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~AVI TARAF ILERLIYOR ~~·+~~·"~~~vr~up~a~N~et_i~c~ey~i ~Be~kli~yo~~ 
Tank ve TaYYarelerinlngiltere ~!e Fransan:n 
de iştirakile Mühim Kararı Bugun Anlaşılacak 
Çarpışmalar Oldu ııaıvan~a:V:t! 

Londra, 11 (TAN) - Bugün In-
1 giltere ve Fransa kabineleri Italya· 

Cevabından 
Vahimleştiği 

Sonra, Her Tarafta, 
Kanaati Var 

Kati 
Kararlar 
Arifesinde 

I B • • • • k S f D b t' B v nın verdiği son cevapla meşgul ol-• uyu I e 1 er en o gazı ınuştur. Fransada hariciye nazırı 
oelbOS ile Başvekil Chautemps, milli 

C• d k• M h b • müdafaa bakanlarile birlikte bu nazik 1 Varın a 1 U ar e ey 1 vaziyeti görüşmüşlerdir. Mesele, !s
panyadan İtalyan gönüllülerin çekil-

T k• B d ı uıesine ve İtalyan kuvvetleri tarafın a 1 p uyu r u a r dan işgal olunan yerlerin tahliyesine 
aitti. ltlya, verdiği cevapta In • 

Kırmızı Taraf Kuvvetleri Çok Çetin 
Bir Mukavemet Gösteriyor 

gUtere ve Fransanm bu yoldaki te
şebbilstinü kolaylaştırmak niyetinde 
bulunmadığını gösterdiğinden esa • 
sen ciddi olan vaziyet büsbütün va
hi.Jn bir mahiyet almış ve lngiltere 
ıle Fransa tarafından mühim karar· 
tar veri1mesi b~klenmeğe başlamış • 
tır. ltalyanın meseleyi halletmekten 
içtinap etmesi takdirinde beklenen 
ilk tedbirler, Fransa, İspanya hudu
dunun açılması ve bu yol ile Ispan· 
ya Cümhuriyetine yardım yapılması, 
daha sonra Ispanya Cümhuriyetine 
silah ve mühimmat satmamak için 

(Arkası 10 uncoda) 

lngiliz 
Faşistlerinin 
Reisi yaralandı 

Akdeniz.de kontrol vazifesi verilen lngiliz. 
harp gemilerinden biri 

Memurlarımızı Tam 
Refaha Götürecek 

ı Bir Kanun Proiesi 
j .Ankara, 1~ ~:an !'1uhabiri?~e?):- cağı henUz malfun olmamakla be 
HUkilmet, Btiyuk Millet Meclisınm o- ber, uhdesine bazı v "f 1 · 

.. .. d k. d . t• ti k U azı e er ~ac numuz e ı evresme ye ış rme - ve mesela onlara uc 1 .... , _. 
d l t l 

· · k uz ev, ucuz e u... 
zere, ev e memur an ıçın ço esaslı se ve saire tedarik" t" 1 b 
b

. k · · h ı b 1 ı sure ıy e aa I ır anun proJesı azır amıya !1.4' a- mükellefiyetler altma 'rece W• ani 
mıştır. şılmaktadır. Az m gı gı a. 

Pr 
. . . .t.baril Tü' 1 . aaş alan memurJ.,. 

oJenın gayesı, esas ı ı e, r rın ehıne olarak Bare K da 
ki d 1 

. b d w• 'k . m anunun 
ye e az maaş a geçınmıye mec ur egışı likler yapılacağı d lJ d& 

olan devlet memurlarını tiaha müref- söylenmektedir. a u ara 
f eh bir hayata kavuşturmak ve ona .. .. 
daha müsait yaşama şartlan temin Buyuk bir anlıeı 
etmektir. Bugüne kadar yapılan tet
kiklerin verdiği neticelere göre, başta 
Ankara olmak üzere, birçok büyük 
şehirlerimizde memurların krsmı aza
mı aldığı maaşla geçinebilmek için 
büyük sıkıntılara katlanmaktadır. 

Hükümetin, memuru bu sıkıntıdan 
kurtarmak için ne gibi tedbirJer aıa .. 

Şimali Çindeki Harp 

Büyük Bir Çin Kuvvet 
Yarı Yarıya Dökülmü 

Şimali Çine sevkedilen Japon alıerleri 
[Çin - Japon harbine ait en 
haberler üçüncü sayfamız 
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AMCA BEY VE TERBiYESiZLiKLERi • 
Onsöz: 
Bu Amca Bey, başka Amca Bey· 

dir. Kendisine, bütün İ)i duygula-
1'1111 açtığım kalbimi inciten lmTak 
duygulu sanatkar Cemal Nadir Gü. 
lerio Ray Amcası değildir. 

Ressam nekadar insafsızsa, 

keodisl ~ kadar çelebi olan Bay Alp 
cuun yanında, betıim Amca Bf>y, 
pek terbiyesiz, pek a.~ağınm bays
ın, pek hırt bir adamdır. 

Dtin tramvayda yanlaştmı. Oyle 
kızdım ·ki, te!1rii masuniyet denilen 
manevi kelepçe ile kelepçeU olma
saydım, suratı budur diye bir, ~ift 
kroşe çekecektim. Bunu yapama
yınca, ywndmn gözümü, açtım 84" 
IBDI: 

- Ulan öküzün Amca Beyi! de
dlin. Burası tramvaydır. Hem de 
tramvayın içidir. Babandan miras 
kalan boyasız tahta konak değildir. 
Oturduğun yer de, yatalak baba 
annenin çinko oturağı değ:tdir. iki 
kişilik yolcu sedlridir. iki kişi11k 
tramvay sedirine yayılıp oturmak· 
la sağrı büyütmek istiyorsan, bo
nula olmaz. Onun yeri ya Sipahi 
Ocağmm ahırlandır, ya Karacabey 
bi.rası. Oraya git. Göbek şişirmek 
IRtiyonan, oralarda yulaf ta uctlZı! 
dur, 1dlo8u altı ot~ paraya. Saman 
denen, bu yıl mahsul bol; kajDJSı 
yirmi beş kurup. 

Neye yanyan bakıyonmn domha 
ym ealştesl ı ! yanlış mı söylüyo
:ram, yalan mı! Tramvaya binersin, 
Dd ldfOlk yeri kaplarsm. Ayakta 
kalan hastayı, ihtiyarı, kaümı, kı· 
zam vız g~erstn. Bu t.erblyesizliğin 
yetmezml' gibi biletçi ile ufak pa
ra kavguı çıkanrsm. Kazara omu. 
suna değen elin sahibine hırlarsm. 

.._ yerinin ortunlda llllDek 
Daımaz1ar&& ......... 

veya oğlooun, yahut keadinin bil· 
mem ne ıkannağrısı olduğunu ban
gır bangır söylersın. 

Ben seni banliyö trenlerinde de 
görürüm. Kompartımana girersin. 
Uç kl~;'lik ,yere yaslanırsın. Çenen 
geviş getirir. Burnun fosur, fosur 
fosurdar. Miden ağzına çıkıp geği
rir. Donkişotun şişmanı gibi dizini 
kaldmr, açık hava:}, bombardıman 
edersin. Znnbacıya çıkı~ır, müfettiş 
le dalaşırsın. 

Akay vapurunda. sağma yatar 
uyursun, Şirketi Hayriye kamara
sında soluna çöker horlar veya 
hırlarsm. 

Büyükdere, Beyazıt, Bakırköy o. 
tobüsçüleri seıni görünce, sana du
yurmadan biriblrlerfıne seslenirler: 

- Oküz sökün etti, yer açm ! 
Birtakım düşüncesizlerin, adına 

"lstiklil caddei kebiri,, demekten 
çekinmedikleri dar Beyoğlu sokağı 
nm en daracık yerinde durursun, 
kestane kiğıdını açarsın, soyarsın. 
tdmıırsm, göbeğinin önünde ve saA 
nnm arkasında balkı biriktiril'sdı. 
Olnuya. kl belediyenin bir seyr.ıse
fer memuru sana, "kır boynunu!" 
maka.mmda: 

- L1itfen çeldllniz ! 
Demlye yeltenmesin. işkembeni 

sallar, art ayaklanııla tepinir, so· 
van .ıatası kokan ciğerlerinin bü
tün kuvvetile bağmp edepsizliğe 

başlarsın. 

Memleketi babanın tapolu çütli
ği, şehirleri ana.om akan, sokakla.n 
ebenin boh~a.sı, halkı katmer ense· 
nin uşağı sanır ve saya.nnn. 

Mükemmel bir burjuva. tipi gibi 
görünürsün amma, o da değilsin. 

Sen kimsin? IiesJo? Necisin be 
ltkemhelklhd Amca. Bey! ı 

Mektep 
Kitapları 

Niçin 
Gecikti? 

Bütün mektepler derslerine kitap· 
sız olarak başladılar. Gerek talebe, 
gerek öğretmenler büyük sıkıntı i -
çindedirler. Tahkikimize göre kanun· 
lara kaciar mekteplerin muhtaç ol
duğu kitapları yetiştirmek mümkün 
olmıyacaktır. 

Mektep kitapları her sene geç ka

lır. Fakat bu yıl her vakitten geç 
kalmasının sebeplerini araştırdık ve 
şu malumatı aldık: 

Maarif Vekaleti mektep kitapları
nı vaktinde yetiştirmek için çok uğ
raşmış, fakat ikinci derecede bir ta· 
kını engeller kitapların vaktinde ba
sılmasına mani olmuştur. 

1 - Bu sebeplerin başında Sümer 
Bank kağıt fabrikasının bu iş için 
lazım olan kağıdı verememesi ge
lir. Maarifin vaktinde haber vermiş 
olmasına rağmen fabrika ancak üç 
ay sonra kağıt venneğe başlamıştır. 
Klering dolayısile hariçten istenildi· 
ği kadar getirtmek te mümkün ol
madığı için Vekalet Izmit kağıt fab· 
rikasının yetiştirebildiği kağıt nispe 
tinde baskı yapmağa mecbur olmuş· 
tur. 

2 - Kitapların muharrirleri ta -
rafından tashih edilmesi mecburiyeti 
de, baskının gecikmesine sebep ol • 
maktadır. Çünkü yazıların çoğu tas
hih edilmek üzere Ankaraya gitmek 
te ve orada tashih edildikten sonra 
matbaaya dönmektedir. 

3 - Programlarda yapılan tadi • 
latı talim ve terbiye heyeti geç teb
liğ etmiştir. 

4 - Kitaplann çoğu ciltlidir. Hal 
buki teclit makinesi mahduttur ve 
kitapları klfi derecede süratle tec
lit etmek mümkün olmuyor. 

Biltiln bu sebepler birleşince buglln 
gördüğümiiz acıklı vaziyet hasıl ol
mUf )>ulunuyor. 

Esnaf Cemiyetlerinin 

Yeni Yıl lütçelerl 

Merhum Ahmet Refik Fırtına ve 
Do unun 
Tahribatı 

Ustadın Cenazesi Dü 
Merasimle Gömüldü --0-

Ylldınm, Çamlıcada 

Bir Köıkü Tutuşturdu 
Son günlerde adeta temmuzu ha

tırlatacak kadar iyi giden havalar 
nihayet evvelki gece kopan bir f ırh· 

. na ile seyrini tamamen değiştirmiş 
·görünüyor. Akşamdan hafif esmiye 
başlıyan rüzgar, gece sabaha kuşı 

· şiddetini birdenbire artırmış ve fırtı
na ile karışık olarak müthiş bir yağ 
mur bal}lamıştır. Bir aralık, şehre 

ve civara dolu da düşmüştür. Bu V<ı.
ziyet, gök gürültüleri arasında saba 
ha kadar devam etmiş, etrafta ufak 
tefek zararlara sebep olmuştur. Ha
va, dün de kapalı geçmiştir. 

Cenaze, BüyükaJa mezarlığına götürülüyor 
Yıldırım bir köşkü tutuıturdu 

Dün sabah yağmur sırasında Kı
sıklıda Altuntzade mahallesinde 1s -
mail paşa sokağında manifatura tüc 
cari Abdullahın köşküne bir yıldırım 
düşmüt ve köşkü tuttUJturarak y.u
gın çıkannıştır. Ateş, bir aralık kö~
ke bitişik olan eski darülfünwı eı:nj .. 
ni Bay İsmail Hakkının köşküne d& 
sirayet etmek istidadını göstermiş, 
fakat, yetişen Üsküdar itfaiyesinin 
gayretile tehlike savu.ştururlmuştur. 
Yalnız. Abdullahm köşkü ya.nmışqr. 

Olümünü, teessürle haber verdiği· 
miz, büyük tarihçi muallim ve gaze· 
teci Ahmet Refiğin cenazesi, dün göz 
yaşlan arasında gömüldü. 

Cenaze, saat 13 te Haydarpaşa -
dakj Nümune hastanesinden kaldı

rıldı, cenaze otaımobilile Kadıköyüne 
götürülerek bir motöre konuldu. Mo
törde ailesi efradı, yakın dostu res· 
sam Çallı lbrahim, gazeteciler var
dı. Motör, saat 13,30 da Büyükada
ya hareket etti. Saat 15 te Adaya 
vanldı. Adalar kaymakamı, Heybeli-
ada kız orta mektebi talebeleri ve 
çok kalabalık bir halk, bu münevver 
memleket evladına son hürmet vazi-

Muhittin Ustündağ, merhumu seven 
dostlan birçok muharrirler ve mü
nevver zevat ta merasiıme iştirak et· 
mek üzere Büyükadaya geldiler. 

Cenaze, bu münevver kütlenin el -
leri üzerinde iskeleden Büyükada ca
miine götürüldü. Adadaki bütün dük
kancılar, cenaze alayı geçerken dük
kanlarını kapamak suretile ona son 
hürmetlerini gösterdiler. 

Cenaze namazından sonra tepede
ki ınezarlığa gidildi. Cenaze, gözyaş
ları arasında ebedi istirahatgihma 
birakıldı. Mezar başında en yakın 
dostu Çallı Ibrahim, merhumun ha -
yafııu anlatan kısa bir hitabe söyle
di. 

İnsanca zayiat yoktur. 

Bir tramuaya ıla yılclınm ıliiftiJ 

fesini ödemek üzere iskeleye geJ.m.İş· Türk Tarih Kurumu, İstanbul Ba-
lerdi. 

Dün sabah Aksaray - Ortaköy: se
ferini yapan 219 numaralı tramvay 
arabasına yıldırım düşmüştür. Bu 
ara.ha, saat 7 yi 256 geçe köprüde11. 
geçerken birdenbire şiddetli bir sad· 
me ile sarsılmış ve durmuştur. 
Yolcular, büyük bir heyecan geçir· 
nrişler, yapılan muayenede kablo • 

sm Kurumu ve Adalar kaymakamlı· 

ğı birer çelenk göndermişlerdi. On -

lar da büyük ölünün mezarına kon-

Ustadın, bir Türk bayrağına sa
rılmış olan tabutu eller üzerinde mo
törden çıkanlarak iskelenin üst kıs
mına yerleştirildi. Biraz sonra tstan- du. Haz.in merasim, bu suretle niha
buldan vapurla vali n belediye reisi Yet buldu. 

nun yandığı anlaşılmıştır. Araba, ta· 
mir edilmek üzere derhal Befiktaf 
deı>O'IUD& çekilmiştir. 

48 Saatlik 
Hafta 

Dün Başladı 

Yağmur, Anadolu yakaemda ve tfı 
Konya Vapurıı kUdarda daha fiddetli yağmış •elll

aıldı tramvay caddesine dllfen ikinal 
Hataadıı.n Gfl...t 'wiısn • .-1a-..•· 1ıe1eton'!id 

ilk öataf'aeıennı .yapaıı ~ ~ Jlr~~~{i;n~ 
yollarını Konya vapuru, dün sabah tir. 
9.30 da }imannnıg döıımtlftUr. Bu 
sabah onda, ikinci Hatay poatasmı 
Çanakkale vapuru şapacakbr. 

Bir motör bitin ~ 
, .... attı 

--o--- Konya vapuru, geçen hafta pazar-
Sana)'i müeueselerinde ve her tür tesi günü saat sekizde Iakenderuna 

Zincirlikuyu Yolunda 

irOtomobilAqaca 
arptı, Parçalaİldı Eana.f Cemiyetlerinin 938 1e11eai varmış ve orada altı saat kalarak 14 

biltçeleri derhal hazırlanarak tudik iti i!'ıl. ~erlerinde 48 saatlik haftanill te hareket etmiftir. Limanda biriken 
1 için Ticaret Odasına gönderilecektir. tatbıkine dün aabahtan itibaren baş- bllytlk bir kalabalık, . geımi uu.ktan 

Esnaf Cemiyetlerinin 938 llelleBf lanmJttır. Dk tatbik günil olduğu için görtınUr görünmez tezahürata bqla
maaraf blltçesi, birletik büro ~ bir çok if verenler iş dairesine mü· mışlar ve derhal yüzlerce sandal ge
nin bugilnkil umumi topanltıamda racaat ederek vaziyet hakkında iza· minin etrafını almıttır. Altı saat için 

SiJ1vrl açıkU-lmd& flrtmaya tum • 
lan 17 tonluk Vatan motöıil de Uzl\Dl 
küfelerinden ibaret olaa bilttln iflins 
leaini derrize dökmek mecburiyatfnde! 
talm'f ve ancak bu suretle b&mıGtl ~ n 

KaaJan sonra otomobilin hıırduhaf manzarası 

l&bah .ziııcirlikuyuda bir oto- War, evveli. etfal hutanesine kaldı· 
. nlmılJlar, pansumanları yapıldıktan. 

bzaaı olmupur. Tafsillt şu • sonra Beyoğlu dlkilt hutaneaine nak 

Hakkının ldarelrlnde 2611 nu 
halull otomobil içinde 3 kişi 

halde Büyttkdereden ge -

ledilmişlerdir. 
Zabıta, ka.za hakkında tahkikata 

başlamıştır. 

Zincirlikuyu yolunda önüne an Hat Boyunda istimlak 

görlfillecektir. hat almıılardır Bu arada inhisarlar de gew binlerce Hataylı tarafından 
Cemiyetlerin mtltterek olarak kur . · . . . gezilmiştir. 

duldan dispansere bir röntgen maki· idareS1 milfettişleti de 11 dairesıne Bu arada, çok uzak köylerden bir-
neai almmam kararlafnuttır. Her ee- gelerek i.mir Bay Halftkla görüşmüş çok kimselerin yaya olarak limana 
miyet bu işe sarfedilmek ttzere yUz ler ve 48 la&tlik haftanın inhisarlar geldikleri ve gemiyi ziyaret ettikleri 
lira verecektir. Şimdiye katar atlı yüz idaresinde ne tekilde tatbik edilece- · görWmütWr. 
lira toplanmıştır. fi hakkında malftmat almışlardır. Konya vapuru, bu eferinde gidif 

Bu arada bazı işçiler de çalıştıkları ve geliş dahil olmak bere dört yol-
~] --.. •e · . iş cu ta!'ılDIUttır. Bunların l>irl Merıtin • e·IRKAÇ SATIRLA mü.es~ rın, kendilerin.e verilen . • den tskenderuna gitmif, uçü cıe ı. 

lenn şekil ve mUddetlerıne dair 11 - kendenından Mersine gelmletlr. 
"""""' ~~ klyetlerde bulunmu,lardır. Şiki.yet-

tan kurtUla.bıllmiştir. 
DUn sabahki yağmurlar, tsıanbüf -

Ankara telefon muhaberatmı da in• 
kıtaa utratmıfbr. Telefon idarelli, 

derhal bozule.n kJamm tamirine girif 
miftir. 

Fakat, hat, dttn akl&m eaat .24 c16 
kadar açdamamlfbr. • 

Adana • lıtanbul 

Telefoau Ap,ldl B elediye Kandillı anlıle Hıaar arum- ler iş dairesince tespit edilmiş ve icap OtomoLIHer Ana Cadd .. 
daki yolu katr ı IOleJ'e çevir- •-bbn_,_ ~ı--tır U T-·-'"-• 

meye batlam11tır. eden -- ~ J'8.P&U&U9 • lercle Miıterl Al•mıyacak Adana - .l.D..-...uu& telefon 
• Bazı m~Beleler de, kanunun 87 Belediye, resmi dairelere Ut oto _ bugünden itibaren il1emeie aeıı•P4 

nci maddesmde yazılı acele işler do- mobillerle hususi ve taksi otomobil· tır. Adanayı, Kayaer!, Eekipbllt M 
layısile 48 saatten fazla çalışmak lerinin ana caddelerde durmalannı, kara ve Jstanbula ballı1an ba ~ 
mecburiyetinde olduklarını bildirmiş mütteri alma1armı ve bir yere bırak tm btıyilk iktJ8&dl ehemmiyeti 
lerdir. 1t btlroau müfettişleri bu gı"bi tıklan mtışterilerlni beklemelerini dır. Ancak, pdilik gttntın mlaifle 

Y llksek tedrisat umum müdürü B. 
Cevat, Ankaraya citmiıtir. tık 

tedrisat umum müdürü İsmail Halııkı da 
dlln tebrimize gelerek Trak7&1& Iİtmit-
Lr. 

• 
Kara köydeki eski üstü kapalı tram

vay durak yerinin dünden itibaren 

kaldırılmaıma baıtandmqtır • 

yerlerde tetkikler yapacaklar ve mü- yasak ebrıittir. saatlerinde görflşmek kabil olabile • 
racaatıarm haklı olup olmadığım tes Otomobiller müşteri almak için yal cektir. 
pit edeceklerdir. Bu gibi hallerde, iş· nız muayyen durak yerlerinde ve bir Yeni yapılacak telefon hatlan için 
çiye kanunen ytlzde 25 ten 50 ye ka- yere bıraktıklan Iİıtışterilerini an. - de yakında faaliyete geçileceJE4r. 

yolcu çıkmıttır. Edilecek Teneke Mahalleler 
, bun1an çiğnememek lçln Nafıa Vekaleti, hat boyundaki çir • 

B u aene itfaiye mektebini bitiren
lere 15 birincitetrin cuma gi1nii 

d" plomaları datrtdacalrtır • 

dar fazla mesai Ucreti verilmesi li.· cak yan sokaklarda beklişebilecek· haMa ticari ehemmiyeti dolayısile Er' 
zım gelmektedir. Müfettişler, bu nok- lerdir. Mütteri indimnek tızere ana zurum ve Trabzonun Ankara ft~ 
ta etrafında da tetkikler yapacaklar caddelerde durmalarına izin veril- tanbula bağlanması için tetkikle 
dır. mektedir. başlaımılfbr. fren yapmlf ve direksiyon kin manzaralı teneke mahallelerin 

~ lr.mnmftJr. Fakat, a- ka1dın1masmı ve burala gmel bir fi
-.-. atamadıiı için bir ağaca danlık kurulmuını kararı-.tmfığı i

JU1ÜUIDUf ve hendeğe çin Belecliyece 18Çilen bir heyet, A
hırbpıdaıı Kumkapıya kadar UADM 

MLieell olarak arabada bu- l&ha Uzerhıde dün tetkiklere bqla
MTINııın surnacı Ahmet ağır, fO" lllJlbr. ı.timl&k edilecek Jmnmlar hak 

De cUğe yolcu Hfilleyin ele landa bir proje ha&ırfanarak N&fıa 
lllNtte )'U'llanmiflUdı. Yara Veklletine gönderilecektir. 

• 
Denisyollan idaresi baftanm 7edl 

güntinde de npdan Madann ... 
ferlerini tqriniuniden itibaren dörde in
direcektir. 

• 
Deniz Ticaret Müdürliiill ile Limln 

!iletme id&rni arumda 7&Pllma-Y ••I Çocult Ansiklopedisi 
t"4ftftl C'lt Cü 1 1 t!~.J Kup

1
onu Kupoznu 272 

kupona mukabil bir 
(300) kurqtur. 

10 kupona mukabil bir 
cilz 7112 kuru,tur. 

aına batlamlan park Cümhuriyet bayramı-

1 
na Yetiatlrilemi7ecektir. 

1 A V111turya M:r Banhıı müdürü 
Doktor Victor Kienböck bagthı 

uat 11,10 da Onivenite konferam ulo-
muıda cBeynelmUel Tedint Si7uetb 
mevzulu blr koaferaaa verecektir. 

"Ulus.. Yeni Şekilde 

Çtlunıya HcmrlanlJOr 
''ULUS,, ref'ıkimiz, 29 Teşriniev -

velden itibaren yeni getirttiği maki- Yartta 8adnkO Han 

nede basdarak yeni bir tekilde çık- Y8filk6y meteoroloji ~un • ı 
mıya bqlıyacaktır. Hergtın 12 sayfa dan a1mmı maldmata a6fe, = 
olarak 1nt11ara hazırlanan refikimiz, yurdumusun doğu ve cenup 
aynca lıaftada bir defa da memleket mmtakalarmda havanın lmmen açık 
meeeleleri üzerinde illveler verecek- ve rllzg&rJarm tarkl iatik8-etten 
tir kuvvetti esmesi, diler yerlerde kapa-

; ,, . . lı ve aerpintlli geçmeal ve rtlzgArla-
'ULUS , ilk sayılarında güzide e- l"m ,. nubi istikametten kuvvetli ea-

dip Yakup Kadrinin ve Falih Rıfltı meal muhtemeldir. Karadenlzde futı 
Atayın iki güzel romanını tefrikaya na ihtimali vardır. 

10 uncu ay Gün: 31 Bmr: ~\lf1 
Şaban 5 ~mı~ ~ 
Arabi 1358 Rumi ~:i 
Gtlııee: 6,07 - Öğle: 1!,öa 
İkindi: 15,10 - Aktam- 1'1,~ 
Yatsı: 19,07 - tmaak 4;»1 

bqlıyacak, her gt1n muntazam 911 - OUNlltJ HA VA metre '153,3 milimetre, hararet 
rette her çeşit· okuyucuyu ali.kadar Dün hava kapall ve hafif serpin- çok 21,6, en az 13 santigrat , .Jıı.rtıı• 
ed~k aayfalar neoredecektir. tili geçmit. rüzgar ceooptan saatte kavdedilmistir. 
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Naz iliği Meşgul Eden Meseleler 

l-iitlerin Yerine 
Kim Gecebilir? 

Şimaif Çindeki Büyük Mücadele Devam Edigor 

Huto Nehrindeki Savaşta 
Binlerce Çin Askeri Ölmüş! 

Ahşacağız! 
Yanlı~ mı söylil~ orlar, beın 

lış anhyoruın? Bazı gazetele 
balariyle de yük tasımanm 
ğmdan bahsediyorla.r. Doğn 
günlerde çivili çivl iz bir si 
diye yasağı ka.11-ısmda lmldığ 
bunlan ta nif edip akı1d~. • 'i 
güçleşti. &dan ötürii bu el i 
ile yük taşmıanm da yasak 
madığını i~i bilmiyorum. Am 
selim yoluyla düşiiniince bı 

yanlı}hk olduğuna hükmediy4 
ğer lıu da :rasak edilse idi, · 
nin hamallara araba mocleli 
ması mevzuu bahsolur mu.} c 

' 
L'okior Goebbels, Almanyanın Müstemleke 
~s emiye Hakkı Olduğunu isbata Çallştı 
Londra, 11 (TAN) - Daily Herald'in verdiği bir harebe \öre, 

t:cm günlerde Berlinde Alman efkarı umumiyesini şiddetle meş
gul eden bir mesele mevcut olduğu bildirilmektedir. Bu mesele: 
Almanyanın Führeri ve her feyi olduğu söylenen Hitlerin ansızın 
gaybubeti takdirinde yerine kimin geçeceğidir. Nazi rejiminin 
sivrilmiş başları arasında Hitlere halellik edecek tek bir kimse 
bulunamamaktadır. Onun için bir yandan Führerlik işinin bir 
heyete verilmesi, diğer taraf tan da böyle bir heyetin yeni F ühreri 
seçmesi dü~ünülmektedir. 

Bu helet, tahminlere göre her mesı-
Jeği temsil eden korporasyonlar mec- H t 
Usinden se!;ilecek ve ayan meclisi Hit- a ay Seçiminde 

Bulunacak Heyet 
lerin herhan~ bir sebepten dola~H 
gnybubt>ti takdirinde de\·let naibi ~l
fati~1e yemi Führeri sl";(,:ecektir. 

Diğer taraftan Berlinden ahnan 
haberler, son bir iki ay içinde, Al
manya.da müstemleke istemiye ve te
minine matuf propaganda hareketi
nin gittikçe arttığını, gizli ve a.çık te
şekkiillerin ~adec.e bundan bahseder 
oldoklanm hatta başta National Zei
tun~ ol.."llak üzere bir kısım matbua. 
tm sa.dece bu meseleye tahsis edilmiş 
yazılarla intişar ettiğini göstermek
tedir. 

Doktor Goebbels bugün bu yolda 
hararetli bir nutuk söyliyerek Alman 
yanın müstemleke istemekte yerden 
göğe kadar haklı olduğunu gayet be
liğ cümlelerle ispata çalışmıştır. Sa
bık Alman müstemlekelerinde mukim 
Almanlara yardım ile uğreşan Mek-

Cenevre, 11 (A.A) - Halayda in
tihabata nezaret edecek olan Milletler 
Cemiyeti komisyonu toplanmış ve re
isliğe Ingiliz delegesi Reid'i seçmiştir. 
Komisyon bu hafta sonunda Ankara 
yolu ile Hataya gidecek ve dönüşte in 
tihabat hususunda bir plan hazırlıya 
caktır. Bu plan Milletler Cemiyeti kon 
seyinin tasvibine arzolunacaktır. Kon 
sey intihabata nezaret edecek olan 
memurları tayin edecek ve 1938 Hkba 
harında yapılacak olan intihabatın da 
kati tarihini tesbit eyliyecektir. 

• 
Yeni Hatay 

işlerini 

Delegesi 

Düzeltiyor 
len burg Dükası bugün Berlinde nü- Ankara, 11 (Tan muhabirinen) 
m.ayişlerle karşılanmıştrr. Alman malumata göre, Hatayın ye-

F ranaa ne diyor? ni delegesi Roger Garrau'nun icraatı 
Paris, 11 (TAN) - Bugün Fransız gün geçtikçe halkı memnun eder bir 

müstemleke mümessillerini toP.lıvan mahivet almaktadır. Bilhassa tahril 
uır J\uıuıt"ı <ı.U."•"' ... ~ ......... u ıı~ uı!ngı ıere -çıe Kantı tıadıselere seoeoıyet ve-
surctle m_üsteı:ı~ekelerinden hi~ birini ren Antakya kaymakamı ile jnndar
feda etınıyecegıne dair bir karar ve- ına kuman.danının bila müddet me
rilmiştir. ıuniyetle ıişlerinden uzaklaştml-

Almanyada On Papaz 
idama Mahkum 

b ~ndra, 11 (TAN) - Almanyada 
uUngUdn °~ papazın vatani hiyanet cür-

m cın ıdam b. h . a , ır kac;mın da 8 er ay 
h apbeıse mahkum edildikleri Be .. linden 

a r verilmektedir. • 

Ankara Kız 

Mekteplerinde · Askeri 

Dersler Başladı 
:;;kara, 11 (TA..'\T) - Ankara kız 

~e teplerinde askeri tedrisata baış -
anm1?tır. Kız Hsesinin askeri ders 
mruaııırnı · ~ · 
t . ıgıne Kunnay binbaşı Cemal 

maları büyük bir memnuniyet tevlit 
etmiştir. 

Türk halkına rahat yüzü göstermi
yen diğer memur ve mütegallibenin 
ikişer üçer a.yni suretle Antakyadan 
uzaklaştırılmaları, intihabatın nisbi 
bir sükun içinde geçeceği ve hakka
niyetin mümkün mertebe sıyanet al
tında bulundurulacağı ümidini kuv
vetlendirmektedir· 

Roosevelt 

Oğlu ile 

Duçenin 

Konuştu 
Waşington, 11 (A.A) - Salahiyet 

tar mahfiller, Duçe'nin oğlu Vittorio 
Mussolini'nin bugün öğleden sonra 
Roosevelt'i ziyaret edeceğini bildir
mektedirler. Bu ziyaret yarı resmi 
mahiyettedir. 

)Japon Ordusu Şimalde İlerliyormuş, Şanghayda 

ı: da Ancak Metre Metre Yot Alıyor 
NeıJyork, 11 (TAN) - Uzak Şark harbine dair gelen en aon 

haberlere göre, Şimali Çinde büyük bir muharebe devam etmek
tedir. Japonlar ayın onuncu günü Şih- Kiang • Vang şehrini 
zaptetmişlerdir. . 

Paoting'in 114 kilometre cenubugarbisinde bulunan bu şehırde, 
Çinliler ikinci müdafaa hattını vücude getirmi~ bulunuyorlardt. 

JııponJar bu sehri zaptettikten son- ı 

ra. uerıemi~~ devam ettlk.ı~rin~ ~ynca Fransa da 
Buto nelınnın Ct>.nup sahılme ıki ta.-
bur a.ı;ke.r t;ıkarmıya muvaffak olduk 
tarını, ,·e daha ba.-:ka noktalardan 
neJırJ geçtiklerini l1aher wrmektedir
ler. JaPonlar, bunclan başka müstah
kem bir ~ehir olaın Çengting'deki son 
çın müfrezelerini esir ettiklerini söy
lüyorlar •• Japon kaynaklarına J?;öre 
ÇinliJer burada muharebeye 30,000 
kiı;i ile iı;tirak etmh.ler, bu kuv\'et 
binlerce mıtktul \·erdikten sonra lluto 
nehrine doğru ricıat etmistir. 
Bo~ün ,Japon tayyareleri Kantona 

ksr~ı ) etıi bir taarruzda bulunmuşlar 

dır. 

Sosyalistler 
Kazandı 

Paris, 11 (TAN> - Paris ve Seine 
eyaletleri müstesna olmak üzere bü
tün Fransada umumi müşavir ve e
yalet müşaviri seçimi dünden itiba
ren, hiç bir karışıklık çıkmadan baş
lamıştır. 

-ı Çinde birlik 

B• B 1 şantung ve Kuvangsi ülkelerinin 
ır u gar \Çin hükumetine sadık olu~ ?lmad~~-

Evladını Japon gülle/erinden 
kurtaran bir baba 

Şimdiye kadar siman neticelere 
göre en çok sosyalistlere, ikinci de
recede olarak ta cünıhuriyetçilere 

rey verilmiştir. En a:z rey alanların 
başında radikal sosyalistler gelmek
tedir. 

Vapur s ldu }arından §Üphe edilmekte ldl . . Bugun u oyu bu iki ülkenin de Çin hükumetile bera 
Sofya~ 11 (TAN) -: Geçenlerde ber olduklan tahakkuk etmiştir. 

Bu netice, umumi vaziyette bir de
ğişiklik olmadığım,. siyasi vaziyette 
istikrar bulunduğunu göstermekte -
dir. 

Windsor · Dükü 

Berline Gitti 

Port Saıt'ten Bulgaristana dönmekte Japon Bahriye Nezareti 14 Ağus
olan Bu~gar "Burgaz,, vapuru Çanak tostan 10 llkteşrine kadar Japon tay
kale Bogazına geldiği zaman kaptanı relerinin Merkezi Çinde 324: Çin 
olan Filef, vapurun kasasından 5.500 i':yyaresini, 18 harp .ve ticaret gemi-
1ta1yan liretinin çalındığının farkına sini, 18 tayyare mey ... anmı, 10 harp 
varmıştır. malzemesi fabrikasını kamilen tahrip Berlin, 11 (TAN) - Windsor Dil-

Vapuru soyanların, Port Sait ha· ettiklerini bildiriyor. Bu müddet zar- kü ve Düşesi bugün Berline gelerek 
mallarından oldukları sanılmaktadır. fmda Japonların 39 tayyaresi tahrip kalabalık bir halk kütlesi v hüktı -

Bulgar zabıtası Burgaz vapuru. olunmuştur. met namına da resmen Herr Ley ta· 
Burgaz iskelesine vardıgı~ zaman bil· ~··ng .. aytl.. vugmurlar k ı ı d rna 'Y- " - ,, rafından arşı anmış ar ır . ......... ... -.~~ ~,. .. ---1-~- ... ı. • ~ur şanghayda ı:::iddetli yag-murlar mü-

t , Wfodsor Dükile zevcesi şehrin mer 
yapmış ır. h1"m hareketlere ma· nı· olmaktadır. Bu kezindeki otellerden birine inmişler-

M us sol İn İ Bir Nutuk nunla beraber Japonlar, Vusung neh- dir. Bu otelde Almanyanın Londra 
ri ile Kianguan arasındaki altı kilo- sefiri Von Ribbentrop ta oturmakta-

Daha Söyledi metrelik cep~de beş yüz metre iler- dır. 
n ledikıerini haber veriyorlar. Japon Vezuv Yanardanı 

Roma, ll (A.A.) - Korporasyo • tayyareleri Şanghayda birkaç bom- ~ 
lar merkez komitesi bugün M!Ussoli · 

bardıman yapmışlardır. 1 d•f 8 1 d 
ninin reisliği altında toplanmıştır. Fakat Japonlar dün yapılması bPk- n 1 aa Gj a 1 

Mıussolini söylediği nutukta, İtaly_a 
nm harice muhtaç olmaksızın kendı- }enen taarruzu, yağmur yüzünden te-
ni idare edebilmesi planının hazırlı~ hir etmişlerdir. Çinliler de günü va-

b ıiyetlerini takviye etmek ve imdat al
safhasına bitmiş nazariyle bakıla .. 1• 

Napoli, 11 (A.A.) - Vczu faaliye
te geçmiştir. Civarı için bir tehlike 
mevcut olmadığı zannedilmektedir. 

t r maltla geçirmiş bulunuyorlar. 
leceğini söylemiş ve milletin her u - tesinin 10 Sonteşrinde Brüksc'OA top 
lü ithalattan vazgeçmiye hazırlanma· Japonlar zehirli gaz lanmıya davet olunması beklemyor. 

Hem bizim gibi c;a~ıdar 

ıl'..akliyat servi i olıru~ an 
halk ~arşıdan aldl~'lnı e\'İ: 

götiirecek? Farzedelim ki; b 
lideniz Asmaaltından bir ter 
tinyağr aldı. Ne yapacak'? Kı 
götiirecek? l' oksa bir kam~ o 
taeak? :}üphesiz ne o, ne öt 
hamal çağıracak; arabasına 
recek, gö.nderecek, n.n1ma gi 
cek, kolay ~idecek; teneke ı 

lann sarsıntısrndan belki ha 
delinecek. Lakin hiç değilse 
rine varacak. Beııı JUfı çıımıı 
raz sonra ger~e.Jdeştiğini ço 
Aüın ic;in şimdiden dikkati 
ye ~.alı ıyonım . Arnbalr ve; 
(küle değil) hamallar <la 
isler c;ok aksar. 

Bu böyle oladursun, şirrı 

seyyar sntrcı1arm kalkması 
,·ar. 

Sırtta yiik ta§ınmayınca, 
fe de taşınmaz. ı.aktn, M'.al 

tabla omuzda yoğurt srnğı 
mı? E!iıkiden evlere omuzda 
yan sakalar, imdi ne yaı 

Sade adam değil, eşek sırtım 
taşımak yasak olduğu içiın 
suyu taı::1yan birçok e~ ekleı 
çekildiler. 
Şimdi bir küfe yapmcak 

alınız; yeni görünmiye baş 
tekerlekli arabalardan bir 
«mz! Beyazıttan basla~ıp 

kadar ininiz. Ondan soıııra r 
dağı tutup şirasmı içiniz. 

l\le'\·siın yaklaştr. Eskid 
h a.partrma.nm üst katmd 
yetmişlik ihti~ann ayağına 

kıp 250 gra.m yoğurt veren 
~imdi malmı ne ile taşı) aCJ 
yerlerinde sattlğım farzedı 
ya kadar ne ile götürecek 
ya! Yoğurt ve karpuz treni 
ledilmez. Sahntulan ikisi d 
kayıkla. gelir. Tren snllantu 
namıya.n matah kaldınmlaı 

me \·e su:ramalanna tnlıanı 
bilir mi? J)emek ki bir kısı 
\'e mey\'a nrabal·a dayana 

Haydi yoğurtu pazarda ı 

Iinı. Herkes elinde tabağı ıo; 

kak gezip pazardan yoğurt 
ister alsın, ister alma m! J sını bildirmiştir. kullanıyor Büyük Okyanus devletlerinin de Briık 

Peşte lşgüderimiz Londradaki Çin sefiri, Japonların selde toplanmıya karar vermP.leri ku1
• 

zehirli gaz kullanmaları yüzünden vetle muhtemeldir. 
Süt~üler, omuzda satını~ 4 

nasıl evlere gidil orlarsa ~·oj 
da bir ~.are bulmaml\lı mı? Amta Çelenk Koydu Şanghayda 24 Çin neferinin öldüğünli ı Japonyaya karşı iktısadi boykotaj 

_ Naip. bildirmiştir. lüzumu, bugün Ingiltere amele lider-
Budapeşte, 11 (A.A.} Japonyada ikamet eden 150 bin !erinden Mister Morrison tarafından 

Amiral ' liorthy hükumet aza - Çinliden 75,000 i Çine avdet etmiştir. müdafaa olunmuş ve bu zat bu saye-
ları ve elçiler hazır oldugw u halde de· k · h b" dan durdurmak im Japonyaya boy otaı de ar ı yapma · 
niz kahramanları anıtını açmıştır. b ı · ·· le 

Tü k
. .. da anıta Uzak Şark meselesini takibe me- kanlarının kuvvet u acagmı soy -

r ıye maslahatguzan · t" mur Milletler Cemiyeti istişari komi- mış ır. 
bir çelenk koymuştur. 

Bütün bunlar bir tarafh 
~ıda maddeleri üzerine diğe 
memleketin gıda maddele 
ve sa.na~ Ü iizerine tesiri ol: 
lardır. }'akat bir~ok emsal 
ğu gibi buna da ah~ılae.ak ' 

ayı~ edilmiştir. İkinci sınıftan füba
renk ~larımız haftada bir saat nazari 
as erhk ders· .. 
da tatb" . ı gormektedirer. Yakın-

k tkı derslere de başlanacak ve 
sı sık tatbikat yaptırılacaktır. 

Genç kızlar ruJkerlik derslerini bü
yük bir alaka ile takip etmektedirler. 

lngiltere ve Fransa Ne Yapacaklar? 
uyulacaktır. Yalnız t~meı 

ki; bu yadırgama clevre.<i.ii k 
de ah~nbk ~buk başlasn 

B. f 

Gaz, Benzin Mul 

leleri Değiştiril iki Tic;ret Anlaşması
nın Müddetleri Bitti 
Ankara 11 <A Al Tü' k" I • · - r ıye- s-veç ve> Tü k" 

1 
r ıye - ispanya ticaret an. 

aş'!'al~r~ feshedilmiştir. 
her ıh anlaşma bir K. . 

938 ta "h; d .. • anunu~anı 
' rı n en ıtıbaren meriyet mev 

k nelen çıkacaktır. 

-o-
r· ·--es lzmir Haberleri 

l:zmir, 11 (1 AN): 
Sumer Bank Müdürii Nurullah 

Sumerle, idare mecliRi reisi Saf 
bugiin lstanbula hareket ettiler. a 

-. l\fıı.hkeme kaipleriııden Fahri 
ıs•ıiistimal suçundan tevkif edildi. 

Bugün lzmire hol yağmur, mül 
hal~ata ve civara da dolu ya~dı. 

Sahalı erkt>..ndeaı balıkhane ö
niiınde deniule bir kadın """ .. "; ı-. 

A <lemi Müdahale Komitesi Re
iRi Lord Plymouth ild gün 

evvel söylediği bir rıut.ıkfa hc-rse~·
den fazla üç noktayı tebariiz ettir
mi~ti. 

J - Jspan~·a meselesi um ınıi s.uı. 
hiin karyısınıı. di~ilen e.n bü~·ük en
geldir. 

2 - Ingiltere ademi müdahale 
i!;;I?de inkisarı ha~·ale u~ramı~ \:e 

bu yüzden \'aziyet ciddile~miştir. 

3 - lngiltere, ltal~'a. ile Halıe~ 
harbinden enelki i~·i mi.i.na"iebet. 
1eri teı;is etmek lehindedir. Bunun 
ic:in hel'lje;rdoo önce karı;ılıklı em. 
niyet gerektir. Bu emniyeUn ger. 
çekleşme.'>Lne kan;;r gelen en mü
him amil, ispanya vaziyetidir, 

Lord Plymouth bu sözleri, is
panyadaki yabancı göniillüleri bu 
memlek.-tten ~ıkarmak için lngil
tere ile Fransa tarafından ltalya. 
ya gönderilen notaya, ltalyan ce-
•·" " ·--·- ,. ,nı•İlrn.oc.İnılo.n 4i.nl'tn on. ... ı .... 

_.-. .... ••······· ...... ....... ····················----··········· . 1 YAZAN: öMER RIZA DOGRUL f 
.................................................................. 

belki de vahimleştirdi, çiinkÜ ,·a.- rı ilk iki mühim tedbirin birincisi, 
ziveti.. 1 h · · kar.o.ılıklı eınni- Fransa - ispanya hududunu a{,'a-

·' u ıs.a ı ıçm ~ k 1 . ük" ~ 
. ti • • oldu~ hal- ra spa.n~ a Cüınhuriyetı h ume-
~ e n saglanması bızım tine ·ı· ı .. 1 · t ta'''L·are · ·et.,iz- sı a ı, mu umma ve .• .• 
de enmiyet ~·erine tam eronı~ nsa gcindennek; ikincisi: ispanya Ciim-
lik yolu ~ıldı. lngiltere ile Fra .. huriyetine tabi olan topraklara si-
ademi müdahale komiteswdeP ~~ lah ihracı ) asağrını kaldırmak. 

·d· k · k "t nin bir -!'i F · · b k"lde mı ı esmı~>, bu ·omı e ransa ıle lngiltere u ~e ı 
• . bulan- . 

ba~aramıyacagına ınaonıı: '"rün- hareket ettikleri takdırde lta1yanrn 
<hıkları halde Italya h•lerı s~ı . boş duracag·mı sanmak yanlıı; o-

·tenın yı-
cemede bırakarak hu konu ' hır. o da, hi" ~üphe yok ki, 3.ı;;i Js. 
ne ayni islerle me~gul olnJ1lSlll&. ,.. 

• ' den birtakım ltalyan kuvvet!eri-
taraftar bulmıuyor. 

• talya hükümeti bu \:S.Zi~·~ti 
1 ld 

w •• J,,r.,....;ıtere ıle a ıgma gore =-h .. 

Fransa. ne yapabilirler? . 
. . .. k~ t ,·eni teklıf-Acaba ıkı hu ume . ·ı . 

·ı ,·akı mı 
ler, yeni miiracaat1er -~ e . ciddi 

•• _ •-- - cul'!tfJI. 

se\•kedecektir. Fakat ltalyan kU\'· 

vetleri, perde albnda buralara se\'• 
kedilegelmekte oldnğundan, yeni. 
den bir talnm ltalyan km"\·etleri

nin sevki vaziyeti belki de esash 
bir surette deği~tinni~·ecektir. 

G 
iinün en mühim meselesi bu

dur. Bu ka.rarlann verilme
si her bakımdan mühim bir vaziyet 
YÜC'mle getireceği iç!ın iki tarafın 
bu sırada ~·eni \·azi) eti biitün ih-
timaUeriyle düşündiikleri ~üphe 

götürmez. 
~~akat bu yolda karar ,·erilmez-

se ln~iltere ile ·Fransa pek yakında 
en hayati rmt\'asala hatlarmın en 
büyük tehlikeler karşısında kaldı

ğım, bu tehlikelerden korunmak 
için pek büyük fedakarlıklara kat
lanmak iztırarında bulunduklarını 
~öreceklerdir. Bu !Üzden lngUtere 
ile Fransa.wn, bu tehlikelerden sa
kmmak i~in simdiden \'aziyet al
ma.lan bekleniyor. Yoksa Lord Pl~·
mouth'un anlathğl ciddiyet ve va
hamet artacak, emniyetsizlik en 
tehJikeli mahiyeti a1a<'ak, daha 
kısası Ingiltere ile Fran!iıa Akde
nizde lta1yan hakimiyetine boyun 

Ankara, 11 (TAN) - ! 
ka.leti gaz ve benzin fiyat: 
kanunla in irilmesinden dı 
cut mukavele hükumlerini 
li lazımgeldiği hakkındaki 
zarını diğer vekaletlere bi 
Maliye Vekaleti bu mütale 
dirilişin piyasa temevvüçle 
sıl olmayıp bir kanunla n 
lmdığını söyledikten sonra 
mektedir. 

"Akitten sonra, evvelce 
miyen bir sebeple fiyatı dt 
ga:z ve benzinin mukavele! 
edilen fiyatlarla alınması 
daireye bir mecburiyetin t: 
J.."tl.niyete uygun düşmiyecE 
kabil mücbir sebepler mu1 
tadili zaruretini husule get 

Bu sebeple gaz ve benzi 
kavelenamelerin yeni ahva 



4 

Minarede Müezzini 
T aşlıyan Çocuklar 
1'1ahkôm Oldular 

Me~hut suçlara hakan Müddeiumumi muavini Hikmet Sonel, 
Clün bir müezzine hakaret davasını tetkik etmiştir. Şikayetçi, Sa
matya kilisesi karşısındaki camiin müezzini Adildir. İddiası 
fudur: 

Kaymakama 
Hakaret 
Davasında 

ı 
Müezzin Adil, evvelki gün yatsı e

zanını okumak iç.in minareye çıkmış 
ve ezana başlamıştır. Ezanın "Hay
din namaza, haydin namaza!,, cüm-

Dün Asliye üçüncü ceza mahke
mesinde Beyoğlu Kaymakamı Bay Da 

nişe hakaret ettiği iddia edilen Sait 
Paşa zade Vehbinin muhakemesine 

devam edilmiştir. 
Bay Vehbi jandarmayı otomobiline 

çarparak öldürdüğü için bir ay hapse 
mahkum olmuş ve hüküm katiyet kes 

bettiği için hapisaneye nakledilmiş

tir. Kendisini mahkemeye dün bir jan 

darma getirmiştir. Mahkeme son saf 

hasma geldiği için, suçlu, müdafaa

sını yapacağını söylemiş, duruşma 

başka bir güne talik edilmiştir. 

Kömür Kayığında 

işlenen Cinayet 
Dün ağır ceza mahkemesinde bir 

öldürme davasının muhakemesine 
başlandı. lbrahim Çetin adlı bir genç, 
Şilede kömür kayığında kayık tay
falarından Kemali öldürmüştür. 

Davacı yerinde • Kemalin karısı 
Latife vardı, şahitler dinlendi, yüz
leştirildiler. Muhakeme gelmiyen şa
hitlerin çağırılması için tehir edildi. 

-o--

Evvelki Gece 45 Şüpheli 
Kadın Yakalandı 

Emniyet direktörlüğü ahlak zabı
ı:ası memurları, evvelki gece Beyoğ
hında 45 şüpheli kadınla 14 "mu
habbet tellalı,, yakalamışlardır. 

Bir Komünistlik Davası 
Dün ağır ceza mahkemesinde bir 

komünistlik davasına devam edil
miştir. Muhakeme, gizli olarak ya
pılmıştır. Davanın suçluları Ali Fer
ruh, Laz Mehmet. Mustafa, Ali, Hi
risto, Reşat, Ahmet, Halil Irgat, Ha
sandır. Muhakeme şahitleriıi çağml
ması için talik edilmiştir. 

lelerine geldiği zaman aşağıdan taş 

yağmuruna ve "yuha!., tufanına uğ
ramıştır. Ezanı bitirdikten sonra a
şağıya inmiş, en büyüğü 16 ve en kü 
çüğü 12 yaşında olmak üzere Artin 
oğlu Mihran. Keork oğlu Nubar, De
de oğlu Matruş adlı üç çocuğun hala 
kendisine hakaret ettiklerini ve: ''Ki 
lise karşısında sana ezan okutma
yız.,, dediklerini duyımuş, kendilerini 
polise yakalatmıştır. 

Suçlular kendilerini müddeiumumi 
nin karşısında şöyle müdafaa etmiş
lerdir: 

- O sırada minarenin arkasında
ki karanlık sokağa birisi saptı. Biz 
onun için yuha diye bağırdık ve ona 
taş attık. Minareye ve müezzine de
ğil. 

Suçlular asliye dördüncü ceza mah 
kemesine verilmişlerdir. Mahkame. 
çocukların suçlarını sabit gördüğü 
için en büyüklerine 45, diğerlerine de 
otuz beşer lira ağır para cezası ver
miştir. 

B. Rasih Kaplan 

Bir Kaza Geçirdi 
Antalya Saylavı Bay Rasih Kaplan 

birkaç gün evvel bir kaza geçirmiştir. 
Hıfzı isminde bir çocuğun kullandığı 
velesbit saylava çarparak ayağından 
yaralamıştır. Rasih Kaplan, oturmak 
ta olduğu Meserret otelinde tedavi e
dilmektedir. Müddeiumumilik, tahki
kata başlamış, dün de tabibi adil En
ver Karan kendisini muayene etmiş
tir. Ayağı alçıda olduğu için bir ay 
sonra tekrar muayenesine lüzum gö
rülmüştür. 

Metresini Sivri Bir 
Demirle Yaralamış 

Taksimde Taşkışla arkasında otu
ran Gazhane amelesinden Sıvaslı Kıi 
mil geçimsizlik yüzünden çıkan kav
ga neticesinde metresi Sabriyeyi ucu 
sivri bir demir parçasile sol meme
sinden ve beş muhtelif yerinden ağır 
surette yaralamıştır. 

Ve sonra gülerek ilave etmişti: 
- ~ani ben de merak etmedim değil! 
Bir müddet nazlandıktan sonra Halit muvafakat et 
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Kavgada Bir 
Parmağını 

Kaybetmiş! 
Dün asliye üçüncü ceza mahkeme

sinde bir dövme ve yaralama davası
na bakılmıştır. Davacı eskiden gra
mofonculuk yapan Izidor Berman ad 
lı bir gençtir. Suçlu da Taksimde Ay
dede caddesinde Ariyel apartımanın
da 5 numarada oturan mağaza tez
gahtarı Hayim Moskoviçtir. Şikayet
çi davasını şöyle anlatmıştır: 

- Romanya tabiiyetinde bulunan 
suçlu, esldden benim kaymbiraderim 
di. Kızkardeşini iki sene evvel boşa
dım. Hiç bir alakam kalmadı. Hatta 
kardeşi şimdi Romanyada evlenmiş
tir bile.. Geçen sene yılbaşında Lon
dra birahanesine gittim. Saat 24 te 
dansa kalkımıştım. Bu da orada idi. 
Yanıma geldi. Bana çalacaktı. Kav
ga istemediğim i<;in· yerime döndüm. 
Saat üçte kapıdan çıkarken, yolumu 
kesti, bana boksla vurdu. Orta par
mağım kırıldı. Eğer elimle kafamı 
saklamasaydım ölecektim. Ben haya
tımı piyano çalmakla geçiriyorum. 
Halbuki parmağım sakat kaldığı için 
şimdi hayatımı kazanar:nıyorum. Hem 
tazminat isterim, hem de kendisine 
ceza verilmesini. 

Suçlu, her şeyi inkar etmiştir. Mu
hakeme şahitlerin çağırılması için baş 
ka güne bırakılmıştır. 

Filyosta 
Bir Tren 
Kazası 

Çankırı, (TAN) - Ayın sek!zinci 
günü geçesi, Ankara - Zonguldak de 
miryolunun Filyos istasyonunda feci 
bir tren kazası olmuş, dört vagon ve 
üç lokomotif parçalanmıştır. Tfsi -
lat şudur: 

Çatalağzından tam saat 18 de kal
kan marşandiz treni, 18,35 de Filyos 
istasyonuna gelmesi lazımken 17 da
kika evvel istasyon civarına varmış
trr. Trene daha bir hayli vakit olduğu 
nu bilen makasçı, bu ani geçiş karşı 
smda şaşırmış, buna rağmen yol aç
mak için bütün süratile maka.$a koş
mıustur. Fakat hiç birşey yapmağa 
mu~affak olamadan tren depo hattı
na girmiş, burada duran lokomotifle 
re ve vagonlara şiddetle çarpmıştır. 
Bu sadame neticesinde iki manevra 
lokomotili parçalamış, trenin lo
komotifi ve üç vagon da biribirine 
girmiştir. Şeftiren Ahmet bu ankaz 
arasında sıkışıp kalarak feci bir şe
kilde ölmüştür. Bir de yaralı vardır. 

·----------------------------------------------~ ~:a~1 ~a!"ıA:1a M EL EK Sinemasında 
Sinema mevsiminin ilk muhteşem filminin gösterilmesi şerefine 

Büyük ve Resmt Sinema Müsameresi 

La Dam O Kamelya 
Sevenlerin, sevilenlerin, aşkı tanıyanların filmi Baş Rollerde: 

GRETA GARBO • ROBERT TA YLOR 
LİONEL BARRYMORE H~ 

DIKKAT: Yarın geceki müsamere için loca katmamıştır. Bütün koltuk~-~-:= 
!ar numaralıdır. Halkımıza hoş bir vakit geçirtmek için bir çok sürpriz- t 
ler hazırlanmış FOL! CAZ ORKESTRASI TE1UN EDlLMIŞTlR. 
Yalnız yarın geceki resmi müsamere için SMOKING veya FRAK MEC
BURIDIR. 

•MELEK GiŞESi BUGÜN SABAHTAN iTİBAREN AÇIKTIR. Telefon: 40868 ~ 

Sinemacılığın takdim edebileceği ·-----
ve şimdiye kadar görmediğlniz fevkatade temaşayı 

Buzlar perisi S Q N J A HENİ E nin temsili 

DEVLET KUŞU 
Fransızca sözlü filminde, bu Perşembe akşamından itibaren 

SARAY SINEMASINDA 
görecek ve hayrettr kalacaksınız. 

.:.u ıcş,ııııc\veı yaışamoa a.Kşarru l:icı. .... t ~.ı ue 

MONIR NUETTİN !e~~=k Konseri 

-ı-ur k Sinemasında: Eğlence Haftası 
Çi FT E K u M R u LA R' 1 f!~1:!s~:d~~memek 
LILIAN HARVEY • HENRY GARAT 

Çünkü asri bir seviı;ıme, modern bir eviilik - müzik ve eğlence. 

Günün proE>raou - lstanbuJ 

OCLE NEŞRIYATI 

12,30 Plakla Türk mus:kisi 12,:'iO 

Havadis 13,05 Muhtelif plak ncşriya· 
tı 14 SON. 
AKŞAM NEŞRlYATI: 

18,30 Plakta dans musikisi 19,30 

A;monik solo: Şiiler tarafından 19,30 

Konferans: Beyoğlu Halkevi namına. 

(İnhisarlar hakkında) İhsan Arif 

G'ökpınar, 20 Mustafa ve arkada~la
rı tarafından Türk musikisi ve arka· 
daşları tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları 20,30 Ömer Rıza tara· 
fmdan arapça söylev 20,45 Vedia Rı-

[ 

SARAY KONSERi ~, 
MARTHA EGGERTH 

za ve arkadaşları tarafrndan Türk 
YENİ NEŞRİYAT musikisi ve halk şarkıları (saat ay~-

ilk Fransızca filmi .J 
TÜRK Sineması 

Ertuğrul Sadi Tek 

Bu gece 
(Suadiye) plajı 

Kışlık kısmında 

SEKlztNC! 

Istanbul Belediye Şehir Tiyatrosu 
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Dram kısmı 
c;:ı<ıı:ıt ?O ':ln ~-

KURU GüRÜLTÜ 
3 perde 16 tablo 

PHILIPS'in 

size 

temin ettiği 

tekAmOllt: 

Tekduöme 

Citt konlu oparlOr 

Kırmızı lambalar 

Berrak ses 

MOkemmel 

kellte 
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ALTIN YAPRAK_ Bafra Halke- n) 21,15 O~kestra 22'.15.~~:ıns ve bor 
vi tarafından neşredilen bu aylık kül sa haberlerı. ve ertesı gunun progra· 
tür dergisinin son 20 inci sayısı da mı 22,30 Plakla sololar, opera ve o-
çıkmıştır. peret parçaları 23 SON. 

• FRANSIZCA KONUŞUR MUSU-
NUZ? - Profesör Doktor V. Hayri 
Berken tarafından haftada bir çıka
rılan bu türkre - fransızca lisan ga
zetesinin 60 ıncı sayısı intişar etmiş
tir. 

• 
POLIKLINIK - Bu aylık Tıp mec 

muasınm 562 nci sayısı çıkmıştır. 

• Güzellik - Filozofi ve estetik gü. 
zellik hakkında M. Adalan tarafın

dan yazrlan bu eser Bursada kitap 
halinde çıkarılmıştır. 

ÖLÜM 
Hicaz demiryolu evrak müdürü 

merhum Bay lbrahimin kızı, avukat 
Bay İshak Tevfiğin yeğeni, Nihat 
Bartu, Nezih Tabar ve Avukat Aziz 
Tahsin Berkand'ın haremi Bayan 
Müveddet Berkand'ın kız kardeşi Ba
yan Nafia Ta bar genç yaşında Alla
hın rahmetine kavuşmuştur. Cenaze 
namazı bugün öğle vakti Bayezit ca
miinde kılınarak Edirnekapıdaki aıle 
makheresine defnedilecektir. 

Günün Pro!!tam Ozü 

SENFONILER 

21,30 Bükreş: Senfonik konser (Smcta
na, Chopin, Gotovat). 22 Varşova, Lem. ı 

berg: Senfonik konser .. 

HAFIF KONSERLER 

7,10 Bertin kısa dalgası: Sabah konse
ri (8,15: Devamı). 9,20 Faris kısa dalgası: 
Pllk. 9,45: Kezlt ıo.~o: Keza. 11,50: Keza 
t.~. tl .. n J~ Berlin kısa dalıı:ası: Hafji~ 
siki (14,15: lJOVaıJUJ.o.• ~,ıo· J:)U1tY:ı;j • .!!.ılı~ . 

lenceli orkestra konseri (14.30: Dev\jmı). 
14 15 Faris kısa dalgası: Marsilyadan 
k;nser nakli. 15 Paris kısa dalgası: Niı1. 
ten konser nakli. 19,03 Bükreş: Hafif plak 
musikisi. 19,25 Varşova: Plak musikisi. 
20,10 Laypzig: Karışık eğlenceli program 
20 35 Bükreş: Mandolin konseri. 21 Ko
lo~ya: Leo J]:ysold orkestrası. 21,10 Vi
ya.na, Graz: Küçük akşam konseri. 21,40 
Prag kısa dalgası: (Conte de fees) den 
bir süit. 22,30 Nis: C. G .. T. konseri. 
23 Stokholm: Haffi musiki. 23,05: Praıt 
kısa dalgaı.ııı: Askeri bando. 23,10 Bükre"l 
Plakla konser 23,40 Liypzig: Eğ.lenceli 
orkestra ve gitar musikisi. 23.50 Kolonya: 
Gece musikisi. 

OPERALAR, OPERETLER 

19.30 Peşte: Vagner'in (Tristan und 

İsolde) operasi. 20 Berlin kısa dalgası : 

Neşeli operalardan hafif havalar ... 

YA-Z.AN: NAHİD S'IRR/ 
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miş ve küçük hanımların en uzun boylusu bir meş
laha btfrünüp elbisesini kendisine ariyet verm:şti. bu, 
giil kurusu renginde bir elbise idi. Başma işleımeli bir 
tül başörtü bulmuşlar, konudan komşudan tedarik 
edilen iğreti saçlarla adeta bir peruka yapmışlardı. 
Ve gül kurusu rengindeki bu elbise ve başındaki iğ
reti saçlarla delikanlı o kadar kıza ve müstesna bir 
kıza benzemişti ki, içinde yıllardan beri gizlediği te
essürü anneleri Mediha artık açığa vurmuş, birden 
coşan bir muhabbet ve gururla oğlunu kucaklayıp 

öperken: 

ana idi ki kızının çirkinliğinden katiyen emin bulu- ve kıymetli denebilecek bir hediye getirdiği vaki ol-
nuyor, bunu açıkça ilan ediyordu! mamıştı. Hediye diye aldığı, ve Parisin yahut Berli-

bir genç kızın her gün tek başına oraya kadar gidip 
gelmesinin asla münasip olmıyacağma hükmetmiş
lerdi. Seniha biliyordu ki bu yolu gidip gelmede gör
dükleri yegane mahzur yol masrafıdır. Fakat beyhu
de olacağını düşünerek ve belki bunda da feda edil .. 
mekte acı bir zevk bularak ısrar etmemiş, tahsilde 

devam etmemeyi de kabul etmişti. Ve işte bütün ha
yatında babasından kalacak çok küçük bir aylıkla sil 
rünecek, yahut ta kardeşinin evinde bir sığıntı şek
linde kalacaktı. Ya Uciindi ihtimal, bir kocaya var
mak ihtimali? Buna Seniha hiç bel bağlıyamamış 'bu 

"- Ah benim güzel evladım! Ne olurdu, zavallı 
Senıha da sana benzeseydi!" diyivermişti. 

Ağabeyisnin etrafında o vakte kadar dudakların
da donuk bir tebessümle dolaşan Seniha birden acı 
acı gülmüş, ve rengi sapsarı, oradan kaçmıştı. Bütün 
ısrarlara rağmen tam üç saat kapalı kaldığı odasın
dan indiği vakit te, yine hep ortalıkta sessiz dolaşan 
ayni zayıf krzdı. Fakat, korkunç denecek kadar sa
rarmış rengiyle kıpkırmızı gözleri, odasında uzun ve 
çok şiddetli bir buhran geçirmiş olduğunu anlatyor
du. 

Annesile arasında o günün lafı bir daha hiç geç
miyecekti. Fakat artık bir daha da Seniha annesine 
sokulmadı. Ve annesi arada bir, nadiren, bayram ve 
kandil gibi sebeplerle kendisini öptükçe. her sefer 
Senihanm içine gelen düşünce şu oldu: "Muhakkak ki 
iğreniyor benden .. Beni iğrene iğrene öpüyor. Şu hal
de bu oyuna, bu yapana sevgiye ne lüzum var!" Bu
nunla beraber, Seniha o günden evvel güzel olduğuna 
dair zanlara hiç te düşmüş değildi. Fakat kendisinin 
drkinliğine annesinin bu derecede emin bulunması 
kıza dokunmuş, annesinin kendisini hiç sevmediğini, 
işte ancak o gün tamamen anlamıştı .. Kuzguna bile 
yavrusu anka görünür dendiği halde bu ne biçim bir 

Bababalan Cemal Paşa tekaüt edilince eve giren nin en büyük mağazalarında binbir çeşit arasından 
paranın mikdarı birdenbire azalmıştı. Ve Avrupada seçtiğini anlatıp büyük kutuların kat kat pamukla-
devlet hesabına maden mühendisliği tahsil ettikten rından ağır ağır soyup çıkardığı şeyleri, Beyoğlunun 
sonra da uzun bir staj devresi geçirmek üzere daha ortahalli mağazalarında bulmak pek mümkündü. Bu-
iki yıl orada kalan Halidin bu müddet zarfında aldı- nunla beraber, annesile babası her sefer bu hediyele-
ğı tahsisat nedense az sayılarak kendisine her ri adeta bir mucize görüyormuş gibi hayret ve hay-
ay para göndermek usulüne devam ediLmiş, bu ranlıkla seyrederler, sonra da: 
usule daha iki yıl riayet olunmuştu .. Bunun için de "- Seniha, bak ağabeyin seni ne kadar seviyor!" 
eldeki birkaç parça irat satılmış ve daha sonra köşk- "-Bak ne iyi bir ağabeyin var, Seniha!" diyerek 
te kıymetli ne varsa hepsi çarşı yolunu tutmuştu. kızın şükran ve minnet göstermesini 8.deta emreder-

Bu eşyanın büyük bir kısmı Senihaya çeyiz olabi- ıerdi. 

lecek, bir gün Senihanın hanımı olacağı evde işine zorla kendisini sevımelerini Seniha hatta babasm-
pek yarayabilecek şeylerdi. Satılmaları hakkında ilk dan ve hatta annesinden de istemek için kendinde 
önce bir tereddüt devresi geçiriliyor, Sonra da: hak görmezdi. Bunun için de kendisini sevmiyerek 

"- Aman çocuk yabancı memleketlerde sıkılma- ağabeyisini sevdiklerinden, ağabeyisini kendisine bin 
sın. İnşallah Avrupadan dönüp yüksek maaşlara ge- kere tercih ettiklerinden dolayı onlara kızmıyor, on 
çince bir tanecik kardeşine o daha alruarım alır!" lara karşı kine benzer bir his beslemiyordu. Fakat 
deniyordu. hiç değilse tahsiline ehemmiyet vererek tstanbulda-

Seniha ağabeyisinden kendisine karşı en küçük fe ki kız idadisine veya kız muallim mektebine gönder-
dakarlığm bile istenmiyeceğini, fedakarlıkların yal- selerdi! Bu mekteplerin birinden bir şahadetnamesi 
nız ve ancak kendisinden istendiğini bilmiyor değildi. bulunsa, hiç değilse babası gözlerini yumduğu vakit 
Lakin hiç bir defa itiraz etmemiş, ses çıkarmamış, hoca olarak hayatını kazanırdı. Fakat bunu da yap-
"bu da benim hakkımdır. Ben si7..in evladınız değil mamışlar, muallim mektebindeki kızlar şuradan bu-
miyim? Benim boğazıımı doyurmakla bana karşı her radan gelme fıkara evladı olduğu için bir Ferik Ce-
borcunuzu yapmış mı oluyorsunuz?" dememişti. Ve mal Paşa kızının onların arasında yaşamıyacağını 

Senihanın bütün fedakarlıklarına ve feragatlerine iddia etmişler, Saraçhanebaşında bulunan ve nihari 
karşı Halidin A vrupadan bir gelişinde de ona güzel olan Kız idadisi için ise ta Erenkövünden k 

ihtimal il?.erine istikbalini kunmıya genç kızların en 
hayalperest oldukları yaşlarda da cesaret edememiş
ti. Hayat gittikçe çetinleşiyor, erkekler gittik~e men 
faatpcrest oluyor, babalan nüfuzlu ve mallı kızlar 

gittikçe daha fazla aranıyordu. Ve Cemal Paşa hür
riyet ilan edilir edilmez tekaüde sevkediler. ve vapur 
larda, trenlerde ve mahalle kahvelerile selamlık odıi
larmda dünya sivıı<ıetine veni bir nizam vermekle 
meşgul olan hesapsız paşalardan, ay başını iple çeken 
hesapsız mütekait paşalardan biriydi. Onun hem de 
çirkin kızına kim tamah ederdi?. 

VII 

Bununla beraber, kendisine bir gün iyi bir kt!mıet 
çıkıverdi. Köşk komşularından babası gibi mütekait 
bir Feriğin yaşına göre eline epey para geçen genç 
oğluna istendi. Lakin vaktile pek müreffeh günler 
görmüş olan ana baba, kızlarına çeyiz yapacak ve dü-

ğün masraflarına girişecek bir halde değildiler .. Ya
hut bunları yapmaktan çekinmezlerse, artık Haliqe 
ilave cep harçlığı gönderemiyeceklerdi. Delikanlının 
bUtün kusurlarını çok kısa bir araştırma neticesinde 
keşfediverdiler ve duyup öğrendikleri şeylere o ka~ 
dar inandılar ve bunları o kadar müthiş buldular ki, 
daha derin tahkikata girmeyi hatırlarına bile getir~ 
miyerek reddettiler. 
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T A N Su meselesi ..• Hemen bir asırdanberi lstanbulu ve lstanbulluları meşgul 
Gündelik Gazete eden mühim bir ş ehir işidir. Ger<ii Belediye, su işini modern usullere 
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BAŞMUHARRiRi 

Ahmet Emin YALMAN 
T AN'ın hedefi: Haberde, fi· 
kirde, her şeyde temiz, dü
rüst, samimi olmak, kariin 
gazetesi o1mıya çalışmaktır. 

bağlamak için çal ışıyor. Fakat bugün lstanbulun istifade etmek mecburi

yetinde bulunduğu sular ısalaha csok muhtacstır. Bugün bu sütunlarda ls

tanbul su larmın tarihini okuyacaksınız. 

e • e 

DARÜLACEZEDE 

NEKADAR iNSAN 

VAR ? 

GONON MESELELERi 1 

Mektep Kitapları 

Meselesi 
TAN'ın düm yaptığı tahkikat, hu 

),1 mektep kit:ıplarmm her yıldan geç 
kalma ·ının sebeplerini ortaya !;Jkar
mı tir. 

IST ANBUL SULARININ 
BiR ASIRLIK T ARiHiNIN 

Bir gazetede bu ba;,lık altında s· 
le bir istatistik \ ar: "Ağustos a~ı'"i 
de Darülacezede :229 çocuk, 269 
dm, 365 erkek \'arken~ son bir ay 

fmda müessese~·e ~·enidb..,, 7 ;oct 
21 erkek, 28 kadın ginnistir. 'me 
ay İ!;iJıde burada 12 çocuk, 26 kad 
14 erkek ölmiiştür." 

Darülacezede mevcut bu insan 
kfınunu toplarsanız 929 ediyor. 
929 kişinin 52 si bir ayda öliiyor. 
ölüm miktarı bu şekilde devam ed 
se, senede 624 ki~i ölecek ve sene 
ha.yetinde Dari.ilacezede 302 kişi k 
c.a.k demektir. Binaenaleyh "Darl 
cezede ne kadar insan \ar?" suali 
cevabı budur. Bugün artık mesuliyetler üzerinde 

durmanın zamanı değildir. Anlaşılı. 

yor ki bu işte Maarif Vekfalefüıin ka
bahati o kadar büyük değildir. 

Bugün mektep kitaplannı bir an 
evvel yetiştirmek için yapılması ıa. 

zım gelen noktalar üzerinde durmal< 
lazımdır. 

i stanbulun asırlık işi: Su .. 
Öyle bir mesele ki ha· 

kıldıkça görülmüf, görüldük
çe :hmal edilmiştir. Ya p a ra 

hulunamamıttır : Yahut ta işin 
azameti herkesi tafırtmıştır. 

Kitaplann basılmasmı \'e harice 
~kanlma"lını güçle~tireo iki sebebi 
ortadan kaldırmak mümkündür, bun
lardan biri kitapların doğrudan doğ
ruya muharrirleri tarafından tashih 
edilmesi mecburiyetidir. Bu mecburi
yet dizilen kitaplann makiıneye \'eril
mesini bir.ka(. giin, hazan bir hafta 
geciktiriyor. Halbuki Devlet l\latbaa
smın kun·etli mu~İıhhihleri ,·ardır. 
Bu işi onlara gördürmek \'e baskıyı 
tesri etmek mümkündür. 

Bir de kitaplann teclidi, işi uzat
maktadır. Çünkü matbaada mevcut 
teclit makiaıeieri mahduttur. Basılan 
kitaplar teclit edilebilmek için uzun 
rnücldet beklemektedir. B•ı yıl ic;tn bu 
mecburiyetten de ,·aıgec:ilebilir. Ço
cuğa ciltli n temiz bir kitap ,·ermek 

üphesiz istenilir bir şeydir. Fakat bu 
glin buna bakacak halde değiliz. Bu 
~·ıı c;ocukla.ra verilecek kitaplar var
sın ciltsiz olsun, fakat bir aın en·el 
ellerine verilsin. 

Çün.kü mekteplf'r bir atalet içinde· 
dir. Oğrctmenler kitap olmadığı için 

&?i~'tifir~fıt-lc"ı~ft1~\'·aor, talebe hoca-,, ,, mec&>ur oıu~or. 
Tikmekteplerde ise okuyacak klta 
bulamıyor. p 

Bu ar..arşi'-·e bir an e 1 ih t .. " vve n aye 
vermek ıçın, Vekalet 
1 d ld ğ normal z.amaın· 
ar a o :.ı nı "b• 

• ~1 1 çalı!}mayı terket-
meh, zaruretin ica 1 .. 
l<et etmelidi p anna gore hare-r. 

• 
Üniversite 

Talebelerinin Vaziyeti 

Un
!>ün hu ütunlarda temas ettig"imiz 
ıve '4--. rsı~ talebf'leıiniın imtihan , ·aii. 

letleri henüz halledilmemi~tir. 
h Hocalar talebeyi, talebe h ocalan 
aksız gi:trmekte devam d" . 
B" ik e ı'or. 

ı.zce i taraf ta haklı \'e
0 

iki taraf 
ta haks1zdır. 

ri 
Universite rektör \ ·e hocalan Pa-

s ve A\ .. • 
atar k ~pa unh·ersiteler ini misal 
edi a 

1 
f!etıoeyl ooa göre muhakeme 

)or ar Bu muk · hlikü • . ayeseyı ~·aJlarak 
,.. k?1 verdıkleri İ!;in aldanıyorlar. 

Çuu ti Türk iiniversitesini Avrupa ü
~~,·erslteleri ayanna çıkarmak bir 

ealdir. Pakat heınüz bu ideale var 
nu olmaktan uzak bulunuyoruz. Biz
de alman n ı· 1 . . . e ıce en bızdeki §artJar 
lçınde muhakeme etmek lazımdır. A\"
rupa Unive.rsitelerMıde ta.lehe, ecnebi 
hocalardan tercüman \"asrtasi:yle den; 
alın.az , · t ·· • e l J.nc ercuman vasıtasiyle 

imtihan 'ermez. Oradaki imtihan se
kUleri, bizdeki imtJhııın ı;;ekiHerlııe 
~nzemez. Orada~i tahsil ~artları, 
bızde~ı artlardan tamamen farklı. 
dır. Bmaenaleyh orada üniversiteler. 
doo alcuan netice ile bi7.dekini mu
kayese yanlıştır. 

1..'alebenln de haksız ol<luğu yer 
\-ardır. Onlar da üıniversitede alışma
dık1an yeni bir alemin icap ettirdiği 
-şekilde çalışmıyorlar. Az çalışıp ko
lay muvaffak olmak, Jmtlha.n esnasın 
da.ıkit.ap karıştırarak imtihan ,·erme~ 
~tıyen talebeler vardır. Bunlann İm· 
til~8:-:ılarda mU'\·af fak ola.mamalan ta
blıdır. Fakat sistemi.n bozukluğundan 
dolayı sınıfta kalaın, tahsilini kaybe. 
d_enlere hak \'ermek lazımdır. 

. Uni~·ersitt'yi Avrupa üniversiteleri 
gıbi hır kalite ·· • · . unn·ersıtesl yapmaşı 
istemek çok ıdeal bir dilektir, fa.kat 
bunu temin yolu bu değildir. 

M. Zekeriya 

İstanbul da Halkalı, Taksim 
ve Kırkçefme suları vardır. Bu 
sulara ait tesisat, yüz seneden
beri tamir görmemi,, bakımsız 
bir halde bırakılmıştır. 

Istanbulun eski Evkaf suları ild 
kısımdır: Bir kısmı bent sularıdır, 
bu sular Belgrad ormanı içerisınde, 
Belgrad köyü civarındaki bent1ercle 
toplanan yağmur ve sızıntı suları
dır. Kırkçeşme ve Taksim suyolları 
denilen dehlizler içinden şehre geti
rilirler. Kırkçeşme suları lstanhu! 
cihetine, Taksim sulan da Beyoğ
lundan itibaren Boğazın Rumeli ci
hetine dağılırlar. 

Bu iki sudan başka şehir civarın 
daki membalardan, kuyulardan ge 
len sular vardır. Bu sular, Halkalı 
sularıdır. Ayrı mecralar iı; i ııde şeh

re getirilir. Taksim edilir. U.:0küdar, 
Kadıköy ve Boğazın Anadolu yaka
sındaki Evkaf suları, bu suretle 
memba ve kuyulardan getirilen su 
lardır. 

Tarihin yazdığına göre, Bi
zans imparatorları şehrin 

suyunu lstranca taraflarındaki ır
maklardan tcımin etmişler ve basit 
':I' • "' .. , _ ...., t .... ~ .... ı-. '""" .... ııı..ııu.\. • u ..... -...- ...... &"" "1J. -

mişlerdir. Bu tesisatın çoğu harap 
olmuşsa da bir kısmı kullanılmak
tadır. Ancak, Bizanshlar buldukla
n suları, Suköşkü demlen sarnıcbır 
da toplayıp kemerler ve yollar vası 
tasile şehre getirmişler, bentler 
kurmuşlardı. Zaten şehrin içinde 
görülen üstü a~ık havuz ve büyük 
sarnıçlar da Bızans devrinde bent 
kullanılmadığını göstermektedir. 
Bu sarnıçların sa.na~ itib rile çok 
değerli olanları, Bmbırdirek, Yere
batan sarayı sarmçlarıdır. Buralara 
20 _ 30 kilometre uzaktan getirilen 
su, büyük kemerlerle şehre sevke
dilmi§tir. Bunların arasında, Bozdo 
ğan ve Jüstinyen" kemerlerile K:i
ğıthanedeki Kovuk kemer, en mcş 
hurlarıdır. 

Bizanslılar zamanında, Istanbu
lun suyu, Kağıthane suyunun Cebe 
ci köyü garbin'.le ve garbi şimalisın 
de bulunan aya ıcıarı ile yine Kağıt 
hane suyunun Burgaz köyiinün ~ar 
kında bulunan ayaklarından topİan 
ırnış, dehlizler içerisinde, kemerler 
üzerinden getirilmiştir. Bu mecra 
şimdiki Kırkçeşme suyollarının esa~ 
sını teşkil etmektedir. 

lstanbul Türkler tarafından alın
dıktan sonra, şehrin su tesisatı çok 
~eni~lemiştir. I<ırkçeşme suyu yolu 
uzerınde yeniden bentle: Yapılmış, 
B rıhçeköy civarında yenı t esisat vü 
cude getirilerek şehrin susuz yerle
rine su gönderilmiştir. 

Ş im:füd bentlerin en eskisi !
kinci Osman ~amanında yap 

tırılmıştır. Bu bent, Belgrat köyü. 
~Un şimalindedir. Ayni devird~. Bo 
gazköy civarındaki başhavuz da ta 
mir edilmiştir. Bundan sonra, l{ırk 
çeşme sularına ait en büyük inşaat 
Uçüncü Ahmet zamanında olmuş. 
tur. O u.r.nan, bütün su tesisatı te. 
mizlenmiş, yeni~enmiş, ayrıca beş 

tane bent ilave edilmiştir. 

Birinci Mahmut zamanı, lstanbul 
suları için mühim bir devir olmuş
tur. Birinci Mahmut zam:anıncla şeh 

rin her tarafına nu gön:lcrilmesı İ
çin birçok tesisata girişilmiş, hatta 
1144 sı>ncsinde.büyük Taksim suyu 
üzerinde yeni ilaveler yapılacağı za 
man parlak bir küşat resmi tertip 
olunmuştur. 

Takshm sularının toplandığı To-

SAYFALARI 
tamirleri için keşifler yapıldığı za
man masrafın ağırltğı gözleri kor
kutmuştur. Mesela, 1286 da erkanı 
harp zabitlerinden teşkil edilen hu· 
susi bir komisyon, bütün suyolları
nın tamiri için 100 bin liraya ihti
yaç göstermiş , tamir işi geciktiril
dikçe suyun yarı yarıya azalacağı
na dair rapor vermiştir. 

e 
Bu istatistik, DariiUicezedeki öl 

miktaruıı göstermek itibarile .mü 
dir. Diyeceksiniz ki, Darülii.ceze za 
çürük anasın toplar. llll:!'lar arası 
ölüm derece.sinin çokluğu gayet ta. 
dir. Darülaceze kelimesine baka 
hüküm verirsek bu böyledir.Fakat 
rülaceze yalnız çürük anasın to 
maz. Bu 929 nüfusun 246 sı çocu 
ki, tamame.n yeni, tamamen zinde, 
rmki cemiyetin unsurlandırlnr. 

kadın ve erkek nüfusun içinde de 
si ihtiyar veya hasta değildir. 

lstanbulda su meselesi, yüz.de yüz bir ~alk ~e hayat ~eı~leddir. 
.Şu çeşmebaşı manzarasını iyice tetkık edınce, hayalımızde 

çok içten arzular canlanır·· 

1 00 bin liralık tamir ta hsisa
tınm ne şekilde temin edile

ceği düşünülürken 1293 Rus muha· 
rebesinde suyollarının tamamen lah 
rip edilmesi yüzünden masraf kat 
kat artmıştır. 1297 de kurulan hu
susi bir diğer komisyon, su yolla
rının tamiri ve diğer suların ıslahı 
çarelerini araştırmış, bu maksat ı
çin bulabildiği beş bin lira ile bır iki 
bendi, bozuk su yolunu tamir ettir 
miştir. Yolların bu acınacak halle
ri. vakit vakit herkesin gözüne çarp 
ımıştır. Hele su ile geçen ve salgın 
halini alan her hastalık; şiddetli bir 
seyir takip edince bütün alakahla
rı telaşa sokmuş, komisyonlar ku
rulmuş, çareler aranmış, netic·ede 
yine birşey yapılmamış. veya yapı
lamamıştır. Vaktile, Sıhhiye Müdiri 
yeti Umumiyesi, suların ıslahı için 
hükumete birçok teklifler yapmış, 
meclisi alii sıhhi de bu sularnı ıçil
miye elverişli olmadığından bahse
derek, zamanın nazırlarına hücum 
etmiştir. Bir aralık Şehrı>mini dok
tor Cemil Paşa zaımanınclq, da yine 
bu iş için bir komisyon kurulmuş , 
o da müsbet bir neticeye varmadan 
dağılmıştır. 

Sokaklardald clilenciler Darülac 

ye gider. Sokaktaki erseriler D 

ceze)·e gider. Esrarke lcr Darür 
~·e gider. Sokakta kalmış faht 

Darüliiceıeye gider. Bir cenıi~·etl 
zinde unsurile en mütereddi uns 
mm, sal<atlarıının birle~tiği yer D 

lacezedir • 

puzlu bent ve Valde bendi 0 devrin J{uruçeşmeye, ve sırasile Yıldtz, Çı-
eserleridir. U<;üncü Mustafa zaınE.· rağan, Ortaköy, Beşiktaş, Dulma-
nmda 1179 zelzelesi yüzünden bir bahçe ve Teşvikiyeye birer kol ay-
çok tesisat bozulmuş, harap olmuş rıldıktan sonra kurşun borular için 
tur. Bunun üzerine bütün KırkÇCŞ· de büyük Taksim haznesine gelir. 
me bentleri tekrar tamir edilmiş, te Buradan da Tophane, Kabataş, Ga-
mi.zlenmiştir. Bentlerle meşgul olan lata, Kasımpa.şa ve Tersaneye mü 
en son Padişah. 2 inci Mahmuttur. teaddit kollar gider. 
%ts-.ı.u.--.t. , Q- >-r.~_."'w.u.i. DvK&t Na-
zırlığına ilhak etmiş, Kirazlı bent 
ile Bendi cedidi yaptırmıştır. 2 inci 
Mahmuttan sonra Kırkçeşme \·e 
Taksim suyolları hemen hemen unu 
tulmuştur. 

1297 bentlerin ıslahı, suların ço· 
ğaltılması için toplanan bir komis
yon parasızlık yüzünden hiç birşeY 
yapamamış, bu sıralarda Terkos su 
yu bulunmuştur. 

Kırkçeşme suları, Belgrad köyU 
benllerinde toplanmaktadır. BaŞ hl\ 
vuzdan sonra bir mecra içerisinden 
geı;er. Dağ eteklerini dola.ŞIP Gi.izel 
ce kemere gelir. Gü7.elce kemer, &a 
nuni zamanında yapılmıştır. Petna 
hor köyü civarındadır. Kumrulu ke 
merile Sarı Süleyman kemerinden 
geçen su, Balıklı kemerinden sonra. 
dağ altına girer ve sonra kıvrıla kIV 

rıla Eyüp civarındaki Sinekli ıceıne 
re, oradan da Eyüpteki Yenikubbe 
taksimine gelir. Eyüp, AyvansaraY 
semtlerine dng~ dan su EğrikaP1 tak 

' .. ele 
sim yerinden Aksaray ,.e Sarıguz 

I
• stanbulda Kırkçeşme suları, 

ötedenberi ihtiyaca yetme
miştir. Bu itibarla, bi,rçok bend bar 
nileri Halkalı adı verilen bu suları 
da ayrı mecralardan şehre getirmiş 
l~rdir. Hakikatte Halkalı suyu diye 
bır su yoktur. lstanbulda bentler
den gelen Kırkçeşme sularından ma 
ada, ayrı ayrı membalardan, ayrı 
~ecralar içinde gelen sular vardır 
kı, bunların hepsine birden Halkalı 
nevinden sular denir. Halkalı suları, 
künkler ve kurşun borular içerisin
de gelmektedir. On altısı İstanbul , 
bir tanesi de Beyoğlu tarafına ak· 
•maktadır. Yolların çoğu bozuktur. 
l s tanbul, suyolları bakım itibari
le pek geri kalmıştır. 

Şehrin en mütekfı.~if semtlerinde
ki halkın çoğu . senelerce Kırkçeşme 
ve Halkalı sularını içmiş, kullan
mıştır. Halbuki. açık, bozuk, bakım 
sız mecralardan gelişi, bu suları 
gayri sıhhi bir hale getirmiştir. 

Şimdıye kadar, su mecraları bozul
dukça harap olmuş, bakılmamı~. 

Ş imdi mülkiyeti şahıslar elin· 
de olan içme suları hariç ol 

mak üzere, Taksim, Halkalı v~ Kırk 
çeşme suları, bir kanunla belediye 
emrine bırak .~.mıştır. Belcdıye, bu 
kanuna göre, beş sene zarfında yol 
!arı ıslah ve bu yonarla gelen sula. 
rı sıhhi bir hale koymıya mecbur tu 
tulmuştur. Fakat, gerek tahsisat-

sııhk, gerekse tamir ve ıslah =şleri 
nin azameti yüzünden belediyeye 
verilen beş senelik ınühlct te bit
ımiş, hatta üzerinden üç ::;ene gcç
mL~tir. lstanbulun su davası, mu
hakkak ki; küçük bir iş değıl.. Me-

selenin en çetin tarafı, eşhas r.:ül
kiyetinde bulunan suları da t ; pla
yıp bir tek ana kanalla şt>hre ge
tirmek ve dağıtmaktır. Belediyenin 
kanunen başarmak vaziyetinde bu
lunduğu su işi, esaslı şekilde ele a.
lınmadıkça, dünün bitip ti.ikenmi
yen bu derdi, şehirliyi yine hastalık 
tan salgına sürükliyecektir. 

Medeni memleketlerde dariilii. 
ter hakikaten ihtiyarların, sakatl 
alillerin, acizlerin sığındıj{ı ye 
Bu, bir ne\'İ cemiyetin himaye i 
surlarına karşı yerdiği bir sada.I{ 
Modem bir teşkilatı olan darülii 
lere serseri girmez, esrarke.. ve~ 
lenci ginnez, fahi~e girmez, bun 

hepsini!I lcendilerine göre müess 

ri \'a.rdır. Hele serserilerin girdi 
re c;ocuk hiç girmez. I>ariilacezel 

kak döküntülerinin, tıkıldığı bi 
<)•w. miit ı>rrcldi nnsıırla 

rithanesi değildir. Bunlar, sak 
acizler, için kurul.mu~ bir r.C\ i 
toryomlardrr. lçincle modern te 
sıhhi, fenni teda\ihaneleri vardı 

• Ortaçağ darülarezeleri, medmıi 
leketlerde ele hakikaten bizde ol 
gibi idi. l•'nkat içtimai mUess 
motlem teı:tkilatlar haline geld. 
lçtnde içtimai, fenni, psikolojik 
totlar tathikına başlanclıktan 

Darülii.cezeler, <:oculda scrserivi 
tiren insan amban olmaktan ~1 

Ameli içtimairat kit'aplanndn 
~i!~1-i açarsanız, bu ne\i Darülae 
re "kurunu \'UStai,. tahtrlni 
mr. Kurunu vustai bir miiessese 
da 5'! kişinin i.>lmesi !}aşılacak 
değildir. 

ayrılır. Kırkçe:rne taksiminden _aY: 
rılan üç yolla da Tahtakale • ):cnı 
cami - Küçükpazara, Aksaraya ve 
Ayasofyaya gider. 

B 
.. 1 ve deh-

u suyu nakleden tune 
1. l . l . d b" d geçecek 

OKUYUCU 
MEKTUPLARI ız er, ıç enn en ır a am _ 

büyüklüktedir. Yükseklikleri ı,:•>. 
genişlikleri 0,50 _ 0,55 metredı:-. 
'1 kadar l~ ccranın başından sonuna 
her 30 • 40 metrede birer baca açıl 

l uları mıştır. Bu bacalardan suyo c 
girerler. İçeride çalışırlar. !\{ecmnı? 
üzerinde 150 den fazla gayri sıhhı 
şekilde açılmış baca. vardır. 

T k . d" b'r araziden a sım suyu. uz ı 
geçtiği için, yollar kapalıdır. 

T k 
• e !!UVUn-

a sım suyunu, Kırkçeşın - • 
dan ayıran hususiyet, daha ba7lan
g1çta mecraların inkisam etmış ol-

masıdır. 
Taksim suyu, Bahçeköyünden. çı 

kar, Balaban deresinden gelen ~uıı:-r 
la çoğalır, (Fıstık) mevkiin~ g:rdık 
ten sonra Büyükderedeki bU)'Ük ke . ' ) 

mere çıkar. Büyükdere ken1erı, - 1 

gözlüdür. Uzunluğu 510 met~~d.~r. 
1144 senesinde yapılmıştır. Buyuk 
deredıın sonra dağ eteklerini dol~.§· 
mıya başlıyan su Acıehına mevkıın 
den Yeniköye, S~ltantepe çi~~l~~le
rinden Emirgana, Boyacık~~ne, 
Rumeli hisarına. Arnavutkoyune, 

Birçok Mahalleler Susuzluk Yüzünden 
Büyük Sıkıntı Çekiyorlar 

Çayıroğlu Ye Nakılbent mahalleleri 
Sakinleri namına "Zeki" imzasile al
dığımız bir mektupta deniliyor ki: 

"lstanbulun merkezi sayılan Sultan 
ahmedin Nakilbcnt ve Çayıroğlu ma
~allelerinde oturuyoruz. Çatladıkapı 
ıskelesinden sanatlar ve ticaret 
mektebine kadar uzanan bu geniş nun 
takanın sakinleri olan bizler, iki ay
danberi susuzluk sıkıntısı çekiyoruz. 

Temizlik ve içmek için su tedarik et· 

tiğimiz Nakılbent çeşmesi.iki aydanbe 

ı:i Sular idaresi tarafından kapatılmış 

tır. Yerine Terkos veril.memesi, bütiln 

bu mahalleler halkını müşkülata uğ
ratmıştır. Evlerinde Tcrkos, kuyu, 
sahrınç bulunduğu için esasen çeşme
den su tedariki ihtiyacında olmıyan 
se:mtlerdeki çeşmelere Terkos ba~lan 

dığı halde 1500 nüfuslu çok geniş bir 
kaç mahallenin su ihtiyacını temin e
den üç çeşmeden hiç birisine su veril
memiştir. Sebep olarak ileri sürülen 

şey, mahallemizden Terkos borusu 

geçmemesidir. Halbuki, Terkos boru· 

su geçen sokaktan Nakılbent çeşmesi 

ne kadar olan mesafe 50 ımetreyi geç
miyor. Halbuki, bu, küçük bir him

metle pekala kabildir. 

Belediyenin, çeşmeleri sıhhi bir ted 
bir olmak üzere kapattığını biliyoruz. 
Fakat, böyle kalabalık bir semtin za 
ruri ihtiya<ll olan suyu nasıl temin e
deceğini düşünmek ve buna çare bul
mak liizımgelmez mi? Eğer, t emiz su 
vermiye imkan yoksa, çeşmeyi vaktile 
kapatmak icap etmez miydi? 
Kaldı ki. susuzluk, evlerde ve ma-

hallelerde temizlik i lerini ak 
ve tehlikeli hastalıklara yol 
mek istidadını göstermiştir. 2 
dakika uzaktaki çeşmelerden 
para ile su taşıtmak fakir hal 
imkansız bir şeydir. 

Sular idaresine yaptığımız m 

dit müracaatlar neticesiz kaldı 

şin niçin ihmal edildiğini bir tü 

lıyamıyoruz. Senelerdenberi ba 

kalmış bir sell'ltin bu sefer de 

luğa maruz bırakılması, bizler i 

den elim bir hadise olmuştur . 

Bu hususta alakadarların el 
yetle nazarı dikkatlerini çelme 
ca ederiz. Bütün isteğimiz. her 
kilde olursa olsun bu mahalle 
cek ve temizlenecek su temin 
sidir." 
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Ustat Biınen Sen 
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Her Sefer Yepyeni 
Şarkllar Okuyan 
Ak Saçh ·Genç 

I
• stanbul radyosunda çalışan 

sanatkarlardan bir kıamı
nm en büyük derdi, program ha
zırlamaktadır. Çünkü ralyoda oku
nan bir şarkının veya herhangi 
bir eserin, aklımda kaldığına göre 
iki ay kadar, tekrarlanmaması la· 
zımdır .. 
Tekrarlamanın önüne geçmek 

ten maksat, sanatkarlann çalış

malarınu yeni eserler arayıp bul
malarını temin etmektir. Bu sa
yede dinleyiciler de sevdikleri e
serelri özliye özliye dinliyecekler 
ve tekrarın vereceği usançtan kur
tulaca.klarlır. 

Radyo dairesinin tekrarlamala
ra karşı gelmek için aldığı tedbir, 
geçen iki ay zarfında. okunan bü
tün şarkılan ve eserleri kaydeden 
büyük bir listeyi basması ve prog-
ranılan bu listeye göre kontrol et 
meS:dir. Bıu liste, bir aralık duva
n uzunlamasına kaplar ve yere 
doğru, bir çarşaf gibi sarkardı. 

Sanatkar arkala.'}lar, onun önün
de toplanır, kah sıkılarak, üzüle-
rek, kah hiddetlenerek, evvelce ha 
zrrladıklan programlan değiıJ -
tirirlerdi. Günün birinde bu çarşaf 
gibi sarkan liste ortadan kalktu fa 
kat bu yüzden sevinenlerin sevin
ci, hiç te uzun sürmedi. ÇUnkü lis 
te tekamill etmiş, bir defter hal 
ve vekarını almıştı. 

F akat gördüğüm ve tanıdığım 
sanatkarlar içinde bu liste

ye tamamile lakayt olanlar da var 
dır. Bunlar, hazırladıkları progra 
mı listenin kontrolUnden bile ge
çirmiye tenezzül etmezler.çünkü 
onların kendi listeleri, bu listeden 
daha çok zengin. daha çok geniş
tir. Bu sanatkarlardan biri de üs
tat Bimen Şen'dir. 

Üstat Bimen, İstanbul radyosun 
da kendi bestelediği eserleri okur. 
Yedi sekiz aydır, her hafta üç beş 
eserini okuduğıu ve hiçbir eserini 
de tekrarlamadığı halde çalışmala 
rma devam ediyor. 

ömrünü şarkı bestelemekle, ya 
ni aşk, hicran, vuslat ve hasret hic
ranlanna ahenk vermekle geçiren 
tlstat Bimen çok sevimli, vakur bir 
IJ&hsiyettir. S~lannm beyazlığın& 
bakarak ihtiyarladığını sananın~ 

mz aldanırsınız. Çünkü gönlünün 
daimi gençliği, yilzünün genç gü-.. 
lümsemesinde en glizel ifadeyi bu
lur. Ve yaşının ilerlemesine rağ
men dinçliği ve zindeliği bu üade
yi teyit eder. Hala kolalı yaka kul 
lanması ve daima siyah elbise ile 
gezmesi gençliğinin resmiliğe bağ
lı ananesine hürmetini ve genç ya 
48dığı devirden ayrılmak isteme
diğini gösterir. 

B8'kalan, genç görünmek için 
devirden devire .kolaylıkla 

etlarlar ve yeni devire intibak edin 
ce kendilerini gençleşmiş sayarlar. 
Fakat Bimen öyle değildir. BugUn 
de, belki yirmi beş sene evvel gez-. 
eliği ve geyindiği gibi gezer ve giyi 
nir, hatta konu,ur ve yirmi beş 
eene evvelki noktada durduğunu 
ispat eder. ötekiler mi ha.klı, yok
ea üstat Bimen mi? Belki ikisi de: 

Üstat Bimenin yüzleri aşan eser 
Jeri, onun daima çalıştığını göster
ıniye k&.f i değil mi ? 

Bu uzun ve verimli çalı,manm 

ıemeresi herşeyden evvel, Ustadın 
gençl'ğin: ve dinçliğini muhafaza 

etmesidir. Çalışan kafa ve çalışan 
kalp, hakikaten ihtiyarlamıyor ve 

hakikaten yorulmuyor. Kafa ve kalp 
ancak çalışmaktan usanınca, çalış
maktan tiksinince uçuruma gider. 
Çalışanların kafaları tükenmez bir 
hazine ve kalpleri sonsuz bir um
mandır. Üstat "Bimen,. in hali ve 
tavn insana bunu ilham ediyor. 

B ay Bimeni birkaç ay ev
vel tanıdım.Onu dinlemek 

gözümün önüne nice nice levhalar 
getirdi: 

Kendinizi lstanbulun apartıman
sız bir semtinde, henüz ev haya
tının yaşandığı bir mahallesinde 
f arzediniz. Evin birinden bir dikiş 
makinesinin gürültüsü aksediyor; 
gürültü arasından temiz, berrak 
bir ses fışkırıyor, bir şarkıyı te -
rennüm ederek yaptığı işi gönlü
nün özleyşileriJe besliyor! 

Yahut evinin içinde fırıl fırıl dö 
nerek çalıştıktan sonra bir köşede 
dinlenirken incecik sigarasının tel 
tel dumanlarında rüyaya dalan ve 
bir aarkı mırıldanarak yorgunluğu
nu gidermek istiyen bir genç ka
dını dinleyin. Dudaklarından dökü 
len nağmeler hayatına, adeta yeni 
bir cilı verir ve ruhunu gururun en 
masum neşesi ile yeniden canlan
dırır. 

Üstat Bimenin bütün bu özleyiş. 
leri söyletmekte ve hayata bu ye
ni neşeyi vermekteki hissesi her
halde çok büyüktür. 

U• • stadı mikrofonun önünde 
dinledikten sonra kendi 

kendime: 
- TUrk evlerinin harimine gi

ren ve gönülleri coşturan sanat
kar, demek bu ak saçlı gürbüz genç 
miş! dedim. 

Kolalı yakasının dikliğinden fark-

Sanatkar Bimen Şen 
kendi evinde .. 

sız lik ve dolgun vücudile mikrofon
dan bir metre uzakta duran Bi· 
men yalnız sanat icaplarını düşü
nen azami çiddiyet ile çalışır. Gi
yin!şindeki ciddiyet. çalışmasında.
ki ciddiyetle ikizdir. İş başında 
kendine mahsus jestleri yoktur. 
Ciddi işaretleri vardır. 

Radyomuzda televizyon tatbik 
edilmiş olsa, üstadın her şeyden 
evvel düşüneceği iş, mikrofon ba
şında çıkardığı siyah renkli ceke
ti, hemen sırtına geçirmek olacak
tr.-. 

StUdyonun her tarafı 9.za.mi iti
na ile kapanmış olan ve yazın da 
kışın da insanı terletl>n muhitine 
karşı sanatkarların biricik teselli
si ceketlerini çıkarıp aile muhiti
nin samimi havası içinde çalışmak
tır. Televizyon hepsini rahatsız e-• . decek. Fakat o zaman da aynı yer 
de çalıştığımızı farzedecek olur • 
sak muhakkak ki, üstat Bimen ko
lalı yakasından, kolalı kollukların

dan, siya!. ve ağır elbisesinden kur 
tulacak, resmiliğe bağlı an'aneye 
fazla saygı göstermek kaydını kır 
mak mecburiyetinde kalacaktır. 

üstat, kimbilir o zaman ne ka
dar üzülecek ve nekadar rahatsız 
olacak. 

F'akat hürriyete kavuşmak U
züntü çekmiye, üzülmiye değer bir 
şeydir! 

~~"~ Kayseride Tekrar 
~ Bır ~ıklalorden ~ Pastırma imaline 
~ Diğerine ~ izin Verildi 
~~ ~~ Ankara, 11 (Tan muhabirinden) -

Şuracıkta fotoğraf mı gördüğünüz 
Bayan, son bir iki ay içinde dünya
nın meşhurları sırasına girmiş olan 
Magda Fentanges'tir. Rivayete göre, 
genç kadın, uzun zaman Italya dik
tatörüne yaklaşmak istemiş, fakat 
vaziyeti şüpheli görüldüğü için Ital
yadan ç.ıkanlmıştı. Aşkının ve saa
detinin yıkılmasına, Fransanın Ro
ma sefiri Kont de Chambnm sebep 
oldu sanarak, zavallı diplomatı vur
mak istemiş fakat yakalanarak da
vasına başlanmıştır. 

Son günlerde alınan haberlere gö
re Bayan Magda, Fransadan asiler 
elinde bulunan ispanya topraklarına 

1 ka~ış ve Franco'ya gitmiştir. 

Kayseride pastırma imalatının gayri 
sıhhi şartlar jçinde olması yüzünden 
Sıhhiye Vekaletinin bu vilayette pas
tırma yapılmasını şimdilik menettiği. 
ni haber vermiştim. Bunun üzerine 
Kayserililer pastırma ticaretinden yıl 
da 1,5 • 2 milyon lira kazandıklarını 

ileri sür.erek bu kararın tebdilini rica 
etmişlerdir. Bir taraftan da Kayseri 

belediyesi deha! asri bir mezbaha ha
zırh.klanna girişmiştir. Mezbaha 200 

bin liraya çıkacaktır. Belediye bu işe 
100 bin lira tahsis edebilmekte, üst 
tarafı da Belediyeler Bankasından a
lınacak ödünç para ile tamamlanmak. 

tadır. 

Sıhhiye Vek&leti Kayseride bazı 

şartlar dahilinde tekrar pastırma ima 
Iine müsaade etmiştir. 

Men' kararı üzerine telişa düşmüş 
olan Kayserili vatandaşlanmız Veka
letin müsaadesine fevkalade sevinmiı 
!erdir. 

insanların Ömrü Uzamıı 
Amerikada tutulan bir istatistiğe 

göre, Umumi Harpten evvel insanla
nn vasati yaşayışı 47 yıl olduğu hal
de 1918 yılından sonra vasati yaşayıf 
60 sene olmustur. 

1 
-ı 

w en açıkça hatamı itiraf et· 
U mek mecburiyetindey:m. 

Malfimunuz olduğu üzere memuri
yetim küçüktür amma yaptığım ha 
ta pek büyüktür. 

Ben, umum fabrikalar müdürlü
ğünde muamelat memuruyum ... 
Bir gün umum müdür beni yanma 
çağırdı: 

- Siniçkin, dedi, bugün bir nu
maralı şekerleme fabrikasında u
mumi içtima var, değil mi? 

- Evet lvan Fedoroviç. 
- O içtimada ben de bulunmak 

istiyorum: şimdi bu fabrikamn di
rektörü Vasyükof mu? 

- Affedersiniz Ivan Fedoroviç, 
tabü bin bir işiniz arasında hatırla
manıza imkan yok; fakat Va.syükof 
oradan ayrılalı iki sene oluyor. Şim 
di oranın direktörü Bezmenoftur. 

- Bezmenof mu?. Tanırım, ta
bii.. Şu uzun saçlı herif değil mi?. 
Saçlarını kesmesi için ben ona kaç 
defa söylemiştim. 

- Af buyurun, lvan Fedoroviç, 
tabii bin bir işiniz arasında hatır
lamanıza imki.n yok: fakat Bezme
n of anadan cjoğma keldir. 

- Kel mi?. 

1 

Neyse .. Bu k~n
dine ait bir iş .. 
İçtima nerede ola· 
eak?. 

" Büyük 
klUp" te. 

- Şu halde sen 
bana f abrikanm 
faaliyeti hakkında 
kilçük bir muh _ 

RECELE 
KUVVET 

dı. Çünkü acele bir içtimaı daha 
vardı. Salondan çıkarken şekerleme 
fabrikasının direktörüne dostça, ar 
kada.şça seslendi: 

- Bezmen of, dedi. Tabii bana 
gücenmedin, değil mi? .. 

- Hayır lvan Fedoroviç, gücen
medim. Esasen gücenmek adetim 
değildir. Fakat ... 

- Ne "fakat"?. 

tıra hazırla!.. Bilhusa noksanları 
iyice tebarüz ettir! 

T abii lvan Fedoroviçjn istediği 
muhtırayı derhal hazırla

dım .. Bütün noksanları tafsili tile 
tesbit ettim. Karamela istihsalatın~ 
daki noksanlara işaret ettim. Bis
kUvilerdeki kalite bozukluğuna te· 
mas ettim. Reçel ~indeki acemilik 
leri gösterdim. "Peti • Bö!"• ün ye
ni yaşayışımızda oynadığı rolü te
barüz ettirdim. 

Ivan Fedoroviç benim bu muhtı
ramla "Büyük Klilp" teki içtimaa 
gitti. KlUbe vardığı zaman içtima 
en bararetıı oır saIIULSmact. ıuı. 

Umum müdür olmak sıfatile Ivan 
Fedoroviçe derhal söz verdiler. J. 
van Fedoroviç kUrsUye çıktı ve fab 
rika işlerini esaslı bir şekilde ten· 
kide girı.ti: 

- Arkadaşlar, dedi, artık çaht
ma usullerinizi tamamen değiştir
meni.z lizım. Yeni yaşayış şeklimiz 
bizden yeni yeni faaliyetler istiyor. 
Herşeyden evvel kadrolarımızı bil· 
meliyiz!. Mik:erret olarak değil, fa· 
kat konkre olarak iş yapmasını öğ
renmeliyiz. Bilhassa işimizi ve eli
mizdeki canlı insan kadrosunu ga
yet iyi tanımalıyız! .. Bezmen of f e
na bir arkada§ değil (dinleyiciler
den bir ses: "Kim?" reis zili çalar.) 
Fakat idare ettiği branşı klfi de
recede bilmiyor. (Bir ses: "Bu Bez· 
men of ta itim oluyor?" reis yine zi
li çalar.) Arkad~lar! GürWtU yap 
mayınız! .. Tenkitlere tahammUl et 
mesini öğrenelim. Zamanında beni 
de tenkit ediyorlar. Müsaade edin 
ben de sizi tenkit edeyim.: Ben şah 
sen başta olmak üzere umum fab
rikalar müdUrIUğU, fabrikanızın fa 
aliyetini adım adım takip ediyor. 
Fabrikanızda ne olup ne bittiğini 
çok iyi biliyoruz. (Elindeki kağı
da bakar.) 

B ugün fabrikanız ne vaziyet
tedir?. Herşeyden önce ka· 

rameli istihsali.tında büyilk bir 
noksan göze çarpıyor, (salonda ha
reketler). Evet, arkadaşlar, artık 
bu edepsizliğe bir son vernnek la
zım .. Plan .. Pli.nın ... (yine kağıda 
bakar.) Evet planın yüzde 4,5 nis· 
betinde aksamasına nasıl göz yu
mabiliriz Sonra, memleket sizden 
iyi bisküvi istiyor. (sesler: "Ne is· 
tiyor ?") Biz yaptığımız bisküvilere 
nazaran hakkmır.da hüküm verece
ğiz. (Sesler: "Hergi bisküviler? Ne 
bisküvisi?,. Riyaset divanında heye 
can, reis zil çalar.) Hangi bisküvi
ler diye sonıyonrunu.z? Bütün bis
küviler.. Evet arkadaşlar, bütiln 
bisküvilere nazaran .. Biz şu veya bu 
bisküvi arasında fark gözetmiyo -
ruz. 

Sonra arkadaşlar, sizden bir,ey 
rica edeceğim: Böyle manasız llf
larla sözümü kesmeyiniz! .. Benim
le mutabık olmadığınız noktalar var 
sa söz alıp kürsüye çıkinız! .. Fa
kat ısimdi benim söz söylememe 

~""""""~"""" """"'' 
~ Yuan: ~ 

~ G. Rıklin ~ 
~ , 

~ Çeviren: ; 

~ B. Tok ' 
'""'""" """""""'" ... ~) 
mani olmayınız! .. Benim acele işiım 
var. Zamanım mahduttur. 

Arkadaşlar, sözümü bitirmeden 
önce bir nokta üzerinde daha dur
mak istiyorum: Fabrikanız bllhaa-
-- ••3•1 !:s!- . .... ı • ..,..-.....l.,, ...-1.ı ' -·---1:!. 
dir. Memleketin reçele ne kadar ih· 
tiyacı olduğunu pekala bilirsiniz! .. 

lvan Fedoroviç yirmi dakika ka
dar daha konuştu. "Peti - Bör"ün 
memleket mikyasındaki rolünden 
uzun uzadıya bahsetti. Velhasıl fab 
rikanın faaliyetine ait birçok nok
talara daha temas etti. 
GördüğünUz gibi ona verdiğim 

muhtıra hakikaten işine yaraınııştı. 

I• vı_uı Fedoroviç nutkunu biti 
rır bitirmez gitmiye davran 

Lig Maçları 

- Fakat benim ismim Bezmenoi 
değil, Şapirodur. 

- Şapiro mu? .. Ha, evet, evet. .. 
Şapiro. Başka bir isİtmle karıştır
dım .. Insan bin bir iş arasında unu
tuyor. Evet Şapiro bilhassa reçele 
kuvvet vermeniz lazım. 

- Ben reçele kuvvet veriyorum, 
lvan Fedoroviç, fakat .. 

- Yine ne "fakat" i!. 
- Fakat, evde yerken kuvvet ve 

riyorum .. Burası reçel fabrikası de
ğil, deri fabrikasıdır. ben burada 
nasıl reçel işine kuvvet verebili· 

. ? 
rım ..• 

ctV• .... ""b""'U.44# 6-HJ.&ı ... '"'\.M •• ,.~ Y0.4U-""$ ... 

lık olmuştu. Şimdi herkes bu işte 
Jvan Fedoroviçi kabahatli görüyor. 
Hatta gazeteler bile bundan: "ko
mik bir vaka!" diye bahsettiler ..• 
Halbuki zavallı Ivan Fedoroviçin nı 
kabahati var? .. Kabahat doğrudan 
doğruya benimdir. Şekerleme f ab
rikasının içtimaı "Şimendif erciler 
klUbü" nde olduğu halde ben ona 
yanlışlıkla "Büyük klUp" te dedim. 
Görüyorsunuz ya, kabahat mUnh• 
sıran benimdir. 

Başlarken •• 

Futbol Federasyonu 
Reisi, ihtilaf Şayialarım 
Açıkça Tekzip Etti 

. Is~bul ~tbol Ajaz:ının henüz ta., Bu programı tatbik i!e mükellef 
yın edilmemış bulundugu sırada klüp bulun.an Futbol Ajanlıgı o zaman 
murahhaslarını toplıyarak fikstürü münhal bulunduğundan talimatname. 
tanzim etmesi ve bu arada geçen se- nin emrettiği lig heyetini teşkil için 
ne sonuncusu Hil&l ile ikinci küme bi- umumi merkezden müsaade alarak Is
rincisi Anadoluhisannın yer değiş- tanbula geldim ve lig heyetini topla
tinnesini tebliğ eden futbol federas- dım. 
yonu ile nuntaka başkanlığı arasında Bütün klüplerin murahhaslannda.n 
fikstür tanzimi ve bu yer değiştiril- teşekkül eden 12 kişilik lig heyetinin 
mesi yüzünden bir ihtilaf çıktığını ba. icraatına karışmadım. Bu arkadaşlar 
zı gazeteler yazmışlardı. nizamnamenin emrettiği hudutlar da. 

Bu iş jçin Federasyon Başkanı Bay hilinde hareket ederek aralarından 2 
Sedat Rıza ile görüşen spor muharri- kişiyi umumi katip ve mutemet yap
rimiz sorduğu suallere aşağıdaki ce- tılar ve bir devrelik lig maçlan fiks. 
vaplan almıştır: türünü tanzim ederek klilplere bildir-

- Istanbul mıntakası ile aranızda diler. 
bir ihtilaf çıktığnı bazı gazeteler ya. - Hili.l klübünün ikinci kümeye 
zıyorlar. Bu ihtilafın sebebi nedir? gitmesine ve Anadoluhisannm birin· 

_ Böyle bir ihtilaf rivayetini ben ci kümeye yilkse~~esine itiraz edili• 
. . yormuş. Ne dersınız? 

de gazetelerde okudum. Böyle bırşey- _ Hilal ile Anadoluhisannm oto-
den haberim olmadığı gibi bir ihtilaf matikman yer değiştirmesini nizam• 
mevzuu da yoktur. name emretmektedir. Talimatname-

- Klüpler lig maçları fikstürüne nin 17 inci maddesinin hükümleri bu 
itiraz ediyorlarmış. Doğru mu? değiştirmeyi mecburi kılmıştır. Bu· 

- Türk spor kurumunun müsaba- nun aksini yapmıya imkan yoktur., 
kalar hakkındaki talimatnamesinin Fedc-.rasyon Reisinin bu beyanatma 
13 üncü maddesindeki sarahate göre. ve müsabakalar talimatnamesi sara· 
lstanbul mıntakası birincilik müsa- haline.nazaran, mevcut fikstürün de
bakalannın umumi programı fedP .... ğiştirHeceği ve klUp sayısmm çoğal· 

rasyonumuzca mmtakaya gönderil- tılacağı hakkındaki rivayetlerin aslı 
mişti. olmamak lizım geliyor. 
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iSTANBUL • ATİNA • TİRAN Tayyare Piyangosunda Kazananlar 

Tiranda 
Gozlerini 
Ovusturan 

Ne .. er Gördüm? 

200,0 O Liralık Büyük 
ikramiye Bugüne Kaldı 

' 26511 26961 26995 ı'ı\oıJ 27020 
27136 27182 27424 27434 28044 
28045 28412 28610 28620 28718 
28739 28829 28938 28992 29019 
29103 29167 29536 29548 29580 
29863 30~54 30221 30232 30395 
30997 31030 31196 31224 31357 
31424 31508 31723 32140 32278 
32279 32282 32283 32460 32468 
32813 34265 34476 34753 36027 

Diln kil keşi dede kazanan numara
ları sıraya konulmuş bir liste halinde 
neşrediyoruz: Mukafa+ 

Alacak 
' 

Bir Sehir 
' A rnavutlu~n. A~riyati~ sahilindeki en bü-

yük ve muhim ıskelesı olan Draçtan payi
tahtı olan Tirana 38 kilometre vardır. Fena bir 
tesadüfle bu yolu dört hamlede ve iki saatte al
dıktan so~a Tirana vardık. Şehir, alelade normal 
bir şehırdı. ~azar tatiline mahsus bir sükfınet va:ru. Halbuka ben ihtilal dolayı.sile karışık bula
cagımı sanmıştım. Kaptı kaçtıdan indım' y 

Tiranda Zoır bulvarı 

. anım-

da Arnavutluk parası olmadığı iç.in Yu a d h-
·sı d. f"' n n ra 

mı ver ım, şo or: 

- Bunu ne yapayım? der gibi yu""zUi·· b kt 
V • k d ah • . me a ı. 

a ıa onun r mı ıle ne yapacagı· b d b"l . meneı-
mıyordum amma asıl şimdi başka pa 1 d • . ' ra oma ıgı 
içın, ben ne yapacaktım? Doğrusunu . t . 

d huk
r. • • • ıs ersenız 

yanım a umetimızın müsaadesile k d _ 
Tü

. k 
1
. al .

1 
. çı ar ıgım 

r ır an ı e yıne Yunan hükumeti . .. . _ nın musaa-
desıle bulundurd~gum drahmilerle elbette bir ko
layım bulurum dıye evvelce düşünmemi t" § lı.."ll. 

Şoför muavinine derhal benimle gel · · .. . _ mesıru soy-
le~ım. O~le do~lduk. ~tel hakkında Arnavut
lugun Atina sefırı Rauf Fitsodan iz abat 1 t 

. d k d' a mış ım. 
Bu ızahat arasın a en ımce münasip görd·..-· ·· 

. .. "d" u0rumu 
seçtim ve yuru um. Tiranda pazar yeri 

E nternasyonal oteli, Tiranda. 
bulunabileceğini düşüneme

diğim iyi otellerden biridir. Sahibi 
lsmet, Tilrkiycde Hukuk mektebin
den çıkmış. Erdekte hB.kimlik yap
mıştır. Selam verip kendimi tanıt
tık~ sonra, ilk işim ödünç pa • 
ra ıstemek oldu. Bu suretle otobü
sün parası öd d' en a. 

Oğleden sonra otelden güzel bir 
ınuz ka sesi işitiliyordu. Karsmnzda 
a~kerl kl~p. vardı. Güzel ve ~odern 
bmasile, aya tanzLm edilmiş bahçe-
sile klUp aza ve ail . . . . 
burada asker" e:n• mısafırleııne 

ban 
1 nıuzıkanm yerli ve 

ya cı seçilmi . . 
yorlar. Ask • ş P~rçalanm dınleti 
ba ve en .. muzika her çarşam-
bUn J::;1r .gunleri çalışıyor. Klü-

N 
bır tenis sahası vardır. 

ezaretleri b w 

dayana .. n ulunclugu meydana 
. . n guzel kaldırımlı Kral Bi
nncı Zog b 1 la.b U van yavaş yavaş ka· 
da alıkl~§mıya başlıyor. !ki tarafın-

.gazınolardan gramofon sesleri 
-geliyor. 

riçten ve dahilden gelen birçok siya 
si hırsların çarpıştığı bu şehir, temiz 

lenmiye, ycni\eştiı"ılmiye başlanmış 
tu: • .Ana oadde-.ac-.ılmıg, muntazam 
ve düzgün binalar yaptınlınıştır. 

Zaten kaldınm amelesi, işçi ve bah 
çıvanhk sahalarında Arnavutların 

ihtisasları hatırlardadır. Şehrin za
rif minareleri, tekke ve mescitleri 
bu caddenin kenarındadır. Ağaca 

ehemmiyet verilmiş ve büyük cad
delere ağaç dikilmiştir. Ekseri dük 
kanlar bir katlıdır. 

denin nihayetine gidip sola saptık
larını ve bahçeler arasına daldıkla
rını gördüm. Merak ile takip ettim. 
Büyük bir meydanda ehenuniyetli 
bir kalabalık vardı. 

•• Yi bir tesadüf eseri olarak o 
giln Tiranda senede bir de· 

fa kurulan ve beş gün devam eden 
Simveş panayırı \"ardı. Arn• · 
vutluğtln uzılk yerlerinden gelen ka 
fileler hayvanlarını burada satınak 
istiyorlardı. Panayırda insan kala· 
balığı, bu kalabalık için seyyar aş· 
çılar, ane,yveciler, sucu ve gazozcu· 
lar, tatlıcılar ve diğer bir alay kil· 
çük esnaf vardı. Hala hatırımdadır. 
Genç bir Arnavut, tablası başında 
m ü t e m a d i y e n haykırıyor· 
du: 

- Am belsina şerbeti, revani, bel 
va, kurabiye ... 

Çocuklar etrafım almış, ba.z!Sl 
bu tatlılardan yiyor, bazısı bakı~?~ 
du. Bazılarının babaları kalın yu 
kuşakları arasından keselerini çıka 
rarak birkaç defa salladıktan son· 

40.000 Lira kazanan No. 
26694 

25.000 Lira kazanan N o. 
3482 

20.000 Lira kazanan No. 
38021 

15.000 Lira kazanan N o. 
21417 

10.000 Lira kazanan No. 
33056 

3.000 Lira kazanan No. 
1846 

1500 Lira kazanan No. lar 
11077, 17898, 20411 
22675, 22871, 32253 

1000 Lira kazanan No. lar 
820 11701 16660 19278 21038 

21384 21871 26920 27428 33207 
37057 38765 38785 

200 Lira kazanan No. lar 
654. 1295 2478 3189 3369 

3982 4395 4917 5770 6013 
6465 6.39 8422 8944 10853 

10926 11530 11575 11669 13950 
13962 15513 16181 17277 17371 
18835 1924 7 20262 20iSO 20798 
21902 22955 23496 23573 24410 
:24855 25774 26219 26741 26930 
26970 28259 29313 29341 31579 
32002 35211 35801 36232 36531 
36921 36998 

10 Lira kazan:ın N o. lar 
190 894 1173 2306 2454 

2561 2629 2649 2698 3014 
3252 3693 3720 3843 5068 
5503 5641 5682 5690 5729 
5991 6421 6541 7090 7632 
8221 8314 8725 8858 8902 
8937 8962 9057 9073 10043 

10671 11038 11047 11546 11833 
12120 12:)24 1~1~2 13409 13618 
13754 14213 14530 14738 14888 
14899 15101 15296 15307 15471 
15577 15646 15647 15705 16064 
16228 !6389 16838 17025 17404 
18620 18890 19347 19428 19538 
19623 20075 20456 20637 20711 
20726 20981 21058 21551 21713 
21892 22203 22238 22477 22746 
22908 2~350 23496 23560 23567 
~3697 23698 23879 24040 24235 
24349 24549 24800 24990 25176 
25202 25283 2587A 26770 27306 
27705 27903 28037 28201 ~S36i 
29100 29217 29591 29895 30099 
30483 31740 32611 32805 32886 
32976 33253 3J286 33318 33347 
33472 34001 34100 34332 34567 

Biletler 
Tayyare Piyangosunun 23 

üncü tertip •on ke,ideıine 
dün ba,lanmıftır. En büyük 
ikramiye olan 200,000 lira, 
bugüne kalmıf tır. 

Mükafat kazanan numa· 
ralar funlarclır: 

Son üç rakamı ( 694), 
(482), (021) ve (411) nu
mara ile biten biletler 
(1000) er lira mükafat ala
caklardır. 

Bugün çekilecek olan 
200,000 liralık ikramiyeyi 
kazanacak biletin ıon üç ra
kamı ile biten biletler de 
(1000) er lira alacaklardır. 

35993 36200 36466 36559 36610 
36679 36832 37222 37293 37294 
37350 38142 38369 38776 38956 
39114 

50 Lira kazanan No. lar 
34 44 97 247 639 

681 800 821 1096 1104 
1618 2182 2237 2249 2836 
2856 2971 3344 3434 3428 
4197 1219 4230 4798 4830 
4916 500~ 5033 5179 5412 
5669 5697 5805 5957 6220 
6357 6795 6360 6644 8190 
8278 8682 8712 8714 8898 
913i 9241 9662 9830 10263 

10411 10461 10467 10529 10774 
10789 10879 11023 11227 11405 
11571 11580 11611 11700 11964 
12011 12032 12084 12421 12774 
12847 12907 12994 13269 13442 
14066 14139 14672 15098 15138 
15999 16031 16198 16589 16733 
16875 17329 17415 17449 17498 
17712 17853 18063 18124 18305 
18473 18537 18616 18725 18807 
19060 19376 19578 19852 20202 
20396 20997 21064 21076 21133 
21424 21126 21820 22093 22118 
22290 22613 22689 22739 22753 
23117 23291 23483 23538 23699 
23770 24065 24216 24447 24539 
24749 24812 24815 25104 25492 
25567 25956 25984 26217 26396 

35062 35139 35349 35355 35595 
35679 35748 35785 35821 36100 
36844 37066 37171 37555 37594 
37671 37849 38074 38122 38131 
38459 38543 38602 38983 39167 
39223 39493 39744 39934 39989 

40 Lira kazanan N o. lar 
17 28 31 118 188 

270 406 487 611 666 
739 1050 1061 1182 1452 

1480 1531 2418 2458 2477 
2579 2608 2625 2631 2788 
2873 2882 3078 3081 3114 
3197 3198 3687 3736 3851 
3907 4425 4500 4650 4693 
4760 4784 4815 4875 4986 
4993 5169 5181 5237 5101 
5136 5507 5653 5874 5963 
6133 6232 6479 6487 6619 
6622 6632 6625 6662 6711 
6935 7099 7299 7200 7216 
7249 7334 7478 7574 7583 
7598 8058 8098 8144 9044 
9048 9397 9405 9426 9654 
9989 10026 10274 10291 10321 

10336 10360 10453 10468 10539 
10761 10962 11014 11050 11190 
11356 11441 11517 11521 11582 
11829 11908 12173 12178 12181 
12207 12561 12579 12561 12579 
12648 12655 12703 12789 13027 
13069 13099 13170 13282 13326 
13533 13554 13616 13993 14002 
14005 14031 14044 14053 14627 
14664 15110 15246 15255 15310 
15313 15593 15770 15794 10838 
15864 15877 15977 16008 16070 
16103 16245 16255 16266 16349 
16380 16397 16930 16960 17082 
17155 17373 17419 17673 17868 
17876 17956 18087 18179 18191 
18277 18326 18393 18405 19242 
19331 19420 19541 19604 19856 
19951 19965 20026 20035 20046 
20129 20606 20929 21056 21165 
21168 21169 21268 21357 21376 
21392 21552 21576 21663 21695 
22062 22085 22151 22154 22401 
22637 22741 22934 23009 23062 
23065 23289 23304 23790 23802 
23934 24174 24198 24217 24364 
24377 24428 24446 24448 24583 
24869 24922 24937 25108 25406 

(Arkası 8 incide) Tiran, Arnavutluğun merkezi 
olalı bir çeyrek asırdır. Ha-

Tiranda otomobil az, buna multa
bil tek atlı arabalar çoktur. Fiyatı 
saat hesabiledir. Esasen şehirde kı
sa mesafeler için arabacıya bir lek 
(8 kuruş) vermek kafidir. Tiranda 
ilk çıktığım cadde Kral Birinci Zog 
caddesidir. Bu caddeyi takibe 
başladım .. Hava çok sıcaktı. Kadın 
erkek, asker, birçok halkın bu cad~ 34594 34798 35026 ~5281 35152 ( Arıkssı 8 1Pride) 

~lll!!!!!!!!!!---!!!!~~!11111!~ ... ~--~~~~ ..... ~..;..l!!"'.-ı;ıı--~~mll!"----!!!!!~~~~'!!!ll!l!!~i!I!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

- No: 4 fJ Ressamı: 
Yazan: 

ALI RIZA SEYFi 
KAPLANLAR ! &J AKDENiZ 

1 m hu sır n I p"nycl k 1 d b" · ·· ı d" G"'ı 
A 

.. ·n yonunun toplnrın nn ırı gur c ı. u le, 
Un Uı •n v~nınd 1 ' ' d ' .J" an ıs ıklar çalarak geçti kopükleı ıçın e denize 

g mulaü. ' 

D ı~u hır gülle ... Bir gülle daha takip etti. 
D . ıı B~yramın ve bütün erlerin gözlerine başka bir parlaklık gel

r.ı tı. Re s, kıç kr.sarasınırl korkuluğuna dayanarak bağırdı: 
B0 n kuın.,nda vermedikçe bir tek kurşun 11.tılmıyacak. Sancak ala

b nda atcsimizde hazn olacak. Topçular dikkat. 
Liı,.anyol ka'yonu ateşederken, iki ge-:ni ara~ındaki uzaklık gittikçe 

az hyor, bır kursun atımı yer kairyordu. 

Ispanyol kaptanı i~tediği yeri tu~tuğuna seviniyor olmalıydı. Gavur, 
Deli Bayramın ustalıgı.nı n~r~en bılecekti? ,.. 

Bayram Reis, bir elile dire.ge dayanımış. gözlerilc blitün manevra ve 
harp safhasını kavrıyordu. ~ır kumanda daha vereli: 

- Alesta orsa alabanda tıramola. 
Aksungur, lspanyol ka~!o~unun kıç yanından rüzgara döndil ve geri

.. 'r ustune "k s:nden düşmanın ruzga · Yü selmeğe başladı. 
lspanyol kaptanı bu ansız manevraya şaşmıştı, TUrk gemisi ile ara· 

sında on metre ya var ya yoktu ki, Deli Bayram gök gibi gürledi: 
- Haydi. ateş; kurtJarırn ! Topçu, tüfekçi, ok~u. 

MONlF FEHİM 

Bir anda lspanyol kalyonunun üzerinde bir zincir gülle, makas 
le, yuvarlak gülle, peşref gülle kasırgası esti. Koca kaleyi kıçmdaıı 
şma doğru bir ateş ve ölüm süpürgesi süpünneğe başladı. 

Aradaki on, on beş metrelik mesafe üzerinde Türk piştovlarınm k 
şunları, ok yağmuru uçuşuyordu. Ucu ateşli oklar bütün lspanyol 
kenlerini tutuşturmuştu. Kalyon ateşten bir cehennem haline gelmi 
ti. Kan gövdeyi götiirdüğü bir sırada, bir sürü gülle yemış olan lspa°"' 
yol kalyonunun kıç direği her tarafı ezerek. kopararak,·etrafına ö'ı.w 
ve sakatlık saçarak yan tarafa yıkıl rnıştı. Ortalığı müthiş çatırtılar, f 
vatlar kanlamıs. alevler kalvonun her vanını sarmıstı. 
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Tayyarae 
Piyangosunda 
Kazananlar 

(Ba.'ı 7 .incide) 
25413 25478 25622 25639 25656 
25668 25682 25767 25963 26028 
26036 26250 26284 26582 26616 
26655 26675 26783 26885 26840 
26989 26992 27033 27094 27174 
27192 27591 28045 28085 28113 
28236 28257 28282 28291 28831 
29051 29076 29514 29563 29596 
29631 29638 30094 30674 30733 
30813 30824 30836 31190 31213 
31228 31546 32026 32131 32221 
32362 32490 32531 32534 32572 
32803 32839 32886 32936 32960 
33016 33019 33026 33099 33140 
33484 33753 33796 33808 33815 
33934 34000 34031 34067 34167 
34231 34284 34356 34602 35017 
35078 35257 35336 35383 35397 
35399 35437 35452 35590 35686 
35997 36032 36051 36114 36794 
36847 36874 36912 36992 37030 
37216 37298 37967 38069 38085 
38178 38629 38688 39090 39213 
39214 39447 39608 39765 39780 
39831 39966 

Amorti alacak biletler 

Nevyork ıergiıinin umumi kurulu, vaziyetini göıte ren müceııem plan 
BugtinkU çekilişte 200,000 lira ka~ 

zanacak biletin son rakamı çift veya 
tek olduğuna göre, sonu çift veya tek 
olan bütün biletlere 20 şer lira amor-1939 Nevyork Sergisi 

Şu Düşünce ile Kuruluyor: 
ti verilecektir. 

Bu kefiJenin talihlileri 
Dünkü keşidede 40.000 lirayı ka

zanan 26694 numaralı biletin bir par

çası Istanbulda Sen Benua Fransız 

mektebinde öğretmen Bayan Ferhun 
dede, ayni biletin diğer parçası Be
yoğlu istiklal caddesinde boyacı Me
cit ve Kadirde, 25.000 lira kazanan 

3482 numaralı biletin bir parçası da 
Tokatlıyan oteli karşısında berber 
lstavridis diikkamnda manikürcü kız 
Bayan Kiryakiçadadır. Diğer parça

sı Galata Merkez Rıhtım Hanı avu

kat yanında daktilo Bayan Semiha
dadır. 

insanlığın 
Yarını 

1939 Nevyork cihan S"rgisine bizi 
davete gelen B. Consonun Ankarada
ki ıntibalarma dair söylediği sözleri 
dün birinci sayfamızda okudunuz. 

Iştirak etmemiz kararlaşan büyük 
eergınin manası ne olduğuna ve ne 
ölçüde yapılacağına dair B. Conson, 
bır arkadaşımıza şunlan anlattı: 

"rn39 sergisinin diğer blltün sergi
lerden bir farkı vardır ki o da çok 
esaslı bir idealin ifadesi olmasıdır. 
Eski sergilerde biraz pazar yeri, bir 
az müze. biraz da karnaval manza-
rası vardır. 1934 Şikago sergisi, bir 

asırl.k terakkiyi gözönünde canlan
dırmak iddiasıle açılmıştır .. Pnris ser 
gısı bugüntin bir aynasıdır. Fakat 
Nevyork sergisinin mevzuu yarındır. 

Bu sergi şunu ispah o;alışacaktır ki 
insanların muhtelif sahalarda sarfet
t kleri emek ve teşebbüsler sayesinde 
toplanan mal1..emeden yarın için daha 
mesut, daha güzel. dnh~ ferahlı bir 
bayat yaratmak miimkijndür .. Sergi: 

bütun ins nlan bir:b;rlerine bağlı ve 
muhtaç 01duklarıru, dostluğun ve iyi 
komşuluğun karlı yollar, tecavüzün 
v harbin dar v~ zararlı yoJlar oldu
ğunu canlı bir surette ortaya koya
caktır. 

So??g·ye \'esi'e olan hadise, Ameri
kada b r'eşik bir devlet kur.an a11a 
kanunun h~zrrlanmasmın ve ilk Cüm 
hurreisi Corç Vaşingtonun makamı-

na geçmesinin ytiz eıı:nci yıldönUmü 
nu kutlaamktadır. 
Sergi 30 Nisan 1939 senesinde altı 

fY ıçın açılacaktır .. Ecnebi hUkumet-
lerle mukaveleler hep altı aylık müd 

det ı~ yapılmıştır. Fakat bu müd
d tin uzat iması ıhtimalı \ardır. · 

S~ilen yer 
Sergi için öyle bir yer .seçilmiştir 

ki Nevyork ve civarından mürekkep 
il.hanın Uım ortasındadır. Asıl Nev
york şehrinin göbeğinden ancak 14 
dakika uzaktadır. Ayrılan saha 500 
hektar arazidir. Buranın yalnız planı 
yapılmakla kalmamıştır. Her tarafına 
ağtç'ar dik lmeğe başlanmıştır. Nak

ledilip likilen 10 000 ağacın köklerin 
de kalınlık 25 . 44 santimetre kutur

rı arasında değismektedir. 18 met
reye kadar yükseklikte ağaçlar var
dır. Ağaçl.arın her biri gblgesinden 

tifade edi'.ecek şekildedir. 
Serg yi yüz milyon insanın ziyaret 

tmesi iht mali vardır. Fakat maliyet 
esaplan elli milyon ZI:} aretçi gel~re 
esasına gore ~apılmıştır. Her giin 

yarete ge ecekl r 250.000 ile 800 bin 
ında tahmin edilmiştir. Sergi ye. 

rine saatte 160,000 k:şi nakle::lebilmek 
re tert bat alırımıştır .. Nakil vası

an arasında şimendifer, yeraltı 

trenleri, traı:nvay, otobüs, otokar, 
yyare ve deniz vasıtaları vardır. 

Nevyork sergisinde lııkıye şeklinde cam ayaklar üstüne 
kurulan 4000 kifilik toparlak tiyatro ve sinema bina.• 

Otomobille gelecekler için 35,000 oto Yerler müracaat sırasile verilmi\r 
mobil sığacak kadar yer hazırlanmış- tir. Bunun için Finlandiya, büyük A
tır. Sergi sahası içinde 28 kilometre merika binasının sağındaki en güzel 
uzunluğunda yollar yapılmıştır. Bu yeri almıştır. Türkiyenin seçtiği yer, 
saha içinde 50 000 kişi nakledecek Ffnlandiyanın yanındadır. Türkiye. 
kudrette otobüsler emre hazır bulu- den evvel müracaat edenler çok ol-
nııcaktır. ı makla beraber ayni yeri seçen dev. 
Harcanan para !etin henüz bağlanma~ası ne~!ce~in

de yeri serbest addettık ve Türkıye-
Sergi için Amerika Birleşik devleti- e verdik. 

l~ Nevyork hükumetinin ve Nevyork Y Ekser devletler bizim verdiğimiz 
şe~rinin ayırdıkları tahsi~at ytiz .elli binadan başka yer istiyorlar ve ken
milyon dolardır. Bu genış tahsısat di hesaplarına inşakta hazırlanıyor
s~y~~inde bilhassa ~~.ebi ~evl~~lere lar .. Mes .. la Italya, Holanda ve Rus
bUyuk kolaylıklar gosterilebıliyor. ya on biner metre murabbaı yer al-
Sergiye iştirak eden her devlete 1000 mışlardır. Romanya, bir lokanta yap 
metre murabbaı bUyüklüğünde hazır tırmak üzere üç bin metre yere sa
bir bina hediye edilecetkir. Bundan ]l1p olmuştur. 
fazla yer istiyenlere yansına kendi yarının hayatı 

20.000 lirayı kazanan da 38021 nu

maralı biletin bir parçası Kadıköy 
Ortayol Şahkulu sokağında Bay ls

mailde, diğer parçası Marpuççular
da manifaturacı Varondadır. 15.000 
lirayı kazanan 21417 numaralı bile -
tin bir parçası Kadıköy Hal altı 17 
- 19 numarada aşçı çırağı Hamitte, 
diğer parçası Usküdarda Bayan Me
lektedir. 10.000 lira kazanan 33056 
numaralı biletin bir parçası Sultan
hamam 2 numarada manifaturacı A
li Cevattadır. 

Yeni Afiı Kuleleri 
Şehrimizin muhtelif yerlerine konu 

lacak olan yeni afiş kuleleri için Be
lediye Fen Müdürlüğü projesini ha
zırlamıştır. Bu kulelerin şehrin konu 
lacakları yeri gösterir bir de kroki ya 
pılmış, üç kule t!pi seçilmiştir. Bu ku 
lelerden şimdilik 25 tane yaptırıla

caktır. 

lutları andıracak bir şekilde yukarıya 
ıı.ksettirilecektir. Mesela Türkiyeye 
tahsis edilen gtinde, Türk varlığının 
kuruluşunu adım adım takip etmek 
imkanını verecek filmler görebilece
ğiz. Meseli geçit resmi yapan Tiirk 
kuvvetlerinin kürenin semasında ile
rilediği görülecektir .. Milletlere a.yrıl
mıyan günlerde de yarınki dünyanın 
nasıl olacağını gözönünde canlandıra
cak mevzular gösterilecektir. 

Cam ayaklı bina 

hesaplanna bina yaptırmaları şartile 
istedikleri kadar yer verilecektir. 

l,tirak edenler 

Sergiye ıştiraklerini taahhüt eden 
devletler şunlardır: Türkiye, Norveç, 
Danimarka, lsveç, Finlandiya, Holan
da. Fransa, lngiltere, İrlanda, ltalya, 
Çekoslovakya, Romanya, Rusya, Yu
nanistan. Belçika ... Almanya, Japon
ya, ·18 Cenubi ve Merkezi Amerika 
devleti, Mısır, Bulgaristan, Yugoslav. 
ya iştiraklerini bildirmekle beraber 
henüz mukavele imzalamamıslardır. 

Serginin en görülecek manzarala
nndan biri, 65 metre kuturda bir kü
redir. Bu küre cam sütunlara dayan
maktadır. Cam sütunlar elektrik zi. 
yası altmd& yerden. fışkıran su fıskı
yeleri manzarasını vcPmektedir. Küre 
de bu sular iizcrinde muallakta du
ran bir bilyaya benzemektedir. Bu 
küre, insana binbir gece masalı hissi
ni verecektir. içerisi 4000 kişi alır bir 
tiyatrodur. Her gün ayrı bir millete 
veya ayrı bir mevzua tahsis edilecek
tir. Manzaralar gökten yürüyen bu-

(Yarınki dünya) idealinde Roose
veltin büyilk bir düşüncesi gizlidir. 
'Bugünün insanları, herkes için müş
terek olan insanca menfaatleri göre
miyorlar. Hususi anenfaatlerin sevki
le gözleri önünde türlü türlü engeller 
beliriyor. Milletler arasında, sınıflar 
arasında, şehir ve köyler arasında, 
lnuhtelif meslekler arasında ve grup· 
lar içindeki insanlar arasında hüküm 
süren husumetler; hep ayırıcı amileri 
ileri sürüyor ve fertleri ve grupları 
biribirine düşman ederek insanlık his 
lerini boğuyor ve ifratlı hisler ve düş 
manlıklar yaratıyor. 

Nevyork sergisi ayırıcı amillerin va 
hiliğini ve manasızlığını ortaya koya
caktır. Sonra ilimde, sanatte, musiki
de, mimarlıkta insan dehasının yarat 
tığı en güzel eserleri gözönünde can
landıracak ve insanlara hayatlarını 
daha güzel, daha rahat, daha mesut 
bir hale koymak için ne kadar zengin 
imkanlara malik olduklarını göstere
cektir." 

Tiranda Neler 
Gördüm 

(Başı '7 incide) 
ra çözüyor, küçük bir madeni para 
ile bu tatlılardan alıyordu. 

Bu panayır yeri, esnafın çe§idi, 
insan çeşidi ve kıyafet çeşidi nokta 
sından pek görülmiye değerdi. Bir 
tarafta vıcık bir çamurun içinde 
inek, keçi, koyun, manda pazarlık 
edenler, diğer tarafta yerli dokuma 
}arını çamurlann kenanna seren ih 
tiyar kadınlar, yiyecek, içecek sa
tanlar, bir tarafta eşeklerinin ya
nında grup grup yere çömelip ko
nuşanlar, güneşin karşısında çıplak 

ayaklarile uzanarak ayakkabısını 
tamir ettirenler vardı. 

P anayir yeri, bir bayram yeri 
gibiydi. Pazar olmak müna

sebctile halk hususi kostümlerini 
giymişti. Panayir yerine yakın olan 
kahveler de dolu idi. Bunlardan bir 
tanesi şayanı dikkatti. Panayirin 
bulunduğu sokağın öbür ucu lşkod 
ra şosesine dayanıyordu. Burada 
basi~ köy evlerine benziyen bir kah 
ve vardı. Bir ağaç altı, kırık bir iki
masa, tahta sıralar, küçük akar 
bir su .. Kahvenin adı Kafe Adisa
bebe. Sahibi de Myslim Halebi idi. 
Belli ki kahvenin bugün müşterisi 
çok. Bu şoseyi takip ettim. Büyük 
bir dükkan Eden Fabrike cokolla
tash (Eden çikolata fabrikası) eski 
hanlara benziyen bir binanın üs
tünde Fabrik Pambuku (Pamuk 
fabrikası) yazıları vardı. Biraz ile
rHedim. Başka bir dükkanın duva
rında iri yazılarla şunlar vardı: 

Byrek, Paça, Gumesht e Shish
qebap a la minut. 

Harici manzarası bir sütçü dük
kanı idi. Sabah süt satar ve öğle
den sonra, börek, paça ve şiş ke
babına başlar.. Dükkanda dört a
dam gördüm. Dördü de ayn kıya
fette idi.. Birisinde siyah bir fes, 
diğeri asker kıyafetinde, üçüncü 
şapkalı, dördüncüsü başı açık. Kü
çük birkaç köşk gibi dükkanlar var 
dır. Buralarda Duban cingara (tü
tün, sigara) satıldığı gibi çikolata, 
şeker ve ufak tefek şeyler de satı
lır. 

T iranda gUzel caddeler, gUzel 
binalar, yapılmaktadır. Dük 

kanlar, çarşılar, düzeltilmektedir. 
Kral Birinci Zog ve Mussolini cad
deleri ile Draç. Işkodra ve Elbesan 
şoseleri iyidir. 

Arnavutlukta hafta tatili pazar 
günüdür. Berberler pazar açınıya 
mukabil, pazartesi kaparlar. Tatilin 
pazartesi olduğunu bilmediğimden 
bir pazartesi tıraş olmak için dük
kanları dolaşıyor, gtindüz geç vakit 
olduğu halde hali dükkanlar pen
cerelerini örten perdeyi kaldırma-

Iıklarmdan dolayı tembellik ile it
ham ediyordum. Nihayet çarşı 
içinde bir berber dükkanının arka
sında hareket gördüm ve içeri gir
dim. O günün tatil günü olduğunu 
anladım. Türkçeyi iyi bilen berber, 
yabancılığıma saygı gösterdi. Ya
sağı lehime çevirdi. 

Tiran eskiden 10 bin, şimdi ise 30 
hin nüfuslu bir şehirdir. Yenişehir, 
medeni ihtiyaçlara cevap vermek 
için hazırlanmaktadır. Leyli mek
tepleri, hastanesi, müze, kütüpha
ne, banka, otel, lokanta ve kıraat
haneleri, klüpleri,, sesli sinemaları 

12. 10 - 937 

Bir günde 
3 yaralama 

Dün şehirde üç yaralama hadisesi 

olmuştur:. 

l - Ömer adında biri gece yansı 
Galat.ada Zühtü isminde birinin önü
ne çıkarak bıçağını çekmiş ve sebep 
siz olarak kanundan yaralamıştır. 

2 - Mehmet isminde bir kundu -
racı, Asmalımescitte beraberçe içki 
içtiği arkadaşı Basanı kunduracı bi
çağile yüzünden ağır surette yarala
mıştır. 

3 - Hasköyde kahveci Dursun bir 
alacak yüzünden kahveci llyayı bi -
çakla yaralamıştır. 

-0--

Bir Cadde Nakil 
Vasıtalarına Kapatlldı 

Belediye Tarlabaşmdan A~alı .. 
çeşmeye sapan yolu nakil vasıtaları
na kapamıştır. Tozkoparan caddesine 

asfalt döşenmesi buraya kadar uzan 
mış olduğu için yeni yolun açılması
na kadar bu yol tamamile kapalı ka
lacaktır. 

ıı------~ 

KANZUI 
MEIH TH~ 

EN HOŞ VE TAZE MEYVA
LARIN USARELERtNDEN lS
TllISAL EDlLMtş TABU BlR 
MEYV A TUZUDUR. Emsalsiz 
oir fen harikası olduğundan ta -
mamen taklid edilebilmesi mUm
kUn değildir. Hazımsızlığı, mide 
yanmalarını, ekşiliklerini ve mu 

annid lnkıbazları giderir. Ağız 

kokusunu izale edei". Umumi ha. 
Ya.tın intizamsızlıklannı en emin 
surette ıslah ve insana bayat ve 
canlılık bahşeder. 

tNGlLtZ KANZUK ECZANESİ 
BEYoGLU • lST ANBUL 

===> 
ve küçük parkları, kafeşantanlan 

vardır. 

Tirain mümbit bir ovadır. Şimal 
ve şarkındaki Dayti sıra dağlal"l, 

manzarasını güzelleştirmiştir. İldi· 
mi, güzel camileri ince minareli
dir. Bilhassa 1645 senesinde SUley. 
man Paşa tarafından yapılan ~ki 
cami ile Etem caımii çarşının Qrt&· 
sın dadır. 

Mutlaka Okuyunuz 

Kuştüy.ü Fabrikasınd~n: 
lstanbulda Çakmakçılarda Ömer Bali oğlu KuştUyU fabrıkasında 'kış 

mevsiminin yaklaşması dolayısile müşterilerinin sıcak, yumuşak ve 
her zaman rahat kuştüyü yatak, yastıkta yatma.lan için fiatlarında 
mUhim tenzilat yapmıştır. MUkeımmel bir kuştUyü yastık yüzile be
raber (1) liraya fazla miktarda alanlara tenzilat yapılır. Uzun ve so. 
ğuk kış gecelerinde şilte ve yorganlar ve yastıklarımız güzel ve rahat 

uyku temin eder. Tel: 23027. 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
ve bütün ağrılannızı derhal keıer. 

icabında günde l kaıe ahnabllir 
isim ve markaya dikkat. Taklidlerinden 

sakınınız. 
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1 1 N OM Kurtuluş Savaşında 
Sebze ve 
M~yva 
Fiyatları 

Sovyetlerle Ticaretimiz 

Anlaşma, Piyasamızda 
niz Ka~ramanları 

~ ................................................................................................ . 

Gazal Gambotu ile 
orpH Aejları Arasında 

Meftlm ltfb&riyle tehrimiz ._ 
ve meyv& haline bol aebr.e ve meyva 
~· Dlbıktl l&tlflarda fiyat. 
1ar töyledir: 

Tesirini Gösterdi 
Geçen Tehlike Saatleri 

KilO allnk bamya 10-1'1, aalm-
kabaiJ, 2 - 4:, çalı fasulyem 7 - 10, 
ane bdm 4: - 6, barbunya 7 - 10, 
ıar dol"''t.Mi 2 - 3, smk domatesi 
4: _ e, JAhaD& 2 - 3, ıspanak 2 - 3, 

ihracat Firmalan, Almanyaya da 
Mal Göndermiye Hazırlanıyorlar 

r lnbqı Nedim Ullever, otur
dulu yerden kalktı. Salon

da bira dolqtı. Batıraıarmı top
la.mai& ~u, bu belli idi. 
O gllnlerin beJeC&nım duyduğu için 
)'erinde cluramıyordu. 

Onu kendi lleminden, içinde bu
lunduiumua havaya çevirmek, çek
nıek ltbı: 

- Bay Nedim, dedim, ai&i dln
vupçmemi beldi,.._. 
ir. 

ytızllnU bana çevirdi: 
! dedi, evet sise •kinci b&-

tı+ı da anlatacaktım. 
~ koltuğa oturdu: 
..,.. Kunra bakma, dedi, o gUiı-

~hatırlarken buan böyle dala-

?! 
- Iatik1l1 harbini yapan kara 

or6su, piyade mermiai lçbı çok tl
mitı çekiyordu. lılalbı ya, alta. 
na\ devrinin bıraktJiı mlrular a
rumda her ttlrlU kepuelilder var
dı amma, harp aanayil deııen ete. 
M .te•ese (Y()ktu. htf1rll1-. 

yapan ordu, bütün harp mal 
sağdan soldan tedarik &-

tabiri mazur görtıneniz aöy
lp bengi, tahta kılıç, ge

$İDIP gidiyordu. 
Antep, kendi cephanesini kendi 

~· Aııbm, ttırlll tllrlll 
Olllt çepı cephue bul-
~u. 

dUım. Novoroaiaki önünde bulunan 
torpillerin yerini qatı yukan bili
yordum. Yaradana llğmarak ya1. 
nız başnrnza gitmekten bafka ça
re kalmamı,tı. Evet, bbe verilen 
emirde •-roapeeden kılavuz alınız,, 
diyorlardı. Bu emrin sonunda Al
lah yardmıcmız olsun! aözt1 de var
dı. Birindahıi yapamadıba emir 
ahklmmca Allaha mlmdık ya! O 
da emir demektir. Fakir milletin 
parumı kılavuza mı verecektik! 

ıdvrl blbel' S - 5, dolmalık 3 - 5, Tüıkiye ile So-vyet Raa,a arumcla imzalanan ticaret anlqma• 
2 _ 2,ıs, ,atııcan adedi bat 1 -1,5, ihracat mallan pi111•uncla çok mtiaait tairler aa.termiftir. Aa
orta 0,'15 - 1, ufak 0,25 - 0,50, boa- l•tm•nm metni henb bildirilmemit olmakla beraber ::;o,rye11.a41..n 
tan patııcan l,50--2, aoğa.n 2,50-3, t,ilhwa yapalı •• tiftik itlerinin canlanacap ümit edilmektedi 
m&~ demeti 0,M, turp 0,75 - 1 Bir miiddettenberi nıldpü kalan ham mallarımız, bir el..1 .... •---= 
me~ m\lflllula kilosu 13-15, ..,..- -1'1':7 
yapııcak 10 - 16, rezaki 9 _ 15, ludıiı için SoYJet!erle yapılan anh....- piJ9MDIDI •ilı ... llN~ 
SaplrCI- Amuya elması 15 - 25, raoktır. 
tnebo1U 1- 10, Malatya armudu Soa gUnlere ltadar Sovyetler piya- -·---------· 
12-ı&Jnebolu armudu 4 - 6, ce- aaJanmDda llODdajlar yapmJl)ar, fa. K b il vls,, _ 12. Ayva 3 - 7, nar 5 - 9, kat, mal almamıtJardır. Buna rağmen a ZI m a ar 
..-8 - 12 Unnap 6 - 7, ecnebi fiyatlar aağlamJıimı muhafm etmie-

1
• eler umduğumuz gibi çıktı. JimGG1I yOsll 130 - 200. karpuz ala- tir. ÇUnktl müatlbailden paba113'a .. D 

0 
•• n Oda d 

Maynlerin arumdan aüd· cali 1111 lldedi 20 - 25, ortaboy 15- 1mmJ1 mallar, deler kıymetl verilme 
Jerek geçtim. Altınn•ıda ölUIDUD 18, ufak 4: --: 14• kavun larkai&cl bat dikçe a.tıJm•nnfbr. 
çıngıraklısı bekliyordu. En kilçlk 14: _ .,, Edirne 6 - 12, ufak 2 - 7 Alıcı ve atıcı olanlar piyuanm 

bir p.nlıfhk killtımttztt göğe •VU- ~- sağlamlılmdall memnun görllntlyor. Toplandılar 
rabllirdi. Tllylerimb diken diken o- lar. SatıfI geciken mallar yapalı, tif-

o zamanlıi Jonanmamdtl luyordu. Fakat itidal bize en iyi y 1 d tik ve derllerdir. Bunlarm da en fazla 
mwap • emUerden biri kılavUzluğu yaptı. Novroalüiye a CJ 0 ft af Q alıcmı Sovyetler, FransDlar, Alman- Şehrimiz kabzımalJarmdan bir P'UPt 

leır. Tam yolla seyrediyorlardı. U- girerken breımızda birdenbire bir lar, Ingilizler ve Amerllralılardır. dün Ticaret Odaama gelerek m~ 
serimbe geliyorlardı. Heyecandan tekne belirdi. Dumanlar mynlme& Bekı·ıyen Almaıt)W)W Uarwcat 6afl170r llt mtldilrll Bay Galip Bahtiyarla~ 
kalbimiz duracaktı. O mrada öl- Preveseyi tanıdım. Gemileri ista- Şelırimbdeki btlytlk ihracat firina- rllpıtltlerdir. Kabzunanar ..U,. 

mek, batmak akla gelmiyor, elimis- per ettik, borda bordaya geldik. lan Almanya ile mnıuneleye baf1a. da1releri tarafından • 
ele bulunan topu topu birkaç tek- onlardan dilediğim haberleri aldım- IDJl}ardır. Bu firmalar .Almanyamn ko~ ~ 
neden bir tanesini 1ıaybetmelll8k Şahin de bu limanda yatıyordu. zahire ı er istediği hububat. zahire, banıalt. kuru dedilerek beyannameye tül tiitl,d.. 
enditeSi inaanı fasla lıJrpalıyOr. Yeniden Trabzon& dönerken Ga- mevya, tütün, zeytin ve zeytinyağı gi- duklarmı ileri etlrerek ~ 
Yoba, öltım A1lahm emri. N~t zale 130 kifllik bir de muhacir ka- Jbl'IC&t mmdmi baılam" olduğun bi maddelerin ihracı için hamlıkları· tespitini istemitlerdir. Oda. blmmal 
'birer can borcumuz var. filesi almıetım. Ayni tısllntiller &1- ADadol dan hergtlıı eeJuimize nı yapmaktadırlar. Son Tllrk - Al- 1arm dileklerini dinJemit, ve ilin 

Klnı bilir, belki de ldlçtlk o1m&r ni endieelerle Trabmoa limanına gel- d8ll u . . man ticaret anlaımuma nazaran Al· ldldne bapmıttJr. amun için kallı. 
nm mUW..tmı gördilk. Dtışman eliğim zaman dlltmanm abluka hat- muJıte1lf ihraea.t maddeleri getiril· manyaya ihraç edilecek Tnrk nıalla- mmaJblr ve tomlılJGDCUluk vamf1an. 
herhalde bili farkedemedi. Yahut tını iki defa geÇDÜf olmanm verdi- ~. lhraca.t taeirlerlniD kendi rmm bedelleri ancak doku ay aoma nm ticaret ve bnun balnmlann~ 
farektti amma kovalamak tenezzU- ği bir gunır duyuYol', tayfalal'ID clePO ve ardiyeleri dolmue " 1drabk &tenecelme da ~ milli tetkiki 1lmn gelmektedir Ka~zımal. 
lUnde bulnnmadL Oraaı belli değil. gözlerinde de iıman ve ne,e pan1tı- cllPOlar tutmUl)anbr. Baydarpqa bankalara verdlii emir, ilır&e&t tacir tw1hw yaw..•''"' it itibari le ·ifade 
Toapee'ye geldim ve lalavu alma- lan görllyordum! 11J01arı da tamamen. clolm\Jltur. Bazı 1erlnl taline klfl gelmJttir. A.Jmaa- :_64: r- . . Y 
ğa tetebbtıa ettim. Hanlya bizim Binbqı Nedim tJhıeverbi vaktini ~ . . ıwwa ve maliye dairelerinin dıe 

··ile ljUksede ~eşhur bir ata "zü var- fazlaca almiftmı. Kendi8ltıd ıs:ar1 ,_nar 7aya mal ihraç edecek t.a.cil'ler Os- nat et.tiil kuuui .maddeı.e~-..-. 
_.ranili:l==~•~IL ~: ~l'eior ~.Dakik.. te98&• •••lhrtllll*fAJifiSY"' ~---'•• lhti~ kadar zahire al- manb. Ziraat. il ve 4.ür• Ban· meaeJentn halli igiD bir tekil .. _. 

....... ,aıı.tıaıkm8'- tm Akla iDlaDı dilflh'meain. Kıla- 1edim. Savaeçı deniz kurdu 1ıGy8k ~ kalarma t<JDlimentolarmı verece1deı' cakbr. 
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JI ezirköprüde 
}'eni Bir Nalıig 

kil edilen Mnrea nahiyetindıe ' 
bir htlldllnet konağı ve 3 odalı Mi 
dUr evi yapılmıetır. Vezir~ 
zak olan 14 köy halkı, timdi 
Mezraada g6rtlldtlitl in çok .... 
bulunuyorlar. Vezirköprll • 

yollan araba ve otomobil~ 
hale getirilmiotir. 
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BULMACA Bütün Avrupa 
Neticeyi Bekliyor 

Fahrettin Altay Diyor ki: 

''Biz manevrayı gösteriş 

Mavi Taraf 
ilerliyor 

(BAŞMAKALEDEN MABAA'.l') 

Kati Kararlar 
Dünkü bulmacarun hal edilmi.' şekl 

Arifesinde 
(B~ı 1 incide) 

(Başı 1 incide) 

• • 

verilen kararın kaldırılmasıydı. Bu 
dakikaya kadar bu yolda bir karar 
verilmemiş bulunuyor. Bütün Avru· 
pa verilecek kararları merakla bek -
!emektedir. 

ispanya hiikumeti ltalyanın 
iddiasını reddediyor 

ıçın yapmıyoruz,, 

(Başı 1 incide) 

mal tarafa doğru inkişaf ediyor. Kar 
şılarındaki zayıf kırmızılar şimdilik 

münasip hatlara çekiliyorlar ve ge
riden gelmekte olan kuvvetlerin ye
tişmesi için fırsat kazanmağa çalışı
yorlar. 

Turhanlı önünde mavi zırhlı liva 
ile kmmızrlarm süvari livası ve dağ 
alayı ve muhafız alayının birkaç ta
buru çarpışmıştır. Kırm1Z1lar çetin 
bir mukavemetle geri çekilmişler

dir. Turhanlı hattında yann daha bü
yük muharebeler olması bekleniyor. 

En fazla rolü oynıyan İngiltere. 
de muhafazakar bir hükumet 

var. Harbi göze alacak kadar faal bir 
siyaset arıyanlar, daima müfrit muha 
fazakar oldukları halde bugün tngıl
terede bilakis en demokrat ve radi -
kal unsurlar barış hesabına icabında 
harbi göze alacak bir meyildedirlcr. 
Müfrit muhafazakarlar İtalya ile an-

Italyanın bir iddiasına göre, Is -
pan~ ':ümhuriyeti beynelmilel kıta
yı ispanyadan çıkarımak lehinde de
ğ ldir. Halbuki, ispanya Cümhuriyeti 
bugün bu iddianın yersiz olduğunu 
anlatmış ve bu kıtanın tam manasi
le lspanya hükumetinin hüküm ve nü 
fuzu altında bulunduğunu ve hükume 
tin bu kıtaya mensup gönüllüleri is· 
tediği dakikada memleket haricine 
çıkaracağını anlatmıştır. Binaen -
aleyh yabancı gönüllüleri memleket 
haricine çıkarmak lehinde bir karar 
verildiği takdirde ispanya Cümhuri
yetin.in bu işi derhal yapacağım bil 
dirm 'ştir. ispanya hükumeti bu su
retle ttalyanın iddiasını reddetmiş 

bulunuyor. 

Türk Manevraları, Muharebeyi Noksansız 

Göstermek IÇin Y apıhr ve Muvaffak Olur 
laşmıya, Milletler Cemiyeti idealini 

feda etmiye ve pazarlık siyasetine 
dönmiye taraftar görünüyorlar. Bun 
larm arasında, hükumet büyük hir 
ustalıkla dümen kullanıyor ve hem 
müşterek emniyet prensipini, hem de 
sulhü kurtarmıya uğraşıyor. Muha -
fazakar hükumetin hakikatte müfrit 
muhaf azaka.rlar gibi İtalya ve Fran
co ile anlaşmıya taraftar olduğu id
dialarIDI bir propaganda mevzuu say 
mak icap eder. İngiltere müşterek em 
niyet esasına o kadar sıkı bir suret
te kendini bağlamıştır ki, buna arka 
çevirmesini tasavvur etmek güçtür. 

Oğleden sonra mavi zırhlı liva 
kuvvetleri, Turhanhda bir gedik bu
larak Karapmara sarkmıştır. Zırhlı. 

motosiklet bölüğü, Aydına doğru 

sevkedi1miştir. Yolda bir telsiz ara • 
bası koşulu olduğu halde ve bir ta
kını piyade esir edilmiştir. Bu iler
lemenin askeri bakımdan değeri he
n üz belli değildir. 

Karargah Sökeden Aydına nakle
dilmiştir. 

Büyük Şel, Derbent Boğazında 
harekatı takip buyurdular 

Çamlık, 11 (A.A.) - Atatürk 
10/ 11 gecesini Çamlıkta Aziziyede 
geçirmişlerdir. 

Ispanya h ükfımeti Başvekili doktor 
Negrin bugün yabancı gazete muha
birlerine beyanatta bulunarak lspan 
ya harbi gelecek bahara kadar de -
va;1n ettiği takdirde dünyanın umumi 
b ir ha_qJ beklemesi liı.zımgeldiğini söy 
lem.iş ve ona göre vaziyet alınması 
icap ettiğini hatırlatmıştır. Manevra sahasını gösterir harita 

11 sabahı saat yedide her tarafta 
yine taarruz başlamış, çok sarp fun
dalık ve kayalık bir arazide ilerleme 
müşkülatına rağmen mavi kıtaat or
taklar, Simali ve Moralı garbi hat
tına ve daha cenuba kadar ilerlemiş
lerdir. Oldukça kuvvetli kıtalara kar 
şı kırmızının mukavemeti şayanı tak 
dirdir. Yine sabahtan it.ibaren öğle
ye kadar tarafeyn arasında hava fa
aliyeti olmuş ve hava kuvvetlerinin 
alçaktan makineli tüfeklerle taarruzu 
vuku bulmuştur. 

ita/yan cevabının lngilteredeki 
akisleri 

Fransa gazeteleri Italya tarafın -
dan verilen cevabın Ingilterede derin 
bir inkisar uyandırdığım söylemekte 
birleşiyorlar. Herkes, lspanya mese
lesinin süratle hallini kolaylaştıracak 
bir cevap beklediği halde ltalya bu 
ümidi kırmış, bu da vaziyeti büsbü
tün ciddileştirmişlir. 

ispanya meselesinin bütün Britan
ya imparatorluğu dahilinde yaptığı 
tesiri bugün Avustralya BaşvekHi 
Lyons anlatmıştır. Başvekil Akdeniz 
meselesinde Britanya dominyonları -
nın lngiltere ile teşriki mesai etme
melerinin intihar mahiyetinde bir ha 
reket teşkil edeceğini söylemiştir. 

Asiler, 13 kasabayı daha 
işgal etmişler 

ispanyada harp vaziyeti hakkında 
alman haberlere göre asiler Asturya 
cephesinde ilerlemekte ve cümhuri -
yetçilerden yüzlerce esir alınış bulun 
maktadırlar. Asiler burada 13 kasa
bayı işgal ettiklerini bildiriyorlar. 
Cümhuriyetçiler Langaya şehrini ter 
ketmeden evvel şehri tahrip etmiş -
lerdir. Asilerle cümhuriyetçiler Sella 
nehrinin kıyüarında karşı karşıya 

bulunmaktadırlar. Asturyanm aki
betini tayin edecek muharebenin bu
rada vuku bulacağı anlaşılıyor. 

Devlet Mamurları 
için kanun projesi 

(Ba.şı 1 incide) 
taallflk eden 24 mühim sual tevrih 
etmektedir. Suallere verilecek cevap
larla bir memurun içinde bulunduğu 
prtlar bütün berraklığı ile öğrenile
bilecek Vt'f tasniften sonra da cevap. 
lar üzeri~en umumi neticelere var
mak mümkün olacaktır. 

'Fi,ler bir günde 
Joldurulacaktır 

Anket varakalan Türkiyenin her. 
tarafında 31 Dkkanun 937 Cuma gü
nü doldurulacaktır. Alınan cevaplar 
derhal Ankaraya gönderi.Iecf'k ve bu
rada istatistik umum müdürlüğünde 
kısa bir müddet içinde tasnif edilecek 
tir. 

Aziziye, 11 (Manevraları takip e- j 
den arkadaşımızdan) - Çamlıktayız. 

Başta Büyük Şefim.iz olmak üzere 
bütün kabine erkanı, Mareşal, komu
tan ve kurmay heyetleri harekatı 

dikkatle takip ediyorlar. 
Yemekten sonra General Kazım Di 

rik tecessüsümüzdeki ifadeyi daima 
zeki bakışlarile anladığı için yanımı
za. gelerek iltifatta buunulyor. Soru
yorum-. 

- Yeni işleriniz, başarılarınız? 
General, gülümsüyor: "Sizleri bek 

liyorum. Ben gazetecinin nekadar bü 
yük bir kuvvet, güçlerimôzin nekadnr 
çetin ve kJ.ymetli bir yardımcısı oldu 
ğunu biliyorum. Trakyaya geliniz gö 
rünüz,, driyor. 

Manevrayı göıteri, için 
yapmıyoruz 

Bu sırada Orgeneral Fahrettin Al
tay, Generale yaklaşıyor ve "gazete
cileri bana tanıt,, diyor. Orgeneralle 
konuşuyoruz. Manevranın manası ve 
değeri hakkında kıymetli mütaleaları 

nı rica ediyoruz. 
Orgeneral diyor ki: 
"- Evvelce yapılan manevralarla 

şimdiki manevralar arasında büyük 
bir fark bulunacağı muhakkaktır. Biz 
manevrayı gösteriş için yapmıyoruz. 
Türk manevraları, bir muharebeyi 
tamamen noksansız olarak temsil için 
yapılır ve muvaffak olunur. Filvaki 
manevrayı gösteııiş vesilesi yapanlar 
da vardır. 

Bir zamanlar haber alma,' haber 
verme vasıtaları noksandı. Halbuki, 
şimdi çok büyük bir terakki hamlesi
ne kavuşmuştur. Muhabere sayesinde 
kumandan şurada otururken mesela 
şu Gümüşdağının arkasında geniş bir 
saha içinde cereyan eden harekatı her 
an kafasında tasavvur eder. 

Fennin terakkisi kafalarda ilmi bir 
kudret vücuda getirir. Bu sayededir 
ki, mesela kırmızı taraf komutanı, 

her taburun va:aiyetini oldıuğu gibi bi 
lir. 

Biz Trakya manevralarında seyyar 
telsizler kullandık Mesela mavinin. 
elinde zırhlı otolar var. Mendresin ya. 
nmda müsait bir yol bularak Aydına 
girdiğini farzediyorum. Vasıtadaki 

sürat onu muvaffakiyete ulaştırır. 

Ulaştırır amma kumandan bunu bile 
mez. Bunun için zırhlı vasıtalara sey 
yar telsiz ilave edilmiştir. Bu itibarla 
muhaberenin rolü çok mühimdir ve 

Bareme dahil memurlar için dört harbin neticesi üzer•inde tesfri fazla
sayfalık sual varakaları hnZtrlanmış- dır. 

tır. Bu varakalardan 200.000 adet Aydın hattı üzerindeki 
bastırılacak bu ay içinde hütün idare son vaziyet 
amirliklerine memur sayısı nisi:>etin- 1 Aydın hattı üzerinde şimdi ciddi su 
de dağıtılacaktır. rette nakliyat yapılıyor. Düşman t::ı.y 

Sorulan malümatr muayyen müd- yareleri geçidi teşkil eden köprüyü 
det içinde mazereti olmaksızın ver- uçuracaktır. Aydın istasyon'lllla bu 
nıiyen veya doğru olarak bildirmiyen manevrada tren girdiği zaman müt
nıemurlar 5 liradan 25 liraya kadar hiş bir hava taarruzile, tayyare bom 
para cezası ve iki aya kadar hafif ha- bardimanile karşılaşacak. Şehre bom 
picı cezasiyle cezalandırılacaklardır. balar düşecek, her taraf karanlıkta 

Sual varakalarmın tasnifinden son kalacak. Bakalım kırmızılar ne ya
ra varılacak netice, hazırlanacak yeni pacaklar? Demiryollar idaresi nasıl 
ve mühim projeye esas malzeme va- hareket edecek? 
zifesini görecektir. Bu anketin temin Orgenerale sordum: 
edeceği büyük faydalardan biri de - Generalim, bu bombardımandan 
Türkiyede esaslı bir memur istatisti- Nafıa Vekilinin haberi var mı?. 
gınin temelini teşkil etmesi ve ilerde Yüksek kumandan neşe içinde ce-
nıerıiezde kurulacak memur kütüğü- vap verdi: 

ana malümatmı vermesi olacak- - Hayır, kendilerine bile haber 
vermedik. 

Dünkü Harekatın 

Harita Üzerinde 

Vaziyeti Nedir? 
Dünkü manevra harekatı, Mavinin 

Söke mıntakasında ve Şarka doğru a
razi derinliği 1 :erinde ilerlemesi ile 
geçti. Kırmızının Aydın bölgesinde 
toplanmasını örtmek üzere Şarkı Ce
nubi istikametinde sürülmüş olan ta
li Kırmızı kuvvetler, mut~elif istıkr.
metlerden ilerliyen Mavinin taarruz· 
}arı karşısında adım adım çekilmek 
suretiyle kendilerine verilen vazifeyi 
yaptılar. Kırmızı toplanmasını bitir
dikten sonra Seferihisar - Küc;iJ.k 
Menderes arasındaki cephenin, c~ı•up 
kanadını tehdit eden düşman kuvvet 
lerine teveccüh etmiye hazırlanrlr. Ve 
elindeki kuvntleri bu suretle taı'tir
ledi. Mavinin donanma ateşi altında
ki ilerleyişi sahilden içeriye doğru in
dikçe mahsus bir derecede ağır!aşı. 

yor. 
Mavinin çıkarttığı motörlü 'l\rlik

ler, keşif kıtaları arazi derinliğinde 

ilerlemiş, kendi taraflarına lazım olan 
keşifleri yapmakla uğraşmış ve ara
ziyi taramakta devam etmişlerdir. 

Mavi taraf hareketinde sürati ilti
zam etmektedir. Cephe teşkili bakı -
romdan muhtelif kilit notalarını ele 
geçirmek, buralara tamamiyle yerle
şerek bundan som~aki ihraçtan tam 
bir emniyet altına almak durumunda 
olan Mavi taraf, bu maksada bir an 
evvel ermek için seri ve süratli vası
talardan istifade etmiş bunlarr vasi 
ve şümullü vazifelerle muhtelif heılef 
lere tevcih etmiştir. 

Kırmızının toplanması ve çıkan Ma 
vi kuvvetlerin cephesine birdenbire 
vakitsiz olarak çarpması Mavi için 
büyük bir tehlike telakki edildiğinden 
Mavi komutanlık derinlikte arazi ka
zanmak gayretiyle azami bir sürate 
ehemmiyet vermek zorunda kalmış
tır. 

Mavi kuvvetler arasında 
Mavinin Cenuptan Şimale doğru bil 

hassa Kırmızı yan ve gerilerine te
veccüh eden taarruzları inkişaf etme
dikçe Seferihasarla Küçük Menderes 
arasındaki cephenin sökülınesi pek te 
mümkün olmadığından Kırmızı komu 
tanlık ta cephenin yanında beliren bu 
tehlikeye layık olduğu kıymet ve e
hemmiyeti vermekten geri kalmamış 
tır. 

Kırmızının bütün hızıyla gütmekte 
olduğu hedef, Mavi tarafın Cenuptan 
çıkan kuvvetlerile Şimalde muharebe 
ye girişmiş olan kuvvetleri arasıuda 
tam bir irtibat vücude gelmeden bun
ları tepelemekten ibarettir. Kırmızı 
bu maksatla; Maviyi önlemiye me
mur ettiği tali kuvvetleri bugün müm 
kün olabildiği kadar ehemmiyet ve 
süratle takviyeye devam etmiştir. 

Meselenin cereyanına bakılır.sa, Kır 
mızı komutanlık, Seferihisar - Kü
çük Menderes cephesinin tutunnıa
sını tehdit eden ve yanlara düşen Ma
viye bütün kuvvetleriyle teveccüh e
decek, bunları Şimaldeki cepheyl~ ır
tibata gelmekten menederek den:z.a 
döktükten sonra sahilde yeniden s~tir 
kıtaları bırakarak bu sefer kendisi 

Atatürk çamlıkta 
Söke, 11 (A.A.) - Atatürk be

raberinde Başvekil fomet Inönü, Baş 
vekalet vekili Celal Bayar, vekiller 
heyeti. Bayan Afet ve d:ğer vezat 
bulunduğu halde Sökeden otomobil
lerle manevra sahasına giderek ha
rekatı yakından takiıp ve tetkik bu
yurmuşlar ve müteakiben Kuşadası 

üzerinden Çamlığa gelerek öğle ye
meğini Çamlıkta yemişlerdir. 

Atatürk Çamlıkta Kuşadası kay -
makamı, vilayet ve kaza jandarma 
kumandanları ve emniyet müdürü 
tarafından karşılanmış ve Sökeden 
itibaren geçtiği yollarda, Kuşadasın
da ve Çamlıkta toplanmış olan on 
binlerce halk Büyük Atalarına karşı 
derin saygı ve sevgi tezahürleri gös
termişlerdir. 

Bir kıaım harekat 
filme alındı 

Mareşal Fevzi Çakmak ile orgene
ral Izzettin ve diğer generaller, say
lavlar, .matbuat mümessilleri Morsa· 
ali tepesinden manevra hareketlerini 
takip etmişlerdir. 

Bu tepede tanklara karşı ateş açan 
bir topçu kıtasmın harp faaliyeti ses 
li olarak filme alınmıştır. 

Manevra hakkında Mareşal Çak -
mağa izahat veren Orgeneral lzıet
tinin beyanatı da sesli filmde tespit 
edilmiştir. 

Atatürkün lzmiri 
şereflendirmeleri muhtemel 
Söke, 11 (TAN) - Manevraların 

neticesi çarşamba günü akşamına 
doğru anlaşılacaktır. Büyük Şefimiz 
Atatürkün o gün, lzmiri şereflen -
dirmeleri ihtimali vardır. Manevra 
bittikten sonra bir gün istirahatle 
geçirileceğinden cuma günü Inova
smda büyük geçit resminde büyük -
lerimiz de hazır bulunacaklardır. Şe
fimiz Atatürkün. Izmirde bir gün 
kalınalan ımuhtemeldir. 

Mavinin Cenup kanadına dönecek ve 
Seferihisar - Küçük Menderes ara
sındaki cephede muharebe eden Kır
mızı kuvvetlerin yükünü hafifletm"k 
istiyecektir. 

Kırmızının büyük taarruzu 
bekleniyor 

Mavinin süratindeki bütün rnamı. 
Kırmızının bu manevrasına yakayı 
kaptırmamak, yahut hiç olmazsa tm·
mızı taarruzlarını sahilden mümkün 
olduğu kadar ileride karşılıyarak ta
biye harekatını kolaylıkla idare ede
bileceği bir saha· elde etmek endişe
sidir. Krrroızx komutanlığın Mavi ta
rafından yürütülen bu kararın tatbik 
edilmesine müsaade edip etmiyeceği 
üzerinde durulacak bir meıo;eledir. Bu 
neticeyi bize harekatın inkişafı gös
tereceğinden, Kırmızının asıl büyük 
taarruzunu beklemekten başka şim
dilik yapılacak bir is voktur. 

İtalyanlara en çok cesaret veren a
mil, Fransadaki mali müşkülat ve da 
bili istikrarsızlıktır. Evvelki gün Fran 
sada yapılan belediye intihaplarından 
da halkm hislerinde esaslı bir deği
şiklik gösterecek mühim neticeler 
beklenmiştir. Fakat intihabın netice
I~ri, mevcut vaziyeti değiştirecek şe
kılde çıkmamış, kuvvetler aşağı yu -
karı müsavi kalmıştır. 

Dahilen müşkül günler geçirmekte 
olan Fransa, Pirene hududunu aç -
manın ve Valansiya hUkümetine fii
len yardım etmenin sebep olabilece
ği harp ihtimallerini göze alabilecek 
mi ? !ngilterenin, Rusyanın, Ameri
kanın yardımına nekadar güvenebi
lecek? 

A merika ken.disinden hiç bek
lenmiyen bir adım atmış· 

tır. Fakat müspet neticelere ne dera
ceye kadar varacak? Amerikayı sul
he birdenbire bu kadar alaka göster
miye sevkeden sebep, Uzak Şarktaki 
menfaatleri ve büyük Okyanusta 
kendisini günün birinde tehdit ede -
bilecek tehlikeler olmakla beraber A
merika henüz sulh için harbi göze ala 
bilmekten uzaktır. Amerikanın dahi
li siyasetinde hiç görülmemiş müca
deleler vardır. Büyük iktisadi men -
faatler ilk defa olarak sınıf mücade
lesi şeklini aJmakla beraber demok
rat fırkası içinde bile ihtilaflar ek
sik değildir. Eskiden Ku .Klux-Klan
da aza olan ayandan Black'in yüksek 
mahkeme azalığına tayininde Roose
velt hiç şüphesiz ağır bir hataya düş
müştür. Buna mukabil Amerika bu se 
neki pamuk mahsulü yüzünden de 
şiddetli bir buhran ar"fesindedir. Ro
oseveltin ziraatte fazla istihsalin 
ve fiyat buhranlarının önüne geçmek 
hususudaki tedbirleri yüksek mah -
keme taraf mdan anayasaya muhalü 
görülmüş ve ilga ed:lmişti. Bunun ü
zerine çiftçiler dört elle isti-hsale sa
rılmışlardır. Netice olarak bu sene on 
sekiz buçuk milyon balye pamuk ye
tişmiş ve fiyatlar 12 sentten sekiz 
sente düşmüştür. Fazla pamuk için 
alrcı olmadığından cenup çiftçileri 
masraflarını bile çıkaramıyacak1ar, 

yeniden büyük bir buhran başgös -
lerecektir. Gerek bu vaziyet ve gerek 
Rooseveltin nutku üzerine Nevyork 
borsasında esham görülmemiş bir de
receye düşmüştür. 

Amerikayı zafa düşüren bütün bu 
sebeplere rağmen şurasını iddia et
mert caizdir ki, İngiltere; Amerika _ 
dan şu veya bu şekıildc yardım vedi 
almıştır. Bu yardım, başgösterecek 
bir harbe derhal karışmak şeklinde 
olamaz. Fakat Amerikanın bitaraflık 
kanunlarını değiştirerek !ngilterenin 
bulunduğu sulh cephesine para ve 
teçhizat bakımından yardımı temin 
etmesi mümkündür. ki, bu da büyük 
bir yardım demektir. Bundan başka 
Amerikanın silahlanma yarrşma bü
yük ölçüde girmesini beklemek caiz
dir. Bir defa harp başlarsa Amerika-

! nın b!r müddet sonra demokrat mil
letler arasına karışacağını da birçok 
Amerikalılar muhakkak görüyorlar. 

İngiltere, en ziyade Amerikadan 
beklediği yardımı temin ettiğine gö-
re karşı tarafın blokundan bu defa 
da kaçacak mı? Yoksa icabında harp 
tehHkesini bile göze alarak azim vtı 
irade göstermiye karar verecek mi? 
Ü<;üncü bir ihtmial olarak bir sene -
den fazla bir müddettenberi yapıldığı 
gibi yine vakit kazanmanın ve işleri 
tabii cereyanına bırakmanın bir yolu 
bulunacak mı? 

İşte bu suaJierin cevabı şu gelecek 
birkaç giin içinde herhalde belirecek-

tir. Ahmet Emin YALMAN 
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e SOLDAN SAGA: 

1 - En lezzetli süt. 

l'I 

1 

2 - Vilayet merkezi - Iskamb:l 
3 - Hususi bir yol - Ba§ 
4 - Geniş yer - Tekne 
5 - Emir - Kısa zaman 
6 - Renksiz - Cansız 
7 - Inanmak - Maruf Yunan 

harfi. 
8 - Sayfiye - Bir baş içindir -

Düşman başına 
9 - Mahkemede verilir - Ceza. 

göremez. 
10 - istasyon - Istanbulda bir 

mahalle. 
e l'UKARDAN AŞAGI: 
ı _ Dalar çıkar. 
2 _ Eski metres - Yüksek yer 
3 _ Serer - Fasıla 

4 _ Faydalı toz - Meşhur bir 
muallim - Haya 

5 - Yemiş - Kuşanılır 
6 - Batmaz 
7 - Hayatın en kuvvetli mesnc· 

eli - Boyun zıddı - Edat 
8 - Kaygu - Gemileri götürür. ' 
9 - Sayı *T' Akın tersi - Eski 

silah. 
10 - Hastalık 

Resmi 
[ara 

Rakam
Göre 
( Ba.~ı ı incide) 

lardan ancak 880 i imtihanlara gir· 
miş ve 508 i geçımiştir. Nispet % 
57,8 dir. 

Fende 1454 talebe vardır. Irotiha-
na girenlerin sayısı 1077 dir. 696 sı 
geçmiştir. Nispet 5'r de 64,2 dir. 

Edebiyatta imtihana girenlerin sa• 
yısı 294, muvaffak olanlar 255 dir .. 
F. K. B. sınıfında 325 tir. 

Iktısat fakültesinde 118 talebeden 
imtihana girenler 98 ve geç~nler 53 
tür. Nispetleri % 54 tür. 
Diş tababeti mektebinde imtihana. 

girenler 111. geçenler 100 dür. Ecza· 
cı mektebinde ise 149 talebe imtihana. 
girmiş 93 kişi geçmiştir. 

Imtihanlarda muvaffak olamıyan
lann sayısı tıpta 115 ve nispeti % 10 
kadardır. Bunların 84 ü sekiıinci, 18 
zi altıncı ve 80 i dördüncü sömestr 
talebesidir. Hukukta kalanlaıın sayı
sı birincide 179, ikincide 161, üçüncü· 
de 32 dir. Nispetleri birincide % 45, 
ikincide % 51. üçüncüde % 20 dir ki 
ceman ?tı 42,2 dir. 

Fen fakültesinde dönenler 381 ve 
F. K. B. sınıfında 236 dır. Edebiyat 
fakültesinde dönenler 29 dur ve nis-
petleri ~;, 10 dur. 

Dişçide dönenler 14, iktısat fakül • 
tesinde 45 kişidir. 

Yekun itibar~: ~öyle.mek l;zım g~
lirse, bu yıl uruversıtede sµuf do
nenlerin sayısı 1200 dür. Bunlardan 
hukukta imtihana girip te dönenler 
372, bütün fakültede kalanlar 652 
dir. 

Tal ebelerin müracaatine 
henüz cevap gelmedi 

Hukuk fa.kültesinde üssümiıanm 1 
ye çıkarılıınası yüzünden sınıfta kal
dıklarını ileri süren 200 kadar tale
be ile, F. K. B. sınıfında yalnız bir 
dersten kalan 300 kadar talebenin 
Başvekaletle Maarif ve Adliye Veka
letleri nezdinde yaptıkları teşehb~e 
henüz cevap gelmemiştir. Talebe'er. 
üssümizanın 6 ya indirilerek v y -
hut yeni bir imtihan hakkı tanın'l· 

rak bu acıklı vaziyetten ku~tulnr '' 
ümidi ile neticeyi bekliyorlar 
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B 1 R DO K T O R U rt 
şayanı hayret keşfi 

Buruşmuş ve ihti
yarlamış b r cilde 

GEl'tÇLiCJitU iade ediy r 

Viyanada bir tıb mecmuası, fennin 
en son zaferini ilan ediyor: Buru
şuklukların yalnız sebebi zuhuru de
ğil, ayni zamanda onların izale ça· 
resini de bulmuşlardır. Arttk anne
ler ve hatta büyük anneler gençlik 
senelerindeki ter ve taze tenlerini ve 
50 - 60 yaı:ılarındaki kadınlar, genç~ 
liklerindeki buruşuksuz ve yumuşak 
cildlerini temin edebilirler. 

BuruşukluklaTm sebebi 
Ihtiyarladığımızda yüzümüz buru

şukluklarla dolar.Cild,besleyici ve can 
landırıcı unsurunu kaybeder. Bu un
suru, şimdi kemali itina ile seçilmiş 
genç hayvanlardan istihsale muvaf
fakıyet hasıl olmuştur. Cild bununla 
beslendikte yeniden gençleşir ve ta· 
zeleşir. Viyana üniversitesi profesörü 
Doktor Stcjskal'in bu şayanı hayret 
keşfinin istimal hakkını münhasıran 
Tokalon müessesi tarafından biiyilk 
mali fedakiırlıklarla temin edilmiştir. 

Hastahanelerde t:ecrübeler 
Profesör tarafından hayvanlardar. 

istihsal edilen ve Biocel tabir edilen 
bu cevher, yalnız (Pembe rengin
deki) Tokalon kreminde mevcuttur. 
Hastahanelerde 60 yaşlarındaki ka· 
dınlar üzerinde yapılan tecrübeler
de, altı hafta zarfında buruşul:luk· 
lann zail olduğu görülmüştür. Her 
akşam yatmazdan evvel cild unsuru 
olan pembe rengindeki Tokaıon krC· 
mini kullanınız. Siz uyurken, cildini
zi besler, buruşuklukları serian izale 
eder. Bir kaç hafta zarfında bir çok 
seneler daha genç görünmüş olacak· 
sınız. Gündüz için de (yağsız) beyaz 
rengindeki Tokalon kremini kuUanı
ruz. Siyah noktaları eritir, en sert ve 
çirkin bir cildi yumuşatıp güzelleşti· 
rir. 
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1 aı L·seSi Direktörlüğünden: 

ı - tık, Orta ve Lise kısımlarına gündüz ve yatı, kız ve erkek talebo kaydına devam olunmaktadır 
2 - Son sınıflarda nehari talebe için yer kalmamıştır. · 
.. - tstiyenlere mektebin kayrt §artlarını bildiren tarüname parasız gönderilir. 

- Adres : Şehzadebaşı Polis karakolu arkası. Telefon: 22534 

HAYRE"ıN 
f:İZIR 

~IRA 

bi 
• J 

,REVUE saatları terakkıyatı fennlyenln en 

son lcadlarııe mücehh ezdir. 

REVUE 
saatının bugünkü tekamül haıı· 

eo senelik tecrOb neti cesidir. 
Modeller en son ve zarıf şekildedir. 

REVUE saatıarı tanınmı saatcııarda 

satılmaktadır. 

U"'""'' cleposw 
1 

iıtanbul, eançakapı, Taş han, Blrlncı kat 22. Tolofon 21854 

LiSELER ALIM, SATIM KOMiSYONUNDAN 
Cinsi Mikdan Beherinin Ilk teminat Eksiltmen'in yapı-

Kilo Tahmin fiyatı Lira Kr. lacağı gUh ve saat 
Beyaz peynir 15900 40 Kr.) 891 00 27-10-937 Çarşamba 
Kaşar peynir 9200 60 ,, ) saat. 15 de 
Tavuk Eti 6750 60 ,, ) 580 50 27-10-937 Çarşamba 
Hindi ,. 8200 45 .. ) saat. 15 de 

Komisyonumuza bağlı yatılı liselerin :Mayıs 938 sonuna kadar ihtiyaç
ları olan yukarıda mikdar, muhammen bedeli, ilk teminat, Eksiltme gün 
ve saatleri yazılı yiyecekler Kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme Istanbul Kültür DirektötfüğU Binası içinde Liseler Alım, Sa-
tım Komisyonunda yapılacaktır. 

Istcklilerin Şartnamelerdeki yazılı kanuni vesikalardan başka Ticaret 
Odasının yeni yıl vesikası ve teminat makbuzları ile birlikte Kapalı 
zarflannı belli saatten bir saat evvel Komisyon Başkanlığına tevdiyeleri. 

şartnameler Komisyon Sekreterliğinden görülüp öğrenilir. (6921) 

GA YRIMÜBADILLER CEMiYETiNDEN 
Evvelce ilan edilmiş olan 11 Teşrinievvel tarihindeki kongre gününde 

nis2.bı ekseriyet hasıl olmadığından tehlr edilmiştir. 

iş Bankası asCJari 25 lira mevduatı bulunan bütün kumbara sahiblerine senede kur'a ile 

20,000 lira mükcSfat dağıtmaktadJr. 

_ ~u kere 2? Teşrinievvel 93:7 Çarşamba günü saat 14 de Cağaloğlunda 
kaın Halkevın~e niznmnamenın 10 uncu maddesi vcçhile kongre akdolu
nacak:ır: Ccmıycte mukayyed azanın mezkur gün ve saatte kongreye gcl
melen rıca olunur. 

RUZNAME: 1 - Idare heyeti mesai raporu. 2 - idare heyetine aza 
intihabı. llu senenin son ke~idesi: 1 Birincikanun 1937. iş Bankası 
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NEZLE 
Kırıklık, baş, diş, 

ve adele ağrıları 
En seri ve en kafi 
şeki 'de yalnız kaşe 

GRiPiN 
ile geçen 

Havaların serinlediği bugün· 

lerde alacağınız ilk tedbir 
evinizde bir kaç G R 1 P 1 N 

bulundurmak olmalıdır. 

Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri 

yormadan bütün iztırapları dindirir. 
icabında CJÜnde 3 kaıe ahnabilir 

İsim ve markaya dikkat. Taklidlerinden sakınınız. 

SONBAHAR GELDİ 

PARDÜSÜLÜK KUMAŞLARINIZI ALMADAN EVVEL 
YERLi MALLAR PAZARLARINA 

GELEN HEREKE ve FESHANENIN 
ZENGiN ÇEŞiTLERiNi GÖRÜNÜZ 

RADYOLiN 

Dişlere hayat verir. 
~.., A C K • ._11 
jl Her •abah, öğle ve akfam, 
1 her yemekten •onra mut
i laka lır~alamak 1arttır. Bu 

uaulü fOfmadan, muntazam 
bir metodla takib edenlerin 
dişleri mikroblardan, ha•ta
lıklardan muhafaza edilmif 
olur, paslanmaktan ve çürü
mekten kurtulur. Her za
man temiz, parlak ve gü
zel olarak kalır. 
Sabah, öğle ve aktam her 1 

yemekt ~ n sonra günde 
3 defa 
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İstanbul Asliye Birinci Ticaret 
mahkemesinden: G. A. Biiker Ltd. 
şirketi tarafından Beyoğlunda Ru • 
mclihanının 48 ci dtı.iresinde Nikola 

j Maselaridis ile Jozef • Marigiyano a
leyhlerine 937/ 185 dosya nu.merosile 
açılan 644 lira 20 kuruş alacak dava. 
sında otn.ırduğu yer belli olmayd.!l 

1 müddeialeyhlerden Nikola Maselari-

'----------------------., dise tebliğatın ilanen yapılmasına ka 
- ---------------------- rar verilerek dava arzuhali mahkeme 

Devlet Demlryollare ve limanları işletme U. idaresi ilanları 

Eskişehir, Izmir cer atelyeleriyle muhtelif depolar için birinci sınıf 
kazancı ve tesviyeci alınacaktır. 

Taliplerin Ankarada cer reisliğine, Eskişehirde cer Atölyesi !:ı 1ür· 
lüğüne, Hıı.ydarpaşada birinci ve Sirkecide Dokuzuncu işletme Müdi\r
lüklcrine istida ile mUracaat etmeleri. (3766) (6857) 

• • • 
Muhammen bedeli 42000 lira olan 4 adet su tasfiye tesisatı 26 - 11 • 37 

Cuma gUnU saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasın
da satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 3150 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tuyin ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni 
gun saat 14,30 a kadar komisyon Reisl'ğine veı:r.neleri lazımdır. 

Şnrtname'er 210 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl
maktadır. (6919) 

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

divanhanesine asılmış olduğundan 
kendisin;n 10 gün içinde mahkemeye 
müracaatla arzuhali alıp cevap ver
mesi ve tahkikat için tayin edilen 
18-11-937 perşembe günü saat 14 de 
de mahkemede hazır bulunması lü
zumu ilan olunur. (718) 

KAYIP: Istanbul liman idaresin
den aldığım liman cüzdanım kaybet. 
tim. Yenisini alacağımdan hükmü 
yoktur. Rizeli 1323 doğumlu Şaban 
oğlu !\~ehmet Ali. 

İstanbul 6 ıncı icra memurluğun
dan: Mahcuz ve paraya çevrilmesine 
karar verilen Bir adet Saraç makina
sı, birinci açık artırma suretile Gala 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları 

Fatihte Fatih caııniinin münhal bulunan ikinci imamlığı için 3 Teşrini
sani 937 Çarşamba günU müsabaka imtihanı icra kılınacağından talip 
olanların daha evvel dilekçe ile istemeleri ve imtihan için de o gtin saat 
14 de Tevcih Encümenine gelmeleri ilan olunur. (6938) 

Okul ve Öğretmen 
ilkokul öğretmenlerinin yegane kültür mecmuası. 

14 üncü Sayısı çıktı 
Seneliği 250 kunıttur. Her ay çrkar. Perakende satılmaz. 
Adreı : Ulkü Burmevi - Cağaloğlu yokutu No. 40 · İstanbul 

likokullarda 
DERS MA TERY ALLERi 

Dkokul öğretmenlerine yardımcı materyal hazırla.mak için yakında ÇJ

kaçaktır. 

-l:"lltl'lınellk Abonesi: 300 kuruştur. 
Adres: tnkU Basını Evi - Cağaloğlu yokuşu numara: 40 - Istanbul 
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Arsenoferratose 
içirir. Demir, yumurta akı 
ve arsenikten yapılmış 
bu ışurup kc;.~sızlıktan 
korur ve m u n ta z a-
m a n i ç i 1 d 1 ğ i tak
dirde büyümeme 
yardım eder. 
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YAKIMDA ACILIYOR Sahibı: Ahmet l~miu l 'ALMAN. Umumi Neşriyatı ldare Eden: S. SALİM 

Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN Matbaası 

tada Kalafatyeri Makaracılar 51 ~o. 
da 13-10 37 Çarşamba günü saat 
"9 .. dan itibaren satılacağından istek 
lilcrin yerinde bulunacak memuruna 
müracaatları iliı.n olunur. (710) 1 • 


