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AŞKIN TEMiZi 
Aka Gündüzün evvelce gAzetemizde "Adstz Ro

man,, adıyla çıkan ve çok beğenilen romam kitap 
halinde çıkmıttır. Kanaat.Kütüphaneainde aabl
maktadır. Fiyatı 1 liradrr. 

Etin Ucuzlatılmasına Kat'i Karar Verildi 
- . 

Fiat, Kiloda On Kuruş inecek Fransadaki Buhran 

Borsanın 
Ankaraya 
Nakli 

Karar Mezbaha Resimlerinin Kabineyi Sosyalist Şefi 
Kıs:Zen indirilmesi Suretile B. Blum Teşkil Ediyor 

Mart Başında Tatbik Edilecek 

edecek 

Eski Maliye Nazın Sosyalistlerin 
Muhalefeti Karşısında Kabine 
Teşkiline Muvaffak Olamadı 

il. Leon Blum, ilk kabinesini te,kir ettiği zaman gazetecilerle 
beraber (B. Blum en ıolda) 

Yazısı. 9 uncu aayf ada 

Yeni Tersanemiz 
Plan ve Projeler 

Edilmez İnşaata 
l asdik ~dilir 
Başlanacak 

' 

Haliçte kurulacak büyük ter5ane 
için yapılan hazırlıklar bu ay sonu
na kadar bitirilecektir. Tersanenin a

beş senelik plan faslından beş mD ~ 
yon liralık bir tahsisat ayırmıştır. 

Japonlar Çok Sıkışmış ,-~~i!"iiiiiiiiiiiiiiiiiiii!ıiiôiii ... ""'!ii~!!!!!~~ a lacağı şekli gösteren plan ve projele
Yapılacak inşaat bakımından plin

lar ikişer senelik iki devreye "ayrıl
mıştır. İlk iki sene içinde gemi in
şaatı için icap eden tesisat yapılacak 
ve 1941 den itibaren. kurulmuş olan 
~-tiy~e 5000 tonluk ilk Türk gemi 
sının ınşaasına başlanacaktır. 

H iikOmet çok doğru görüşlü bir 
. hareketle bu köprüyü son 

IÜnlerde ortadan kaldırmıştır. Elle
linde eski Düyunu umumiye tahvil
leri olan vatandaşlara milli tahviller 
'7erilmesi kararlaşmıştır. Bu tahvil

::;,rin bedel~: eski ~villerin P.aris 

Çin Ordusu Birkaç 
Mevkii Geri Aldı 

Süt işi 
Tetkik 
Ediliyor 

l'Sasına gore tesbıt edilen bedelin
den Y'Üksektir. Böylece ellerinde tah
...U bulunanlar, ummadıklan bir"Jcara 
ela kavupnuşlardır. 

Japon Başkumandanı Mançukodan 
Ankara, 16 (TAN muha

birinden) - lktı•al Veka
letinde teıkil edilen bir ko
miayon büyük feh:rlerimi
%in •Üt ifini tetkike bQfla
mıftır. Komiayon mt'erin 
•ahfınaı fiyatına ve kontro
lüne ait teabit edeceği eaaç
lan bir raporda toplıyarak
rak Vekile verecektir. Alı
nacak tedbirlerin tatb ·kına 
Ankaradan bQflanacaktır. 

Maliye Vekilimizin Kurultayda i-
2ah ettiği gibi, hükümetin bu nok
tadaki fedakarlığının bir kısmını faiz 
farkı örtmektedir. Geriye kalan kı
~ da Ünifiye tahvilleri için tabü o-

On Bin Kişiyi Şantung / 
Cephesine Getirmeğe Mecbur Oldu 

k beklenen bir yükselmenin kar
lllığıdır. 

bo Dünyadaki umumi gidiş. yabancı 
~lardan mümkiın olduğu kadar 

kurtulmıya doğrudur. Verimli milli 
teŞebbüsleri bir an evvel başarmıya 
ait en faydalı yol. memleketteki ta
~u bu maksat için kullanmak 
~~ tasarruf sahiplerini geniş bir şe-

tlde memnun etmektir Ecnebi. bir 
llıahiyeu olan Ünifıyelerin yerine :.nu istikraz tahvilleri verilmesi. hü
h~rnetin bu istikamette pek isabetli 
i ır surette ilerlediğine delildir. İşin 
Çinde bundan başka sevinilecek bir 
~kta vardır ki. o da Ünifiyelerden 
Ilı zde kırkından fazlasının zaten 
ıa:;ıeketimizde olması ve bu mik-
ç ~ Yabancı borcun dahili borca 
c e\rrılrnesidir. Düyunu umumiye bor
lu tahvillerinin yuzde kırkının mem
~ketırnıze gelmiş bulunması. milli 
le arrufun kuvvetınc de ayrıca deJil 

kıl eder. 

Çinde ialila mıntakaaında bir Ç:nli kuf'le~i 

Han kov, 16 (A.A) - Chantoun- lar Anhvei'n n şaı kında VC' K"angsu
gun garbınde muharebe ş mdi daha nun cenubund knvrnılmış olan bazı 
ziyade ÇinJilere m~sait bir manzara mU\ affa kıyetler daha kaydetmekte-B orsncln fTiirk horcu' rlive va- arzctmektcd r Soylend ğ ne göre Çın dır. Wuhu nun 60 kilometre kadar 

l)· detmek adet halıne gelen eski liler Chowsıen'i tekrar işgal etmişler cenubunda kain Surchen'in Japonlar
! ~Yunu umumıve tahvillerinin mem ve Hanchow'a doğru i~erlemişlerdir. dan stJrdat edilmış olduğu haber ve
\l~ ette olan kısmı tam bir tasfiyeye 10.000 kadar Japon askeri alelacele- rilmektedır. 
r-· !"ayınca ve borsa bakımından Pa- Mancpukou'dan Ch,lntoung cephesi- Başvekil B. Kung, başkı• bir beyan 
~b~rsasının tesirinden kurtulunca ne ~erJmiştfr. S~'den takviye name neşrederek Çin'in harici ve da· 

hıyo ve esham borsasının rolü, ~b gönderilmek . bili istik:raZiar fa•zlerini temin etmek 
(Arkası 9 mooda) ·{~ ~aynaklanndan g~len telgraf- (AJ'kMJ 9 UMada) 

~ . 

Altın Ticaretini 
Bankalar yapacak 

Ankara, 16 (Tan) - Hükumet mü
him mali kararlar vermiş bulun~yor. 
İstanbul borsasının 1 nisandan itiba
ern üç sene müddetle kapanması ve 
borsanın Ankaraya nakli çok mühim 
görülüyor. Bundan başka memleket
te altın ticaretini yalnız. kendilerine 
bu hususta müsaade verilen ban.ka
l~: yapacak, seyahate çıkacaklar için 
doviz kolaylıklan gösterilecektir. 

Aynca küçük krediyi inkisaf et
tirmek için bir kanun projesi hazır
lanmaktadır. 

24 Saatin 
Cezalıları 
Son yirmi dört saat 'çinde Eminö

nü mıntakaaında, 4 tramvaydan atla 
ma, 19 muhtelif suç zaptı tespit edil
miş, 4:5 ekmek 12 francala müsadere 
edilmif ve 60 francala ile 200 simit 
imha ed.ilmiftir. 

rin hazırlanması için Alman mühen
dis Gustav Vahl'in reisliğinde Türk 
ve Alman mütehassıs ve mühendisle
rinden mürekkep bir heyet çalışmak 
tadır. PIAnlar §Ubat başında fabrika 
ve havuzlar müduriı B. Cemil tara
fından Ankaraya götürülecek ve İk
tısat Vekaletinin tetkik ve tasdikin
den sonra inşaata hemen başlana -
caktır. 

İlk devrede yapılacak işler arasın
da yeni tersanenin tekne. saç v~ ah
şap kısımlarının atölye ve maki .. 
nelerinin kurulması ile saç fabrika
sı. dökümhane. kazanhane, ve iki ma 
rangozhane vardır. Hükumet tersanenin inşaatı için 

Bir Kültür Yuvamız 55 Y aşmda 

Yüksek İktısat Mektebi 
55 inci Yılını Kutladı 

Mektep müdürü l'roluör 
Şükrü Baban natuk aö,,lü;yor 

. 
Yüksek Ticaret ve Iktısat Mekte-

binin 55 incı yıldönümü dün mektep 
bınasmda büYük merasimle kutlan
mıştır. 

Merasimde Merke7 Kumandanı Ih
san Ilgaz, Uruversite Rektörü Cemil 
Bilse!, Hukuk Dekanı Ali Fuat, Iktı
sat Dekanı Omeı Celaı, mektebın ve 
ün versitcnin birçok profesör ve do
çentleriyle guetecıler ve mektebın es 
ki ve yeni mezunlariyle yüzlerce tale
be hazır bulunmuştur. 

Törene Şehir Bandosunun çaldığı 
Istiklal Marşiyle başlanmış ve mek· 
tep mUdUrü Profesör Şükrü Baban 
bir nutukla toplantıyı açmışhr. Sık 
SJk alkışlarla kesilen bu nutkunda 
Şükrü Baban, mUesseserun 55 yıJ ya
şamış olmasrna ehemm yetle temas 
ederek bir mUessesenın yanm asır
dan fazla yaşamasının sebeb nı mem
leketin ihtiyaçlanna cevap vermesın
de bularak şöyle demiştir: 

"-Bu mektep 1910 yılında (lO), 
1917 yılında ( 1) mezun vermiştir. 

Halbuki cümhuriyet devrinden 
sonra mezun adedi gittikçe artmış ve 
geçen sene yetmişi bulmuştur. Mek
tebin Yüksek kısmının talebe adedi 

(AJ1ıua 9 llDCUda) 
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Yazan: 
Ali Haydar Mithat 

• 

[Tercüme ve ilrtibaa 

hakkı mahfuzdur,] 

TAN 

TOPLANTILAR: J Kaptanların Toplantısı: 

Sehitlikler 
Abdulhamitle Yüzyüze ' İmar 

No. 48 

A bdillhnmidi seyretmiyc o ka 
dar dalmıştım ki nerede ol

duğum, niçin geldiğim bir saniye 
hatırımdan çıkmıştı. Kulağıma ka 
lın ve titrek bir ses geldi: 

- Buyurun, Ali Haydar Bey .. 
O zamanki usulün icap ettirdiği 

surette temenna ettim. Bu hareket, 
bana yabancı, cansız bir makine ta 
rafından yapılmış gibi geliyordu. 

Beraber girdiğimiz odanın kapısı 
açıktı. Yaverler ve sa.ray adamla 
n padişahın bana ettiği muameleyi 
merakla serediyorlardı. 

Abdülhamit bir kanapeye geçti. 
Bana da evvelden hazırlanmış bir 
koltuğu gösterdi. Bir düzüye elleri 
mi uğuşturuyordum. Bir korkulu 
rüya gibi senelerce hayalimde dola 
şan adamı hA.la tecessüsle seyredi
yordum. 

Abdülhamidin ilk sözü şu oldu: 
- Affedersiniz, sizi beklettim. 

Siz.den evvel Ingiliz sefirini kabul 
ettim. Bugün sizi beklediğimi ken 
disine de söyledim. Bu sayede de 
ziyaretini kısa kestim. Şimdi size 
sorayım, Ali Haydar Bey: Bana n1 
çin A\1rupadan öyle telgraflar çek 
tin. ., 

ız. 

Bu sözler gözüm önUnde bütiln 
bir maziyi canlandırdı. Şu cevabı 
vermek mecburiyetinde kaldım: 

- Huzurunuzda bulunmam ma 
ziyi unutmak içindir. 

Biraz bozuldu. Fakat yaman ak 
tör tavrile söze devam etti: 

- Allah düşmanların gözünü 
kör etsin. Babanın felaketine sebep 
onlardır. Yoksa ben merhumu ken 
di babam yerine geçirmiştim. Ka 
nunu esasi bu memleket ve mille
tin selameti için yapılmıştı. Fakat 
hainler Gekemediler, beni aldattı 
lsıl" 

B u sözleri söylerken gözleri 
yaşla dolmuştu. Abdülhami 

di yakından tanımıyan bir adamın 
bu yaşlara aldanmamasına ihtimal 
yoktu. Masum rolUnU çok tabii oy 
nuyordu. 

- Ali Haydar Bey, ben bugün 
babanızın taraftar olduğu siyaseti 
iltizam ediyorum. lstikbalimizin il 
midi İngilz.\ siyasetindedir. Ben bu 
na artık kanaat ettim. Siz pek kU 
çük bir yaşta iken annenizle bern 
ber ikinizi huzuruma kabul ettiği 
mi hatırlıyorum. Ben sizi babanızın 
mevkiine isal edeceğim. Saray ka 
pı1arı size ve ailenize açıktır .. " 

O 18.f bulup söylerken ben hep 
kendisini seyrediyordum. Bu adam 
cidden karşımda mı? yoksa bir ha 
yal mi? Abdülhamit tahtında iken 
memlekete dönebileceğimi hicbir 
zaman hatırıma getirmemiştim. 

Memlekete avdet hakkındaki bil 
tUn Umitlcrimi senelerce müddet 
Abdülhamidin ölümüne bağlamış 
tım. Planım şu idi: lstanbula va 
rır varmaz mezarına gideceğim. Se 
nelerden beri içimi dolduran !dn ve 
nefreti mezanna karşı izhar edece 
ğim ... 

Talihin ne garip bir ciIVesidir 
ki Abdülhamit padişah iken lstan 
bula dönüyorum. Onunla karşılaşı 
yoru .... Babama karşı yaptığı fena 
lıklardan dolayı pişmanlık duydu 
ğunu samimi olmasa bile, herhalde 
kendi ağzından işitiyorum. Benim 
icin bundan büyük intikam olamaz 
dı. 

G itmeme müsaade ettiği za 
man kalktım. O:ladan çıkar 

ken tam ortada altı bacaklı bir o 
niks masanın i.izerinde Sultan Seli 
rnin "ıir resmi gözüme ilişti. Biraz 
ileriledikten sonra bir daha baka 
ynn diye başımı arkaya çevirdim. 
Abdülhamidin oda kapısında dur 
du~u ve beni arkadan gözetledi 
ğini gördüm. Bana öyle geldi ki o 
sn.niyede hatırından geçen fikir şu 
idi : 

- işte öldürttüğüm adamın oğ 
lu gidiyor. Onu da aldatmıya mu 
vaffak oldum. 

Abdülhamidin huzuruna çıktığım 
telgrafla A vnıpa gazetelerine bil 
dirilmişti. Avrupa lisanlarında. ri 

yalı gözyaşlarına (timsah gözyaşı) 
denildiği için bu haber gazetelerin 
çoğunda (timsahın gözya.şlan) baş 
lığı altında çıktı. A vnıpa gazetele 
ri muhabirleı:inden birçoğu, bu mü 
la.kat hakkındaki intibalarımı so 
rup gazetelerine yazdılar. 

Avrupadan lstanbula döndüğüm 

zrunan sadaret Kamil Paşada idi. 
Kendisine Izmirden bUyUk bir mu 

habbet besliyordum. Geldiğimin U 
çüncü günü ziyaretine koştwn. Ba 

na gösterdiği teveccüh ve itimada 
rağmen hangi cereyana ve siyasete 

taraftar olduğuna dair ağzından 

müsbet bir laf almnk mUmkün ol 
madı. 

K Amil Paşa kendi neslinin dev 
Jet adamları arasında te 

meyyüz etmiş vekar ve haysiyet 

. sahibi bir adamdı. Memleketin te 

rakkisi için çalL~maya büyilk arzu 
su vardı. Ne çare ki istikbalden 
Umitsizdi. Memlekette irfan seviye 
sinin milletin kendi kendini idare 
resine kifayet edecek kadar yi.ik 
sek olmadığına kaniydi. 
• Tuttuğu yolun açık bir noktası 
vardı ki o da ittihat ve Terakki Ce 
miyetinh nilfuzu altında harekete 
taraftar bulunmaması idi. Padişah 
emretmeden sırf cemiyetin tazyikı 
ile sadareti bırakmıya taraftar de 
ğildi. 

Cemiyetin hücumlarına ehemmi 
yet vermez gibi görünür, bir taraf 
tan da Abdülhamidi idareye çalışır 
dı. Böylece devlet gemisini o müş 
kül dakikalarda yilrütmiye uğraşır 
dı. 

(Arkası var) 

Kaçan Suçluların 

Yakalanması için 
Emniyet Umum Müdürlüği.i. suç iş 

leyip te kaçanların derhal tutulmala
rını temin için haftalık bir bülten neş 

retmiye karar vermiştir. 

Çok isabetli olan bu karara göre 

memleket dahilinde suç işleyip te ka

çanların suçlan, muvazzah adresleri, 

şekil ve şemaili ve kabil olursa fotoğ 
rafları alakadar makamlar tarafın

dan derhal Emniyet Umum Müdürlü 

ğüne bildirilecektir. 
Bunlar, haftalık bülten ile neşredi

lecek ve bültenler vilayetlere, kaza

lara, nahiyelere ve jandarma teşkila 
tına gönderilecektir. 

Bültendeki vasıflara göre bu suç

lu memleketin her tarafında arana

cak ve bulunmıyan suçlu kalmıya.cak 
tır. 

Ediliyor 
Şehitlikleri İmar Cemiyeti, dun sa

at 14 te Eminönü halkevinde senelik 
kongresini yapmıştır. 

Kongreyi, merkez heyeti reisi Si
nop mebusu Cevdet Kerim İncedayı 
açmış ve kongre reisliğine İstanbul 
mebusu doktor G~neral Hakkı Şina
si seçilerek müzakerelere başlanmış
tır. Evvela idare heyeti raporu okun
muş ve kabul olunmuştur. Rapora gö
re, 937 de (13240) lira olarak tahmin 
olunan gelir miktarı 20 bin lirayı geç 
miş ve bu fazla gelir, Edirnekapı şC:. 
hitliğinin tanzimine harcanmıştır. 

Yüksek Deniz Ticaret Mektebi mezunları dün Eminönü halkevinde 
toplanarak bir cemiyet kurmuşlardır. Toplantıda 20 maddelik bir ni
zamname kabul edilmiştir. Yapılan seçmidc hami reisliğe Deniz l\füste
şan Sadullah, fnhri reisliğe mektep Müdürü Zeki, birinci reisliğe Havuz
lar Müdürü Cemil, ikinci reisliğe Bedri, umumi katipliğe Ertuğrul yatı 

kaptanlarından Kemal Nejnt, muhasebeciliğe ve veznedarlığa Hakkı ve 
azalıklara da Şükrü, Faik ve Sabri seçilmişlerdir. 

Şehitlikte şimdiye kadar yaptırı -
I.an beton mustatiller, 84 ü bulmuş
tur. Şehitliğin ağaçlandırılması için 'ı ~~~~~~~~~---~ a BELEDİYEDE: 
de geçen sene içinde birkaç yüz fidan '. Ahşap Evler 
dikilmiştir. Yapılan beton mustlıtil-
ler için nakdi yardımda bulunanla- Şehir içinde 
rın isimleri bir kitabe halinde yazıla- •

1

• Kaldırılacak 
caktır. 1 Bostan 

Yurt dışında kalan şehitliklerin i- Şehircilik mütehassııı B. 
marı için de ayrıca çalışılmaktadır. 1 Proıt, lıtanbulun müstakbel B } k 
Geçen sene müdafaa bütçesine konu- l"' d h" • • U llllMJyaca p anın a fe ır ıçınde ahşap 
lan 50 bin liralık bir tahsisat ile bu Şehir sınırlan i"indeki bostanların 
· ı:-. - ev yapılmasını ve bulunma- "' ıŞe cı=m gelen ehemmiyet verilmiır kaldırılması prensip olarak kabul e-
tir. Geçen sene Hadımköyü mev- sını kabul etmemiştir. Bu dilmiştır. Şehrin avanprojeleri tas 
kii müstahkem kumandanlığı, cemi- itibarla Belediye ,imdiden dik olunduğu takdirde evvela· Beyoğ 
yete müracaatle Balkan harbinde şe- yeniden ahşap ev yapılma- lu yakasındald bostanlar, sonra ls-
hit düşenlerin yattıkları Hadımköy sına izin vermiyecek, bu su- tanbuldakiler, daha sonra da şehrin 
şehitlğiinin imarını rica etmiş ve ce- retle mevcutlar çoğaltılmı- diğer mıntakalarındakiler kaldmla 
miyet bunun için lnzımgelen hazır.; caktır. Bostanların taşmacagı- '-'erler 
lıkı yacaktır. Şimdi •ehir sınırla- J ara başlamıştır. T şehirden tamamiyle uzak mesafeler 

Daha bazı görüşmelerden sonra ida " içinde bulunanlar da ya- de olmak Uzcre Prost tarafından ay 
re heyeti intihabı yapılmış ve Cevdet Vaf yavaş kaldınlacaktır. nlacaktır. Yalnız bilhassa Beyoğlu 
Kerim, Cemal, Fehmi Ülgener, Hik- • yakasında bostan kurulması imkan 
met Arda, İsmail Sıtkı Bilgin, Kadri görülememektedir. Bu bostanlar 
Bayman, Sani Yaver, Sami Başol ve iŞÇiLER ·. UskUdar cihetinde ve bir de Beyoğlu 
Süleymandan ibaret olan eski idare nun ancak Boğaz sırtlarındaki bazı 
heyetinin aynen ipkasına karar veril- mahdut yerlerinde kurulabilecektir. 

mi§!!!.:b·-~-·· ~~-- _ lı lsfİVen)erİn Çoqu En evver-Hai'biye, Beşiktaş, Maç-
tobüsle aza Edirnekapı şehitliğini ı:i- K d • K.. ı··ı • ların"önümüzdeki bahara kaldmlma 
yaret etmişlerdir. ara enız oy u erı lanna imkan hasıl olamazsa sonba 

Türk Dili Yayım Kurunru Son zamanlarda bazı işsizler iş da- harda kaldırılmaları cihetine gidile-
Danah Müsamere Verdi iresi üçüncü bölge amirliğine baş vur cektir. Bu hususta Prost Şubat niha-

yetinde şehrimize geldikten sonra ka 
Türk Dili ve Duygusu Yayım Ku- mıya başlamışlardır. Şi~diye kad:r ti bir karar verilecektir. 

. 

. 

. 

. 
-

J 

-
-

Belediye Zabıtası için 
rumu, dün saat 16 da Taksimde Dağ- amirliğe müracaat edenler yüzü geç
cılık klübünde, çaylı ve danslı bir miştir. Bunların hemen hepsi Karade 
müsamere vermiştir. niz havalisi kasaba ve köylerinden 

Müsamerede kurum azalarile da
vetlileri, münevver ve çok kalabalık gelmiş kimselerdir. Bazı şirketler de 
bir kütle bulunmuştur. Kurqmun ge- bu gibi kimselere artık iş vermemek 
nel sekr~teri bir nutuk söyliyerck mecburiyeti karşısında· kalmışlardır 

Yeni belediye talimatnamesi önü

müzdeki mali yılbaşı olan Haziran

dan itibaren tatbik mevkiine konula

caktır. Ancak çok yeni ve mühim hU-

' 
hakiki bir Türk vatandaşını tarif et- ki sebebi şudur: 
miştir. Karadeniz havalisinden Istanbula 

Şark Tütünleri Kongresi gelen bir kimse flirketlerin veya mü-

kümleri havi olan bu talimatnamenin 

tamamlyle tatbik edilebilmesi için 

herşeyden önce mUrakıplar kuvveti

n in artırılması icap etmektedir. Fa
kat mevcut belediye zabıta kadrosu 
ile bunun yapılması mümkün görül
memektedir. Bu itibarla belediye 938 
bütçesile za:bıtai belediye teşkilatını 
genişletmiyc karar vermiştir. 

yeye müracaat edip ailelerile beraber 
köylerlne gönderilmesini istiyorlar. 
Ala.kadarlar, bu gibiler hakkında bir 

Bugün şehrimizde toplanacak olnn esseselerin birinde bir iş bulunca kö
Şark tütünleri kongresine reislik et- ytine mektup yazmakta ve Istanbııl
mek üzere Trabzon saylavı B. Hasan da iş bolluğundan bahsederc.k ne ka
Sakn, dün sabahki trenle Ankaradan dar akrabası ve arkadaşı varsa bura 
şehrimize gelmiş ve Perapalas oteli- ya çaE;'lrmaktadır. Köydeki işini brra
ne inmiştir. kıp daha çok kazanmak hülyas:ıe Is-

Kongreye Yunanistan namına işti- tanbula gelenler seneler geçtikçe o ~~~~~~=~~~~~=~ 
rak edecek olan B. Haralambo Teodo kadar çoğalmıştır ki, nihayet bunla
roupulos ile B. Dimltrios Arkirodis ra verilecek iş kalmamış ve müraca
de dün sabah vapurla Pireden İstnn- atlar reddedilmiye başlanmıştır. Bun 
bula gelmişlerdir. lar lstanbulda iş bulamayınca beledi- tedbir düşünüyorlar. 

Bu btiltenlere, mahkemelerce mu

hakeme edilip te hap!s hükmü giyen

lerin konulması da muhtemeldir. Ka

çan suçlulardan tutulanlar da yine 

Emniyet Uıııum. Müdürlüğüne bildi

rilecek, bu suretle billtendeki yerine 

işaret konarak tam ve asri istatistik
ler vücude getirilecektir. 

GÜNÜN HADiSELERİNDEN RESİMLER: 

Bu bi.iltenler, sabıkalıların takibine 

her vakit iyi bir esas teşkil edecektir. 

DENiZDE: 

"Hisar" Faciası 
1 "Hisar,, vapuru faciası kurbanla
nndan bir bedbahtın daha hüviyeti 

tespit edilıniştr. Bu adamcağız, vapu 

run aşçısı Geredenin Nazırlar köyün

detı Kahya oğlu Receptir. Aşçı Recep 
bu vapurda evvelce çok çalışmış, fa. 

kat sonradan ayrılarak Zonguldakta 

iş tutmuştur. Vapurun, facia ile ne

ticelenen son seferinde kendisine va

purda iş teklif edilmiş, bedbaht Re
cep te bu işi kabul etmişti. Bu zn val
lı geride üç çocuk bıra.kmışt.n'. 

Yükıek Ticaret ve lktısat Fakültesinin 55 inci yılJönümünün kutlanmasına ait talıilatı birinci 
aayfamızda okudunuz. Bu ruimde, toplantıda bulunanları, istiklal marıını dinlerken görüyoruz. 
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:··················· .. ···-··························: 
1 Ankaradan i : : 
i Tele fon ve Telgrafla i ......... .__.; 

İstanbul İçin 
Bir imar· 
Vergisi mi? 

Ankara, 16 (TAN muhabi
rinden) - Ankarada bulunan 
Vali ve Belediye Reisi Muhit 
tin Üstündağ et ve ekmek fiyat 
larının ucuzlatılması, şehir pla
nı meselelerinden gayri bilhas 
sa bu planın tatbik kabiliyetin 
temin edec..k mali meselelerle 
meşgul olmaktadır. Bu arada 
Şirketi Hayriyenin satın alına· 
rak Belediyeye devredilmesi, 
havagazi ve elektrik ücretleri
ne imar resmi adıyla yeni bir 
zam yapılması işlerini de takip 
etmektedir. Vali, bu zam işinin 
hükumetçe kabul edilerek kıı 
tatilini müteakıp Meclise bir 
layiha verilmesini temin için 
uğrcqıyor. 

Adliye Tayinleri 
. 

Ankara, 16 (Tan muhabirinden>-= 

Adliyede yeniden şu tayinler yapıl

mıştır: Temyiz raportörlüğüne Ab

dülkadir, Adana müddeiumumiliğine 

ayni yerden Ahmet Tevfik, Rize ceza 

hakimliğine Üsküdar müddeiumumi

si Tahsin, Balıkesir müddeiumumili

ğine Karstan Şeraf ettin, İstanbul 

sulh hikimliğine ayni yerden Beh
çet, İstanbul müddeiumumi muavın:
liğine ayni yerden Remzi, Kars hu

kuk hakimliğine Adana icra htıkiıni 

Muzaffer, Adana icra hakimliğine mu 

avin hakim Hasan, Adapazarı sulh 

hakimliğine ayni yerden Süreyya, Ak 

çaabat müddeiumumiliğine ayni yer

den Fehmi, Bayburt ceza hakimliği

ne ayni yerden Necati, Ankara sulh 

hakimliğine Buldan müddeiumumisi 

Abdülvahap, Kalecik müddeiumumi

mıı.~thC~nmadru;ı ... ~f?i ... ljj1s-.....tlfili 

müddeiumumiliğine Devrekten E-: 
min, Çarşamba müddeiumumiliğine 

Rize muavini Doğan, Bolu müddeiu

mumiliğine ayni yer raportörlerin· 

den Nizamettin, İstanbul sulh hakim· 

1 iğine ağır ceza azasından Muhlis, An 

kara ticaret azalığına asliye azasın

dan Şerif, İstanbul asliye azalığına 

Ezine müddeiumumisi Celali İstan· 
bul ağır ceza azalığına asliye azasın

dan Selim tayin edilmişlerdir. 

Sıhhiye Tayinleri 

1 

Ankara, 16 (Tan Muhabirinden)

Sıhhiye Vekaletinde yeni bazı tayin• 

er yapılmJ§tır. Kocaeli Sıhhat MUdU· 

rü Fuat birinci sınıf mUfettl§liğe, 

Kırklareli Müdürü Osman müfettişli 
ğe, Kastamonu Mildürü Raif Kırşe

hir Müdürlüğüne, Kır,şehirden Hakki 

Kastomonuya, lçelden Necmettin Ko 

c aeline, Beyoğlu merkezi hükUn1et 

abibi Muhittin !çel Müdürlüğüne, 

Zonguldak hükftmet tabibi Orhall 
Kırklareli MUdürlüğUne tayin edil· 
mişlerdir. 

t 
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Yurdun Karadeniz kıyılarmda ve oat1'l 
Anadoluda hava c;ok bulutlu, diğer mın~ 

alarda kısmen bulutlu gec;miıtir, 
Trabzon havalisine yağmur, Sınoba dl 

ar yağmıştır, Rüzgarlar. cenubi AnadolıS 
a oimalden hafif, Karadeniz kıyılarııt~ 
arpten kuvvetli, diter mmtakalarda sakil' 
ec;miştir, 

Dtin ltstanbulda hava öğleye kadar "1' 
mea, öğelden sonra da tamamen bulııtlıJ 

eçmiutir, Rüz&ir cenubi istikametten " 
niyedc 3-4 metre kuvvetl'e esmiştır, sa•' 

4, de hava tazyiki 759,4 milimetre idi, ,ı 
Stcalı:hk en fazla 7,4 ve erı az: sıfırın 

ında 1 santigrat olarak kaydcdiıınisti. 
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[~Tf G .. LJ'i\l] 
M. Bonnet 
Muvaffak 
Olamadı. 

Ş hautemps kabinesinde Mali
ye Nazırı olan M. Bonnet, 

kabine buhranına son vermek ü
:tere yeni bir kabine kurmıya te
tebbüs ettiği halde, en son haber
lere göre, sosyalistlerle anlaşama
dığı için bu teşebbüsten vazgeçmi· 
Ye mecbur kalmış ve bu yüzden 
F'ransada yeni bir hükfunet kuru- . 
lamaınıştır. Sosyalistler M. Bonnet 
bıali siyasetine muhalefet ettikle
l'İ ve para piyasalarının kontrole 
tibi tutulmasını istedikleri için es
ki kabinenin mali siyasetini temsil 
eden bir şefle birlikte çalışmak 
İstemediklerini göstermişlerdir. 

Fransa Cünıhurreisinin yeni ka
bineyi kurmak için' kime teveccüh 
ettiği henüz belli değildir. Fakat 
sosyalistler, Bonnet'nin mali siya
setine muhalefet ettikleri gibi Fran 
•adaki büyük iş dünyası da Chao· 
teınps'nın bütün iktısacli siyasetine 
karşı gelmekte ve bu muhalefete 
kati husumet renk ve mahiyetini 
\'ermekte, belki bu yüzden husu
ınet, demokrasi prensiplerine diş 
bilemek derecesine varmakta idi. 

Bu şerait içinde yeni bir hükti
ınet kurmanın güçlükleri aşikar • 
dır. Bu yüzden buhranın müzmin
le§lnesinden korkulur. 

AMERiKA: 

B. Hoover 
Sulh İçin 
Diyor ki: 
Nevyork, 16 (A.A.) - Sabık Reisi

cürn.hur B. Hoover, söylediği bir nu
tukta, harp yükünü bertaraf edebil
mek için Amerikanın d~yanın diğer 
kıtaları ile işbirliği yapmasını şid -
detle tavsiye eylemiş ve demiştir ki: 

"- Bu işbirliğini yapmakla bera
ber, Amerika, diğer milletlerin harp
lerinin önüne geçmek veya bu harp
leri nihayete erdirmek veyahut eko
nomik zecri tedbirlerle ve ambargo
lara iştirak eylemek için askeri kuv
vetleri istimal ederek kendisini teh
likeye de koymamalıdır. 

Amerikalılar, diğer milletlerde ü
mitler uyandırmak.tan vazgeçmeliyiz. 
Fakat ayni zamanda, dünyanın eko
nomik ve sosyal refahını artırmayı is 
tihdaf eyliyen her: enternasyonal iyi 

gayrete işbirliği yapmalıyız. 
Diğer taraftan gümrük tarifeleri

mizi indirmeliyiz. Kellog misakı da 
dahil olduğu halde öütün muahede
lerin mukaddes mahiyetini idame et
tirmeliyiz ve bu pak.tın ihlali yolu 
ile elde edilen muvaffakıyetleri ta-
nımaktan imtina eylemeliyiz. 
Amerikanın milli müdafaa kuv -

vetlerinin fazlalaştınlması lazımdır. 
Fakat silahın vazifesi, yalnız yapı
lacak teacvüzü geri püskürtmiye in
hisar ettiril.melidir. Deniz müdafaası 

TAN 

Yugoslav Başvekili 
Berlinde Neler Görüşlü 

Belgrat, 16 (A.A) - B. Stoyad'no 
viç'in Almanya seyahati ve kendisi
nin orada- gerek resmi mümessiller ve 
gerek hallt tarafrndan görmüş oldu~ 
ğu hararetli kabul, Yugoslav gazete
lerinin başlıca dikkat mevzularını teş 
kil etmekted.!r. 

Gazeteler, bilhassa Alman gazetele 
rinin ve Alman efkarı umumiyesınin 
Başvekil Stoyadinoviçin şahsında Yu 
goslav hükümdarı Kral Ikincı Pierri, 
Naibi HilkU.met Prens Paul'ü ve bü
tün Yugoslavya milletini selamlamak 
ta olduklarını kaydetmektedirler. 

Dün akşam çıkan Belgrat gazetele
ri, B Stoyadinoviçin, Berline muvasa 
latı hakkında birçok haberler neşret 
mekted rler. 

Yugoslavya Başvekili, Alman payi 
tahtında B. Goering. Alman htikume 
ti erkanı ve sair birçok yüksek rical 
tarafından istikbal edilmiştir. 

• 
Coering' in ziya/eti 

Bertin. 16 (A.A.) - B. ve Bayan 
Stoyadinoviç bu sabah otomobille 
Bertin civarındaki Kraimall'e giderek 
B. ve Bayan Goeringin verdiği öğle 
yemeğinde hazır bulunmuşlardır. 

leh • Alman görüfmdİ 

8. Stoyadinoviç 
memleketlerden mürekkep bir birl;l< 
haline gelmesinden korktuğunu söyle 
miştir. 

Ekalliyetler hakkında Beck. Ilkkii 
nun 1937 tarihinde ekalliyetler için 
Almanya ile Polonya arasında akte
dilen itilaftan sonra da devam etmek 
te olan olduk(}a mühim anlaşmamaz. 
tıklan izıı.le etmiye ı:alrşmıştrr. 

INGİLTERE: 

Şiddetli Bir 
Fırtına 
Hüküm Sürüyor 
Londra, 16 (A.A.) - Bütün İngil

terede şiddetli bir fırtına hüküm sür 
mektedir. Rüzgarın sürati saatte yüz 
kilometreden fazladır. Fırtına. seyrü
sefaini tehlikeye koymuş ve birçok 
maddi hasarlara sebep olmuştur. 

Şimal ekspresi. işaretlerden biri -
nin. hat üzerine düşmesi yüzünden 
bazı hasara uğramış ve teehhürle gel
miştir. 

İmperial Airvays. Paris tayyare 
postalarını tamamile durdurmuştur. 

Bu sebepten dolayı Paristen Londra
ya tayyare ile gelmek niyetinde bu
lunan B. Eden, trenle seyahate mec
bur kalmıştır. 

B. De Valera. İrlandadan fngilte
reye geçerken şiddetli fırtınaya tutul 
muş ise de vapur salimen İngiltereye 
varmıştır. 

Dorset sahillerinde bir çok vapur
ların tehlikede olduğu sanılmakta · 
dır. Fırtınanın bugün öğleden evvel 
dinmesine pek ihtimal verilmemek
tedir. 

Londra, 16 (A.A.) - B. De Valera, 

3 ---

§ClfK 
Akhselim ! 

[Yazan: B. Felek] 
Dünyayı idare eden büyük kuvvet· 

leri hulasa edersek bunları iki grup
ta toplanmış görürüz • 

- İlim ve ihtısas. 
- Aklı selim idaresi. 
Bu iki hasleti nefsinde cemetmiş, 

üstelik bir de ihtısasının icap ettirdi
ği mevkie geçmiş adam, dünyada en 
nadir bir mahliıktur. 

Derler ki: 
Bir adam hem zeki, hem sofu, hem 

de bektaşi olamazmış. Fakat bu üç 
vasıftan yalnız ikisine malik olabilir
miş. Yani zeki ve sofu ise bektaşi o
lamazmış. Zeki ve bektaşi olur, o za
man da sofu olamazmış. Sofu ve bek
taşi ise mutlaka zeki değilmiş. 

İmdi. ekseri fanilerde mütehassıs 
ve aklı selim sahibi olur, talihli ola
maz. Talihli ve mütehassıs olur. aklı 
selim sahibi olamaz, aklı selim sahibi 
ve talihli olur. mütehassıs olamaz. 
Bunların üçünü bir araya toplamak 

çok seyrek tesadüf edilen bir "vaka,, 
dır. Bunu böyle mütalea ettikten son
ra aramızda çok işittiğim.iz bir lakır-
dıya dönüyorum. ' 

İyi idareci ve muvaffak adam diye 
tanınmış birini bir yere tayin eder
ler. Bu tayini zahiren beğenmiş, bun
dan dolayı sevinmiş gibi görünenle
rin arkadan ettikleri laflan hiç de
ğişmeden tayin edebilirim. 

- İyi aınına, o adam nebatattan 

bu akşam şu beyanatta bulurmuş _ ne anlar? 
tur: Diye bir ibtısas iddiası ileri sürer-

ler. Lakin bunun aksi de vardır. Bir 
mütehassıs adamı bir idare mevkii
ne tayin ederler. Ayni ağızlar da bu 
sefer: · 

Fransa kabine buhranı, Millet
ler Cemiyeti konseyinin toplantısı
Ilı geciktirmiye saik olduğu için 
ın.illi bir hadise o1arak kalmamış, 
belki bu hadise beynelmilel mahi
Yet almıştır. Bu hadise, Fran•da
hilinde soysal banşı bozacak ma
hiyet alırsa o zaman hadisenin e
hemmiyeti kat kat artacaktır. 

bakımından ise, Fillpin adalarının 

muhakkak surette Amerikanın mü -
dafaa hatlan dahilinde bulunması 

lüzumu yoktur . ., 

Berlin, 16 (A.A)- Emın bir mem 
badan öğrenildiğine göre öğleden son 
ra Cote d'Azur'e hareket etmiş olan 
Beck. görüşmeleri esnasında b '.Jhas
sa Milletler Cemiyetinden ve Polon
yadaki Alınan ekalliyetinden bahset 
miştir. 

Alman gazeteleri, yaptJklan tefsir 
lerde Beck'in D'et meclisindeki son 
beyanatında ısrar etmektedfrler. 

ZannediWği.ne ~öre Ber.k. Şubat 

ortalarında Horthy ve de Kanya'nm 
iştira kiyle B' olovicza' da tertip edile
cek olan büvük bir av partisine e:el
mesi için Moscicki tarıtfmdan g-önde
rilen davetiyeyi Goering'e tevdi et
miştir. 

"-Yenilecek büyük zorluklar var 
dır. İrlanda heyeti iki memleket aha
lisi arasında dostluk münasebetleri -
nin temellerini atmayı samimi su · 
rette arzu etmekte ve şimdiki görüş 
melerde bu gay eye doğru terakki el
de edileceğini ummaktadır. 

- İyi hoş: alim adam. mütehassıs 
adam. Lakin idare adamı değil. 

Derler. Şu halde iki şeyden birini 
tercih etmiye mecburuz. Ya idaresiz 
mi.itehassıs. ya mütehassıs olmıyan 

aklı selim sahibi idareci. ~: 

S u.riyeden gelen bir telgraf 
hükumet taraf tan fırka ile 

bıuhalifler fırkası arasında şiddet
li mücadeleler vokubulduiuJıo bil
l!\~b;nr~n" Wıda1 "& •nu-7.1 -iı\ıüıf!t 
bıaliUnat sahibi olmamakla beraber 
lıiikumet partisi ile muhalefet par
tisinin arasını hozan en mühim i
ltıilin yine Fransanm Suriyeden 
~0Pannak istediği bir takım büyük 
•nıtiyazlar olduğu anlaşılıyor. 

A.nlaşılan Fransa, Suriyede çıka
'ak bütün petrol imtiyazlannm · 
:ransaya verilmesini, Suriye Ban-

Amerika deniz manevraları 
Vaşington, 16 (A.A.) - 12 kadar 

gemi, Antiı denizinde icra edilecek 
gizli manevralara iştirak etmek üze
re Viergos adalarındaki üssü bahri
ye hareket etmiştir. 

Bafmüddeiumumi 
18 bOnkiınunda istifa edecek olan 
müddeiumumi George Sutherland'm 
yerine yüksek mahkeme h8kimlerin
den Stanley Red'i tayin etmiştir. 

IRLANDA: 

ası imtiyazının Fransa tarafın-
dan İstendiği tarzda ve şartlarla 
Yenilenmesini, Fransa tarafından 
.\rap memleketlerine karşı takip 
Olun.... . t' $ . 

O&&> sıyase ın urıye tarafından 

'asvip olunmasını, ekalliyetlere da 

ha fazla teminat verilmesini iste

tlıiş ve Suriyedeki bu şartlan çok 

-fır bularak hükfunet aleyhinde 
fiddetli hücumlar yapmışlardır. 

li'ransanın, Suriyeye istiklal ve

l"en muahedeyi ancak bu esaslar 

kabul olunduktan sonra tasdik e-
dece~ . b"ld' . S . . s•nı ı ırmesı, urıyenın va-
ı"İYetini müskülleştirmekte ve Su-
ti # 

Yelilerle Fransanın arasını boz. 
~aktadır. 

llükfunet partisi ile muhalefet 
llllrtis· ·· d ı arasında başlıyan muca e-
le b··t·· 1 k b. . ' u un Suriyeyi kap ıyaca ır 

'1ıfilak ınukaddimesi sayılıyor. 
~b~. ·ı ~ Uti. ası: 

i talyanın Habeş imparator • 
'° luğunu tanımak meselesi, 

11 K'Ünlerin hadiselerinden oldu. 
4~erika Birleşik cümhuriyeti, Ja. 
l>onların • t·ı. ~ M it ıs ı asına ugrıyan ançu-

• 
0

Yu tanınıadığı gibi Habeşistanın 
'-ti1· 

asını ta tanımıyacağını açıkça 
'tılatınıştır. 
•- .\nıerikanın bu hareketi, İngiJ-
~re ü . 
. zerınde tesir etmekte ve İn-

tılter 
tek" e de bu yolda adım atmaktan 

•tıttıekted· ır. 
.\nıa ı İn . h . şı an gıltere. ancak ftal-
ıle umu • b" • . '>I nıı ır anlaşma netıcesı 

lll'Qk IJ 
lat· abeş meselesini halletmek 

ıye~ektir. 
~e 'k . ~.. rı a ıse sıyasetini adalet ve 
lılltıe hü 

l\ı tı· rınet esasına dayadığı-
1 ldirrnektedir. 

Londra Görüşmeleri 

Ne Netice Verecek 7 
Londra., 16 (A.A.) - Röyter ajan~ 

sı, bugün öğleden sonra yapılan İn
giliz - İrlanda görüşmelerinde, İr
landa birliği hakkında bazı tavizler 
elde ettiğini haber almıştır. Buna 
binaeR bu mesele yarın ilk önce mü
zakere edilecektir. 

Bu hususta İrlandanm ümidini kuv 
vetlendirecek bir şey yapılamadığı 
takdirde diğer herhangibirmesele hak 
kında anlaşma husulü pek az muhte
mel bulunmaktadır. Bu takdirde kon 
ferans akim kalacaktır. 

Londra, 16 (A.A.) - Sunday Ti
mes, burada İngiltere ricalile görü~ 
meler yapmakta olan İrlanda Başve
kili B. De Valera'nın cebinde İrlan
danın sahil ve limanlraının müdafaa
sına müteallik bir plan bulunduğunu, 
bu planın bir torpido filosu ihdasını, 
İrlandanın mahrukatırun temini mad 
delerini ihtiva etmekte olduğunu yaz 
maktadır. 

Dublin'de daha şimdiden birçok iş
lere başlanmış ve petrol tasfiyehane
leri inşa edilmiş olduğu söylenmek
tedir. 

ISVIÇRE: 

Bir Mühendis Suni 

Süt Y apıyorm~ş 
Paris, 16 (Radyo) - Isv çreden bu 

raya gelen bir habere göre, slit istih 
sala.tında mühim inkılaplara yol aça 
ca.k yeni bir keşif başarılmıştır .. Bu 
keşfi yapan adam, Isviçrel ı bir zıra 
a.t mühendisidir. Bu zat, uzun zaman 
danberi bu işle meşgul oluyordu. K~n 
di ıddiasma göre son zamanlarda bu 
na muvaffak olmuş ve bir ağacın iJ1 
ce dalların.dan sunt süt istihsal etmı 
ye başlamıştır. Fakat henüz bu hu 
811Sta tafsil!t vermiyor ve keşfi giz 
li tutuyormuş. 

Beck, bu beyanatında Milletler Ce 
miyetinin ideolojjk bağlarla birleşmiş 

ROMANYA: 
Dünya bu ikinci yolu tutmuştur. 

ITALYA: 

Roman yadaki 
o ı ıkanın 

Romada akisleri 
Roma, 16 (A.A.) - Italyan mat

buatı Romanyanm yeni politikasın
dan bahisle birçok tefsiratta bulun
maktadır. 

Ga.zelerin hususi surette gönder -
diği muhabirler, Romanyanın başlıca 
poJitika adamlarile yaptıkları müla
katları bildlriyorlar: 

B. Goga yeni politikanın, yani Ya 
hudi aleyhtarlığı politikasının başlı 

ca sebebini şu suretle anlatıyor: 
Romanyadaki Yahudi aleyhtarlığı 

run bir doktrin düşmanlığı olmadığı 
aşikardır. Bütün azlıklann hukukunu 
tanıyoruz, fakat devlet hayatrnın te 
melllerinin muhafaza edilmesini isti 
yoruz ve bu temellerin tamamen Ro 
men olması 18.zrmdır. 

Beynelmilel bakımdan . devıete sa~ 
lam b 'r iç bariş platformu temin için 
bütün azhklarm haklı isteklerini ım 
bul etmek istiyoruz. Alman unı::urıı 
serbest bir kültürel inkişafa mazhar 
olacaktır. Fakat doğu Avrupııcırnın 
her ~öşesinden Romanyaya gelen bu 
yeni göçebe halkın Romanya hıı'kı o
larak tanınmasını kabul etmiyece· 
ğim. 

Milletler Cemiyetinden korkmuyo
rum, meseleyi Cenevreye bizzat ken· 

llSPANYA: 

1 F rancocular 
ıvıaıı lşıerı~ 

Uğraşıyorlar 

Hariciye Nazırı 

Parise Gidecek 
R;;'lr,.<tc. rn ı.A A ' - l-fa\pn C.Pn,ev

rede buıunan Romanya Harciiye ı~a-
zırı Bay Micescu, Fransız kabinesi te
şekkül eder etmez. mezkur hükümet
le görüşmek üzere Parise gidecek -

Zira mütehassıs yetiştirmek lçin mek 
tepler, kurslar. enstitüler yani klasik 
yollar var. Aklı selim sahibi idareci 
ise ancak tesadiüle bulunan. güç ye
tisen bir unsurdur. Bu sebepledir ki, 
oa~Ka yer ıeroe nereoe aKıı -seıım sa· 

Salamanka, 16 (A.A) - De,·ıet tir. B. Micescu. Balkan antantı kon
bülteni ispanya Banka.sının halen seyine iştirak etmek üzere şubatm ilk 
Burgos'da bulunan ve $enato m~ci- on beşi içinde Ankaraya gidecektir. 
hince hisse sahipleri tarafından S··çil 

hibi bir idareci bulurlarsa işin cinsi~ 
nevini. dayandığı ihtısas şubesini dü
şünmeden oraya getiriyorlar. Bu a
damlar da aklı selimin vasfı olan iyi 
muhakemeleri sayesinde işin müte • 
hassıslarını bulup onların gösterdik· 
leri yolda, fakat kendi aklı selimle
rinin dümenile başına geçtikleri işi 
yürütiiyorlar. 

miş olan meclisı idarenin bankayı ALMANYA : 
temsil eden tek teşekklil olduğ'unu te-
yit 'etmekte ve Cümhuriyet hiikf1me
ti tarafından tayın edilen diğer teşek 
küllin , kanuna muhalif olarak t1tyin 
ed lmiş olduğundan hiçbir huk•ıki ma 
hiyeti haiz bulunmadığını bildirmek· 
tedir. 

Barselona, 16 (A.A} - Cümhmi
yP.tçilerin tebliği: 

Terueı cephes nde hafif tüfek ate
şi teatı edilmiştir. 

Salamanca, 16 (A.A) - Frankist
lerin tebliği: 

işarete değer bir şey yoktur: 

diın vereceğim. Milletler Cemiyetı, 
memleketlerinden kaçan ve Romanya 
yr ·stlla eden bu şahısların yerJerıne 
dönmelerini istemelidir. 

B. Goga, dış politika baklanda şu 
sözleri söylemiştir: 

Tasavvurumuz, e.ski ittifaklan ve 
mevcut dostluk paktlarını esaslı i:rr 
surette değiştirmeksizin dostluklar•
mızın çerçeves•ni genişletmektir.,, 

Kayzer Vilhelm 

Ve Bir Protesto 
Berlin, 16 (A.A) - Dortmund'da 

çıkmakta olan Westfalische Landes 
Zeilung. Almanyanın esk Kayserin 
Almanyaya avdetine muhalefet etmi 

Avrupa ve Amerikanın demokratik 
olsun. otokratik olsun hiitün memle
ketlerinde artık idareci ile mütehas
sısın ayrılmış olduğuna ve mütehas
sısların idarecilere verilmiş mil~ -
virler olduğuna şahit oluyoruz. Onun 
içindir ki. idare makinesi ıtenişliven 
devlet cihazlarında hiç olmazsa mü· 
tehassıs kadar idareci ve bilhassa ak-

yeceği suretindeki şayiaları şiddetle lı selim = Bon sens ·sahibi itlarecile
protesto etmektedir. rin yetişmesine itina etmek muvaffa

kıyetin baş şartıdır. 

Bu satırları, ihtısas ve idare lruv-
Bu gazete. Ingiltereyi nasyonal 

sosyalist rejimine karşı mücadele et 
mek için imparatorluk aleyhindeki ,·etlerinin. insan seçimindeki tesiri
mücadeleden istifadeye kalkışmakla ni göstermek ve aklı selim '!ahibi İ• 
muahaze etmektedir. darecilerin her yerdeki gibi bizde de 

itibar ka7anmalarını memnuniyetle 
Hariçteki Almanlar için karşılamak icap ettiğini anlatmak i-

Berlin, 16 (A.A.) - Lippe'de bir çin yazıyorum. 
nutuk söyliyen Dahiliye Nazın B. 
Frick, Almanyanın vatandaşlarına ec 
nebi memleketlerde fena muamele 
edilmesini kabul edemiyeceğini be -
yan etmiştir. 

• 
Okuyucularımızdan B. Fevzi: 

Fransadaki Tevkifler: Hatip. Alrnanyanın kültürel za • 
manlar istemesi lanm gelmekte oldu
ğunu ve yersiz bir millet olmak sıfa-

Mektuplarmızr lezzetle okuyorum, Ce. 
vap veremeyişimin ta.kdirııizlifimden olma 
dığma inanmanızı nca ederim, Sevri 9e 
saygılar Bayun, 

B, P, 

SON DAKiKA: 

c.ielen haberlere göre, Fransada faşizm namına gizli silah depolan te· 
sis etmek,. suikastler yapmakla maznun olanlar hakkinda tahkikat devam 
ediyor. B ... ada iki rqevkuf görüyoruz. SoJdQ: Locuty, sağda mühendis 
Vovet tevkif Pdildikt .. n sonrA -· 

• 

., 
• tile müstemlekelerinden vazgeçemı-

. yeceğini söylemiştir. 

AVUSTURYA 

7arip Bir Hayvan 

Dehıet Salıyor 
Viyana, 16 (Radyo) - Buraya ge

len haberlere göre, İtalya hududuna 
yakın büyücek bir köye, cinsi henüz 
anlaşılamıyan büyük bir hayvan sal 
dırmıstır. Bir fil büvüklüe-iinde oldu 
ğu iddia edilen bu garip hayvan, köy 
methalinde yakaladığı bir çocuğu 
parçalamadan yutmuş, sonra da kÖye 
şiddetle saldırmıştll'. Hayvanın bu 
savleti karşısında kaçamıyanlardan 
Uç kişi ezilerek ölmüştür. Hayvan he 
nüz imha edilememiştir. 

Başvekilimiz 
Mühim Bir 
Nutuk Söyliyecek 

Ankara, 16 (TAN muhııbi
rinden) - C. Halk Parti.i 
Meclis grupu yarın sabah M ec 
liste bir toplantı yapacak, öğ
leden sonra Cla Meclis içtima 
edecektir. 

Btıfvekilimiz B. Celal Ba
yar yarın Mecliste dahili ve 
harici siya.sete ait müh!m bir 
nutuk ıöyliyecektir. Meclisin 
yannki içtimaında bazı mü
him kanun ltiyi.halarının da 
görüşmeleri yapılacakhr . 
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Elektrik işi de Hallediliyor -Bu akşam S AKAR YA Sinemasmda 
BOYOK BİR AŞKIN bütün kuvvetini •.. Bütün ihtira.a ve 
heyecanlarını ..••• 

Esmerim Şarkısı Yüzünden 

Hapse Mahkum Oldu 

Ceyhan Çukurovanın 
En Modern Kazası Oldu 

Dahi ve aihirkir yıldız 

CHARLES 
BOY ER • 

Ona layık sahne arkadatı 

JEAN 
ARTHUR 

Evvelki gece Galatada, yine bir şar 
kı yüzünden bir hadise çıkmıştır. 
Kadri ve Aziz isimli iki kafadar ev
velce gittikleri bir meyhane.de bir 
hayli içtikten sonra zilzurna bir hal
de Galatada Mehmedin kahvesine ge
lip oturmuşlardır. 

Çok geçmeden içki tesirini göster
miye başlamış ve Kadri, (esmerim, 
Jarkısım isterim) diye bağırmıya baş 
Iamıştrr. Bir kenarda çalan gramofo
na bu şarkının plağının konması için 
yapılan bu srr.ara karşılık, bu plağın 

mevcut olmadığını söylemişler ve bu 
yüzden Kadri ile kahvecinin arasında 

680 Lirayı 
Mahzene 
Saklamışlar 

Yeşildirekteki Hürriyet otelinde o
turan manifaturacı Hamiş Coşar, ev
velki gün yastığının altında 680 lira
sını unutup gitmiş ve tekrar geldiği 

zaman parayı bıraktığı yerde bulam1-
yarak zabıtaya müracaat etntiştir. 

Otelin müstahdemlerinden Melek Al~ 
tınbayrakla kocası Recepten şüphe e
dilmiş ve bunların parayı alarak ote
lin mahzenine sakladıkları anl.aşılmr§ 
ve para oradan çıkarılmıştır. Iki suç
lu mahkemeye verilmiatir. 

Kafa.aını yarmıf 
Unkapanı Tekirdağı iskelesinde 9 

numarada oturan Ali oğlu Ahmet, ay 
ni yerde oturan Mehmet Nuri ile kav 
gaya tutuşmuş ve eline geçirdiği bir 
odunla Mehmet Nurinin kafasmr yar 
mıştır. Hft.dise meşhut suçlar müdde
iumumiliğine intikal etmiş ve dün ilk 
sorguları yapılmıştır. Tahkikat bitin 
ce mahkemeye verileceklerdir. 

Havzada Yeni 
.. 

Havza, (TAN) - lstiklal ilkoku
lu, yeni yapılmakta olan bina bitince 
oraya taşınacaktır. Yeni bin.ada orta 
okul açılacağı hakkındaki habe~lerin 

gürültü çıkmıştır. Kahveci, polis ça
ğırmış ve kahveye gelen polis memu
ru, Kadri ile arkadaşı Azizi karakola 
davet etmiş, karakola g itmek istemi
yen Kadri, polise de, (sen kim olu
yorsun, ben seni tanımam) yollu söz
ler sarfma başlamıştır. 

Dün meşhut cürümlere bakan as
liye birinci ceza mahkemes·nde hadi
senin davası görtilmüş ve neticede 
Kadrinin suçu .sabit görülerek bir ay 
iki gün hapis ve 30 lira para cezası
na mahkum edilmiş ve Aziz:n bir su
çu görülmiyerek beraatine karar ve
rilmiştir. 

Öz Çocuğunu 
Dilenciliğe 

Teşvik Etmiş 
Bir adam, kendi çocuğunu dilenci

liğe teşvik etmek suçuyla yakalana
rak mahkemeye verilmiştir. Suçlu, 
Süleyman oğlu Mehmet isminde bir 
adamdır. Bunun on beş yaşlarında 

Mustafa adında bir oğlu vardrr. 
lddiaya göre, Mehmet, birkaç za

mandanberi çocuğuna dilencilik yap
tırıyor, akşam üzeri çocuğunun topla 
dığı paraları kendi alıyormuş. Dilen
cilik bir suç olduğuna göre, böyle bir 
suça teşvik te bir ctirümdür. Zabıta 

bu iddia ile Mehmedi yakalamış, tah
kikat yapmış ve suçun işlendiğine ka 
naat getirerek Mehmedi mahkemeye 
vermiştir. 

125 Kurutunu Dolandırmıt 
Hasköyde A vram kızı Marina, poli

se müracaatla Ali kızı Emine Meh
met Alinin 125 kuruşunu dolandırdı
ğını iddia etmiştir. Tahkikat yapıl
maktadır. 

Mek!ep Binası 

asılsız olduğu anlaşılmıştrr. Yukarıki 

resimde, inşaatı bitmek Urere olan ye 

ni binayı görüyoruz. 

-Zarfı aldı. Bir göz attı. Uzun kirpiklerinin arasında 
yaşlar kabarmıştı Yüzünü elleriyle kapayıp: 

- Annec · ğim .. Anneciğim .. Diye hıçkırarak odası· 
na kaçtı. 

" • ,. " p . . . . . . . . . 
Babası Nalana güzel bir mezar yaptırmıştı. Nala

nın mezarında ağladım. 

BİR SAADET GECESİ 
-En güzel. •. En cazip ••. ve bq döndürücü atk romanında 
gözleriniz önünde canlandıracaklardır. 

• Yerlerinizi evvelden aldırınız. Telefon: 41341 , ____ _ 
Meşhur Fransız keman üstadı-------· 

JAQU ES THİBAUD 
BlRIClK KEMAN RESIT ALIN! 

19 lkinciıkinun Ça.rpmba . akşamı 

S ARA Y Sinemasında verilecektir. 
Şimdiden Mblmıva bastlıyaıı biletler, o akşam il-k boş ver kalmrvaea

ğım göstermekted~. 

• TUR K Sinemasında 2 güzel film birden 
ISPANYOL ÇiÇEKLERi M l L T O N 

Zevkli, şarkılı, rakıslı Ispanyolca GENÇ KIZLAR MEKTEBiNDE 
Ceyla.,. çarfuında yeni inıaat 

Adana, (Tan muhabirinden) -
Hırçın suların kıyısında uzaıımış bir 
Çukurova kasabası vardır ki, ovalan. 
na altın serpen suyun ismini taşır: 
Ceyhan. 
Burası, dünya.da eşi bulunamıya -

cak kadar ehemmiyetli bir istihsal 
bölgesidir. 

lki yıl evvel genç bir belediye re. 
isinin Ceyhana gelişi kasabanın is. 
tikbali için ilk temel taşı olmuştur, 
denebilir. Bugünkü Ceyhan, dünkü 
Ceyhan değildir. Bu birdenbire de. 
ğişme, azla çok yapmanın; iş bilirliği 
nin canlı bir örneğidir. 

Ceyhanda ziraat işlerine verilen e. 
hemmiyet, imar vadisinde de şimdi. 
ye kadar esirgenmemiş olsaydı, Cey 
han sularının kıyısında bugünkü ge. 
lişcn kasaba yerine mamur bir şehir 
yükselirdi. 

Ceyhanın elli yılı geçmiyen yakın 
bir kuruluş tarihi vardır. Fakat bu 
kısa zaman içinde, kasaba çok bil -

yük bir sahayı kaplamıştır. 

Geniş bahçeli tek tek evler, bir vila
yet sahası kadar koca bir genişliğe 
serpilmiştir. Yetmiş, seksen bin lira
lık geliri olmasına rağmenCeyhan 

ttfil"fftin!ljıef-t>~t.~;lôr.eatltlamr. 

Artık istasytnıa şehri bağlıyan ça. 

murlu yol, ve iki yanında dizili çitör~ 

meler kalkmış, şimdi yolun iki kıyı. 
sında küçük, zarif yapılar yükselmiş-
tir. Asıl değişiklik, yolun sonuna doğ 
ru, şehre girerken başlıyor. 

Köy yolunu andıran çarşı caddesi, 
şimdi, eski pastoral dekoruııdan ta.. 
mamile sıyrılmıştır. Sağlı sollu be -
ton tretuvarılar ve bilhassa büyük bir 
ihtimamla yetiştirilen genç ağaçlar, 

bu güzel caddeyi süslüyor. Ceyhan 
çar§ısında artık köhne dükkanlar, lo. 
kantalar kalmamıştır. Bunların yeri. 
ne küçük, fakat temiz şık ticaretha. 
neler, gazinolar kurulmuştur. 

Yeni mezbaha ve belediye bahçesi 
de şirin kasabanın zaruri ve tabü ih
tiyaçlarını hakkile karşrhyacak de
recede mütekamil ve güzeldir. 

Operet Fevk.alide neşeli, gülünçlü Fran-
Ma.drit Operası artistleri PrbJm.. sızca komedi 

donn-a RAQUEL RODRIGO, Françoise Rosay, Pierre larqoey, 
Tenor: ROBERTO REY Robert Ardoux 

................. s .. Ceyhanlıların ön plandaki. ;htiyacı 
olan yol meselesi de bugün kasaba 
halkmı memnun edecek derecede hal MAARİFTE: 
!edilmiş bulunuyor. Şehrin yolları, --
Ceyhanlıları çamurdan kurtaracak ka Halk için Ucuz 
dar muntazamdır. 

Belediyenin imar projesi ve tasav 
vurlan, Ceyhanı, bütün manasile ör. 
nek ve en güzel bir şehir hüviyetine 
sokabilecek kadar geniş ve isabetli
dir. ünümüzdeki ilkbaharda, güzel 
Ceyhanm elektriğe kavuşması da ar. 
tık imkan dahiline girmiş olacaktır. 

NAZİLLİDE: 

Köy Kuyuları 

Bakımsız Halde 
Nazilli, (TAN) - Buraya yakın 

olan Hamzallı köyünün akar suyu ve 
çeşmesi yoktur. Köyün içinde ve et
rafında, taş örme ve geniş on beş ka 
dar kuyu vardır. 

Kitaplar Basılacak 
Halkın ve talebenin okumaları i

çin Maarif Vekaleti kitaplar çıkara
naktır. Bu işle meşgul olmak üzere 
Maarif Vekaletinde bir komisyon teş 
kil edilmiştir. Komisyon neşredilmiş 
eserlerden halkın ve talebenin oku
malarında faydalanacağı kitapları se 
çecek, yeniden basılacak kitaplann 
listelerini tanzim edecektir. 

Vekalet, komisyonun istediği kitap 
lan muhtelli muharrirlere yazdıra

caktır. Bu arada tercüme eserlere de 
yer verilmiştir. Bilhassa klasik eser· 
lerden tercümeler yapılacaktır. Kitap 
lar Maarif Vekılleti tarafından halk 
ve mektep kütüpanelerine meccanen 
tevzi edilecektir. 

VEFAT 

TUtütı füccar ve komisyoncula.rnı· 

dan Yusuf Ziya Kartal düçar olduğU 
tıtrett'Mşm-.•-cmı:tze-·w.ııniı:d:bt1.gıın 

olduğu gibi, evkaf idaresinin elinde Türkiyede Gençlik Meselesi ikindi vakti Feriköy camiinde eda 
bulunuyor. Kuyulara bakılmak üzere Liitfi Erışçinin bu isimde bir kitabı çık 

kf dil · ı l b h ~ lik lesı· hakkında edildikten sonra Feriköy kabrista. ' va e mış o an tar a, a çe ve agaç mıştır, Kitapta, genç mese 
larrn varidatı da evkaf idaresinin e- . alakaya değer bahisler vardır, Tavsiye nma defnedilecektir. 

!indedir. Buna rağmen kuyulara ba- edc;~RK iNKILAP TARIHI VE BUYUK 
kılm1yor. lple ka.lm bir direğe bağ- HARilTEN SONRA AVRUPA - Beşik- lstanbul Belediyesi Şehir Tiyatros" 
Lanmış ağaç kovalarla su çekilmekte, taş lisesi tarih muallimi Samih Nafiz Tan- K O M E D I K I S M I 
köy hayvanları da bu şekilde çekile- su tarafından yazılmıştır, Bilhassa gençl.e

rek oralardaki taş yalağa dökülen su- rin mutlaka okumaları lizundır, 
larla S'Ulanmaktadrr. ORTA YAYLA - Memleketimizin e-

konomik ve sosyal varlıklarını halka ta-
Kuyularrn ağızları açıktır . . Etraf- rutmak maksadile ulusal ekonomi ve ar-

larında korkuluk ta yoktur. Bundaki tırma kurumu tarafından neıredileo eser 
mahzurlar meydanda olduğu gibi köy !erin üçüncüsüdür, Şevket Süreyya Ayde
ka.nunu da kuyu ağızlarına bir metre mir taraflI\dan yazılmıştır, 

RADYO - Amatörler için yazılmıştır: 
yüksekliğinde kagir bilezik yapılma- Meşhur klbik besteklrlar musiki ansiklo 
smı amirdir. Evkaf idaresinin bu ci- pedisini, ahizeler ve bütün istasyonlar hak 
betleri temin etmesi isteniyor. kında malUmatı havidir: 

Saat 20,30 da. 
SATILIK KlRALIK ~ıB;. ~/11111111 Komedi 3 perde 

E:RTUGRUL SADl 

TEK TIYATROSll 

Bu gece 
Kadıköy • SüreyYS 
SUT KARDEŞLElt 

- Bunu bana böyle kabul ettiremezsıniz Ağabey ... 
O zaman bu aynlık sahnesini görerek kafamda sak" 
lamıştmı. Bugün m8.nasmı anlıyorum ... 

- ..... . 
- Evet! .. Siz anneme, annem de si7.e 8.şıktI. .. 
- Peki amma bunu nasıl tahmin ediyorswı?. 
- Biribirinize bakışlarınız, muameleniz, gözyaş1a .. 

Köşke döndüğüm zaman bitkindim. Oğle yemeği 
yemeden odama kapandım. Ve akşama kadar hiç 
meydana ~ıkmadım. 

·\·.:~~-,t4ıAN; ·. KERiME N.ADIR · ·. ·. ··. 
rmız.. Ben çocuk olduğum için ehemmiyet vermezdi~ 
niz ... Fakat çocuklar her.şeyi daha iyi görUr ve a "lla.1"" 
lar ... 

Ben hfila süvari mülazimi Kenan değilim!.. Kosko
ca bir binbaşı, bir tabur kumandanıyım. Ah ne olur
du biraz da.mesut olsaydım!. lstanbulda bir buçuk ay 
kadar kaldıktan sonra tayin olunacağım herhangi bir 
kıtaya hareket edeceğim, Yine ayrılık!.. Amma ne
den? Kimden? .. 

-54-
Başım bir yangın yerine dönmüş; işe yarar bir ke-o 

lime, lüzumlu bir cümle bulamıyorum, hepsi kül ol
muş. 

Istanbula sık sık indiğim için köşkte pek az kalı· 
yordum. Yalnız sabahları, Nalanın mezarını ziyaret 
etmeyi ihmal etmiyordum. 

Yine bir sabah, mezarlığa gitmek için evden çık
tun. Fakat birkaç adım yürüdükten sonra, mendil al
mayı unuttuğumu hatırlıyarak geri döndüm. Handan 
balkonda idi. Parmaklığa dayanmış bahçeye bakar· 
ken beni görünce seslendi: 
rr Birşey mi unuttunuz ağabey? .. 
- Evet! .. Mendil! .. 
- Siz yukarı çıkmayınız .. Ben buradan atayrm ... 
!çeri g rerek balkon kapısını çekti. Birkaç saniye 

orada bekledim. Birdenbire hatırıma birşey gelmiş
ti. Köşke geleli tam yirmi sekiz gün olduğu halde bir 
sabah bile ona, annesinin mezarına. gitmek için, be
nimle gelmesini teklif etmemiştim. Bu teklifi belki 
de hergün beklediğini düşündüm. Ve hemen koşarak 
köşke g'rdim. 

Onunla sofada karşılaşmıştık. Hayretle: 
- Niçin geldiniz? dedi. Mendilinizi atacaktım ... 
Gülerek mendili aldım: 

- Sana birşey söyliyeceğim ... 
- Bana bir şey mi söyliyecekslniz? 
- Evet Handan!.. Bugün benimle annenin mezarı4 

m ziyırrete gelmek ister misin? 
- !sterim ... 
- Oyleyse hazırlan! .. Seni bekliyorum ... 
Beş dakika sonra, ipekli, zarif bir siyah çarşaf gi

yinmiş yanıma geldi. 
Yola koyulduk. Mezarlığa gelinciye kadar bir keli

me konuşmadık. 
- Mezarın yanına Handan diz çöktü; dua etmiye 

başladı. Ben de onu taklit ediyordum. Fakat koca
man bir erkek olduğum ve şu çocuktan utandığım 
için yanaklarımdan sızan yaşJarı göstermemiye çalı
şarak başımı yan tarafa çevirmekte idim, Handan 
kendisinden çekindiğimi anladı. 

- Ağlayınız, dedi. Ben sizi ayıplıyacak değilim .•• 
Kekeliyerek: 
- Bu gözyaşı dökmek hastalığı bende ezelden 

vardır, dedim. Yoksa bu mezarın b!lflllda hergün böy 
le saatlerce ağladığımı zannetme!_' 

Yüzüme bir tuhaf baktı: 
- Ağlasanız ne çıkar? .. 
- Hiç! .. Ona herkes acıdı ve ağladı .. 
- Fakat herkesin döktüğü gözyaşları, sizin bir ge-ı 

cede döktükleriniz kadar deitildir. 

Ne demek istediğini anlamak için gözlerinin içine 
baktım. Kirpikler.ini indirmeden: 

-Annemi çok sever miydiniz? .. Diye sordu: 
Bu sualin saf veya bulanık olduğunu anlamak, ona 

göre cevap vermek güçtü. Tereddütlü §aşkın durur· 
ken o yine devam etti 

- Niçin bildiğim bir §eyi benden gizlemek istiyor
sunuz? .. 

Bu uki ve cilretli yeşil gözler kafamı darmadağın 
etmişti. Ellerini tuttum: 

- Söyle bana Handan; bunu kimden duydun? .• 
Gözlerini uzaklara çevirdi. Islak kirpiklerini kır· 

pıştuarak: 

- Oğrenmek istiyor musunuz? dive sordu. 
-Evet .. 

- Bunu bana ki.mse söylemedi. 
- O hal.de? .. 
- Annemi bir kere bahçe kapısmm yanında öp-

müştünüz ... 
Bu çocukça bir itiraftı. Hayalimi birdenbire gerıe

re, eski bir maziye çevirdim. 
Handan derin bir dfitUnceye daldığımı görerek su

suyor, vereceğim cevabı sabırsızlıkla bekliyordu. 
Birdenbire dedim ki: 
- Anneni öpmem, ona mutlaka ft.şık olduğumu 

göstermez ki .. Bu kardetçe bir ayrılık pusesiydi .•• 

• 

Handan avuçlarnnm içinde duran ellerini, o 1.am8"" 

na kadar ilk defa hatırlamış gibi, birdenbire çek~rek 
ayağa kalktı: 

- Artık dönelim, dedi. 
Yaralanın bu kadar deşildikten sonra mevzun de-o 

ğiştirmek hoşuma gitmediği için: 
- Dönelim, dedim; fakat seninle sonra konuşa"' 

caklarıın var ... Bu sözüm onu memnun etti. Yıı.vat 
yavaş dönmiye başladık. 

Handanla leylakların altındaki geniş koltuklara 
yaslanmıştık. Hava serindi amma güneşliydi. O ya· 
kası kapalı mavi bir esvap giyinmiş, omuzlarına ka'" 
lm 'bir atkı almıştı. 

Saçlarının rengi, çehresi, oturuşu ne kadar, ne ka• 
dar N alA.na benziyordu. 

Uzun bir sessizlikten sonra titriyen bir sesle söze 
başlayıp, ona anasiyle olan meceramızı anlattım. 

Beni dinlerken, bazan gözleri sulanıyor, bir i.ld 
damla yaş solgun yanaklarından süzülerek çenesinin 
altına siniyor, hazan da mendilinin ucunu ısırarak 
dalgın yüzüme bakıyordu. 

Sözümü bitirdiğim zaman, hala cebimde sakladı• 
ğım Nal8.nnı kağıtlarını çıkararak ona uzattım:. 

- Bunları oku Handan! .. 
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'r.A.N·rn hedefi: Haberde, fikirde, 
her §eyde temiz, dUrilst, samimi 
Olınak, kariın gazetesi olnuya 

çalışmaktır. 
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'ABONE BEDEU 

izdivaç Aşk 
·iıanlarının 

mutfağını idare e.ı;J...~ Evlenmek 
istiyorum. Her yere gitmiye razı 
ynn .. Tafsilat vermiye hazırım." 

Bu ilanın gösterişine kapılmı

yanlar yalnızlıktan bunalan bir ka 
iınm yalnızlıktan kurtulmak istedi 
ğini anlarsınız. 

Aşk maceralarım arayanların 

ilan neşrederek bu dileklerini tat 
mine kalkışmalarını çirkin görmek, 
ço' doğrudur. Fakat hayatta yal 
nız kalarak yalnızlıktan kurtulmak 
ve sevibek için bu c;areye haşvu 
ranlar da mazur görülebilirler. 

i ;~;;~~~~··~:;;;;;;;;;;~::! 
••••••••• 111 ••••••••• : 

işçi! 
Kızım, sofada gürültülü bir sesle 

söylenip duruyordu. Yerimden fırla
dım. Esbabını anlamak istedim. Yev
miye ile yorgancı getirmiştik. Eski 
kanapelere yüz geçiriyordu. Herif 
kumaşı fena kesmiş; çiçekleri birihi
rine ısındıramamış; harcı da rastge
le tıkmış; kızım da sinirlenmiş: "A
man usta, olmadı bu .. Şunu sök.,, di
yecek olmuş; işçi parlamış; açmış ağ
zını, yummuş gözünü, kıyamet kop
muş .. 

'rürkiye Ecnebi 
hoo Kr, ı Sene 2800 Kr, 
750 , fi Ay 1500 > 
400 , 3 Ay 800 > 
ıso , 1 Ay 300 , 

"1illetlerarası posta ittihadma dahil ol
bııyan memleketler için 30, lfi, 9, 3,S lira 
41r • .\bone bedeli peşindir: Adres dcğİ:i 
titınek 25 kuruştur. Cevap için melctu;:ı 
lara 10 kuruşluk pul ilftvesi llznndrr. 

Garip Ş.ekilleri 1 zdivaçta mutavass~t, ço~ ~ 
ki zamanlarda bıle gorul

rnektedir. Avustralyanın vahşi ka
bileleri arasında bile izdivaçta ta
vassutegöze çarpmaktadır. Evlene
cek erkek ve kız, biribirlerini ya
kın akrabaları yanında tanıyorlar, 

........,,, 

ENü~ MESELE~! 
4111erika Buhranının 
Sebepleri Nedlr? 

D ünyaınn hemen her ta
rafında ilan ile evlen

mek modası, temelleşmiş bir 
adet hükmünü aldı. Fakat b? 
adetin her memlekette kendı
ne mahsus 

0

bir şekli vardır. Bu 
şekilleri ayrı ayrı gösterebili
riz : 

lılevyork borsasında yeni sene baş
~tıg,cından evvel, Amerikan spekü
latörleri büyük zararlara uğramışlar
dtt. Bir İngiliz borsacının yaptığı bir 
hesaba göre, geçen ağustosun 15 in
den birinciteşrinin on beşine kadar 
horsa işlerinden 25 milyon dolar za
l'ar K:Örtilınüştür. 

Fransada _ Fransa ilanlı aşk 
maceralannın en zengin sahasıdır. 
Fakat her biri bir roman olan bu 

ilanları okuyup anla~~k .için ~ra~~ 
sızca bilmek k.B.fi degıldır. Çünkü 
bu ilanları verenler, sözü azami 
tasarrufla da kullanırlar. Ve me
sela ((genç kadın" manasına olan 
ujeune femmeıı yerine ccJ. F.ıı 
harflerini kullanırlar. Bazan bu 

Cb.ristian Science Monitor gazete
•ittin açtığı bir ankete nazaran, bu 

Son buhran 1929 • 1934 seneleri buh
ta!\ının devamı oldugu, fakat bu buh

l'anuı devamlı olmıyacağı kanaatine 
"al'llnııştır. Son buhranın sebeplerini 

h\r kısıın alakadarlar ekonomik sür

l>l'odiiksion, ve diğer bir kısım da iş
çiJ_.in nümayişleri ile, menkul mal

lal'Jn kıymetlerini yükseltmek istlyen 

l'ntlhtekirler olduğunu söylemişler -
dil'. l\faaınafih, hükılmetin yaptığı 
1
ahkikata bakılırsa lüzumsuz mas
'tafların artmasının da buhranda a
ltıil olduğu anlaşılmaktadır. Buhra-
bttt ö .. k . . lının ı~ nune geçme ıçın a ası 11· 

tıtttgelen tedbirler arasında, borsa 
tl\uhtekirlerini azaltmak veya dağıt
tnak, ekonomi ve işçiler için yeni ka
l'ıı'lllar 1'.ahııl"' ta1lsi:J·e rulilwişJ.ir.,~c-
~cak ./\.lherikan sanayi birlikleri kon 
,;;sinin vereceği karara ehemmiyet 
k eyleın.ektedir. Bu kongre birçok 
lltı.unıann tadilini, bütçe masrafla-

::ı.ııı azaltılmasını, hususi sermaye
b ·~111 işletilmesini, sanayi işlerinde 
llt Ukurnetin murakabesini, işçilerin nü 
l llYişlerine yer vermiyecek kanun
~l' hazırlanması lüzumuna kanidir. 
ed'?erika halkının reylerine müracaat 

•lerek alınacak neticeye göre bu 
l'nesel ı · l e ere daır yeni kanunlar yapı-
llcaktır 

~============== 
~tı11rumda Yoksullara 

'f ardım Y apıbyor 
~tıururn, 16 (A.A.) - Yoksullara 

)'a,M.- . 
dl ~ ışi ilk hızla devam etmekte-
litr. Bugünkü teberru yekunu 6000 

~ 8<iır · On bin lirayı geçeceği mu -
, akkakt 

ır. 

Spor hareketleri faaliyetle devam 
~i3'or. 

ctı !{ayak sporuna fazla rağbet var

~r. ~ sayısı şimdiden 100 il geç-
nır. 

la .ı\vcıiar klübü sürek avlarına baş
tı'ııştır. 
.ı\tlet· alin. 

ti ızrn müsabakalarına v ın 
~llset· 
l'e lllde devaı:ı olunmaktadır. . 

"" k adırn uzun atlamada Basri bı
•ıttc· 

lQ81
1
' halatta Erzurum gücünden Hu 

ita \le aıoo metrelik kar koşusun
~ 14 

dakika ı saniyede Halkspor-
~ ~usret birinci gelmişlerdir. 

bii ;ıeyboı rnaçlarında Avcılar klü

ls11 rz~urn gücüne karşı 15/ 0, 9/,15 
2 ıle üstün gelmiştir. 

t.iısır Tahvillerinin 

'f eni Keşidesi 

tasarruf, içind.en çıkılamıyac~~ 
bir mahiyet alır ve bir şifre gıbı 
halledilmesi Uizımgelir. 

Mesela gazetenin birinde şu şe-
kilde bir yazıya tesadüf .. edersini~: 

''Lyonul g. k., 25, gu, ze, mil, 
has, ni konacak, za, me, veya mes 
ahla bir ad, ev. ister.ıı 

Bunun manası şudur: 
11Lyonlu genç bir kız. 25 yaşın

da güzel. zeki, münevver ve h~
sastır. Mirasa konocaktır. Zabıt, 

memur veya meslek sahibi, ahlak
lı bir adamla evlenmek istyior. » 

Doktor Werner namında bir 
müdekkik A vrupada yapı

lan bu çeşit ilanların 1300 ünü te~
kik etmiş ve bunların mali vazı
yetlerini anlatmakta~ çe~:ltıere~ 
gösteriş, tahsil, ve manev~ me~ı: 
yetlere ehemmiyet verdıklerını 

görmüştür. Bun:ınla bera~er b~ 

büyüktür. Bu Alman rnüdekkiki 
mükemmel bir kız bulmak üzere 
bir ilan vermiş ve bu ideal kızın 
manevi meziyetleri üzerinde para 
lafı edilemiyecek surette ısrar et
miştir. Neticede ancak üç cevap 
alabilmiştir. Ayni zat ilanını tek
rar ederek 30,000 Mark riadı bu
lunduğunu da ilave etmiş ve der
hal 74 cevap almıştır. 

transa Candide gazetesi bu çe
şit ilanları arasıra neşreder, faka~ 

bu yolda en büyük muvaffakıyetı 
kazanan gazeteler Hymen ve Ma
riage Moderne'dir. 

Hymen başmakalesinin sonunda 
diyor ki: 

Bu gazeteyi alanlar içinde yal
nızlıktan muztarip olanlar, çocuk
lannı yeni bir aile sahibi yapmak 
istiyen babalar, medeniyetin mü
temadi ilerilemesi, hayatın her 
safhasını yenilemiştir. Yanlış bir 
takım düşünceler yüzünden ken
di saadetinizi ve başkalarının sa
adetini bozmayınız. ıı 

Bu gazeteye abone olanlar Fran 
sanın en muteber izdivaç klüple-
rinden birinin üç ay müddetle a
zası olurlar. ve diğer aza ile mu-
habere hakkını kazanırlar. Ve ga
zeteye bırakılan bir fotoğraf saye 
sinde başkalarile temas tesis im
kanı hasıl olur. 

Fakat bu gazete, tuttuğu işi 

dikkat ve ihtiyat ile yapmaktadır. 
Bu dikkat ve ihtiyattan hoşlanmı
yanlar, Sourire gazetesinin mu~i
tine geçebilirler. Ve bu vasıta ile 
çapkınlık maceralarına düşerler. 

A lmanyada - Almanyada bu 
çeşit ilanlar, son derece 

ciddi ve ahlaki mahiyettedir. Ber
linin en çok satan gündelik gaze-
tesi Lokalanzeiger'i açtını.z mı bir 
sürü izdivaç ilanlarile karşılaşır~~ 
ruz. Bu ilanları, Almanyada ve bu 
tün orta Avrupada kuvvetli b~ 
müessese olan izdivaç acentelen 
neşrederler. Ve bu acenteler temin 
ettikleri komisyonlarla yaşarlar. 

Komisyonlar, müşterek ro~~ 
yüzde ikisidir. şu ilanlann bır nu 
ınunesi şudur : 

~e~~re, 16 (A.A.) - Yüzde 3 faizli 

~"·~atniyeli Mısır Kredi Fonsiye 
l9~3erinin dünkü çekilişinde: . 

~\ı.ll't senesi tahvillerinden 786564 
a· aralı t h . 1 tahv· a vıl 50 bin ve 1911 sene-
~"U 1~leri~den 229,847 numaralı 
~ı~laı:dır~ hın frank ikramiye kazan-

"100,000 Mark rotası bulunatı 22 
y~mda sarışın güzel bir kıza ko 
ca arıyoruz. Aranan şartlar sarış~ 
sağlam yapılı, 60,000 marka sa.hıp 

bir gençtir.·· 
V~hnt Haın kildedir: ''Bir aoımmı:n ırrzı flıtMttit::K ıı.;uyor. ıyı 

iradı ve akarı vardır. Yirmi beş 
yaşlarında bir gençle evlenmek file 
rindedir." 

1 Italyada - Italyada da, Alman 
ya gibi izdivaç ilanları son derece 
temizdir. Fra.nsanın Sourire veya 
Hymen gibi gazetelerindeki ilanla 
nn eşine Italyada tesadüf oluna
maz. Bununla beraber gündelik ga 
zeteler bu çeşit ilanları neşreder, 
Ita.lyada kanunlar sert olduğu için 
ciddi mahiyette olnuyan birşeyin 
neşrine imkan yoktur, 

Iskandinavyada - Iskandinavya 
da vaziyet İtalya veya Almanya.da 
olduğu gibi şiddetli değildir. Fakat 
buranın gazetelerinde izdivaç ilin 
larma sık sık tesadüf edilmez. Ve 
göze çarpan ilanların dili, son de
rece vakurdur. 

Lehistanda - Lehistanda iroi 
vaç acentelerine bol bol tesadüf edi 
lir. Bunların hepsi de hUkt'l.metten 
ruhsatname alarak çalışırlar .. Ya 
rım Ingiliz lirası bir ücret muka- ı· 
bilinde bu acentelerin biri sizi he 
men kaytleder, suallerini sorar ve 
dileğiniroe uygun hayat arkadaşla 
rına takdim eder. Fakat bu tak 
dimler, iyi hazırlanmış fırsatlar 
şeklindedir. 

A vusturyada - Avusturya, 
Fransa gibi aşkın en iyi 

hazırlanmış laboratuvarlarından bi 
ridir. Hatta Viyana birkaç bakım 
dan, Paristen daha enteresandır. 
Viyananm en mümtaz müessesele 
tinden biri izdivaç aoenteleridir .. 
Herr Doktor adını taşıyan bu acen 
te, zabıta tarafından birkaç defa 
yakalanmış olduğu halde işine de 
vam ediyor. Muhteşem bir salonda 
size mükemmel bir çay ziyafeti ve 
ren dotkor, çok geçmeden sizi me 
sut bir tesadüfe kavuşturur. Onun 
ziyafetleri bu mesut tesadüflerin 
yuvasıdır. 

nı taşryan sutunıannda aşk ilahı 

nın da bol bol konu~uğu ~ö~ çar 
par. ~ aırnt. ou yazııarı sırli bır ha 
va ihata eder ve aşıklar tılsımlı bir 
lisanla konuşurlar. 

Londra gazetelerinde arada şöy 
le bir ilana tesadüf edilir: 
"Bekarım. 46 yaşındayım. Din 

cim. Gözlük kullanmıyan, geveze 
olmryan, haysiyetli ve zeki bir ka 
dm1a evlenmek istiyorum. Üniversi 
te tahsili ve mesleki terbiye gör 
müş olması şarttır. Fakat herşey 
den fazla genç kafalı bir kadın ol 
masını istiyorum. Otuzunu geçmiş 
se bir mikdar iradı da bulunması 
iyi olur." 

Amerikada - Amerika mecmu
alarında herkesin içini döktüğü
nü görürsünüz. Işte bir 5rnek: 
"Genç bir esmerim. Tanıyanların 
hepsi de biçimimi beğeniyorlar ve 
güzelliğimi takdir ediyorlar. Ren 
gim harikulade güzeldir. Kirpikle 
rim uzundur. Çok iyi giyıinirim. Pi 
yano çalarım. Ev idaresini bilir ve 

. eğer kendilerini sevebilirlerse nam 
zetlikleri ilim ediliyor. 

Eski Yunanlılarda da evlenme 
için muhtelif tanışma şekilleri var
dı. Atinada evlenecek erkek ve kız 
biribirlerini ekseriyetle mabetler
de veya büyük dini toplantılarda 
tanıyorlardı. Bu arada meşhur fi
lozof Sokrata atfedilen bir söz var
dır: "Seven evlenir.,, 

Fakat eski Yunanistanın meşhur 
içtimaiyatçılanndan Platon da şun 
lan söylüyor: 

"Seven evlenir. Fakat her ev
lenen sevgililer mesut olamaz. Ev
lenmede saadet, ancak uıun bir an 
laşma ve kaynaşmadan sonra vücut 
bulabilir.,, 

Platona göre, evlenmede saatle -
tin muhtelif unsurları vardır ve bu 
unsurlardan en ehemıniyetsizleri
nin bile eksik olması tam saadet 
için bir engeldir. 

Maddi refah, yani geçim refahı i
le, kan veya kocadan her birinin 
sıhhatte olınası, saadetın iki mühim 
unsurudur. Soğukkanlılık ta yuva 
saadeteinin başlıca unsurlarından 

biridir. Kan ve koca, biribirlerinin 
ufak tefek kusurlarını görmemek 
hususuna ~ok dikkat etmelidirler. 

Evlenme saadetini ekseriyetle ka 
dının veya erkeğin sinirli olması 
bozabilir. Saadetin yürümesi için 
sevgiye tam manasile hürmet et -
mek lazımdır. 
Meşhur Platon tarafından ileri 

Iİİl'Ülen bu tezin bugün bile canlı 
bir şekilde kendini göstermekte ol
duğuna şahıt olanlarımız çoktur. 
Hele Evliler bunu daha iyi bilir
ler. 
Şimdi gelelim, ilan usulile ya

pılan izdivaçların neticesine; psi
koloğlar ve içtimaiyatçılar, böyle 
evlenmelerin pek ömürsüz oldu -
ğunu kuvvetle iddia ediyorlar ve 
bu iddialarına çok kuvvetli delil
ler de buluyorlar. 

Bir İngiliz içtimaiya tçısının şu 
sözünü hiç unutmıyalım: 

"Bir insan, herhangi bir yeme
ği, diğer yemeklerden daha çok se
vebilir. Bu, o adamın fizyolojik ka 
rakterinin bir em rınden ileri gelen 
şeydir. Yoksa tavsiye ile yenilen 
yemek, nihayet bıkıncıya kadar ye
nilir .,, 

Evlenmede tavassutun en iyisi o
larak toplantılardaki tanışmalar ö
ne sürülüyor. Bilhassa aile toplan
tılarında genç kız ve erkeklerin bi-

(Arkası 6 ncıda) 

Kanapcye bakıtm, berbat. Kızın 

yerden göğe kadar hakkı var. işçiye 
döndünı: 

- Efendi, hakikat olmamış bu. de
dim. Baksana şu çiçekleri ters pUrs 
dikmişsin. Sonra, bu yamru yumru 
hal ne? Bö~·le şey olur mu hiç? Ha, 
nıının hakkı var. Sen bunu sök te çi
çekleri biri!)irine ısındır. Şu yamru 
yumrulukları da gidert. . 

işçinin alnına raylar dizildi. iki ka 
şının ortasına keskin bir kargı dikil
di: 

- Çattık müşterinin yağlısına! di
ye homurdandı; nesi vannış bu kana
penin. Hakkımı kesmek istıyorsanız 
bahane aramayın bari. 

Diye başlamaz mı? Tepem attı: 

_Şimdi ağzını yırtarım senin ınm 
kara. Senin biricik hakkın ancak nıa 
kemmel bir sopadır. Al şu dolandırdı
ğın paranın iistünü defol şuradan. 

Dedim, yakasından tutunca kapı 

dışarı ittim. İttim amma benim de 
sinirlerim bitti. Yazıma devam ede
medim, okuduğumu anlamaz oldum. 
Kahve, kahve üstüne; cıgara, cıgara 
üstüne, karardıkça karardım,. du
manlandıkça, dunıanlandım. işteki 

pisliğe munzam küstahlıbrı bir türlü 
hazmedemiyordum. Postacı geldi. Bü 
lendin şu mektubunu getirdi: 

• ... 
Alman işçisi hakkındaki fikriniz 

çok yalnış amca. Gerçi sizin gibi di
ğer milJetlerin işçilerini görmedim. 
Şu dünyayı gezdiniz. Çok daha mü
kemmel işçiler görmUşsiinüzdür el
bet. Fakat Alman işçisine (fena!) de
mek günc-jte harareti inkar etmekle 
müsavi olur. Gördüğüm, anladığım 
şu ki: Alman amele, işte temizliği, 
\ kılaıula \man kadar mukadde:. bi

liyor. Bakın size bu ,ıııisal arzede -
yinı: 

Haftalarca montaj kısmında çalış
tım. Bir usta, beş amele büyük bir 
makine kuruyorduk. İş başı geldi, 
yaptığımızı gözden geçirdi. Silindir
lerden birine parmağını bastırdı. 
"Görmediniz mi buıiu?,, diye bir nok-
~a gösterdi Hepimiz eğildik baktık. 

Serçe gözü kadar minimini bir dü -
ğüm hatası. Öyle bir özür ki, kosko
caman yüz bir devede tek beyaz kıl 
kadar göze görünmez ve özür sayıl
maz bir şeya. 

- Görmedik. Görmüş olsaydık ta 
bu özür sayılmaz ki! dedi ustamız. 

İşbaşının kaşları çatıldı: 
- Benim gördiiğürn bir şeyi göre

meyişinize esef ederim. Kendinizi 
kurtarmak için özrü müdafaa edişiniı: 
ise daha çok teessüfe değer. Diye 
sertlendi. 

İşbaşı da içerledi: 

INGILIZ KARiKATÜRÜ: 
- Bu kadarı fazla titizliktir. Boya 

örtecek bunu! dedi. 
Vay efendim, sen misin bu aklı ve

ren! İşba~nın ak alnmda kıpkızıl bir 
alev parladı. Yiizil k~-.vruhnuş gibi o
lanca sinirleri gerildi. Bir cephane a
teş aldı sandım: 

- Bir defaya mahsus olarak ild 
yevmiye ceza yazıyorum. Hilekarlığa 
meyyal küstahlığınızın tekerrürü ha
linde kaydinizi terkin edeceğim. - ve 
yumruklarını sıktı, iki boş böğrüne 
yasladı. Kanatlarını germiş yırtıcı 
bir kartal şeklinde dirseklerini zavi
yelendirdi - Efendiler! diye gür sesini 
tazeledi, Efendiler! İşte temizlik, ah
lakta temizlikle, vicdanda temizlikle 
müsavidir. Temiz iş çıkarmıyan işçi 
içtimai s~viyede şerefli meslek inti
hap edememiş, ahlaksız bir dolandırı
cıya, bir hırsıza benzer. Ondan da 
çok sefildir. Hırsız yalnız bir kişiyi 
zararlanıdrır. Yalnız kendi sahsiyeti
ni kirletir. Kötü bir işçi bütün mille
tin ticari şerefine leke getirir. Tan
n, Almanyayı asıl bu korkunç düş
mandan saklasın. Diğerlerinden Al
manya kendisini her zaman müdafaa 
edebilir. 

Viyananm gazete Biltunlarmda 
yer bulan "dul geceleri" bazı kah 
vehanelerde heyecanla tesit edilir. 
B8.zı kahvehanelerde masalardan 
her birinin üzerinde ışıldayan ra 
kamlar varoır. Size verilen rakam 
da oturan fUsunkA.r kadına yakJa 
şare.k onunla alA.kadar ohll'Sanız 

hata etmiş olmazsınız. 

I• ngilterede - ln.gilterede ga
~tele.rin "sahsi" serlevhaın 

[30 T etrinde bir küçük yıldızın arza çarpmak üzero hareket 
ettiği bildirilmitti.] 

Ne dersiniz, tam 780 kilo ağırlığın
da pınl pırıl ve tertemiz tornalanmış 
koskoca silindiri balyozla parçaladı
lar; yeniden eritilip dökiilmek üzere 
hurda ambarına attılar. Bu imanla Küçük yddu! Çok ıükiir ki bu küreye çarpmtidıml 

(Lôtfen sayfayı çeviriniz) 



6 

• © 
Tayyare Kupası: 1 ŞiLT: 

TAN 

01}(UyUClY 
m e lktt lUl iP> o aı ırı 

17 - 1- 938 
1'11uıuuu11.1111111 ıuı ı n1111111111111111ıı111111111111111111111111111u11111 

~ I-likA 
:: 

,..,,,...,~,. '""""'~~ --Tütüncülere Avans Meselesi S -
Beşiktaş Güneşi Dün 

1 - O _ Mağlôp Etti 
Üç Klüp 
Tasfiyeye 
Uğradı 
Havaların bozukluğu dolayısiyle 

geçert hafta tehir ed len şilt maçları 

dün Şeref Stadında başladı. Ve bir ta 

(Dıizceli bir çiftçınin isteği) baılıtı al- = 
tında bu sütunlarda çıkan bir okuyucu ıi- = 
kiyeti hakkında İnhisarlar İdaresinden bir : 
mektup aldık. Bunda deniliyor ki: 5 

Şikiyetçinin iddia ettiği cibi burada ·- = 
vans verilmcmie delildir E 

Düzce tütün ckicilcrıne •avans her sene ol : 
duğu cibi vaktinde verilmiş ve bu hususta I 1: 
daremize (Düzce zürraı namına Abdürra•' 15 
ınan Erci) imzasile teşekkürü mutazammın : 
ve 29--11-937 tarihli bir de mektup gel- : 
miştir. E 

( YAZAN : EŞREF ŞEFiK ) 
Diln stadyom sahasına Beşiktaşla 

oynamak Uzere giren Güneş takımı
na karşı seyircilerin muhtelif bağı
nşlanna şahit olduk; bir grup şöyle 
söyleniyordu: 

- A! ... A!. .. Bu Güneş takmıı ne
den böyle değişmiş? .. 

Meselenin iç yllZünU biliyor gibi 
bulunanlar cevap veriyorlar: 

- Esaslı ve usta muhacimlerini 
Milli kümeye saklamak \here; Sa • 
lfıhattini, Rebiiyi ve merkez muavin 
Rızayı almadılar. 

Seyircilerin böyle bir izahta tat
min edilemiyen meraklan nihayet 
en doğru haberi tribünlere kadar u
laştırdı: 

- Güneş takımı Ful kadrosunu 
oyuncuların sakatl;ğı yüzünden çı

karamamış._ 

Güneşin dünkü kadrosu şöyle idi: 
Cihat - Faruk, Reşat - Yusuf, 

Muhterem, Ibrahim - Omer, Niya
zi, Melih, Murat, Cambaz. 

Beşiktaş takımı: Mehmet Ali -
Faruk, Hüsnü - Feyzi, Enver. Ri
fat - Eşref, Şeref, Hakkı, Rıdvan, 
Hayati. 

Hakem Feridun Kılıçtı. 
Dk akında Beşikta.şhlar olanca hız 

larile Gün~ muavin hattını aşarak 
rakip nısıf sahaya daldılar. Güneş 
mildafilerini ve muavinlerini bir iki 
dakika karmakanşık eden bir oyun 
tuttu:rdular. Açbklan hücum şekli 
dört golle milsabakavr tamamhya • 
ca.kları zannını verdiği 88.niyelerde 
oldu. Güneş muavin hattına yeni a
lınmış sol muavinin idman kıvamı 
ve arkadaşlarile alışkanlığı eksik ol· 
duğundan kanşık vaziyetlerde topu 
paylaşamıyordu. Yeni merkez mua
vini Muhterem de ilk mühim oyunun 
verdiği hevecan içinde kolla:vacağı o
YUDCUYU secmAdP.n Jc:ı~ AAlı:ı len.cm ~ 
yordu. 
Güneşin bu baJinden istifade eden 

Beşiktaşlılar Hakkının ayağından çı 
kan ani ve sıkı bir si.itle ilk gol teo
rfibelerfnl yaptılar. Fakat bu vuruş 
dışan gitti. 

3 üncü dakikada Beşiktaş sa.Wan 
bir korner kazandı ve Şeref dışan 
vurdu. 

B es· klCJfın golü 

Beyaz siyahın tazyiki devam et
tiği bu sıralarda kale ağzında mü • 
him bir karışıklık oldu Şeref fırsat
tan istifade ederek yerd& dolap.n to
pa dokundu ve içeri a.ttı. 

Bu golden sonra Beşiktaşlılar iki 
ıııkı hücum daha yaptılar, neticelen
diremediler. Bu sıralarda Gtlne§ mer 
kez muavininin yadırgaması geçer 
gibi oldu. Hücumlara şuurlu bir tarz 
da yardım edememekle beraber va
sattan iyi kesişlerile GUneş hücum 
hattının rakip nısıf sahaya geçebll· 
mesini temin etti. 

Onuncu dakikadan sonra GUn~ 
hücum teşebbüslerini aldı. Bir çok 
defalar rakip kale ağızlarvıda ma
nevralara başladılar. Fakat evvelki 
gUnkU yazımızda işaret ettiğimiz 

veçhile, bu hUcuınlan eleman1ann 
kabiliyetine göre tanzim edebilecek 
oyuncular bulunmadığından netice 
alamıyorlardı. Her biri gayretli ve 
ateşli oynamak istiyen Güneş muha
cimleri son saniyelerde ayaklann uy 
gun ve akış vaziyetlerine milnasip 
bir pas alamamak yUzilnden geldik
leri gibi geri dönUvorlardı. Topu ve
re yatıracak, icabında aşxracak ve 
yerinde aradan uzatacak usta ve 
tecrübeli oyuncunun bulu

0

nrnayışı 
f erdiyetleri cevherli olan genç ele -
manlarm gol yapabilmelerini kolay
laştıramıyordu. Bir de yirmi beşinci 
dakikadan başlayıp. her be§ dakika-

terbiye gören işçiye (fena!) diyebilir 
misiniz? 

• •• 
Bu mnl(ımnt kafama ağır geldi. 

Boynum biiküldü. Başımı elimle dir
ıekledim. Gözlerimi maverayi afaka 
diktim. Dilşüncelen düşünceye reç
tim. Acaha beni sinirlendiren külha
niyi (işçi) seviyesinin kaçıncı katına 
indirmeliydim '! Esfell aafillne kadar 
mı? 

ı nesi hakem ta.rafından tatil edilerek 
diğer üç karşılaşma nihayetlendi ve 
rakiplerıne mağlup olan Galataı;enç
ler, Altmordu, Davutpaşa tasfiyeye 
uğradılar. 

Galata • Anadolu 

• ---Bozulan elektrik lambası : 
Rumeli kavağında oturan bır okuyucu : 

muz yazıyor: 1: 
'"Rumclı kavafı meydanında bir tek elek 1: 

trik limbası vardır, Bu llmba da dört be~ 2 
gün evvel bozuldu, Yaptığımız müracaat : 
l~rm. hepsi bir re~ice verm.edi, Şimdi. kö- = 
yumuz tamıb rı zından halındedir, Akşam : 
saat altıdan sonra burada gö:ı: gözü cör- 3 
müyor, Hele bu ıaatten sonra toplu b:r hal : 
de vapurdan çıkan halk bata çıka, bribirle : .. 

llk maçı Anadol;-Klübü il<> Galata 
Gençlerbirliği yaptılar. Çoktanbcrı 

sahada görmediğ miz Anadolulular e
nerjik bir oyunla rakipleri üzerinde 
hakimiyet tes1sine muvaffak oldular 
ve neticede 2 - O Anadolu galip gel
di. 

Altınorclu - Ortaköy 

rine çarparak bu zifiri karanlık meydanı C 
geçip evlerinin yolunu bulmağa çalı~ryor -
lar. Allkadarlarm nazarı dikkatini celbet- 5 
menizi çok rica ederiz.,, i 

• ıs 
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Günün tek gol 

!kinci olarak Ahmet Ademin h'8-
kemliğ. altında Altmordu ile Orta-
köy karşılaştılar. Oyuna büyük bir 

l süratle başlıyan Altınordulular seki
zinci dakikada biıincı golil kazandı-

cıtanı: Şerel 1 lar. Bu sayı Ortaköy takımı ürerinde 
da derecesini bir kat daha artıran bır kamçı tesiri yaptı. Sağ taraftan 
bazı Beşiktaş oyuncularının sertliği tehlikeli hücumlar yapmıya başladı

de Güneşin genç muhacimlerini epey tar. Ve iki fırsattan ıstifade ederek 
yıldınyordu. · Ustüste iki gol çıkarmıya muvaf.&ık 

Birinci devre bu şekilde Beşikta- oldular ve birinci devre 2 - 1 Orta-
şın 1-0 galebesile nihayetlendi. köyün galebesiyle nihayetlendi. 

!kinci devrede Güneşin tazyiki da- ikinci devre Ortaköyün hakimiye-
ha ziyadeleşti. Fakat ana mukabil ti daha fazla arttı. Ve baştan başa Al 
Beşikt~ oyunculan da okkalannın tmordu kalesi önUnde devam eden o
fazla hğmı kendilerinden daha küçük yunda üç gol daha yapan Ortaköylil
olan rakip oyunculara mütemadi yet ler maçtan 5 - 1 galip çıktılar. 
tirmekte hiç tereddfü etmiyerek bi- Günün üçüncü ka~ılaşması ha
rincl devrede başllyan yılgınlJğJ ar - kem Nur Bosotun idaresinde Beyler 
tJrmağa gayret ediyorlardı. beyi ile Hilal arasında yapıldı . Asabi 

Yalnız 'Şurasını memnuniyetle kay bir hava içinde geçen maçın ilk dev
dedelim ki. bazı safhaları pek sert- resine her iki takım birer gol yapa
leşen ve seyirdlerl bile avaz avaz ba rak 1 - 1 berabere bitirdiler. 
ğrrl:8cak bir şiddeti bulan Besiktaş ikinci devreye Beylerbeyi büyük 
Ş&rJlan ve vmıışlan hiç bir zaman b"r gayretle başladı. Ve onuncu daki 
el ve tokat cilvesine dökülmedi. Ne kada merkez muhacimleri vasrtasivle 
yaptılarsa, ayaklarile ve bacaklarile galibiyet gollerini yapttlar. Bu ioı
yaptıktanndan bir badise çıkmadı. den sonra ovun bUviik bir karga.cıahk 
ikinci devrenin son dRkikasına kadar ve sert bir hava içinde devama baş-
-='l\~rı za:ınanıar un UUJ1C09111 '-<1Lı)' 11\1 ·--·· 

altında cereyan eden maç ayni şekil- Ve 30 uncu dakikada bir oytmcu 
de bitti. Gol farkı da Beşiktaşın be- hakeme karşı geldiğinden oyun tatil 
şinci dakikada ka?..andığı 1-0 vazi- edna·. 
yeti değiştirmedi. Güneşin dünkü o- A. Hi6ar • Davutpaşa 
yununda tecriibeli ve sert çıkışlı mn 
dafaaya karşı kıvrak hücum ve pas 
tarzı tatbik edilebilen bir u~R mu -
hacimi olsaydı. bu neticeyi değişti
rebilirdl zannındayım 

ATLETİZM: 

Üçüncü Kır Koşusu 
Beyoğlu halkevi tarafından tertip 

edilen kır koşularının UçüncUsü dün 
88.bah Şişli ile tuğla harmanları a
rasında 5000 met.re olmak ÜT.ere ya
pıldı. Neticede Galatasaraydan Ibra 
hiın 19 dakika 13 saniyede birinci, 
Sokra.t ikinci, Hüseyin Uçilncü gel
mişlerdir. 

Puvan hesabile 9 sayı ile Galata
saray takımı birin<'İ. 15 puvanla Gü
neş ikinci. Pera 26 puvanla üçlincU 
olmuşlardır. 

Günlin son oyununu Bürhanm ida
resindeki Anadoluhisar ile Davutpa
şa yapttlar. Davutpaşaya nazaran 
nisbeten teknik oynıyan Hisarlılar 

ilk devreyi 2 - 1 galip bitirdiler. 
ikinci devre Davutpaşa daha canh 

oynıyarak H sarlılara gol yaptırmadı 
ise de bu canlı oyunlarını ancak 35 
inci dakikaya kndı:ı.r devam ettirebil
diler. Ve son 1 Od(!.kika Hisarın haki
miyeti altında g~ti. Bu sırada bir 
gol daha yapan Hisarlılar maçı 3--1 
galibiyetle n hayetlendirdiler. 

YORTU KUPASI: 

Pera Kazandı 
Pera ile Kurtuluş. Yortu kupası -

nın final mac::ını diin sabah Taksim 
stadında yaptılar, büyük bir seyir -

Güneş - Beşiktaş Maçında: 

Çöp Arabalarının Güriiltftsü 
Taksimde oturan bir okuyucumuz yazı 

yor: 
Ben, Taksimde İpek sokafında oturuyo 

ruın, işim ıcabı evime geç cıder ve sabab 

leyin de b raz geç kalkarnn Fakat uat 
6,30 dan sonra bizim tarafl~rda uyumak 
imklnı yoktur. Çünkü, Belediyenin çöp a
rabaları. her sabah saat altı buçukta bu 
semtten bir katar hal!.nde ve oldukça sü
ratle geçerler. Vazife mmtakalarına dağıl 

dıklarına şüphe etmediğim bu çöp araba 
ları boş oldukları için daha fazla ~rü•ıiı 
çıkarıyorlar, Belediyenin gürültü ile mü~ 
dele ettiğini biliyorum. Acaba, bu cürül 
tüye bir çare bulunmaz mı? 

• 
Bu ııokarta hir lamha la7.lm 

Divanyolunda doktor Eminpaşa sokaim 
da oturan okuyurularımızdan avukat Bay 
ebip bunları yazıyor: 

"Divanyolundan doktor Eminpa$a soka 
iına saparken Acıhamam denilen yerde ce 
ce elektrik llmbası .yanmamaktadır, Halbu 
ki bu dönemeç karanlık gecelerde serseri 
lerin barmdıfı bir yerdir, Şehrin bir çok 
noktalarına nazaran elektrik !imhaları kon 
dutu ıu günlerde belediyeden rica ediyo 
ruz: Bu ıokah da bir limba koydursun. 

Bu husuıta alikadarların dikkat nazarı 
nı çekmenizi rica ederim • ., 

ci kalabalığı önünde oynanan bu ma 
çı, Pera 2--1 kazaranak Taksim ... ... ~,~ ... 
yı cuuı. 

BAKIRKÖYDE: 

Barutgücünün 

Dünkü Maçları 
Dün Bakırköyünde Barutgilcü sa

hasında Barutgücü A takımı, Fener 
bahçe A takımından Sedat. Orhan, 
Hayati, Btilcnt ve B takımı oyuncu 
larmdan Irfan. Orhan. Şeref, Nec
det. Semih, Fikret ve Bediden mü -
rekkep olan Kızıltoprak Halkevi A 
takımı ile bine yakın seyirci önünde 
yaptığı çok heyecanlı bir maçta 1-1 
berabere kalmıştır. 

Barutgücü B taknnı ile Kmltop
rak Halkevl B takımı maçı da çok 
zevkli olmuş ve netice BarutgücU -
nün 1-3 UstünlUğile bitmiştir. Ba -
rutgUcU genç tııkımile Bakırköy Rum 
takımı arastnda ki ma~ ta 4-3 Ba • 
rutgücünün galebesile neticelenm~ -
tir. 

Güneş takımı diin sahaya. bu kadro ile çıktı, kuşı
bldı hticumlar ba§ladı, fakat Dd mat ta gol !:ık.ara,. 
mıyonlu. Nihayet Beşfktaştan Şeref bir atol yapmrya 

muvaffak oldu. Nitekim görülüyor ki bir Beşlkta.şlı, 
golden 80D.r& topu güne11 kalesindıeo sevme serine 
abms sahaw. arötiiriiyor .. 

= 
'

11 •Yazan: lren Merril Çevien : B. Tok•ı 

Uzun bir işsizlik devresinden 
sonra nihayet beni işe gön 

derdiler. Gideceğim yer, zengin bir 
aile idi. Orada ikinci hizmetçi ola 
rak çalışacaktım. 

Dokuza doğru çalışacağım evin 
büyük kapısını çaldım. Resmi elbi

seler giyinmiş bir kapıcı bana. ka 
pıyı açtı. Beni yemek odasına gö 
türdü. A:r. sonra yanıma evin ba 
yanı geldi. Beni görür görmez hay 
retle bağırmaktan kendini alama 
dı: 

- A a ... Siz renci imişsiniz!. 
- Evet Madam, ben zenciyim. 
- Halbuki ben sarih olarak. ba 

na beyaz bir hizmetçi göndermele 
rini rica etmiştim. 

- Emrinizin yapılmadığına çok 
müteessirim, Bayan. Fakat benim 

bunda hiçbir suçum yok. 
Evin zengin bayanı boyalı kaş 

larou~karı kaldırdı .. Bir müddet 
öyle durdu .. Sonra uzun uzun beni 
isticvaba b~ladı.. Bundan evvel 
çalıştığım yerler hakkında benden 
~Ji.t.PAi.Ben.na...ıuuLµzun..uzıın 

min edici idi. Fakat buna rağmen 
Bayan: 

- Zenci oluşunuz doğrueu çok 
canımı sıluyor, demekten kendini 
alamadı .. 

Hiç cevap vermedim .. ne d!ye 
bilirdim?. Çünkü ben onun 

kanaatinde değilim. Vikıa Ameri 
kada 7.enci olmanın iyi birşey ol 
madığını ben de biliyordum. Fa 
kat buna rağmen zenci oluşuma, 
bayan kadar müteessif değildim. 

Ben. bu.nlan düşünürken Bayan, 
yine beni tepeden tırnağa kadar 
tetkik etmekte devam etti .. 

Söze başhyan yine o oldu: 

- Biliyor musunuz. dedi. Asıl 
beni korkutan şey Nellinin sizi be 
ğenip beğenmiyeceği meselesidir. 

- Kendimi ona beğendirmiye ça 
lışınm, Bayan. 

Evet, kendimi beğendirmiye niec 
burdum .. Çünkü çalışma ihtiyacm 
da idim ... .Nihayet bu Nelli. eşine 
birçok yerlerde rastladığım. hoppa 
ve şımank bir küçük bayandan 
başkası değildi.. Bu gibilerinin 
kaprislerini de çekmiye alışmıştım. 

P ara meselesini hiç konuşma 
rnıştık. Sordum: 

- Ayda bana ne vermeyi düşü 
nUyorsunuz ?. 
Kadın beni tekrar tepeden tırna 

ğa kadar süzdü istem iye istemiye: 
- Ayda sekiz dolar verebilirim. 

dedi. Ustelik yemek içmek .. Evde 
yatıp kalkmak ta caba .. 

Evin içinde benden başka aşçı, bi 
rinci hizmetçi. uşak. bir de kapıcı 
vardı. Bu şeraitte işimin pek te a 
ğtr olmıyacağmı tahmin ediyor 
dum. Fakat ne olUI'8a olsun bana 
teklif edilen para çok amı. Mensup 
olduğumuz sendikanın tayin etti~i 
asgan aylık U&ret on Uç dolardı. 
Bundan başka. ben fevkalad~ iyi 
bir hizmetç:i idim ... Elimde çok gü 
zel boru5ervisler, sertifikalar var 
dı .. 

On dolardan aşağı çabşmamıya 
karar verdim: 

- Beni mazur göriinüz. dedim, 
on dolardan aşağı çalışamam .. 

Bayan. biraz sinirli bir eda ile: 
- Bu nasıl olur, dedi. Ben birin 

ci hizmetçime ayda on dolar veri 

yorum .. Hem o beyazdır. Halbuki 
siz zencisiniz ! . 

- Ne yapayını; bundan aşap 
da beni kurtarmaz ... 

Z engin bayan, beni sekiz do 
!ara ra~ı etmek için bütilll 

talakatini sarfetti. Bin bir dere 
den su getirdi.. Benim on dolar U 
zerinde ısrar ettiğimi göriince. eo 
sonunda benim dediğim fiyatı .ka 
bul etmiye İnecbur o'ldu : 

- Tecrübeli ve dürüst bir biı: 
metçi olduğunuz için razı oluyo 
rum. dedi.. Fakat içimde bAll bit 
ukde var .. "Nelli" nin ;Sizden bot 
lanıp hoşlanmıya.cağını bir tiirlil 
kestiremiyorum .• 

- A1 buyurunuz Bayan. dedim.. 
Fakat Mis Nellinin ne gibi hizmet 
lerine bakacağım.. Mis Nelli kaç y-. 
şmda ?. Şimdiye kadar hiç zenci 
görmemiş mi? 

- Netli bir kaplumbağadır. 
- Bir kaplumbağa mı?. 
- Fakat barjkµ,lade bir ~ıp.pJUlll 

atJ lba._T.ırila -uk.,lribl.. Cak,JleYim 

ğenmediği hizmetGilere k&.rl! isyaıa 
ediyor .. Yemeden içmeden kemli 
yor. Hizmetçiyi herşeyden evvel o 
nun beğenmesi şarttır .. Zenci olll 
şunuzu bundan ötUrll istemiyoruJI' 
Hayvan belki sizden korkar .. Ood 
görmek ister misiniz?. 

Evin bayanı koridora doğru yl 
rüdU. Ben de arkasından gittim lll 
pey ileride bir odanm kapıSinı a~tr 

- işte bizim Nellinin odam dedi; 
Bu. bilyük bir oda idi.. Kayalat 

la, çayırlarla, çimenlerle döşenınif 
ti .. Içinde kocaman bir kaplumbW' 
ğa vardı .. Bu Nelli idi. 

Ben kaplumbağa sevmiyorduıD
Fakat çalışmıya da mecburduDI-' 
Ertesi günden itıôaren i§e ~ 
dmı. 

IAşk ve İzdivaç 
llanlanı1ın 

Garip Şekilleri . 
(Başı 5 lnctde) 

ribirlerini tanımalan ve bu taot" 
maların sonunda biribirlerini ,;t' 
meleri, izdivaç saadeti için daJS' 
verimli oluyormuş. 

Eskiden bizde evlenmeler götO' 
cü ile olurdu. Bu şekildeki evleJ" 
melerin pek çoğu feliketle netle" 
lenirdi. Bu şekilde evlenmeler. bl' 
zı zaruretler yüzünden talika iti' 
dar gitmese bile çocuklann yedf 
mesi için çok kısır ve zararlı olıl' 
du. 

Bu devirde kız ve erkek biribut 
ni tanımaları. anlamalan çok ~~.; 
laydır. Artık kaç, göç yoktur. iV' 

ve erkek mektep sıralannda. iş a:; 
yatında ve sokakta biribirlerini 
layca tanıyabiliyorlar. Bu tanı~ 
iki taraf araSlnda anlaşma için 
bir fırsat oluyor. 

Fakat bu şekildeki tanışmnlllf' . -"" dan sonra vapılan evlenmeJef" 
. t,I' 

sokak ve eğlence yerlerindt>kl tt4' 
nışmalar saadete ermek huııuııı11 , 

diğerlerinden daha kısır oıuyot 
muş. 

Bugünün filozof ve içtimafYS~ 
lanna göre, izdivaçta mesut o~ı 
için iki tarafın hislerinden az
fP.dakarlıl!ı vannuı l.ıtn suttır 
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NAPOL YONUN MISIR SEFERi : 

Fransız Filosu 
• •• 
Iskenderiye Ününde 

ş. ..,,, , .. ,. ' 

Polonyalı 
Bir Kahinin 
iddiaları 

' Sinema Dünyasında : 

Polonyada OlovetsJd adında bir 
Hintli son zamanlarda kihinlik iddi
uında bulunmuı. hattA geçen sene 
ortaya attılı birtakım iddialardan ba
zılan gliya tahakkuk etmiftir. F,.... &maamw, füeade 

rtı-m bab8mda blru bek 
1li1lktaa ..... ı.,uı.lerin ..ıctı 
Is haberi ber1m 1 Temmuda la 

Yazan: e!!ml!!l!!!!!!l!!!!!!!!l!!!!!!!l!!l!!!!!!!!!ll• Bu adam, içinde bulunudğunruz 
1938 eenesi lçln de bazı kehanetler 
awrmUJtur. 

General Hüsnü Emir Diyor ki: Japonya, Çini tamamen 
kendi itaati altına alarak Çlnden ken 

- ıt.t,e &ı1sim pldL Bunda 
lllahmaa as topla <Ibbı Bahrf> a..,_ld bit rfJa,.,.twclen bir ... 
lıit l'raw daa•nmuma malrwdl 
eanaat .. J&ıclerildl. fakat Bo 
aaput: "Benim Jdmaeye aranm 
JO't. l>Opammn olaıı tqtıts, ırat 
Athnint aldı. Onu kurtılrmqa gidi 
nrum. Bl1ttln dilnya ile d1ıfmaU ol 
81111 Tlrlderle dcwf:um, fakat bu& 
top &t&reama bir tekne d&t ya. 
tılkae De (b•ktJratte ba kadar ge 
1111 JOktu) ı..a crJramu Beyhude 
~siyan ebnit o111nanu." de 
...... bizim rf7alıe de bahmduia 
,...se hlm11 BunclaD 80lll'& Gene 
... l'ranan lromolOADU. danan 
.._. i8teterek andan in • 

lill••••-.. 11!!!!-iiiiiili!iilliii!i!!i!!!iii!!!!!l!!!!!!!!i!illil!!!i!!i!ii!aiii!ııııiliiiiiil-.!!!!iıl dl menfaatleri lçln çok istifade ede

lllta donenmunnn Od gllD evvel 
lüıenderiyede ba11JDdutumı *
... .,. bleDIG mtldlfM w mub 
belede bulunacatııu da anıa.mı.ıır. 
JJlrbo aat flmalt prldde llerahd: 
Jro,una. rtmprm deal8 oldukça 
~ ntmen kend'ei bat 
ta olmak U... bir mtıfıwe çıkar 
..... ft o ... Iaanderiye berine 
7lrll)eıcelr .t.ı l&bah 2 t.mmu
da Uıtaedenk ban.mm al'fl"Jlhr. 

F ranmlarm Tulondalrl ham 
blrlanma Tlbtiye toprak 

.._ ı.tJhdat ettili aıde11Jmca, 
Tlrk donum.- Akdenm ~ 
s&ıdernmlttir. Buradan J'ranaD 
4~ banketin\ ,IGletle 
lae1r için etrafa Çl)ranlan kayıklar 
dan biri Rodoe açrklannda. yelken 

- Ja1renderiyeden kaçan bir 
Jtum .... teme rutlam• w ba ge 
a.aideın ....... blt.-Jerl haber 

-----~ U'llle" ile h1.- WJ41tftı-Jgtl. cal'UIG,.-

.... • ~ .... ~Ilı 
-- ~de litanbul, lnl'Hslerden evwl he ber 

aJmJlhr. l'alrat. ne çare 1rl devlet 
&Jırek llnlırda ve gerek denizde 
11\addt ve mannl acll ve meüenet 
lcliıde bulunuyordu. 

Iakenderiye almdJlrtan llODl'a 
Jıranm donanmam, bqkumandan 
dan lakenderiye limanına girmek 
için .mıir aldı; çlnldl bu donanma, 
Cllrduya ve bqlnm.andanm mtllltak 
'81- projelerine Ymndı. ll'Uat Tlrk 
tllotJannm elki J4mana 7f ve 
İO. toplu lralyoalan .olrama
,..._k•anm bildirmeleri haynt u 
1andırdı. Çllnld1 metheU iakandfle 
1Denı11r ölan muktedir bir 1l'ranaD 
4leais •biti bunun alrainf iddia -et 
lllltti. 8' toplu lld pml De firka 
""'1er mllfklllltmll girdiler. rant 
"181r lralyonJ&rm girip stremı,.. 
.... anlamak için AmlN1 ile de 
lda sabitlerinin mtr im bir blmı, 
~yı bJr tehl~ke,ye aokmadın 
,.. bir lakaMll daha yapdmumı 
ltbamıu sGrdWer. Barp gemJlerlnin 
-~erinde buhımn kara top 
..., De cephane hentls bop1tılma 
.... için .,. oldukça eert bJr rDs 
111- eetlfi c'betle Amiral bunlan 
4balar 1roJUDda tabli,e etme
" tei1if "ti .,. bmaun l~ de 3& 
li&tln kifa,.ı edecetlni 16yledi. 

B qlnnnanAea Jakenderlye 
den memltklerl brfıJamak 

~ Kab're ı.tlkSınetlnde hare 
ettl*'f saman. Amiral BnıeiH, 

~eııdertYe Umuma girmek emri 
-~ J ... mtımldla olunu 
._ P'.-ıoya gltmMhıl w ~ 
-,_.._ Nasın Talleyrand•m ı. 
~~- Dlecelı emrtnl bekleme 

... badirctL B'4eı' ba emir gelil'lle 
~ Oradan TaJone di'ıttHJelrtl 
~ ... llrlnci lüandil ameli 
~ yapan komieyonun raporu 

\re Bonaputm açık talimatına 
::: bareıret edecek yerde. bu ra 
h'l--~&ndana sGndermek ve 
;.,,~ emre lnt4area ApuJar Jro 
........ deınirJemek hatıaemda bulun 

~" l'ran-. donanmuı için 
~ 4er olan fellketln vukuunıı 
~ Boaapaıt &lrenderlye 

""tlktm _,.. Aru 

Napolyon, Tulon malaaaranmla 

Jar ordunun geri ile muhabereleri 
Dl Jremgif)eııdi. Buıı1ar ancak eh 
ramla.rda Franarzlarm kat! galebe 
ai ve Kabireyl aptetmeleri üzeri 
ne korkarek itaat ettiler. Bu yt1.z 
elen d1j'er muharrerat ile birlikte 
lekandil raporu da gecikti. Ve 8IM} 
kumaıı"8n ancak Kahireye girdik 
ten bir gün IODJ'&, yam 27 Temmuz 
da do~ benüs emniyette ol
madıtnU öğrenerek fena halde m.. 
di ve Amirale memnunlyetaiz~i 
bacl'rerek ya derhal ~ açıp ~ 
1renderb'eJe ~ yahut ta 
Kor<Ya Sitm..ml teblW için yave 
rl Jullen' o gece Amirale gönderdi. 
Oenıanl Bnnaıtal't~ Amil'Jl.le YB.ZdI 
Ji ~_pta, denk bldelarlnin mu 
hiieWJt' .IBP1lllPMllM4ıil11Pliİ&fd \,t 
meyi menettliJnl haı.tabyordu. 
Pabt eflvarl ,U•pr Jullen A.bu
lrlra S ve19 4 Agiıstoetan evvel va 
r&mHdı. Halbulrl Abukır deniz mu 
han9beai Atuetoeun blrind ve ikin 
et gtlnlerinde oJmut. bitmlt ve Fran 
• donanmuı tahrip edilmifti. Ue
teıik bu genç w mert zabit yolda 
Araplann bir hücumun& ufraımt ve 
ehemmiyetini bildfti ttstUndeki em 
rl nitldalaa ederek ölmtlfttl. 

M a"emld ........ Am'raJt. ı. 
kender1J9 Umenma SiW 

elifi takdirde Korfoya gı"lmelr emri 
Dl almJftı. O belde kendi hareketi 
Dilı hem b11dm, hem de hakemi 
mevk1mde iclL Korfoda lyf bir Fran 
ars ganıisonu ne altı aylık pekai 
met ve et depoları vardı. Keza iste 
dlit enakı t.edarilr için oradan. pek 
)'&km olan. Arnavutluk eahWne git 
mek mtlmldlndü. Nlha,et elindeki 
taı•mat, onu Tulona Sitmlye de aa 
llbiyetli kılıyordu. Burada. Mısır 
da bulunan alaylara meneup 5 : 8 
bin nefer var+. 1rl bunlar ya bdn 
den veya butahanelerden d&ıen ef 
at ile ordunun bareketinden eon 
ra Yanlllf ol&D muhtelif latalardan 
ibenttl Ve bunlarm Jılı8ıra gelme 
leri icap ediyordu. 

Amiral Brue4•, bunlardan hiç bi 
rint ,apmadı: BtJtlda, d&t fırka 
t.etn De on tıçer lralyondan mtlrek 
bp l'ranm donanmaeım, Abum. 
Uman•ndra, kalyoalar prova hattm 
da ve cflzl inhıu De sahile mtl
vul olarak, fakat her ttıruı ihtl 
yat tedbirleri ilmW eclllerelı. c:lem1f 
letlp bekletti. 

Amirali bu aQdt koyda lralıoakta 
inada eevkeden eebepler h&ikmda 
pek muhtelif mW&bı ular yllrilttll 
mtlftUı'. BulJ&n onun lekenderive 
limanına g'rmenln imlrlnemlığmı 

g6r11noe bir defı Kahlftnin zaptın 
dan embl olmalr ve ordunun vasi 
;yetinden endi.tim lralmak f.ted1tt 
ne sahip olurlar Amiral snır- ın,, 

kumandam pek ballJ fdf; ordunun 
geri Pe mldlhale hatıan n.ilmiı 
ve buna bemıer. baJlerde daima ol 
dulu sihl Ql'dunpn gerllemeefnde en 
fea& haberi• dc)lqrn'fk. lla•m• 
.db Amini. ......._ muharebeei 

Din muvatfaluyetinf ve Kah'renln 
alındığını 29 Temmuma öirendl 
ve aten bir ay beklemlt oldup 
için bqkumandanduı dofrudan 
doğruya bir haber almaJr a.rzuane 
birkaç gün daha beklemekte bir 
beis gönnemif olmalıdır. Amiraı•n 
aldıiı talimat earih ve mtıabet oldu 
tundan bu gibi motifler onun ha 
reket tanrnJ makul addettirmek i
çin kAfl defilcllr. O, aellmetlnden 
meni buluııdutu donanmayı, htç 
bir sebep ve mtlllhaa ile emin ol 
mıyan bir vaziyette tutaınesdı. 

H er M oluraa QllUD Amiral, 
kara ordusunun toDcnwuna 

ftllaireDd A.bulbr •bHiDetıdrai*tt 
tan eonra. .... ~,. ... 
nma girmek •g&n, l8ter ll'ıar DyıJa 
rm.ı bırakmadan evvel Jmn wd11111 
na dair talimat almü için oleun. 
derhal demir kaldınp -.... a4J11 
malı ve daima yelken aomalr vasi 
yetinde bulımm&1ı iclL l'akat, O ifi 
tamam~ Y&nJ-. kavradı: ewell 
prova hattını tan•m ve ıe.trt lc;ln 
hayli utNttı. ve Abukır adumı 
aptedilmez zannederek ea feaL &e 
milerden ı.e..,. Oe Le Kouker&n 
dan mtırekkep eol oenabını bu ada 
nm prialnde ~ 811.tbuld 
pek hafif bir llW'ette .. ,.mm Od 
hafif topla ..... ettlrdlii bu ada 
ou hiç bir i8tinat ve ~ ve 
remesdi. Doaaımıuuun Loryan. La 
Franklen. Letonnan gibi en kuvvet 
li gemilıerini merkeze ve iyi tuman 
da ed;lmit Lejener6 lralyonunu da 
atma koydu. O aoluma taamn • 
d1lemes addederek ve en p -ı oe 
nahından korkt• 1QiD bu cenahı 
tıçllncO 80 toplu kalJODU UsiYJOID 
tel kalyanu ee talrylye etti. J'abt 
.. dtltm&n bu ~ ... htlcam 
edene rDscArı kaybedecek ve Aml 
ral Bruela te. bu takdirde. merbs 
ve aol cenahlle baNJrete ~ 

ll'aklt harbin hiç defilma tfl
reel amirale. dtlfmanrn oaa en ta,. 
dali oJabileoek bir barelretlnf dellJ. 
bllllda en çok muzır olabileoek ma-
1Mp91'1.yr J&plcaimı beaplryU&k 
tedbtr ve t:ertfplerlni ona ,are • 
mMmJ emredtyorda. 

Eler' Amiral vutyett daJla 
fyl k&Yl'Ulyctı, Abüıf. u 

manmda demirli kaldrfrna liSre 4e. 
Abulur adı..... 88 bir 20 kadar 
top ve 8 : 10 havan ~ w 
IOl cenahmı bu Maata daha yala 
11111& .demir.letfrdi i bunun için tüea 
deriye llmanmdald 14 toplu 2 semt 
11 ptbt'r. banlar dltwlerine aa 
aran u eu Qektlklerlnden a,. da 
he çok yakın ~ıe,tlrlrdi: o 91D"et 
le ki. bu ada Pfhetlnden artılr .., 
~ 9"riJemea oı.,. lekendt'li 
;vedeki nalr~ ıemlleiinclen 3000 
mflrettebat ~ bunlarla 
harp pmDerlnf tabiye ftmMf tir 
tla ederdi; gerçi Amiral bu tedbf 
re mtıracu.t etml.ttlr: falrat muba 
rebe bqiadrktan eoara, Jaııl pek 
sec... Bu ...... ba mlrettebat in 

cektir. Hedefi Vladivostok olacak o-
lan Japonya, Çinde bütün demiryol
lanm kendi eli altına alacaktır. Bun
dan 1e>nra Japonlar, bütün Asyayı iş
gal etmek mabadile akınlanna de
vam edecektir. En büyük ve ltatt me 
aele, 1938 aenesinde beyaz ve san 
ırklann blribirlle mücadelesi olacak
tır. Beyaz ll'kuı bu fe)dlde mukad
deratı karfıaında Avrupalılar, ara
lanndald harp ve kavgaların~ ol
dutunu anlıyllCaklardır. Bu tehlikeyi 
yabuz Stalln anlamaktadır . 

Stalin, Rusyayı t.ebdit edeni blll
yor. Bu sebeple, o, Leninin idealine 
aleyhtan olanlan imha etmektedir. 

Medeni dünyayı artık komilnizm 
tehdit etmiyecektir. Komünizm. Rus 
mil1ettDtn uyanmu:a lçln mantıki blr 
lhtivae idi 

1938 )'l.lmda Rueya da, Uzak flU"k 

Yeni Nnenin yeni lilmlerirwlen olan "La Habanera., tla 
IHı, rolleri O)'ftl,JGft Ztatıla N Leander N K.tırl MGTWl 

Frank Fay E$kİ 
Karısından Davacı •• 

takl b8rbe lratılacıktır. Bu harp, btl Hollywood'ta epey dedikoduyu 
,ak hava harbi ile bathyacakbr. mucip olan mllhim bir dava bqla-

Rueyanm harbe eokulmut, garbi llUfbr. 
Amıpada da aldaJer uyandıracak • Arti8t Frank Fay gU.ı ainema 
tır. yıldm Barbara Stanwyck'le bofan-

IOJletler Cemiyeti bugtlnldl za- ma karan almlştı. Yalmz, kın ko
yd YUlyıetinde devam edecektir. Fa ca aruında evlltlrk meaeleainden 
kat bunun )'erine 1938 eenesinde Av ikinci bir dava bqlamıfbr. 
rup& blrletik htıldllnetlerl namında iki artist beraber yqarlarken 
bir yeni tefektllUn temelinin atJlma. Dion ismindeki küçük bir çocuğu ev-
11118 dotru gidilecektir. Bu teeekkil lltlık olarak almı9lardı. Bop.nınca 
ıtlD tnkiptı, eulhtl w beyu ırkın Putun babada veya anada kalma
normaı lnkltafmı temin edeoelrtir. eı mevzuu bahaolmqtur. Çoculc f1m 
~ eiyuetl, bu ,.ı t.ettlllta da dilik anuınm ~- Fakat 
yan~aktır. Frank Fay gocuğu geri almak için 

Btlytlk rol oyıuyacak olan lngil • mahkemeye mtıraca.at ederek. eaki 
tere. ilk defa olarak milletler ara • kansının Rober Taylor'la eeviştiği
llJlda aracı ve mtlvuene temin edi- ni, çocuğu terbiye etmej'e hakla ol • 
Cİ politika gütmekten VIŞ P98C8k • ınadığmJ blldifmllttr • 
Bf. ,_. .. ..,..,.idea AoJayı A· IDl6DJ'1UldN...,• .. trl'flll ~ 
rapfii baN1rete plecektlr. Bu da tn J'ranlr hym vekili IU ımal1eri ~ 
ınterenin menfaatJerbıe dokunacak muştur: 
tir. Bu eebeple InsUtere llmdlye ıra - Sizin Robert Taylor'Ja dostlu • 
dar gtltttllD hareket tanını detitti tmıwı pek ada fılmhr. ~ bab&
recektlr. A mıpe ve Amerika 90Jr anıdan eofutmak Usere ldlcUfe bedi 
hı•11 olacaktır. l'akat tarlrtan bq yeler verdifi de muhalrlra.k deltl mı-
ka bir yerde lnflflk ~- dir? •. 

ltalya ile Polonya &l'U1DC1a mtını Güzel kadın, Robert Taylor1a dc.t 
•bat çok kunetJenecekUr. lufunu tudfk etmJt, tab.t gocutu 

Umumiyetle 193& MM8I. beJaa ır bebeamdan llC>futm&lr bere 0,_ _ 

-. dtlnyac!a a.tGn olarak Jralmaar cM1ar .IdıiJ lddluma fiddetle iti • 
mGcadelellile pçecektir. ru etmiftir. 

• llahlreme refal, buna avabta 
Sııfar H 4ilaaler irin liiliae bir kadınm h118U11 hayatım -.ıııre 
Landrada h4len ..;u- ve dlıajmer i- ~~~~ maatt olmadıtııu bil 

cin 7 ldllae bulunmaktadır. Kilisenin ~ -..u-
papa•lan da Atır ve dfJeim.irler. Norma ş...., 

• ,.,,.piyonların ,.,,.piyamı 
En nan paaport 8ugUn §(Shretlni hA1& muJıat .. 

I>onyanln en uma puaportıu ba eden 181 l göz}tı yıldıa Norma Şerer 
lb Klper ıwnmda bir AmerlJraıi ti bugtlne kadar muhtelif mtlNhakalar 
caret aJuıınıa ellııdedlr. Uc metre ela kuandıtJ birincilikleri ve tampl
bo)'anda bir klfıt o'an bu paeaport yonluklan heaap etmıye blJrın'f ta. 
ta 370 vt. Ye mOhtlr vardır. Ajan. mam yirmJ liri mtlubahnm b rhacim 
Atlantllr deıtıırtnt 1Jri ._. artında oldutu me~ çıbıfltJr BunJan bt 
24 4leta btetmttttr. Bundan batka. rer eatırıa yqalım: 
A 'ft'Upa. Çin. llmr ve Afrikayı da 1 - G0zeı gtUıDe bfrlncbd 
birkaç defa dolqmıfbr. 2 - En iyi giy nea kadın 

• 3 - Köpek le"lfsj birlnclal 
Yirmi ..,.. *• ı.nu,. 4: _ GtbelUJr Bigortumı en 11 - YrJd•llar arumda yapta 

Bir '·-11& 1ı :v&P4nıı yılda paha- epor mfteahlal,rmda ro.ı Norma-
-. ıueteainde 20 eeneden. nm De tampl)'Olllup ftl'dır 

bert ~ balinde çıkan bir roman 5 - Yıldızlar &IMIDda en fazla DIPr IUlP Yonluk ve ~fkl&-
bagantente eona ermiftir. Roman. de •Ylibat yapan rtni artık a 
vamb olarak 8.000 den fa.ta ntbdıada 6 - Yıldmlarm • tutumıum vem 1DU1& Hbum l&'medllr. 
trbultn- Bu roman. kitap halinde Blllni Yılchzlarm 1937 Yıhnda 
llell'ed'ldltt aman, orta btlytlk'tlkte 7 - Yıldıslar ......c1& • az evle- Kazançları 
ve 24 bin 88ı,Vfahk bir wr olacalrbr. aa:ı ft en az hoelnan Her lene oldufu Sfb1 bu eene ele 

8 - Bugbe kadar• tok film çe- Amerika psetelerl artlatlerin 18De
t'MıneıalıtJ &rttırmıt.· t&,Vda JWi vtrea yıldız UJr 1ruanç1armı Dflll'ettfler. veıp 
ne Dl'lıUn olmUftur. Htma Aml 9 - Yemek ~ bilenlerin t.abakkuklarina ... olmü O-. w 
ra1 Eruele prova ba.ttmm 1runetl en mebaretu.ı rl1en beyuaameıer. göre yapılan ._ 
b•Jrlrnıda tamamne hayal -ve yer 10 - au,.. bdar biç ha.ta ol- ne,riyat bDe fUDlan öjretiJW. 
lds bir itimat bealemiftJ: BOtUn mıyaıı 1lldmi l'rallk 
~ Pftll8ipleri l8terdi. ld, o b11 11 - En fU1a portaJrar yıyen yıı. Gary Coo.Per'in bu.acı 11.110 001 
wau donanm.rıe ,.ıJrea açarak ele c1Js RonaJd Colmın 10 880 000 

1dse 89dam: hiç olmam 2 : 1 kal 12 - RoH~ flJr Kıbbba Kra.. Claudette ~lbert 10.250 000 
JOD ve 8 : 10 firbte11lde9 Uteei f ICraliçeJik bugOn bile Norma Mey Weet 9.800 ooo 
mtlrelrlrep bir fDo yellrea ~ Şenr'ded r . t lladeleM Carol 8 810 000 
berbangt bir hant lnıtJla ~ ıa - RoUYUt Jdchdarı uumda Varner Baketer 8.53> 000 
: .. dOllaniDa)'I kllflf m•ıdlle. tJk defa iltap ~ OJall )'lldn fNclr llaıien• Dletrich 8.070,000 

........ ....... ...... - ~Nr'tn ba lttabı bir ~a. Rote aw.ıton '1,470.000 
am Y&lde~ ~........... -.ctb- 98 .,.._. ~ dOrt def -.. Rodf Vraıe T.140.000 
olawı l'abt. tumet onu ~ ..ım11tır. l a Bnellrf 88De lletenln 1-rnda ,.. 
lmendieine " clonamumi kendJ .. 1' _ BUttln Jddalar boıam" Wt111t ftl'lllll. Ge.ry Cooper ;,aım. = ellJle ~ .._... lnıllandılrla9- balıcle Hanna-..... ~ : ~ ~ 1'llllil Pili'a DfJ '9ltz 

tıaanMli-.etU. -O be>,.. ]riıllapmq ._ .._.. .. ::-r...,-.::ı-• a.. 
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Eczane Yok, Posta 
Aksıyor İsleri de 

' Arapkir, (TAN') - 600 yıl evvel 
kurulan kasabamız pek dağınık vazi 
yetedir. Asıl Arapkir, yeni kasaba
dan 4 kilomE\tre ötedt!lir. Şimdi, Es
kişehir denilen bu kısım bir dere ke 
narını takiben kurulmuştur. Tarihi 
eserleri pek çoktur. Camileri, hamam 
ları, kaleleri vardır ve her tarafı mey 

• va bahçeleri, Uzllm bağlariyle dolu
dur. 

ci bir servis yolu inşaatına başlandı. 
Şehrimizi Alayunda bağlıyan şose 

bu yıl bitirilecektir. 

Şehir Planı Yapılıyor 
Kütahya, (TAN) - Vaktiyle hali 

hazır haritası yapılmı§ olan şehrin 

müstakbel şekline ait planın yapılma 
sı için gereken teşebbüslere girişil
miştir. 

Elam - Erzincan şosesi üzerinde, 
Divrik, Malatya, Hekimhan, Çemişke ERZİNCANDA: 
zek ve Kemaliyenin ortasında bulun-
ması dolayısiyle, bir zamanlar bUtUn Elektrik Tesisatı 140 
o havalinin ticaret merkezi vaziyetin 
de kalmıştır. Fakat, harbi umumiden 
sonra bu ehemmiyetini kaybetmiştir. 
Maamafih, son yıllarda ticari duru
mu nisbeten düzelmiştir. 

Üzüm Yetişmedi 
Af-apkirde en bUyUk geçim vasıta

m, hemen hemen dokumacılıktır Ma
nosa tabir edilen dokumalarımız ci
var vilayetlerde ve kazalarda satıl
maktadır. Bilhassa bu sene dokuma 
satışları iyi gitmiştir. 

Dokumacılıktan sonra Arr.pkire pa 
ra getiren işler, yağ, yün, pi.ı-.nç, ka
saplık hayvan ve ynş badem, üzüm 
ticaretidir. Bu sene maalesef Uzüm 
eimdiye kadar görülmemiş şekilde az 
olmuş, hemen hiç yetişmemiştir. 

Bu yıl açılmış olan ortaokul binası 
küçük olduğu içJı halk, bUyük bir bi
na temini için hazırlıklara başlamış
tır. Ortaokulun direktörü ile beraber 
{5) muallimi vardır. Fransızca, be
den terbiyesi ve musiki dersleri fJİm· 
dil.k vek8.leten idare olunmaktadır. 

Kasabada Eczane Yok 
Arapkir, (TAN) - Burada hUkfı-

metin bir dispanseri vEı bir hükQmet 

Bin Liraya Çıkacak 
Erzincan, (TAN) - Mühendis Sü

reyya tarafı ı 1an hazırlanan elektrik 
plan ve projesi tamamlanmıştır. Bu 
projeye göre tesısat 140 bin liraya 
mal olacaktır. Proje Nafıa Vekaleti
ne gönderilmek üzeredir. Gelecek sı;ı

ne şimendüer geldiği zaman Erzinca 
run elektriğe kavuşmuş olacağı anla
şılıyor. 

Plan ve Harita 
Erzincan, (TAN) - Şehrimizin 

milstakbel haritası yapılmıştır, !Pmdi 
de imar planı yapılacaktır. Bunun 
için 6 bin lira tahs:sat konulmam hak 
kında vuku bulan işar belediye mec
lisine bildirilmiştir. 

NİKSARDA: 

Niksarda Harap Olan 

Tarihi Eserler 
doktoru ile iki sıhhiye memuru var- Niksan, (TAN) - Danişmendlle-
dır. Fakat, eczanesizdir. Kışm Arap
kir Uç ay karla mahsur kaldığı için, 
bilhassa bu aylarda eczane yokluğu 
kendisini hissettirmektedir. Bunu na 
zarı ıooara aıan nuı<umet doktoru Fe 
ridWiz küçük bir ecza dolabı temin et 
miş, bu da bir ihtiyaca nisbeten ce
vap verdiği için memnuniyet uyandır 
mı5tır. 

Posta İşleri Düzeltilmeli 
'.A.rapkirin posta işleri nedense bir 

türlü düzelmemiştir. Son zamana ka
dar İstanbul postası El.Azığdan hafta 
da iki defa gelirken Teşrinisaniden 

ib'baren haftada Uç defa ve Malatya 
tarikiyle gelmesi kararlaştırılmıştır. 

Normal şekilde i§lediği zaman bu pos 
tadan dört gün evvelki lstanbul gaze 
telerini alma:.k mümkUn oluyor. Fa
!ka.t, intizam bir türlü temin edileme
miştir. Postaların haftada bir defa 
geldiği çoktur. Sonra saat yirmi bir
de gelen postalar açılmamakta ve tev 
ziat ertesi güne b:ıraJalmaktadır. Her 
halde Arapkirde posta işleri himme
te muhtaçtır. 

KÜTAHYADA: 

Kütahyada Bulvar 

Tekrar Uzatıbyor 
l{ütahya, (TAN) - Bir kilometre 

1ik ve 22 metre genişliğinde olan is
tasyon bulvarmm parke kısmının şe
hir içine kadar uzaWm.ası vilayetçe 
eksiltmeye konulmuştur. 

rin Niksar kalesini zaptettikten son
ra vUcude getirdikleri cami, medrese, 
hamam gibi eserler, bugün harap bir 
halde hıılıınu:ı.rn,. 

Bunlardan "Yağıbasan,, camiinin 
duvarlan büyük mikyasta çatlamış, 

görülen tehlike karşısında belediyece 
tedbirler almıya zaruret hasıl olmuş 
tur. Civardaki yollardan geçilmesi ya 
sak ed:lmiş, mahalle halkına da teb-
ligatta bulunulmuştur. Yağıbasan 
camii yrktınlacaktır. 

lç kale kısımlarının da tehlike gös 
terdiği anlaşılmaktadır. Burada, da
ha esaslı tedbirler almıya ihtiyaç var 
dır. 

BİGADA: 

Demirciler ve 
Arabacılar 
Sıkıntı içinde 

Biga, (TAN) - Orman yasağın
dan sonra buradaki arabacı dUkkfın
larmda parmak, ispit, dingil, arş, baş
lık kalmamıştır. Evvelce arabasını u
f ak bir ücretle tamir ettiren köylü, 
şimdi arabası kırılınca malzeme yok
luğu yüzünden hayli masrafa girmek 
te ve çok zarar görmektedir. 

Demirciler de kömürsüzlük yüzün
den sıkıntıdadır. Bu esnafın kullan
dıklan kömür, "piren,, tabir olunan 
bir kökten yapılmaktadır. Bunun or
manla alakası yoktur, buna rağmen 
bulunamamaktadır. 

Bir zürra memleketi olan kasaba
mızda bu iki esnafın malzeme bulama 
ması, köylüyü düşün.dürmekte, usta
ları da parasızlığa düşürmektedir. 

Köy Kadroları Yapıldı 
Biga, (TAN) - Bütün köylerin 

imam, muhtar, katip, kır bekçisi, ko
rucu ve sığırtmaç gibi Ucretle çalışan 
memurlarma ait kadrolan yapılmış, 
köyUn nüfusuna göre alııcakları yıl
lık ve aylık taosisatlarmı bildirir bi
rer cetvel ile birlikte Trakya genel 
enspektörlüğüne gönderilmiştir. 

Şefkat Yurdu Kongresi 
Biga, (TA.f'f) - Kasabamız şefkat 

yurdu kongresi toplandı. Geçen bir 
sene içindeki muamelat incelendi ve 
yeni seçim yapılarak reisliğine müf
tU Mehmet Hamdi Erdem, üyeliğe 
manifaturacı Kfızım, katipliğe de no
ter Hikmet intihap edildi. 

Yurdun 60 Fahri azası vardir. 29 
ö48üz yavruyu sinesine alan, bunları 
ilk ve ortaokulda okutan bu şefkat o
cağına halkın da.ha fazla alaka gös
termesi, sokakta kalmış bazı kimse
sizlerin geri çevrilmemesi için yar
dmıların devamı bekleniyor. 

Halkevine Aza Kaydediliyor 
Biga, (TAN) - Yakında açılacak 

ölon ı.;r.,11,.011ino ;..,., J,,,~,,ı,,..,, ı. ... 0ın..,_ 

mıştır. Yazılan aza hangi şubede ça
lrşacaksa §imdiden belediyedeki liste 
ye o yolda kaydcdlimektedir, Yazılan 
lann bir çoğu, köylüye kalkınma iş
lerinde yardım etmek emeliyle köycü 
lük şubesinde vazife alacaklarını bil
dirmişlerdir. 

Yeni Arazöz Geldi 
~can. (TAN) - Belediyenin 

yangın söndürme işlerinde kullanmak 
üzere beş bin liraya sipariş ettiği iki 
buçuk tonluk arazöz gelmiştir. 

Ş. KARAHİSARDA: 

Lekeli Humma 
Hastalığı Tama-
men Önlendi 

Ş. Karahisar, (TAN) - Giresun 
vilayetine bağlı olan kazamızda, sari 
lekeli humma hastalığının önüne ge
çilmiştir. Sıhhiye Vekaletince gönde
rilen doktor Ziya Erdoğan ve kaza
mız hükumet tabibi Mehmet Ba:ran; 
hastalık bulunan Ziberi, Bayramlı, 

Kezanç, Ordut, Oragel, Karacaviran 
köylerini gezerek hastalığı mahalle
rinde tespit etmişlerdir. Bu köylere 
komşu olan Kızık, B. Sait, Yaycı, Ka 
raşenşe, Kula, Uzanlı, Boge, Karlı, 

Bozeka, Güç, Hasan Şeyh köylerinde 
de tarama suretiyle araştırma yapıl
mıştır. Bulaşık köyler karantine altı 
na alınarak buralara san bayrak çe
kilmiştir: Jandarma devriyeleri, köy 
lerin biribiriyle münasebetlerini kes
miştir. 

Sıhhat ve Jçtimal Muavenet Vekft.
leti, ikinci parti olarak doktor Nut"i 
Kutnan ile altı sıhhat memurunu bir 
den buraya göndermiştir. Halk, böy
lece gördUğU alaka ve ihtimamdan do 
layı çok sevinmiştir, Bu heyet, dok
tor Ziya Erdoğan ve Mehmet Baran 
ile beraber, yukarda isimleri geçen 

köylere tekrar gitmişler ve hastalı

ğın sirayet vasıtası olan bit ile mü
cadeleye pek esaslı bir ehemnriyet 
vermişlerdir. Elde başka vesait ol
madığı için, köylerdeki bütün kazan
lar toplattınlmış, bunlarda, bütün 
köylfilerin elbise ve çamaşırları kay
naWmıştır. Kazanlara giremiyecek 
kadar büyük olan yatak, yorgan ve 
benzeri şeyler de hergün muntaZa.

man güneşe serdirilmiş ve temizlen
meslne itina gösterilmiştir. 

Bu tedbirler sayesinde, hastalığa 

tutulan 80 kişiden ancak 3 ü ölmüş
tür. 45 gün içinde hastahğın önü ta
m_Q.n:ıen alınmı.c;tır 

Köylerde Ebe Kurslan 
Sıhhiye Vekaleti vilayet merkez

lerinde köy ebe mektepleri açmak ü
zere faaliyete geçmiş bulunmaktadır. 
İstanbul belediyesi de bir teşebbüse 
girişmiş ve faaliyete geçmiştir. istan
bulda köy ebe kursları açılacaktır. 

Bu kursa İstanbula bağlı her köyden 
bir kadın veya kız seçilecek, İstan
bula getirilecek, muayyen bir müd
det zarfında hastanelerden birinde i
aşe ve yatmaları temin edilecektir. 

Bulvarı demir ve ağaç tekerlekli 
nakil vasrtnlanndan kurtarmak eme 
tiyle lstasyon Bulvarına müvazi ikin 

1 - Niksarcla harap vaziyette bulunantarih eserlerinden biri 
2 - Erzincan belediye•inin yeni getirttiğiitlaiye arozözü. 

RESiMLi ZABITA ROMANI: 14 

~ 
X·9UN A-
RA0ASI 
MÜSADE 
MEYE -
Ul~AR. 

Grip, Baş ve Diş 

Nevralii, Artritizm, 

Ağrlları, 

Romatizma 

grıp; romatızma 

Nevralji, kırıklık ve bütün ağrdanruzı derhal keıer. 

icabında günde 3 kaıe ahnabilir -
Devlet Demlryollare '' limanıariı,ıetme U. idaresi ilanları 

Muhammen bedel ve muvakkat teminat mikdarları aşağıda yazılı 9 
grup tezgô.h, grup grup ihale edilme k şartile lS--3-938 Cuma gUnU sa.
at 15 den itibaren sıra ile Ankarada idare binasında ve kapalı zarf usullle 
satın alınacaktır. 

Bu işlere girmek isteyenlerin aşağıda gösterilen muvakkat teminatr 
larile, kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesikası ve 
tekliflerini ayni gün saat 14 de Ko misyon Reisliğine vermeleri lazım
dır. 
Şartnameler parasız olarak Anka rada malzeme dairesinden H. Paşada 

Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtıl maktadır. (153) 
Tezgahin cins ve miktarı Muhammen Muvakkd 

'Bedel Teminat 
Lira Lira 

l - Sutumlu ve Masa matkapları 43 adet 55000 4000 
Il - Radial matkaplar 10 " 

25000 1875 
m - Şeplng tezgahlan 15 ,, 30000 2250 
IV - Varagel planya 1 " 

20000 1500 
V - Ufki delme ve freze tezgfılu 1 ,, 16000 1200 
VI - Dik tornalar 3 " 

30000 2250 
VII - Zımpara tezgahlan 31 " 32000 2400 
VIIl - Saç tezgahlan 11 .. 70000 4750 
IX - Kaynak makinaları 25 .. 35000 2625 

• • • 
'ferli ve ecnebi mala ait muhammen bedeli ve ismi aşağıda yazılı muh. 

telli ebonit ma.tzemesi 2/3/938 çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarf 
usulü ile Anka.11lda idare bin.asında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin teklif edilecek maim yerli veya ecnebi oldu 
ğuna göre hizalarında yazılı muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
vesıKaıarı""Ve Narıa Mt.ıteannıtııK vesıKası ve teKıınennı ayru gun saat 
14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankar ada malzeme dairesinden Haydarpa.

şada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır .. (206) 
1 S M 1 YERL1 MALA AlT ECNEBI MALA AlT 

Muhammen Muvakkat Muhammen Muvakkat 
bedel teminat bedel teminat 
Lira Lira Lira Lira 

Vagon akküınülatör
leri için ebonit kutu. 
lar ve muhtelü ebonit 
parça çubuk ve lev
haları. 23365 

SAÇ BAKiMi 
Güzelliğin en birinci şartıdır. 

Kepekleri ve saç dökillmesihi teda
vi eden tesiri mücerreb bir ilA.çtır. 

1752,38 18500 1387,:S 

-· 1938 ·--
Matbuat Almanağı Çıkh 

Kütüphanenizin en güzel eseridir, 
1937 yılmm tarihi, en me$hur ınuhar 

rlrlerin makaleleri - Gilndelilı:, haf 
talık, aylık gazete ve mecmualarda 
iıimlerini gördüiünilz bütün muhar 
rirlerin resimleri, iıtatiltikler - fay 
dalı bilgiler, 

FIYATI 50 KURUSTUR 
BütUn kitapçılardan arayınız 
Toptan satq yeri: btanbul 

B~SIN KURUMU - Takıım 

Satıhk Pırlanta • 
Beş kıratlık çok temiz ve beyaz 
bir tektaş pırlanta yUzük San 
dal Bedesteninde teşhir edilmek- · 
tedir. 20-1-938 perşembe günü 
sa.at 14 le 15 arasında satıla-

caktır. 
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Fransadaki Bu/ıran B=~~nllABAA'.t 
.. Kabineyi Sosyalist Şefi Ankaraya 

Nasıl aooe1u ? - Nasıı ya•ac:lf'I • Nasu Dactı? · B. Blum Teşkil Ediyor. Nakli 
lıfo. H Yazan : Ziya Şakir - iKiNCi KISIM -

• mensup hükUmete müzaheret ed• 

Istanbuldan Firar Eden 
Paris, 16 (Radyo) - Chautemps 

kabinesinde Maliye Nazın olan B. 
Bonnet, üzerine almış olduğu kabine 
teşkili vazifesini başarmıya muvaf
fak olamamış ve bu işten. vazgeçti-

ceğini bildirmiştir. 

H a/.lı, ceplaainin uıuiyeti 
Pans, 16 (A.A' - B. Leon Blum 

soayal at grupuna verdiği izahatta. 
genişletilmiş bir halk cephesi kabme 
si teşkilini kabul ettiğini bildirmiştir. 

sırf devlete ve milli paraya ve sanayi 
müesseselerine alt esham ve tahvil
lere günü gününe kıymet biçıniye ait 
kalıyordu. 

• ğini Cümhurreisine bildirmiştir. Bu-

ltilif çılar Ne Yapıyorlardı :~:;:=::.~~ 
Bu rolde iki gayenin sıkı bir suret

te korunması lizım geliyordu: Dev
letin mali itiban. Türk tasarruf sa
hiplerinin hak ve menfaati ... 

Fakat .. Ferit Paşa taraftarla
n derhal bu zevatı ihata et-

1blfler .. Fırkanın, mazideki hatala
t\nın tekerrur etmiyeceğıne, prog
l'anı ve nizamnamede mühim deji
fÜtlikler yapılarak, fırkaya gayet 
'-liın ve dürüst bir cereyan verile
'-line .. bilhaasa {zatı fihinmun ar 
aıııan hiWına, hareket edilmiyece
ibıe) .. ancak böylece, memleketi 
t.ebcut eden korkunç hldiselerin ö
ll\iııe ıeçllebileceji.ne ikna eyle
llıitlerdi. 

Bu içtima ve ziyafet neticesinin, 
lbatbiba muvafık bir ıekJ.l alması, 
Daınat Ferit Paşayı çok memnun 
ebniştt. Kendisini riyaset mak•m•
lla 1'yik gören (hbzzarı kiram) a 
letekkurıer ettikten sonra; bazı hu 
IUaf sebeplerden dolayı, kendisinin 
tbndilik r,lyaset mevkilne geçmek- · 
ı. lllazur olduğunu söylemişti. 

- Bu mühim vaziteyi, Zeki Pa
ta llazretleri de pek müke~el 
U. buyururlar, demişti. 
ııJöat Zeki Paşa, bu teklifi der

reddetmifti. 

8 unun üzerine, epeyce uzun 

Her ne fekilde olursa olsun; 
Mustafa Sabri Efendinin, 

Hürriyet ve İtilif fırkası riyasetini 
kabul etmesi, mühim bir hadise i
di ... Anlaplıyordu ki. fırkacılık ha
yatının tamamile yabancısı olan 
Nuri Paşa, riyaset makamında. bir 
(göstermelik> olarak kalacak .. Asıl 
oyunu Mustafa Sabri Efendi oynı
yacaktı. 

Fırka umumi katipiğinin Ali Ke
mal Bey tarafndan kabul edilmesi, 
hiç kimseye hayret vermemişti. 

Meşrutiyetin ilinından sonra, kal
binde sönmez bir hırs ateşi ile or
taya atılan.. illin ve irfanına rağ
men daima aykın işler arasında 

bocalıyan bu za,tın, §imdi de - Padi
ph Vahdettin tarafından gizli bir 
parmkla idare etmek istediği bu 
fırkada, böyle bir vazife deruhde 
etmesi, pek tabU addedilmifti. 

Fırka erkaru böylece teşekkül 

ettikten sonra; (kanunusaninin 28 
inci günü), reis Nuri Paşa tarafın
dan; Yıldız sarayında Padişah Vah 
dettinin başmabeyincisine bir mek
tup gönderilmif .. (Hürriyet ve İti
W fırkası) nın yeniden teşkil edil
diği (resmen) bildirilerek.. fırka 
namına saraya gelecek olan heye
tin, padişah tarafından huzura ka
bulüne delilet etmesi rica edil.mit
ti. 

!etlerin hikimiyetleri ilin edili
yor .... Böyle bir zamanda, siy.m 
fırka namına gelen bir heyeti ka
bulden istinkaf ederek başıma bir 
iş çıkaramam, demişti. 

Başmabeyinci Lütfi Bey; Vah 
dettinin ve onun taraftarla

rının maksat ve temayülitını çok 
yakından takip ettiği için daha faz 
la ileri gidememiş: 

- Efendimiz!.. Bendeniz vazi
femi ifa ettim. Usulen yapılması 
lizımgelen ciheti arzeyledim. Na
sıl ferman buyrulursa, öyle olsun, 

, diye, sözü kısa kesmek istemişti. 

Fakat Vahdettin, derhal müsteh 
zi bir tavır alarak; manalı bir te
bessümle: 

- Gerçek .. Şimdi hatırladım. Si 
zin, vaktile, ve t tilif fırkasile bir 
maceranız olmuştu. 

Diye •. Lütfi Beyin ikıline ha 
reketinfınun garazkirlığına aUet
mi§, kıymetten dÜ§Ünnek hevesine 
kapılmıştı. 

LüUi Bey; bir anda bu kadar kü
çülen padişaha, ne cevap verece
ğini şaşırmıştı: 

- Efendimiz! .. Kulunuzun, Tür 
riyet ve İtiW fırkasile en küçük 
blr maceram yoktur. Yalnız, Da
mat Ferit Paşa Hazretlerile ara -
ırmda küçük bir hadise geçmiştir. 

Sarrau'yu çağırmış, bunlarla yaptığı 
müşavereden sonra yeni kabineyi teş 
kil vazifesini, sosyalistlerin lideri sa
bık Ba§Vekil B .Leon Blum'a ver
miştir. B. Blum bu vazifeyi kabul e
derek derhal istişarelerine b8flamış
tır. 

B. Bonnet'nin kabine teşkilinde 
muvaffak olamamasının sebepleri 
şöyle hulisa edilebilir: 

Eski Maliye Nazın, kendi partisi 
olan Radikal 8Öayalist gn.ıpunun top 
lantısında gayet az bir '1cseriyet al
Dll§tır. Sonra..B. Boıınet'nin teşkil 
edeceği bir kabineye IOllyalistler iş
tirak etmek istememişlerdir. Çünkü 
sosyalistler, frangın kontrolüne ta
raftardır. B. Bonnet ise kontrole mu
haliftir. Bunun üzerine kabine teşkili 
işini B. Blum üzerine almıştır. 

Paria, 16 CA.A.) - B. Leon Blum 
Cilmhurreisinin yanından çıkar çık
maz istt~relerine başlamıştır. B. 
Blum, önce mebuaan meclisi reisi B. 
Herriot ile, sonra da Dahiliye Nazın 
B. Dannoy ve Devlet Nazın B. Paul 
Faur ile 1rörüşmüştür. 

Cumhuriyet~ Sosiyali•tler 

B. Leon Blum, Pazartesi gUnU içti
maa çağnlacak olan milli konseyin 
toplantısına kadar gruptan tam itı
mat ıatemiş ve gurup kendisine bu iti 
madı vermiştir. 

B. Leon Blum partf eeflerile görü
şecek ve siyasi doatlarma hilki\met 
programı hakkında izahat verecek
tir. 

So.yalütlerin protatoaı 
Parıa. 16 <A.A> - ParJimentonun 

sosyalist grupu bir tebliğ 11e1rederek. 
dün akp.m komünist şeflerden Th~ 

Borsaya giren kıymetlerin normal 
tesirlerle artması ve eksilmesi zaruri 
bir şeydir. Bu elastikiyet faydalıdır 
ve lizımdır. Fakat artma ve eksilme 
husule getiren sebepler, suni bir su
rette yaratılırsa o zaman devletin i
tiban hileli kumar oynamaktan baş
ka bir şey yapmıyan bir takım spe
külatörlerin tesiri altına dii§er ve ta
sarruf sahipleri de esham ve tahvill
ta para yatırmaktan korkarlar. 

rez tarafından söylenen nuı.ku pro- , T 
testo etmıttir. eessüfle söylemek llzımdır 1d, 

Komünist Humanite gueteli tara İatanbul borsasının etrafında 
tından neeredilen bu ll'Utukta, eosya- böyle bir spekülitör sınıfı vardı ki, 
ı:at nazırların istifa ederek buhrana daha ziyade borsanın dıpnda ve borsa 
aebebiyeı vermiş olduklan kaydedil- saatleri haricinde if görürler ve tendi 
mektedir • menfaatlerine göre hava oyunlan oy. 

Sosyalist nazırlar, mürtecilerin bil nıyarak bir tahvili hiç sebepsiz yük
cumlanna mukavemet edecekleri yer seltir ve meseli faiz zamaıu gelmeal 
de ikinci defa olarak vazifeler.ini ter- bakımından yükselmesini baliyen 
ketmi.ş'erdir. bir tahvili, bir manevra ile dütürflr-
Tebllğde komnntst mebusların giz- ler. Bunu yapmak için kullandıldan 

U rey verileceği esnada bundan mıti- tabü silih, hakikate uygun olmıyan 
na edeceklerini beyan etmek suretiy- rivayetlerle ortalığı bulandırmaktar. 
le ~ Sonklnun gecesi cereyan eden Tasarrufunu borsa kıymetlerine ya. 
vahim hid'selere sebebiyet vermi§ ol tınnak istiyen hakiki tasarruf sahibi, 
duklan zikred lmektedir. bu sun! kumar manevralan yüztın. 

Tebliğde ko mUnistler tarafından den her vakit zarar ihtimallerine ma
yapılan tefsirlerin hakikate karşı bir ruzdur. MllU tasarruf1aruı mllU te
meydan okuma mahiyetinde olduğu şebbüslere akması için mutlaka bu 
ve bu hareketin tecviz edilem.ıyeceği- ihtimallerin önüne geçmek Ji~mdı. 
ilive edilmektedir. İşte borsanın Ankaraya naklindekl 

lı konlederayona mina, milli borsa için tamamile yeni 

süren bir müzakereden llOD

l'a, riyasete, (Nuri Paşa); ikinci r&!:1ie, sabık Tokat mebusu (Musta
(~ Sabri Efendi) umumi katipliğe 
~anı Sabah) gazetesi sahip ve 
be uhaniri (Ali Kemal Bey) inti-

p edilmifti. 

"ftiyaaete intihap edilen Nuri Pa-

Paris. 16 <A.A.) - Sosyalist Cüm
huriyet Birliği grupu, B. Paul Bon
cour'un başkanlığında toplanmıştır. 
GruJI kabul ettiği bir karar suretile, 
sosyalist partisile radikal sosyalist 
partisi arasındaki ihtililfdan mütees
sir olduğunu, halle cephesinin bu iki 
esaslı unsuru ile sıkı teması muhafa
za etmek istedijini ve halk cephesine B qrnabeyincL bu mektubu Arku.ı var) 

pMllpba arzetmifti. Vah- ,_, ______ , ________ ..;__ _______ _ 

Paria, 16 (A.A.) - Umumf tş kon bir muhit yaratmak ve eski muhitin
federuyonu net~ttlfi bir teblii ile icabı olan fena itiyat ve cereyanlar
buhrana ee~biyet verdiği iddiaaile dan miW itlban ve Türk tasarruf sa
sağ cenah matbuatı tarafından yapı- hibini kurtarmaktır. HükWııettmfzln 
lan hUcumlan reddetmekte ve if ile yeniyi kurarken, tamir ve tadilden 
sermaye arasında sUkfıneti temin için ibaret yanm tedbirleri kili gömıec:U
alınacak tedbirleri görüşmek üzere ğine, hakiki vaziyetin icaplanm dü
Chaut.cmpa'nın ri;yaDCUndc yapıla. _ <JiinPT'Pk bmsnni1o yoni ,,..'l"tlsn• y•-t
cak l8titaNlere rna.ıs patronJuıı maya taraftar oldujwıa bu ton Jwv 
umumf konfederuyonunun iftlrak da çok ıüzel ve çok yerinde bir mi
etmek tatemedifini hatırlatmakta - aaldir. 

• <Abdülhamit) in meşhur bqma
~cisi (Hacı Ali Pqa> mn vefatı 
~~e, o vazifeye tayin edilerek 
l ~ ~ ı11uddcı. Yllüu. :oarayıruıa bu 
'?'cttıktan sonra, ıc.,.tamonuya ltir-.,.;;_ 

lttıı G~ gitmifti. Bu Pap, onda sa-
~ ~e münzevi bir hayat geçirdik-

aonra, diğer menfalar gibi fs.. 
~bula avdet etmişti. Bütün sür
lfilııertn, fırkalara girerek kendile
~ P&rlak ve şerefli mevkiler yap 
bu h Çabştıklan zamanlarda bile 
t-...~t. böyle işlerden içtinap gös
~-~t. Onun için fırkacılık ha
,,.•tuıa yabancı idi. 

dl İkiııci reis Mustafa Sabri Efen
d Ye &elince ... Ehemmiyetli derece-
e Üıni kıymete, keskin bir 7.ekl!:' lenif bir idrak ve ihata kudreti 

il lllalik olan bu zat, mebualuiu
Ja.Qıı ilk gunünden itibaren fırka 
~tuıa gJ.rmiftl. Ve - evvelce de 
~ llltiııuebetlerle arzettiiimiz 
.. ~ - girip çıktılı fırblarda 
-.._ tenıayüz ederek kendisini 
f!:ı1nlftl Nihayet. (Hürriyet ve 
~ fırkası) nın istinat ettill mü
~ kuvvetlerden biri vaziyetini 
'Oll P 9Ylemifti ... HattA; fırkanın 
)L Zanıanlannda, Miralay Sadık 
;;:. bocaiamıya bafladığı uman, 
clar Yl inhilAlden kurtaracak ta-

kuclreı göstennifti. 

1 Btanbuldan firar eden dtiW' 
..__ çılar), Pariste. Mısırda. Ati
;;-- Selanikte fırka namına bir
.. hareketıere giriftikleri zaman, 

Uetata Sabri Efendi Romanyaya 

~·· Orada tam bir inziva hJa
'tt Ya,ıyarak gerek Sadık Beyin 
)lıl terek Gümulcüneli İsmail Be
~Ülevves işlerine iştirak etme-

~ llatta onun bu vaziyetini bilen
hlı: kenctıaw takdir etmişler; artık 
~ lüf1i bir ihtiras vasıtası olan 
'1&L._--Yet ve İWM fırkası) ile olan 
~ büsbutün kestiğine hük· 

> erdi. 
ll~t Musta1a Sabri Efendinin, 
~ Ve İtillf fırkamll canlan
~...__ 8l'asında görülmesi. ve bA 
~Yaaetı kabul etmesi. bu hü 
~ tekzip etınifti. Ve o zaman 

hakkında· 
~ Deınek ki; fı~kanın mazideki 
~ inden, den almamlf.. Haril 
"'- ~kayı baymaJr yapmak .. 

)Q,, ~~Wı kapmak isti-
• 

dettin, bu gibi rica ve istlrhamlan L o k M A N ~:-."««·:·».':·:-:·:·:·:-:·»»'>= .... .1::::: 
dalına günlerce sonra kabul etme- :::::~:::-.=:::::::;:;~::::~:;:;::~:;:;:;:;:;:;:;~:;:;:;:~:::;:;:;; 

·~·····-=·························································· .• yi Adet edinmiş olduğu halde Nu- ~-.::::::.::::::.-::::::=:~:::::::::.:::::::::::::::::::::::~::::::::: • ··························''.O:h·-=··.:.·.· .......................... , • i .... . 
:!~mektubunu gorur gor- ~-\tW M& K 1 M N 
lar~C::·!::~.v=~ <!!> G l!!J TL e R i-...-
Meeeıe: buraya kadar pek tabii 

görülebilir. Fakat asıl dikkate ta
yan. olan cihet, Padifab Vahdetti
nin bu telqb cevabından sonra ge
çen sahne idi. 

Başmat>eynici Lutfi Bey, Padif8-
hm bu garip hareketi kaJ"flSınd.ı 
hayrette kalarak; vazifesini ifa et
mek istemif; 

- Efendimiz! .. Müsaade buyru
luna, birfey arzedeeejim. 

Demif ve Vahdeutnin müsaadesi 
üzerine söze baflıyarak aralarında 
fU muhavere geçmi§ti: 

- Mebusan Meclisi, feshedil
miftiı'. (Hürriyet ve İWM fırkası) 
nın bugünkü vaziyeti ise, ancak 
bir (Cemiyet)' mahiyetindedir. Uç 
be§ kifi bir yere gelip, hükdmete 
müracaat ederek bir cemiyet tef
kil edebilirler. Fakat bu cemiye
tin mensuptan, hilkümdarlana hu 
zurlanna kabullerini istiyemezler. 
Ejer böyle bir cemiyetin erkinı, 

huzura kabul olunursa. (eımali 
tefkil eder. Yann, bu gibi birçok 
istirhamlar karpsında kalınır. Hil' 
kilmdarhk mevkii. böyle uzu1an 
kabule müsait delildir. 

- Fakat, Hürriyet ve İttllf 
fırkası, esasen siyut bir fırka ha
linde mevcut idi. 

- Efendimiz! .. Böyle olsa bile, 
yine bu zevatın huzurunuza ka
Bulü caiz olamaz. 

- Niçin? .. 
- Siyasi fırkalar erkAnının, hü-

kümdarlık makamile münasebetle
ri usule mugayirdir. 

B qmabeyincilerln esaslı va
zfielerindon biri de, hü

kümdarlarm mevkilerini koru
mak .. Bu hususta mevm olan ni
zam ve Adetleri daima gömnünde 
tutarak. icabında hökümdarlan 
ikuda bulunmak oldufu halde; 
pac:H'8h Vahdettin. başmabeyinci 
Lutfi Beyiiı bu sözlerini. lflerine 
bir müdahale teklinde teUkki et
mifti. Adeta, infial tavru pte-
rerek : 

_ Evet. amma.. görüyorsunuz 
ya, ne devirde yapyoruz? Tahtlar, 
taçlar devriliyor. Her tarafta mil-

• 

lskara mı, Kızartma mı ? 
dır. Alunct Emin YALlfAN 

Teblifde P'ranaız lerm&yellini ih -
raç edenlerin ieçller aruında bulu -
namıyacatı ve eillh kaçakçılanna 
yataklık edenlerin. patlayıcı madde
ler imal edenlerin, binaları tahrip e
denlerin, siya.al katmerin konfedere 
amele aendlkalariJe hiç bir allkala 

Bir Kültür Yuva
mı) 55 Yaşında 

Et aeaslıyacalmuf, diye psete
ler yuıyor. Demek ld, bir sfbı p
lecek, et utık lüb eıya cinsinden 
sayılmayacak ve onu fimdi yapa
iµnuı pbl yalan zenevat U'UlD• 

da yahut pal börejinia içinde da 
pbi dejil, serçekten et lolauaa tek· 
linde de yemek mümktln olacak-
0 stiafin çabuk plmesbü tememai 
ederek, et lobiaalDI haqi feldlde 
yemek daha iyi olacatuu tinMlid• 
dti§tlnmek te iftab açacak bir feY• 
dir. 

Yemek tarihi miitehasnalan lrı
sartma etin epeyce mtlhim bir ... 
ut eeeri olmasına bakarak oaaa 
en sonra icat edilmit olmumda 
müttefik bulanuyorlana da et ... 
karulle et h8'1amasuıclan haqbl
Din daha önce icat edlJmlt oldata 
haklnnda a)'Di fikirde balamnu • 
lar. 8eaee ba anwleyl mlaak• 
etmekte hiçbir fayda yoktur, çb
lril insanlann ilk defa J'edill et fek 
li ıttphesb py ettir, bqiba de ed 
hiçbir tilrlfi pişlrtmedea J'emek 
mflmktln olsa ea faydalw da o ola
caktır. 

Fakat inan ofla, at.fi icat et • 
tikten IOlll'8. artık çiy eti ylyeınes. 
hem de kolay haunedemeııı oldu. 
tundan, eti leaetle yiyebilmek i
çin pltmfı et şekillerinden birini 
MÇmek sanırldir. 

Bammla beraber çiy ete yalan 
bir teY demek olan kanlıca ldll
bua da hem lttab açar, hem ko
lay huınediUr. Jakaradaa yelli ba
dirilmit. kanlı ve ldeta caab pbi 
ktil.._tuua kokma. sörilnfitti bile 
huna clhuuu ltletmiye '-'1ar. Mi
de hemen mareslnl lhu eder. si
nirler heyecana plir. kalpte baa
dan kavv•t balar. Midenin hare . 
kete plmesl hanaklar DMrlne bile 
tesir eder, pankreas ta itini görmi
ye hasarlanır. Etin en slyade kuv
vet verecek tekli. de bay~ ıabra
da u lmanmt halidir. 
Oıadaa IOIQ'a bbim tlt bHWJe 

döner kebap gelir. Banlar bnbca 

Yenilen etlerden sayılamu•lar da 
kuvvet vermek ve humedJlm 
bakımından en iYi 191dllenlir. Ba
aları yumapk ve huml kolay o
lar diye askanı köftesini tercih e
duler. Bunan kebaptan daha yu

mapk oldutwaa ftiphe )'Oba da 
daha kolay hamıeclildlii bllinmes. 

Et ıakarası ancak küçük parça
lara mahsmtar. Btiytik parça olun
ca ona fırında, yahut çevirme şek
linde kızartmak sanırt olur. Onun 
için de etin herine biru Yal ailr
mek ldettlr. Yal etin lfl•I lnzar. 
muıaı ve suyunun clıpnya Uma
.... temin edene de bUDdan dola
yı. •tin haamJ biraz lflçleşir. Bele . 
et ıaartuının kendisi de yatlı olar
.., sofrada yerken 7al taraflanm 
QlnaÜ nı~tln olsa bile, •il et 
tarafnuD da baıanl, ıabaya nlabet
le, •aba gtl~. Tavada yahut b8f
b tUrlii bir kap içerisinde pek u 
7alla kızartılınea etin humedil • 
mek kabiliyeti bayatı lnartmadaa 
pek farklı olamaz. Fakat bolca Yal 
eritilerek. et •an lpade kısartılır
aa, etin kendi Yalına tavadan lçtl
ii Yal da katılaeatmdan ba ttırıa 
lmartma en stiç hazmedilen et şek. 
il olar. Yahnilerin de kolay veya 
stif humedllmeleri ete l1've edilen 
Yal• ve sebzelere ballıdır. 

n olmad•fl kaydedilmektedir. 
Buna mukabil bunlardan burlan 

umumf it konfederasyonunun da.ima 
takbfh etmif olacafl 11endfka taklidi 
tefekkWlerin mfle88is ualan ve me
sul zimamdarlan anamda bulun -
maktadır. • 

Japonlar Çok 
Sıkışmış 

( Bq. 1 ıncide) 
azminde olduğunu tekrar etmiftir. 

Changhai, 26 (A.A> - l50 Japon 
tayyaresi, Hunan'rn pa~tahu olan 
Chanpha tbıerine bır .eter icra et
mioler ve birçok telefata sebebiyet 
vermişlerdir. 

Tokyo, 16 (A.A.) - Japonlarm 
suJh tekliflerine cevap vermeei için 
ma.reeaJ Çang-Kay-Şek'e verilmit o 
lan mWıletin bitmit oklutu söylen 
mektedir Ma.repJ tarafmdan bu tek 
liflere cevap verilmemesinin ilAnı 
harbi intaç etmeel muhtemel adde
dilmemektedir. 

Hariciye nezareti iatihbarat şefi 
B. Hawai'ın geçenlerde Şanghay ve 
Nankin mmtakemna icra etmıt oldu 
ğu seyahatin gayem, malıallf memur 
lan imparatorluk koaferaımmm mu 
karreratmı tatbike hazırlamak ol
duğu aöyteamektedir. 

/tlp0117f1 ne tliyar1 
Tokyo, 16 (A.A.) - Havaa: 
Çin hakkında takip edilecek ılya 

sete dair Japon hilkibneti tarafm • 
dan nıetredllen beyannamede ezctlm 
le ıayıe denilmektedir: 

CBatı 1 incide) 
bugün yedi yüze yiikaelmiftir. Mek
tebin bu muvaffakıyet!. Atatürlriln 
memleketin ekonomisine verdiği bü
yük ehemmiyete borçluyuz. Mekte
bin istikbal ve atisi. mazisinden ve 
batti halinden çok daha parlaktır_ 

Profesör Şükrü Babandan IODJ'a 

mektebin muaJJimlerin MeJdd Hik
met, çok güzel bir hitabe irat et:mif 
ve kendisinin ihtiyarlamakta oldu • 
ğunu, buna mukabil mektebin bergiln 
biraz daha gençleşmekte bulundu
ğunu söyliyerek çok alkıflanmıştır. 

Bundan sonra Mezunlar cemiyeti 
başkanı Osman Nuri ve talebeden 
Ekrem heyecanlı birer söylev ver • 
rnişlerdir. 

Törenden sonra misafirler zen1in 
bir büfede ağırlanmışlardır. Yübek 
Ticaret ve tktısat mektebi mezunla
" bu toplantıyı müteakıp mektebin 
55 inci yılını kutlamak makaadile Pe
rapalu salonlannda çok eğlenceU 

18 een bir çay vermişlerdir. 
Toplantıdan eonra büyüklere ta • 

zlm telgraftan ~kilmiştir. 

hUkfuneti, halkm feci YUiyetini ve 
Uzak Şarkta suJhün idameainı naza
rı itibare almıyarak muhalefette mu 
annidıane bir ısrar g&ltermlftir. Bi _ 
Daenaleyh Japon hillduneti, bundan 
ıt0nra bu hUJrO.metle münuebette bu 
hınmamağa ve Japonya ile ahenkli 
bir tefriki mesai tesis edecek olan 
JenJ bir Cin rejiminin vUcud~ gelme 
sine intizar etmğ'e karar vermiftir. 

Et hatl••aaına gelince, et par
çuı solak sa içerisine konularak 
J'•vq Yavq kayutılmca et içinde
ki notla nıayllerle nıadenlenlea 
biiy(llr kıanımı saya bıralnr. Et aa
J'U kuvvetli olur. Fakat etin - bes
lemek kudreti delilse de, çbldl et 
sade beslemek ipa, kuvvet almak 
için yenlUr - lenetl kaçar. Kolay 
hnmedllmeai de ıüphelldlr. Bir de 
eti kanar su l(eriaine koyarak ve 
10nra Y•v8' at .. te ha,lamak var
dır, ba truda et hem uotla m•d· 
delerinden, hem de nuadenleriad• 
pek UIDI •aya bırakır, etsaya ha· 
f1f ve tataıs oher, fakat etin ı ... 
•ti ._.. .... blır, hem de hu -
minde ~itik feldbaes. 

.. Japon bUkOmetJ NanJdnln sap • 
tmdan eonra bı1e 1&bl1' göet.ermq ve 
ba IUl'etle milli Çin hükftmetinfn tar 
zı hareketiıü defiltirmeel için ken -
cUıdne IOn bir fırut vermiftir. Bu
ıumıa beraber · .Japoayamn hakild 
malmatıarmı anlun•k 18temeyen Çin 

Böyle bir rejimle Japonya Çin _ 
Japon münuebetJerini tanzim f'tmelr 
ve yepyeni bir Cin vUcud~ getirmek 
iein bütün kuvvetile c;abtacaktır. 
Bundan evvel zikredilen buıu•Jann 
Japon liyuetini deıtiştlrmiyeceifnj 
ka~tnıek JUzumaumur. Japon .ı . 
yaaet. eakfaf gibi Cinin t.arnamue ve 
hAJrimiyetfne ve bllttla dipr cfnlet
lenı hak wı menfaatlerine ria)'et e~ 
mek eeaama illtlnat etmektedir ... 
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No. 16 

1 
T atıl. Iskilipten ayrıldım. 

O gün mUdürün bana karşı 
olan vaziyetleri görülecek şeydi. 
Yardımıma koşuyor, yolda istiraha 
timin teminine uğraşır görünüyor, 
yapmadığı kalmıyor. Fakat dikkat 
li bir göz bunların samimi olmadığı 
nı hemen anlayıverir. Dıştan hoş 
görlinürken içten: 

- Bu herif gitsin de ne cehen 
neme giderse gitsin. dediği besbel 
li idi. 

Sabahleyin Çorum otobüsünün 
durduğu hUkUmet meydanına geldi 
ğim zaman büyük bir heyecana düş 
tüm. Gözlerim doldu: Derslerine 
olan dikkatleri kadar bana besle 
dikleri muhabbetleri taşkın tale 
bemden on kadarı beni uğurla.nuya 
gelmişler. Kimi yemiş getirmiş, ki 
mi yiyecek hazırlamış. Biri de lski 
lipin turşusu her yerde anılıyor di 
ye bir ufak çömlek turşu getir 
miş. Oralarda yeni yeni taammüm 
etmi;ye başlıyan çapı 42 Iik kurşun 
kalemi bile getiren olmuştu. Bu ne 
cip ruhlu, masum evlatlardan ay 
rılır.ken hüngür hüngür ağlamamak 
için çok kuvvet harcadım. Dinle! 
Ne demişler? Hoca, baba yarısı 
imiş değil mi? Eksik söylemişler. 

Onun doğrusu şudur: Bir hoca için 
talebe, öz evlılttan üstündür. Aın 
ma.bilene. Anladın d~Oil mi? Dinle! 

Şuradan bir 49 luk daha aldır ba 
kayını. Mezem mi bitti. Meze iste 
mem. Şimdi sana anlattığım mace 
ralanmı meze ediyorum. Dinle! An 
lıyorsun değil mi? 

Ç oruına gelinceye kadar dört 
kısa saat geçti. Fakat dört 

uzun şişe de göçt.U. Yolda ganice 
olcuncrn:ııuı. oyu: ya., ~" a._y~ıuıo. 

girdik. Ne ders var, ne vazife .. Bu 
aylar istirahat ve dem aylandrr. 

Iskiliptc iyi rahat edecektim, 
Sevgili talebelerimi yetiştirecek 

tim. Bu kasabayı sevmiştim, ısın
mıştım. Halis üzüm şarabından 
başka birşey içmiyordum. Fakat ah 
müdür bey, nh! hayatımın kaba 
yerlerine diken gibi battm. Bana 
rahat vermedin. Niha~t tedirgin 
ettin. Benden kurtuldun. Oyle ya, 
bunca patırtıdan sonra vekalet be 
ni bu ders yılı buradan çeker. 

Ali Pa.,.a oteline indim. Samsuna 
yann hareket edecektim. Tatil ay 
lıklarmu kırdırmıştım. Eksik olma 
sınlar, her yerde bu aylık kıncılar 
muallimin imdadına yetişiyorlar. 

Yanımda oldukça para var.Bir fay 
ton kiraladım. Çorumun gezilecek 
yerlerini dolaştım. Eshaptan (Ma 
ani Kerb)in yatmakta oldluğu hava 
li ve o semtin gönül okşıyan güzel 
liği beni pek sardı. Harap şadırva 
nm peykesinde hem dinlendim, hem 
:Mekke - Medineden kalkıp bura 
lara bir din neşri akidesi uğrunda 
gelen, şu topraklara baş koyan ulu 
dUşUnceli adamlarla kalbi bir has 
bihal yaptım. 

Y arabbi ! Irnan ve akide deni 
len şey ne kuvvetli! Gönül 

denilen mahiyeti meçhul, müstesna 
keyfiyet ne geniş bir şeydi. Hatırlı 
yorum, Mevlaya gönüllü bir aşıkla 
912 de Adanada görüşmUştUm. Mil 
sahabe arasında "gönüller" in ha 
yat varlığında oynadığı rollerden 
bahsediyorduk. Peygamberin bir 
hadisini nakletti: ''yere göğe sığını 
yan Allah, mütteki olan müminin 
kalbine sığar.) Oh! bu düşüncelerin 
bedii değil, 18.hutl zevkini tatmıya 
na anlatmak muhaldir. 

O gece otelde hizmet eden aslı 
Giritli bir kadının teveccühüne 
mazhar olmuştum. Bu kadın; aşı 
kane, şehv! düşüncelerin çok fev 
kinde bir istekle kendisini evlat e 
dı'lmekliğimi, blitün hizmetlerime 
bir köle sadakatile ömrünü vakfede 
ceğini söyledi. Yeminlerle teyit et 
ti. Alıp götürmem için yalvardı. 
Benim başı boş ve başıbozuk haya 
tım buna imkan mı verirdi? 

Ne diyordum. Anladın de~il mi? 

an 

Dinle! Çorum - Samsun yolunun 
Merzif ona kadar olan kısmı neuzü 
billah ! 

Merzifonu çok sevdim, beğendim.. 
Tevekkeli Amerikalılar vaktile tor 
ba dolusu paralar harcayarak bura 
da muhteşem bir kollej kurmamış 
lar. (Şimdi burası bize kaldı) 

• 

S amsuna dağdan iniş esnasın 
da görülen güzellikleri ka 

lem malem tarif edemez! Bu güzel 
tikler karşısında dayanılır mı? Çek 
bakalnn Nihadmı! Gam değil, dem 
çek! Çektim geçtim. Allah Allah! 
Tepelerden denizlere doğru bir bak 
trm, baktım da kendimi H8.midin 
ruhunda sandım: 
"Dehşetli olurdu ol tenezzül,, 
"Merrih iniyor gibi Felekten.,, 

Evet, o dakikalarda ruhi haleti 
mi iyice tahlile yeltendim. Ah et 
mek, alçalmak, ruhta ne acayip bir 
yoksullaşmak yaratıyor. Rüzgarla 
n küfür küfür esen tepeleri ter 
kettikçe bu inişin, biraz daha ile 
ride, sizde bunaltılar hasıl edecek 
bir varlık alacağını hissediyorsıf 
nuz. Ah, yürümesek, dursak! Te 
mennileri tahteşşurunuzdan taşı 
yor. Fakat hayır! yürünülüyor, in 
liyor. Bu sukut ne kadar sihirliyse 
ruhunuzun tahavvülleri de nispet 
te kargaşalıklar gösteriyor. lçiyor 
sunuz. Söyleniyorsunuz. Fakat bun 
lann hiç birisi ne manidar, ne de 
keyif verici. Her biri su kut hezi 
metinin şaşkmlığnu örtbas etmeye 
didinen birer avutucu. Anlıyorsun 
değil mi? Canın isterse anla! Din 
lemesen de olur ya, fakat dinle! 

S amsuna lmi lz mi? G zel 
bir oteıın onunae mışımıze 

göre gelmişiz • .Muhakka.k gelmiş o 
lacağmuzın bir delili de o gece te 
nüz bir yatakta deliksiz, rahat bir 
uyku çekişimdir. 

Ertesi gün, akşam tistü (Aksu) 
vapuruna bindim. Mahtnp gUnleriy 
di. Biletimi güverte almıştım. Bilfe 
ci ile anlaştnn, kendime rahat bir 
şezlongla hoş bir yer temin ettim. 
Bilfeci deyip geçme! Hayatta bir 
bilfeci gün olur ki hemcinsine ebe 
ci kebcciden daha büyük yardrm 
edebilir. Ağzını açıp dinleyeceğine, 
sen de bana yardım et te bu §işe 
nin mantannı çıkarıver. Mübarek 
ne de sıkışmış kalmış. 

Vapurda da şimdiki gıöi demim 
pek tanı idi. Fakat ne tuhaftı ki 
bende ona hırs ve iştah ile sal
dırmak arzusu yoktu. Buna şaş şa 
şabildiğin kadar. Yalnfz şunu da 
bil ki insanda, en şiddetli iptiliı.la 
ra karşı da bıkkıntı duyulan anlar 
oluyor. Ustümde mavi lame bir 
gök. Altımda atlas bir deniz ve ho 
şa giden bir vapur. Süzülüp gidiyo 
ruz. 

B en, hele içkiye pupa yelken 
ettiğim zamanlarda yeme 

ye bile pek dilşkün değilim. Fakat 
deniz .. Ah deniz! Yumuşak deniz, 
esen deniz, seven deniz, teselli eden 
deniz! Yavrum deniz! lnsanlardan 
daha adam deniz! Onda öyle bir cö 
mert sihir var ki .. "Eser denizde 
teselli bnvllSI her saat." Açlıktan 
geberiyorum! Bir dilim kaşar pey 
nirinden başka birşey yemezken aç 
lıktan geberiyorum! Gıdası kuvvet 
li, Uç beş türlü yemeği birden ıs 
marlıyorum. Hem meze edineceğim 
hem oburlaşan midemin isyanını ya 
tıştıracağmı. Gün karanrken su 
lar morarıyor. Ay Karadenize ini 
yor. Hamsi tutmak için değil, gö 
nül avlamak için. 

Snbah erer, gece gider, biter el 
bet bu metaı. 

Fakat heyhat! Hangi günde, han 
gi demde, saatte? 

O ne acayip duygulardı. Şezlon 
gumun çevresi sevdalı gençlerle 
dolmuştu. Kimi orta mektebi bitir 
mi§, askeri liseye girmek için gi 
diyor. Bunlar Türk üniformasına 
Türk kilıcına sevdalı.· Kimi sevi~ 

TAN 

Tur Parasını ·Koruma . 
Kararnamesi 

[Türk parasmnı kıymetini koroma 
hakkmdnki 12 sayılı k&~anıa.menfm 
neşrine devam ediyoruz:] 

2 - Mevzuları itibarile ıımumi sigorta 
6Utları dahilinde bulunan ve mahiyetleri 
itibarile de hususiyet arzetmediii halde 
sigorta mebaliği ve tehlike derecelerine gö 
re umumi reasürans mukavelelerinde mün 
deriç aı:ami limitler fevkinde kalan riziko 
larmı 

Sigortalarına ait dövizler serbest olarak 
verilir.: 

G) Sigorta mamelatından mütevelit dö
viz müsaadesi ancak s igorta ıirketlerilc re 
asürans şirketlerine verilir: 

H) Sigortaya müteallik döviz müsaad~ 
leri yalnız, Ankara, İstanbul ve İzmir kam 
biyo murakabe mercilerince her üç ayda 
bir verilir: Ancak D fıkrasmdaki döviz mü 
saadcleri işbu müddet kaydına tibi değil-
dir: , 

Madde 31 - Türkiyede icrayı faaliyet 
eden yerli ve ecnebi ıirketlerin hariçte bu 
lunan hissedar ve hamillerine tediyesi icap 
eden hissci temettü veya faizin mıktan ile 
bunlarıı tekabül eden kambiyo ihtiyaçlan 
şirket heyeti umumiycsıniıı tasdikma iktiraY. 
etmiu meclisi idare raporlarmm mercilerin 
ce tetkiki suretile tesbit olunur: Bu suretle 
tesbit olunan mebaliğin t;ansferinin suret 
ve zamanı icrası her sene umumi döviz va 
ziyetine nazaran Maliye V ekfilctince tayin 
olunur: J • 

Madde 32 - Umumi, hususi ve mülhak 
bütçelerle idare olunan resmi devairle me 
nafii umumiyeye hldim milssesatm bulun 
duğu kanunen tanınmış olan müesseseler 
ve sermayesinin nısfından fazlasında Dev 
letin iştiraki bulunan Girket ve müesseseler 
tarafından: • 

A - Memuriyeti muvakkate ile gönderi 
lecek memur ve müstahdemlere (uriyeler 
müstesna) döviz mezuniyeti verilmesi icra 
Vekilleri heyetinden karar istih~aline mü 
tevakkrftıı : 

Kuriyelere verilecek kambiyo miktarı 
me.rciinden verilecek vesaike istinat eder: 

B - Memuriyeti daime ile gönderilen
ler esnai seyahatte yapacakları zaruri mas 
raflara mukabil mensup oldukları daire ve 
müesseselerden getirecekleri vesaike istina 
den bir aylık nisbetinde maaştan nisbetin 
de ve kambiyo murakabe mercilerinin vize 
slle döviz verilir, 

C - Tahsil, tetkik ve tetebbü için gön 
derilcceklere muhtelif ecnbi mmleketlerin 
hayat pahalılığına göre Maarif Vkale•ince 
tayin olunacak hadler dairesinde ikamet 
masrafları vesalr masrafları ic;in muktazi 
döviz kambiyo murakabe mercilerinin rne 
:zuniyetile verilir, 

Madde 33 - Türkiyede mukim Türk ve 
ecnebilerden kendi nam ve hesaplarına tah 

sn, tetkik ve tetebbll mabadile seyahat ve 
ikame edeceklerden: 

A - Syahat edeceklerin beyannamelerine 
raptedecekleı:i styahat evrakı müsbitesi o 
taralı: vizeleri ikmal edilrniu pasaport: 

B - İkamet eden namına hareket eden 
lerin beyannamelerine raptedecekleri ınek 
teb kayıt ve müddeti devamı mübeyyin ma 
hallindeki Türk talebe müfettişliiinden, 
bunlarm bulunmadıkları yerlerde mektep 
idaresinin en büyük lmiri tarafmdan mu 
saddak mektep vesikası ibraz eylemeleri 
$arttır, 

Mektep vesikası senelik devreyi tahsil 
müddetine şamil olmak üzere bir defa iı;in 
taleb ve kabul olunur 

Bunlardan tahsil iÇin gideceklere avdet 
masraflarına mukabil ikinci mevki bilet 6 

manı ve Türkiye haricindeki müddeti için 
ayda ayni· ülke veya şeh:rde Hüki'imet veya 
resmi bir idare hesabına tahsilde bulunan 
lara verilen miktara kadar kambiyo verilir. 

C - Mesleki malOmatını tevsi maksa 
dile gidenlere sebebi ikametlerini mübeyyin 
konsolosluktan ve bulunm~an yerlerde de 
vam ettikleri müesseselerden bir vesika ib 
raz etmek şartile ayni memlekette tahsil 
de bulunanlara verilen miktarın azami bir 
misli fazlasına kadar kambiyo verilebilir. 

D - Tahsil ve tetebbü maksadile bulun 
dukları memleketten diğer bir memlekete 
gitmek mecburiyetinde kalanların orada bu 
lundukları müddetçe alakaları aylık tah 
sisata ilbeten bu yüzden vuku bulacak se 
yahat masrafları tevsik edilmek şartile ay 
rıca verilir. 

Madde 34 - Sıhhi ve ticari sebeplerle 
vaki olacak seyahatler için gidilecek me.-ıı 
leketin hayat pahaldıfına böre ayda yi.iz 
liradan iki yüz liraya kadar kambiyo ta
lepleri doğrudan doğruya kambiyo mura
kabe mercilerince kabul ve terviç olunur, 

Bunların avdet masrafları için kamhiyo 
müsaadesi yine murakabe mercilerince ve-
rilir. 

A - Sıhhi maksatla yapılacak ııeyahat 

lara döviz müsaadesi verilebilmesi tam te 
şekküllil bir heyeti sıhhiye tarafından bas 
talıfhn hariçte tedavisine zaruret olduğuna 
doir verilecek raporun kambiyo murakabe 
mercilerine ibraz edilmesine mütevakkıf

tır, 

Sıhhi sebeplerle seya!:!at ve ikamet eden 
!erin dahil oldukları hastane veya sanator 
yom müdürlerinden veya tabibi müdavi
leri olan profesörden masarifi şehriyeyi 

miibeyyin olarak alacakları fatura veya 
raporlar üzerine murakabe mercilerinin 
vizesile kambiyo müsaadesi verılir, Tev -
sik edilen b~kaca tedavi ve operasyon 
masrafları varsa ayrıca nazarı dikkate 
almır, 

(Arkası var) 

ar r 
(B~.ı l inclde) 1 behemeh.a1 yaptmln.ca.ğı tabildir. 

istatistiklerine göre, İstanbulda da Verilen raporlar 
gıda ucuzluğunu temin etmek lazım- Bana, bu mevzu etrafında mütead 
dır. dit raporlar verdiler. Hepsi noksan-

Surcti umumiyede vatandaşla d ır. 
rın hayot şeraitini ucuzlatarak ko- Biz, masrafların hilkômete, beledi-
laylaştırmak ve ilk ağızda onların yelcrc ve sair teşekküllere ait olan 
sağlığını korumak için gıda madde- kısmından fedakarlık edeceğiz. Sizi 
]erini birer birer ele alarak ucuz- de kendi hesabınıza bu fedakarlığa 
lotacnğız. Bunun için her fedakar- davet ediyorum. Bu, sizinle ilk git 
lığı yopncağız. mek istediğim normal yoldur. Şayet 
Şimdi, İstanbulda etten başlıyoruz. bu fedakarlığa iştirak' etmezseniz, 

Çünkü, buradn et fiyntlan fazladır. milli zaruret diye ifade ettiğim bu ne 
Türkiyenin hayvnn yetiştiren bir ticeyi sizsiz olarak tahakkuk ettirece 
memleket olması ve diğer vesaitin ğiz. Ancak bu neticeyi normal şekilde 
bununla uygun bir fiyat vasatisi gös- sizinle beraber temin edebilir ve bu 
terdiği halde etin bu kadar pahalı meselede çalışanların menfaatleri ile 
olması aklın kabul etmiycceği haldir. telif edeb!-lirsek bizim için kazanç iki 

Harice yaptığımız fiyatlar itibnrile katlı olur. Çünkü biz mUşterek me 
ihracatta en ucuz satan biziz. Fakat nafie kıymet veriyoruz. 
Türkiyedeki perakende fiyatlarımız, 

dtğer memleketlerdeki satışlarO.an da 
ha pahalıdır. Bunun maıÜısmı anla
mak müşküldür. Et ba.şlıca gıda mad 
desi olduğuna göre bu manzara yal
nız hükumeti değil, vicdanları da ala 
kadar edecek bir mevzudur. 

Müli zaruret 
Sizden bu mesele hakkında kati ce

vap almak için içtimaa gelmenizi rica 
ettim. Sizi davet etmeden evvel §Öyle 
düşündük: "Çağırıyoruz, et fiyatmı 
indirmek hususunda ta!epte bulunca 
ğız. Acaba bu meselede bize yardım 
ederler mi?,, fakat yine düşündük ki 
bu iş milli bir zarurettir. Bir kuman 
dan, cephede askerlerinden nasıl fe
dakarlık istiyorsa bizim de sizden is
tyeceğimiz mesleki cephenfade milli 
maksat adına menfaatlerinizden bir 
fedakarlıktır. Bunu yapacağınızdan 
şüphe etmedik. Çünkü, milli karakte
ri olan her işin yapılacağı veyahut 

aldığı kızı vUcudünde peyda olan, 
doktorların galiba erzipel (yılan 
cık) dedikleri bir hastalığı tedavi 
ye götürüyor. O öyle, bu böyle. Tır 
hklasan her birinden Y,Umak yu 
mak elem çözUlecek. 

Geçelim, ve, içelim! 
l:rkasr var) 

Tenzilat müıtehlik için 
lndireceğimiz resimlerin, yapacağı 

mız fedakarlığın doğrudan doğruya 

müstehlikin ceb~e girmesi lii.zımdır. 
Yani bu tenzilntm tatbik edildiği gün 
müstehlik o nisbette ıucuza etini ala
bilmelidir. 

Bu esnslar dahilinde sizden müta
len istiyorum. Gerçl buraya kadar ge 
tirmekle sizi yorduk. Fakat muvaf
f~k olursak zevki büyüktür.Bu, hUkfı 
metin milletle elele vererek memle
kette iyi işler vücude getirmek ade
tine de uygun olur. 

Sermayenizin ve sayinizin milli 
kuvvet olduğunu biliyorum. Bunları 
körletmek, asla istemem. Şayet "hü
kumet tedbirini biz biliriz, yaparmış 
gibi gözükelim,, diyen bulunursa o a
dama da sadece acının. 

Sözlimü bitirmeden davetimizi ka
bul ederek gelmiş olmanızdan dolayı 
teşekkür eder ve hepiniu muhabbet
le hoş geldiniz derim. 

l ktısat V eküi bir 
ziya/et verdi 

Ankara, 16 (A.A) - Et kongresin 
de bulunmak üzere buraya gelmiş o
lan et tUccarlan şerefine fktısat Ve
lcili Bay Şakir J{esebir tarafından 
Karplçte bir ziyafet verilmiştir. 

BULMACA 
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• SOLDAN SAGA; 
1 - Eğlenceli resim 
2 - Eski bir silah - Kurtuluı 
3 - Sancak taşryan 
4 - Ampıa - Fazla ziynet ve külfet 
5 - Kaba kumaş - Emir &igası 
6 - Demir yol - lncc ses 
7 - Akıl - Ilave 
8 - Sorgu - Vilayet 
9 - Yaimurda kalma 

10 - Günce (farisi) 
e YUKARDAN ı\ŞAGI: 
1 - Emir sigası - Farkı olmıyan 

2 - Bir nevi kuı - Akıl 

3 - Bir vapur idaresi - Birkaç renkli 
4 - Diriltmek - Likırdı 

S - Kardan yapılan yuvarlak - Yarnn 
sini 

6 - Birkaç renkli - Bir liChrin parça· 
lan 

7 - Ba111 üstünde yuvarlanma - lki ta 
accüp edatı 

8 - Biribirlnln UstUnde 
9 - Beyaz - Sayı 

10 - Hayasız - Nota 

Bugünkü program: 
lSTANBU L'RADYOSU 

Saat J2,30 Pllikla Türk musikisi, 12,50 
Havadis, 13,05 Plakla Türk musikisi, 
13,30 Muhtelif plak neşriyatı, 14,00 Son 
AKŞAM NESRlYATI: 
Saat 18,30 Çocuklara masal: Bayan Ni 

ne, 19,00 KrifU:cn Asımm kızı Nihal, 
19,30 Radyo fonik temsil: Eminönü halk 
evi gösterit kolu tarafından, 19,55 borsa 
haberleri, 20,00 Rifat ve arkada~lan tara 
fından Türk musikisi ve halk şarkıları, 
20,30 Hava raporu, 20,33 Ba}'*Omer Rı 
za tarafından arapça söylev, 20,45 Belma 
ve arkadaşları tarafından Türk musikisi 
ve halk şarkıları (saat ayarı), 21,15 rad 
yo fonik temsil stüdyo orkestrası refa 
katile (Madame Buterfly), 22,15 Ajans 
haberleri, 22,30 Plakla aololar, opera ve 
operet parçaları, 22,50 Son haberler ve 
ertesi cunün programı, 23,00 Son, 
Ankanı Radyosu 
OGLE NEŞRiYATI: 

Saat 12,30--12,50 Muhtelif pllk neşri 
yatı, 12,50-13,15 Plfık: Türk musikisi 
ve halk şarkıları, 13,15--13,30 Dahili ve 
harici haberler, 17,30--18,30 lnlcılip denı 
!eri: Halkevlnden naklen (Mahmut Esat 
Bozkurt), 
AKŞAM NESRIYATI: 
Saat 18,30-18,35 Plak neıriyatı, 18,35 

-19,20 lngilizce ders Azime ipek, 19,00 
-19,30 Türk musikisi ve halle şarkıları 
(Makbule Çakar ve arkadaşları), 19,30--
19,45 Saıı.t ayarı ve arapça ne,riyat, 19,45 
-20,15 Türk musikisi, ve halk şarkıları, 
(Servet Adnan ve arkadaşları), 20,15-
~0,30 Spor konuşması, Ni.umettin Kır
şan, 20,30--21,00 Plakla dans musikisi, 
21,00-21,15 Ajans haberleri, 21,15-21,55 
Stüdyo salon orkestrası, 1 - Mozart 
Fantasie Mosaique, 2 - Lncome: Suite 
Cotillon, 3 - Ziehrcr: Liebcsreceptc, 
4 - Thomas: Blumenştraubzene, 5 -
C, Faranck: Danse tente, 21,55-22,00 Ya 
nnki program ve lstikllil marşı, 

• SENFONİLER 
23 Varşova: Senfonik musikinin ~he 

serleri, 

OPERALAR, OPERETLER 
21 Belgrad: Operada verilecek piyesi 

nakil, 

ODA MUSİKİSİ 
9,30 Berlin kısa dalgası: Yayli kuartet 

musikisi (Schubert), 21,35 Bükr~: Oda 
musikisi kuarteti, 22,55 P~te: Piyano tri 
yosu, 

HAFİF KONSERLER 
7,10 Berlin kııı& dalca11: Nqeli masi 

ki (8,15: Devamı) 10 Berlin kısa dalcası 
Frou • Frou'da ba:lo (Dans) 1 ~ Berlin 
kısa dalcası: Orkestra konseri, 13 Berlin 
knıa dalgası: Hafif musiki (14,15: Deva 
mı) 13,10 Bü~r~, Pllk konseri (14,30: 
Devamı) 16,30 Berlin kısa dalgası: Al
man marşları 17,10 Brüno, Prag: Vals, 
mar6 ve operet musikisi, 17,15 Var§ova: 
Charpcntier, Dvor:r:ak, Reger, Mascagni) 
19,35 Pqte: PWt konseri, 20,10 Ltypzic: 

• 

• 

17 - 1 - 938 

~--~~-~~~~~--__.,,,, 
Otto Fricke orkestrası, 20.35 Viyana: ş,t 
kılı akpm musikisi, 21 Peşte: OrkcStr~ 
konscp, 21,10 ıg: Koro havalan, "" A 

Bükrcş: Hafif musiki nakli, 23 Vart' ,: 
Radyo orkestraaı, 

RESİTALLER 
ıs.ıs Berlin kısa dal ırası: Halk şıırı.; 

lan, 18,15 Var6ova: Şarkı resit~•· ıP,ı 
Varşova: Piyano ve tenor 22 25 Pr-'; 
Piyano resitali ve diğer ~oıo' musiki 
konıeri, 22,35 Viyana: Çift keman ve Ziıll 
bal solo, 23,30 Viyana, Graz: Plikla rJle1 
hur havalar (Tauber) 
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TÜRKİYE ·. · 

SIRA c~BANKASI 
.Öksürenlere ve 

göğüs nezlelerine 
KATRAN HAKKI EKREM 

''Adeta Bir Harika .. 
diye Bayan Jale itiraf etti 

• 
B.IR HAFTA ZARFIN DA 

Hakikaten GENÇLEŞTiM 

'stt-.ıı J.ı\LE'niın bir haftalık gü· 

~ tedavıs1n1 t.atbik etmezden 

evvelki hakiki fotoğrafı 

~"a J . . . b~ b~ n ale yazıyor: ''Benım ıçın 
~· b ır harikadır., bir hafta zarfın. 
~u ~erece cazip bir şekil alaca. 
~l hıç Unıit etmiyordum. Arka· 
ll~ ~~· daha genç ve daha 15C~-
<leıt g0liindüğümü söylüyor! Cıd 
~tı: 9a:Ya.nı hayret olan böyle bir 

ı teınrn 
tlı>ta e muvaffak olduğıınu.ı 

nazarlarfle sUzüyorlar. 

~~ela, her akşam yatmazClan 
lttet?ı· ı>:lllbe rengindeki Tokalan 
tet1t1~1 kullanınız. Bu kremin 
lltore:de, Viyana Universitesi 
ftrı<tan ru Doktor Stejskal tara. 
ti.bir ke§fcdilen ve "Biocel,. 
CllttUr edi~en gençlik cevhen mec
lel' \te · Sız UyUrken, cildinizi bes. 

~encıestirir ve vilıdcld ci%!!'i 

Tamamen değittiği için 

daha cazib görünüyordu. 

Arkadafları, tayanı hay

ret tenine gıpta edi

yor !ardı. 

Bayan lALE'nin bir hatta 110nrakl 
retoş görmenıl§ hakiki fotoğrafı 

ve buru§ukluklan izale eder. Sa • 
bahleyin halktığınızda daha genç 

görUnUrsUnllz. 
Gündüz için beyaz rengindeki 

(yağsız) Tokalon kremini kullanı
nız. En sert ve esmer bir cildi yu. 
muşatıp beyazlatır. Siyah benleri 
eritir ve açık mesamelerl kapatır. 
Yalnız Tokalan kreminin temin et. 

tiği bu cazip, sclıhar ve güzel tene 

mJilik olunur. 

Acele Satdık Hane 
Fatihte Çar§ambada Tevkü Cafer R 

ma.h. Meanevfhane 80k. 11 No. hane 25 1 N C E 15 K u Rus T u 
ea:ız:~t: Ayni sokağın 3 cü No. 20 K A L 1 N • 
lu hanede Mme. Loksandra • 

Kültür Bakanlığmdan: 
ı - 2259 sayılı kanunun tatbı1dne dair olan talimatnameye göre ilk o

kulların dördUncU ve beşinei sınıfla rı için iki ciltten mil~kkil bir Geo
metri kitabı yazılması münakasaya konulmuştur. 

2 - Müsabaka müddeti 17 Şubat 1938 den başlamak ve 16 Haziran 
1938 Per,embe ak§amı bitmek üzere dört aydır. 

' 3 - Milsaba.kaya ~tirake karar ve renler 16 Mart 1938 Çarşamba günü 
akşama kadar bir dilekçe ile Kültür Bakanlığına müracaat ederek bu 
mUsabakaya girecekler defterlerine adlarını yazdırarak bir numara ala
caklardır. 

4 - Müsabakada birinciliği kaza nan kitap serisi üç yıl süre ile okul
larda okutulacak ve müellifine her yıl için biner lira telif hakkı veri
lecektir. !kinci çıkan kitap serisini yazana. bir defaya mahsus olmak ii
zere birincinin müellifine verilenin bir yıllığı, üçilncü, dördüncU ve be -
şinci çıkanlara da bir def aya mah8u8 olmak üzere dörder yUz lira müka
fat verilecektir. 

5 - Müsabakaya gireceklerin eserlerini üçer nllsha olmak mere ma
kine ile ve kağıtla.rm yalnız birer yU zUne yazılmış olarak Kültür Bakan
lığı Yaym Direktörl:yğUne makbuz mukabilinde vermeleri veya gönder
meleri !Azmıdır. Kitaba konulacak, resim, şekil, grafikler vesairenin a
sıllannm yalnız bu nülhalardan biri ne ve yerlerine konulmuş bulunma- 1 
sı kifidir. Müsabakaya basılnuf bir kitapla girenler de kitabın üç nüs • 1 
hasmı verecek veya gönderecekler dir. 

6 - Müsabakaya girenlerce eser mUsveddelerile birlikte, eserleri ka
bul edildiği takdirde eserlerini ilan edilen telif hakkı mukabilinde ve her 
türlü tasamı! hakkmdan vaz geçere k Killtür Bakanlığına üç yıllık bir 
devre için terkettikleriili ve kitabın o devre içindeki her basılışının son 
tashihlerinin kendileri veya kendi meeuliyetleri altında tayin edecekle
ri diğer bir zat tarafından yapılaca ğııu gösterir Noterlikten tasdikli bir 
taahhüt senedi verilmesi lizımdır. • 

7 - Kitaplarda bulunması llzmı gelen pedagojik ve teknik vasıfları 
gösteren şartname ile noterliğe tas dik ettirilecek taahhüt senedinin for 
mlilil Kültür Bakanlığı Yayın Direk törlüğünden alınabilir. Mektupla is
t~yenlerin bir kuruşluk bir posta pu lunu da birlikte göndermeleri lazım
dır. (130) (269) 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
4-2-938 Cuma gUnU saat 1~ de !stanbulda Nafia MUdUrlUğünde 

(4:3529,85) lira ft3if bedelli O'ıküdar, Fıstık Ağacında yapılacak orta okul 
inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık i§leri genel hususi ve fenni şartnamele 
rl, proje keşif hülbasile buna müte ferri diğer evrak 218 kuruş mulı:abi 
linde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat (3265) liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplan ve en az ( 40,000) liralık bu işe bemer 

iş yaptığına dair Nafia Vekaletinden alınış olduğu müteahhitlik ve Ticaret 
Odası vesikalannı havi kapalı zarflarını 4-2-938 Cuma gUnü saat 14 e 
kadar İstanbul Nafia MUdürlüfilne vermeleri. (69) 

Çüiikü - ASPiRiNseneler· 
denberi her türlü soğukal;

gınlıklarına • ve ağrılara karşı 
tesiri şaşmaz bir _ilaç olduğunu· 

isbat etmiştir: t . ... 
A S P_ I R 1 N in tesirinCfen 

emin olmak iÇin lütfen (EY marka

sına dikkat ediniz .• 

Sıhhat ve içtimai Muavenet VekCiletinden: 
1 - Sağlık propagandası için nUmuneleri Vekalette mevcut yedi cins 

renkli afişin bastırılması kapalı zarf usuliylc eksiltmeye konulmuştur. 
2 -İhale Sıhhat ve İçtimai Muavenet VekAletinde teşekkül eden hususi 

komisyon marifetiyle ve 31:..._l-1938 Pazartesi günü saat 14 de yapıla 
caktır. 

3 - Teminatı muvakkate mlkdan (562) lira (50) kuruştur. Teminatı 
muvakkate nakten komisyonca almamıyacağından bunun daha evvel 
vezneye yatınlm11 olması ve makbuzunun zarfı içine konulması lazımdır. 

4 - Zarflann 31-1-1938 gUnU s at on üçe kadar komisyona verilmiş 
olması ve dlf taraflannın mUhllr mumu He mllhUrlenmiş olması şarttır. 

5 - Şartnameler Ankarada Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Sağlık 
propagandası ve tıbbi istatistik umum müdUrlüğilnde, lstanbulda Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Müdürlüğünde görülebilir. 

6 - Nümuneler Sıhhat VekAletindedir. (63) (166l 
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RADYOLIN ile 

Niçin Dişleri Mutlaka Fırçalamak · 
Lazımdır? 

Evinizde E V D O K T O R U olsaydı 
bu küçük Ü§Üme vakası için 
bu kadar telCişa düımezdiniz. 

EV DOKTORU 

Tarsus Belediye Reisliğinden: 
Belediyemız itfaiyesine kapalı zarf usuliyle bir Yangm Arı-zözü alma-

caktrr. Muhammen bedeli (6830) lira olup muvakkat teminat akçesi (5121 
lira (25) kuruştur. İhalesi 20-1-1938 Perşembe günü saat 15 de Be
lediye Encümeninde yapılacağından isteklilerin şartnameS'.ni Belediye
mizden aramalan ilan olımur. (Il 

Y edigiin nepiyatınJandır. 
Her hafta Cumartesi günleri resimli 
bir forma çıkar, bütün hastalıkları 
Alfabe sırasile anlatır ve tedavisini 
gösterir. Bütün eser (20) formada 
tamamlanacaktır. Bütün bayilerden 
ve müvezzilerden isteyiniz. Birinci 

forması 

· Çıktı. Yalnız 10 Kuruştur. 

Dünva mevaddı gıdaiyesi arasmda en büyük mükafatla z 
fer nıf&Jlını, diplom donör ve altın madalyayı kazanan ve 

suretle birinciliği b:hakkm wdik olunan 

HASAN OZLO .UNLAR 
, ' Yelek cebi için ufacık 

1 

Vitamin, Kalori, Gıda, Sıhhat 
Pirinç, Yulaf, Mercimek, Buğday; lrmi 

~ Patates, Mısır, Türlü, Bezelye; Badem; Ça 
dar Özü Unlarını Çocuklarınıza Y edjrin· J FD~~~~ 1 

1 Allahm yarattığı saf hububattan alınan vitamini ve kalorisi. k 
Sultan Ham 1 v~i· gıdruyesi çok o an Hasan Ozlü Unlarına doktorunuz şehadet 
Camcıbaşı Han , der kj hayatın ve tabiatrn en mugaddi ve en mükemmel gıdası 

. 

No. 10 1 Hasan Oz!U Unlan çocukıannıza tam afiyet temin eder. Neşvün 
VAHE 1

1 

malarma yardım eder Onları ~abuk büyütür. Neş'eli, tombul. ha 
lıksız yapar. Hasan Ozlü unlarile çok leziz muhallebi ve çorba ve y 

OTOCIYAN 1 mek yapılrr. Mutlaka HASA N markasına dikkat. --- ıı--------·~.1.--------------------· 
BÜTÜN TÜRKfYEDE EŞ 1 OLMAYAN MODERN 

M 
En değerli muharrirlerin ilmi, Felsefi, Edebi: Sıhhi, Mimari, Tarihi, Fenni, Coğrafi, Askeri ve 
Spor yazlarım ihtiva ederek en nefis kağıt ve zarif bir tabı ile pek yakında s:ılnyor. Harkeai 
J~'&<Qı,.-.1...,. .. -.1-c.....,.L ..... 1 ...... L ..... -··--ili :J1. --L.----1.1..l-.. L-1-1 ... p:-9':.., 

ldarehane<lli: Po~tahane arkası Basiret Hanı 28 No. Telefon: 23125 ........................... ______________________ .................................... _._. ..... .. 
.................................... -. ...... , 1 

Saçlarınızı Dökülmekten Koruyunuz. 

Saç Eksiri 

KOMOJEN 
Saçların köklerini kuvvetlendi 

nr. Dökillmesini keser KJpek 
!eri tamamen giderir ve bil 
yüme k.abiliyetini artırarak saç ı l 

Lara yeniden hayat verir. Koku 

su latif. ku .Ianışı kolay bir saç 

ekıııiridir. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

Rı:'VO~LU - fgTA NRtTJ. 

iıııılıll------------------
,~~~~~~~~~~~~~~!!!!!! 

'Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
Dördüncü Keş·de 11 ŞLlbat 938 dedir .. 

Büyük ikramiye·: 50.000 Liradır ... 
Bundan ba,ka: 15 000, . 12.000, J 0.000 Liralık ikramivelerle 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır ..• 

ı Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden 

\ bu . piyangoya iştirak ediniz. .. 
'~~~~~~~~~~~~~~ 

............ -........................ ... 

BAKER 
RAKİPSiZDiR 

Baker'in mevsim sonu satışı her vakit sa: 
bırsızllkla beklenilen bir hadisedir. 

85 seneden beri namı yükselen hu müessesede en iyi şart · 

I' .................... ~------
.. 

GRiP, BAŞ ve DIŞ AGRILARI 

.NEVRALJi, ARTRITIZM, ROMA TIZMA 

ve bütün . ağrllarını d:ndlrir. 

' ~ ___ ? 
'arla en yüksek kaliteyi bulabilirsiniz. Mevsim sonu satı'' 

. lstanbul Gümrükleri Başmüdür_lüğ~nden : . . # I 17 / 1/ 38 den 15/ 2/38 e kadar devam edecektir. Başmüdürlüğümüze Universite Kı mya, Fızık . .Eczacı '1e Dışç1 rn~~t 
----------·-------------· eri mezurilarından 30 lira aylrklı mu ayene memuru alınacaktır. ~il ~ı 

j ka imtihan? 20-;-l-;-938 Perşembe .. gü~ü ~aat 9.30 da . Başmüdıı~11 ! .. a 1 "apılacaktır. Memurin kanununun do rduncu maddesindekı şartları b ,~ 
· ' .. fuS ~] 

A. . • • K :eklilerin 18-1-938 sah gtinü akşa mma kadar şehadetname, nu ~r: 

Si pin enan- danı ve ask~r~ik ve~ikaları sure~:ri i~~ hüsn~hal ilm~~aberi. M1 ~g1l . . . 1 ve sıhhat raporlarım Baş~üdUrlUğU ~uze getırmeleri ılan olunlll'· 

:ifzi soğuk aJgmlığmdan, nezleden, g;rtptaı, baş ve diş ağnla.rmdan· Sahibi: Ahmet Emin YALMAN. Umumi Neşriyatı İdare Eden: S. t 
_._. koruyacak en iyi lli.ç budur. ismine dikkat buyuro1ınası ~ Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet ŞirketL Basıldığı yer TAN )la 


