeleri lazımdır. (Bu vesikanın istihsali için eksiltmenin 
yapılacağı günden en az sekiz gün evvel bir istida ile isteklilerin Er
zurum Valilijine müracaatlan ve istidalanna en az bir kalemde iki 
yua bin lira kıymetinde nafıa inpatı yaptıjına dair ifl yaptıran idare
lerden ahnm§ vesika ilf§tirmelert maktezfdfr. Bu müddet zarfnda ve· 
sika talebinde bulumnıyanlar eksiltmeye gfremfyeceJderdfr.) 

5 - İstekliler teklif mektuplarını ihale günü olan 23 Khunuaani 
Pazartesi günü saat 14 e kadar eksiltme komisyonu Reisliğine makbuz 
mukabilinde teslim edeceklerdir. 

Postada olacak ıecikmelıer kabul edilmez. (9079) 

Baıvekcilet istatistik Umum Müdürlüğü Arfflrma, 
Eksiltme ve ihale Komisyon•ncl• : '·t ı· ... ıM~ 800 . 

ı - ( 40 ı Forma tahmin olunan belediyeler .. a ı.,.._-en muı-
hası açık eksiltme usulile bastırılacaktır. 

2- Bu eserin 18 sahif.hik beher forması için lmkar lira fizerbideıı 
1600 lira bedel tahmin edilmiştir. Yüzde 7,5 hesabile muvakkat temi
nat verilmesi lizımdır. Eks1ltme ildnciklnun 1939 ayının a. uncu paar· 
te · - ·· t 15 30 da Umum Müdürlük binasında toplanacak olan ko-

sı gunu saa . . kAti liği de is 
mısyonda açılacaktır. Bu baptaki prtname komısyon a P n n • 
tencbilir. \5180) 19280) 

Eskiıehlr Hava Okullan KoMutanhiandan : 
Hava okullanna alınacak İngilizce tercüman Te Dil Öğretmenleri

nin bu baptaki müracaatlarının 7.1.939 tarihine kadar kabul edileceği-
• n<!lft t "-inde esiri ilinda bildirilen 'Verler~"' 

nı ve imtihanlarının 9.l.ır-:7"' anu 
Yapılacagı. 760) (112) 

* 6.1.939 tarihinde ayn ayn ihale edileceği ilan edilen 10.000 adet 
1 Harici Askeri Kıtaat ilanları 

1 
Tümenin Çatalca ve Çerkeskö- ruştur. Eksiltmesı 11-2-939 cu • su altında kullanma~a mahsus elektn1di kapsül ile (450,000) adet 22 

yündeki birlikleri ihtiyacı için a- martesi günü uat 12 de vekalet lik uzun ve (50.000) adet 22 lik kısa nişan fişeği için tetkikat yapılma-

..-şağıd~z!zı.JınuP1Y&a~~ +~~~~~~~~~~~.-.,~~~~~~~~-MilJ!.~~~~~ 11...l 939 tarihine rast · me er cfin komisyon- za tehır edildigi ilan olunur. (142) 
siltmesi 10-1-939 Salı güni.ı sa- da görülebilir. Eksiltmeye girecek- * 
at 15 de Çatalcada Tüm satına!- lerin 2490 sayılı kanunun 2-3 ün- 1 adet zımpara taşı tezgahı motoru ne beraber komple, 

· ma komisyonunda yapılacaktır. cü maddelerinde yazılı vesikalarla 1 adet makkap tezgahı teferrüatı ile komple, 
İsteklilerin sözü geçen gün ve sa- birlikte ilk tcmınat ve teklif mek- 1 adet Torna tezgahı teferruatı ile komple, 
atte Çatalcada komisyona gelme- tuplarını iha1e saatinden bir saat 1 adet demir testere tezgahı :motör ve tutlumbaaile komple. 
leri. (762) (138) evveline kadar Ankarada M.M.V. 1 adet makas ve zımba tezgihı btitun teferruntile komple. 

Çerkesköy İçin 1 - İdaremızin Diyarbakır Fabrikası için yukarda cins ve evsafı 
Cinsi Mfktan 

Kilo 
Toz şeker eno 
Erik kurusu ~00 

Kesme makama 1200 
Kuru bakla 40 
A'°relilc buğday 150 
Arpa şehriyesi 200 
Kuru soıan 600 
Sabun 200 
İrmik 300 

Çataka İsfn 
Cimi Miktan 

Kilo 
Toz şeker 600 
Erik kurusu 700 
Keame makarna 2000 
Kuru bakla 50 
Aşurelik buğday 200 
Arpa şehrdyesi 300 
Kuru soğan 800 
Sabun 200 
İrmik 400 

* Bir adet freze tezgAhı kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuJtur. Mu
hammen bedeli 17500 lira olup ilk 
teminatı 1312 lira 50 kuru§'tur. Ek 
siltmesi 10-2- 939 cuma gunü sa
at 11 de \lekilet aatınalma komis-
1onunda yçılacaktır. Şartname
ai her gün komisyonda görülebi • 
lir. İsteklilerin 2490 say.ılı kanu • 
nun 2-3 üncu ıııaddelerinde yazıh 
vesikalarla birlikte ihale saatın -
den bir saat evveline kadar ilk te
minat ve teklif mektuplarını An
karada M.M.V. satuıalma komis
yonuna vermeleri. (724) (9289) 

• 
Bir adet büyük torna tezgahı ka 

palı zarfla eksiltmeye konulm~ 
tur. Muhammen bedeli 23817 lira 
olup ilk tJbıinatı 1786 lira 30 ku-

satınalma .lmmiavcınuna vermeleri. 
yazıh S parça atelye alitı §&l"tnameıi mucibince açık eksiltme usuliyle 

<726) <93oo) satın alınacaktır. 

* 18 adet freze tezgıihı kapalı zarf 
la eksıltmeye konulmuştur. Mu -
haınmen bedeli 105000 lira olup ilk 
teminatı 6500 liradır. Eksiltmesi 
10-2-939 cuma gtinu saat 15 de 
vekalet satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Şartnamesi 5 lira 25 
kuruş mukabilinde komisyondan 
alınabilir. Eksiltmeye gireceklenn 
2490 sayılı kanunun 2-3 üncü mad 
delerinde yazılı vesikalarla birlik-

te ilk teminat ve teklü mektupla
rını ihale saatinden bir saat ev
veline kadar Ankarada M.M.V. sa
tınalma komısyonuna vermeleri. 

(727) (9301) 

* 37 adet torna tezgahı kapalı zarf 
la eksiltmeye konulmuştur. Mu • 
hammen bedeli 141683 lira. ilk te
minatı 6334 lira 15 kuruştur. Ek
siltmesi 11-2-939 cuınartesı gunü 
saat 12 de Ankarada M.M.V. satın 
alma komısyonunda yapılacaktır. 

Şartnamesi 7 lira 85 kuruş muka
bilinde Ankarada kom~yondan a
lınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2-3 cü maddelerin
de yazılı vesikalarla birlikte temi
nat ve teklif mektuplarını ihale sa
atinden bir saat evveline kadar Aıı 
karada M. M. V. satınalma ko
misyonuna vermeleri. (728) (9302) 

, . 
ı ZDhrevt ve ollt haat•lıkl•rı mOtet>•nı• 

1 
Dr. Hayri Ömer 
>ğieden sonra Be}"Oğla Atacam 
·ıırı:mımıiA ~n rn~ l'ı>lpfrın ·;f:;t~l.o 

11 - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 2245 lira ve mu
vakkat teminatı 168.38 liradır. 

Ill - Eksiltme 23. 1. 939 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 
14.30 a Kabataşta levazım ve mubayaat şubesındeki alım satım komis
yonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gun sozu geçen şubeden ah
nabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni tekliflerini inhi
sarlar umum mudurlugu muskirat fabrikalar şubesine vermeleri ve i
hale gununden bir gun evveline kadar tekliflerinin kabulünü muta.zam 
mın ve eksiltmeye iftirak vesikası almalan lazımdır. 

VI - İsteklilerin kanuni vesaik ile muskirat fabrikalar şubesin _ 
d~ alı.na.cak e~~ıltmeye. i~ırak vesikası ve yillde 7,5 güvenme parala
nyle bırlıkte muiıakasa ıçın tayin edilen gün ve c:aatte yukarda adı ge
çen komisyona gelmeleri ilan olunur. (144) 

* Cinsi Mıktarı Yiık taşı Muhammen B. "' 7,5 temi- Eksiltme 

Kamyonet 
Kamyon 
Kamyon 
Satış kam-
yonu 

ma kabi- Beheri Tutan nat 
liyeti Lira K. Lira. K. Lira K. 

1 adet 1 ton 3000 - 225 _ 
2 adet 3 ton 2400- 4800 - 360 -
1 adet 5,5-6 ton 4000 - 300 _ 
1 adet 2 ton 3100 - 232 50 

saati 

14 
14.15 
14,30 
H.45 

1 -İdaremizin Yavşan Tuzlası için J adet İzmir ve Ankara b 
müdurltikleri için 2 adet, İzmir şarap fabrika~u için 1 adet ve İzmi bat-

. d" 1 . r aş 
mu ur ugu ıçın 1 adet kamyon şartname-lcri mucıbınce ayrı ayn a k 
eksiltme usuliyle satın alınacaktır. çı 

il - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatlan hizalannd 
gösterilmiştir. a 

ili - Eksiltme 24.1.939 tannine rastlayan salı guniı hizalarında 
yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki Alım ko • 
misyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözu geçen bed 1 _ 
b·ı M "bf k lı şu en a ı na ı ece6 • gı apa satış kamyonunun planı c:b görulebilir. 
~ - Yav§an Tuzlası için alınacak kamyon eksiltmesine iştirak et 

mek ısteyenlerin kataloklarile karoseri şekli ve dahı·ı1• tak i t . • s ma ını gos-
terir bır plin ile benzin sarfiyatını gösterir fenni teklifle · · ih le -

·· d be - lin +_L rını a gu-nun en ş gun evve e kadar UUJisarlar Tuz fen şubesi ı · 
IAzmıdır. ne verme en 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saati rd ·· _ 
d 7 5 .. lari 1 b" l" e e yuz e . guvenme para y e ır ikte vukarıda adı ne ...... n k . 1 . . ... "" omısvona lile 
melerı ılan olunur. (143) 

Yavrunun güri>üz, tombul, saOlam neseli olmasını istersen Fasfatin Necati yedir. Bahçekapı Salih Necati 
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KRiPTON sayesinde gündüz ışığı gibi 
bembeyaz ve sonderece idareli b ir 

tenvirat elde edilmiştir. 

TUNGSRAM"ın ampullarının içine koym•O• muvaf• 
fak olduğu KRiPTON gazı. havada nadır tesadüf 
edılen ve pek güç zaptedllen bir gazdır. KRiPT O N 
gazının molel<Ullerlnin hususlyetıeri saye ı; ı n de 
TUNGSRAM KRiPTON ampullarının aydınhQı tama· 
men beyazdır Yani gUndüz ı•ıl)ının temlzllğlnl ve 
'eftaflığını haizdir. KRIPTON'un mevcudiyeti elek· 
trlk cereyanını ışığa tahvil eden en birinci amildir. 
Aynı cereyan sarflle TUNGSRAM Kripton ampulları 
kat kat fazla ı••k temin ederler. Bu sayede ampul· 
ların kararması ve bozulması asgari dereceye ın. 

mıştır. Bundan dolayı e ı e k t r 1 k ampulu alırken 
TUNGSRAM KRIPTONLARI tercih etmellıinlz. 

1JNG 

TAN 

1 93 9 --..-ı 

B~~!~ ra~~~~~~ır. I 
Radyo sahipleri için çok isti
fadeli olan bu mühim eserin 
tedarikinde istical olunmalı -
dır. Mütenevvi ve zengin mün
dericat - 100 den fazla resim -

Fiyatı 50 kurus 

KANAAT KiTABEVi 

7 - 1 - 1939 

Ağız Bütün Mikroplara 
Daima Açık Bir Kapıdı r 

UN U TMAY INIZ Ki: 
Bakımsızlıktan çürüyen dişlerin 

düteri, bademcik, kızamık, enfloen-

---•••••••• ••••• za ve hatta zatürreeye yol açtıkları, 

Z E N T H 
En eski ve halihazırda en 
mütekamil ve dünyanın her 
tarafından en fazla aranım 

radyodur. Yalnız Beyoğlun

da B A K E R mağazalarır.da 

satılmaktadır. 

iltihap yapan diş etlerile köklerjnden 

1 
mide humması, apandisit, nev

i rasteni, sıtma ve romatizma yaptığı 

1 fennen anlaşılmıştır. Temiz ağız ve 
sağlam dişler umumi vücut sağlığı
nın en birinci şartı olmuştur. Bina -
enaleyh dişlerınizi her gün kabil ol-
duğu kadar fazla - Iaakal 3 defa -
(Radyolin) diş macunile fırçalayarak 
sıhhatinizi garanti edebilirsiniz ve 
etmelisiniz. Bu suretle mikroplan 
imha ederek dişlerinizi korumuş o-
lursunuz. 

D I Ş MACU NU 

Bütün f ehlikelere karşı sıhhatinizi korur 

ADEMİ İKTİDAR 
B E LGEVŞEKL I G INE 

İİ1119:;.J..;1ej_YJ~""'"' ı 
• KUMRAL ve SiYAH • 

HORMOBI 
BOUR L A BİR ADERLER enkte sıhhi saç boyalarıdır. 1 Tabletleri. Her eczan e d e arayınız. 
İSTANB U &.. A N K A R A GİLİZ KANZUK ECZANESİ (Post a kutusu 1255 H ormobin) Galata, lstanbu]~ 

--------------------------------BE_Y_o_oL_U~-~t~sT_A_N_Bl-JL_ı ,~~~·~nnnnınmınııııımnumıııııııııııı 
;::: memelerinin her türlü lltihaplatinda 

Levazım Amirliği Satınalma 

Komisyonu ilanları 

1 No. lu dikim evi için dört a
det şakuli kesim makinesi ve te· 
ferruatı 9-1-939 pazartesi günü sa
at 14 de Tophanede İstanbul leva· 
zım amirliği satınalma komisyo
nunda açık eksiltme ile alınacak -
tır. Tahmin bedeli 1796 lira, ilk 
teminatı 134 lira 70 kuruştur. Şart 
name ve resimleri komisyonda gö
rülur. İsteklilerin kanuni vesika -
larile beraber belli saatte komis -
yona gelmeleri. (448) (9366) 

* Ordu ihtiyacı için 180 bin adet 
yemek kaşığı 9-1-939 pazartesi gü
nü saat 15 de kapalı zarfla eksılt
mesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 
9900 lira, ilk teminatı 742 buçuk 
liradır. Şartname ve nümuncsi ko
misyonda göriılebilir. İsteklilerin 
kanuni vesikalarile beraber teklif 
mektuplarım ihale saatinden bir 
saat evvel Tophanede İstanbul le
vazım amirliği satınalma komis -
yonuna vermeleri. (451) (9369) 

* Topçu okulu için 250 liralık ben-
zin 10-1-939 salı gi.inü saat 14.30 
da Tophanede İstanbul levazım a
mirliği satınalma komisyonunda 
pazarlıkla satın alınacaktır. İstek
lilerin belll saatte jüzde 15 temi
natlarile beraber komisyena ~el -
mclcri. (465) (20) 

* Süvari Binicilik Okulu için 300 

metre Mikabı kum 9-1-939 Pa
zartesi günü saat 14.30 da Top
h-.:ıede Levazım amirliği satmai
ma komisyonunda pazarlıkla ek
siltmesi yapılacaktır. Tahmin 1'e
deli 360 lira teminatı 54 liradır. 

Tornacı 

İsteklilerin kanuni 
beraber belli saatte 

vesikalarilc 
komiwona 

gelmeleri. "468,, "134,, 

* 
9800 kilo yatakl;.lc pamuk 11 -

1 - 939 Çarşamba günü saat 15 
de Tophanede İstanbul levazım 
amirliği satınalma komisyonunda 
pazarlıkla eksiltmesi vapılacaktır. 
Tahmin bedeli 4116 lira ilk temi
natı 308 lira 70 kuruştur. Şartna
me ve nümunesi komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerin kanuni ve
sikalarile beraber belJi ~antte ko
misyona gelmeleri. "469,, "135,, 

* 4000 metre çanta ara be7.i 11-
1 - 939 Çarşamba günü c;aat 
14,30 da Tonhanede İstanbul lP
vazım amirliği satınalma komİs· 

yonunda p?JZarlrkla almacaktır. 

Tahmin bedeli 2600 lira ilk temi
nab 390 tiranır. Şartname ve rıü· 
munesi komisvonda görülür. İs
teklilerin kanuni vesikalarlle be
raher belli ~oatte kom\syona gel-
meleri. "470., "136,, 

* İdareleri İstanbul Levazım a-
mirliğine bağlı müessesat icin 
187800 adet limon 24-1-939 Ss
lı günü saat 14 de TophanedP. Le
va:mn amirliği sat1nolma komis
yonunda acrk eksiltme ile alıne.

caktır. Hepsinin tahmin bedeli 
3756 lira ilk teminatı 281 lira 70 
kuruştur. Şartnamesi komisyooda 
görülebilir. isteklilerin kanuni 
vesikalarile beraber belli saatte 
komisyona gelmeleri. "467,, "145,, 

Askeri Fabrikalar Umum l\lüdürlüğiinden: 

Kırıkkalede istihdam edilmek üzere tornacı alıl'l,jlcaktır. Fabrikala
rımıza girmek isteyenlerden İstanbuldakilerin Zeytinburnu Fabrikası
na, İzmirdekilerin İzmir silah fabrikasına vesair yerdekilerin de Umum 
Müdürlüğe müracaatları. (9354) 
r=-

1 

GÜN N KTAPLARI ~ cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan 

= basur memelerinin tedavisinde --
Hüseyin Cahit Yalçın 

Peyami Safa 
1 

1 

İngiltere taril.i (Birinci cilt) 125 ~ 
Fran!\a tarihi (birinci cilt) 125 S 

Türk inkılabına bakışlar 100 =: 
Büyük Avrupa anketi 50 ~ 

Faik Sabri Duran 

Agah Sırrı Levent 
Behçet Yazar 

Yaşar Nabi 

Dr. Z. Z. 

Fehmi Baldaş 
1. Fahri Sertelli 
M. Turhan Tan 

Bürhan Cahil 

Reşat Nuri Giintekin 
Ömer Rıza Doğrul 

Hamit Aksoy 
Salih Murat 
M. Sami Karayel 
Fikret Adil 

Zeki Bakiçelebioğlu 

Hayvanlar al<'mi (ikind bası) 
Büyiik devletler coğrafyası 
(dördiincü bası) 
Akdenizde bir yaz gezintisi 

Servetifünun Edebiyatı 
Edchi~·atçılarımız ve Türk ede· 
biyatı 

Genç neslin en gill:el hikayeleri 
Edebiyatımızın bugünkü mese
leleri 
Kolon·el Şaher (Babac'tnn) 
Robenson Krüzoe Issız adada 
(D. Foe'den) 

Bekarlık ve evlilik 

Kandid (Voltairc'den) 
Esrarlı ada (iki kısım} 

Vern'den 
Juı 

Denizin hücumu (Jiil Vernden} 
Atatürk 

Atatiirkün iki ccphcs\ 
Gazi Mustafıı Kemal 
İzmirin romanı 
Gazinin dört süvarisi 
Mudanya, Lozan, Ankara 

Eski ha!\tahk 
Kadlsten Semerkand'e 
hat (Klovio) 

scya-

Goril avcılan (Ba11atin'den) 
Fen bilgisinin faydaları 
Kılıç Aslan 
Deli Petro 

Almanca metod Alge yardımcı 
kitap 
Fransızca metod Algc yardımcı 
kitap 

Hami Danişment, Reşat Nuri Günte- Fransızca, Türkçe Büyiik Dil 

130 = = --- daima muvaffakıyetle 

200 :; ŞİFAYI TEMİN EDER 
100 . 
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150 Ko in s' a 
60 Dişleriniz pırlanta gibi 

Dişleriniz çürümez, sağlam kalır, 
60 çirkin, sarmtırak lekeleri izale 

50 
eder. Dişlerin çürümesine sebep 
olan mikropların tohumlarını im
ha ederek dişleri beyazlatır ve 

50 güzelleştirir. 
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PARLAKLIGINI YÜKSELTİNİZ. 
50 \facun teksif e-

dilmiş olmak-
100 la bir tüp ihU-

yacınızı 

50 nüddet 

50 eder. 

uzun 
temin 

Büyük tübii 40, 
Küçük tübü 221 Kr. -

50 
50 , 
50 ÜMER BANlf ·~~ 
50 
50 

100 

100 
50 
50 
50 
50 

50 

50 

Birleşik Pamuk ipliği ve 
Dokuma Fabrikaları Müessesesinden: 

PAMUK iPLIGi SATIŞI: 
Kayseri Bez F abrikaıı malı No. Paketi 12 

16 il 

24 .. 
" 

N azilli Basma Fabrikası " il 

Ereğli B ez Fabrikası ,, 24 11 " 
Yalnız Ereğli Bez Fabrikasında : 
1 O Balyalık siparifler ıçın " il 

415 Kuruş 
480 " 580 il 

580 .. 
575 

" kin, Nurullah Ataç, Süha Delibaşı kılavuzu (üç cilt) 1250 15 
25 
50 

,, " .. il 570 
" 

BASILMAK TA OLANLAR 

H"" • C h•+ y 1 ı Fransa tarihi (ikinci cilt} 
useyın a 1 a Çin İngiltere tarihi <ikinci cilt) 

Yaşar Nabi 
Hamdi Varoğlu 
Nahit Sırrı 
Sadi Kınmi 

Define adası (Stvenson'dan) 
Mercan adası (Jül Vern'den) 
Anadolu 
Atalar sözü 

KANAAT KiTABEVi 

125 
125 

50 
50 
50 
50 

" ,, ,, il il 565 " 
" 

,, 
" il 560 il 

Fiatlarla fabrikada teslim şartiyle !'atılmaktadır 

İplik milstehliklerinin yukarda yanlı fabrikalara gönaereceKıerı be 
delleri mukabilinde ihtiyaçları nisl>ethinde iplik siparişi verebilecek 
)eri ve 24 numaradan ince ve muhtelif maksatlara yarayabilecek pa· 
muk ipliği müstehliklerinin de ihtiyaçlarını yine ayni şartlarla yal· 
nız Ereğli fabrikasına sipariş edebilecekleri ilin olunur 


