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1938 B AŞMUHARRiRi: A HMET EMiN YALMAN 

Çocuk Ansiklopedisi 
Bu iki büyük ciltlik eser her evde bulunması la

zım bir kütüphanedir. Çocuğunuzu bundan mah
rum bırakmayınız. Tam eserin fiyab 7 liradır. 

PARTi GRUPUNDA MÜZAKERELER Romanya HükUmet:1
1 İş Kanununun Tatbikat._ 

Eski ittifaklarına ! işçilerin Sigortiısı için Başvekil ve Hariçiye Vekili 
Harici Siyaset Etrafında 
Partide izahat Verdiler 

Sadık Kahyor h J 
~ azır anan 

Başvekil Goga 
Layiha 

ve Hariciye Nazırı 

Böyle Söylediler 

Son Tetkikleri Bitirilmekte Olan Layiha Bu 

Sene içinde Kanun Halini Alacak ve 
Bu, işçi Sigortası için Ana Kanun.: Olacak 

Demokrasi 
ve Sulh 

--0-

Ahınet Emin YALMAN 

Amerika Cümhur Bafkanı 
Rooaevelt'in en sevdiği 

~~l'zu deınokraaidir. Ayan Mec
ıaınde aöylediği son nutukta da 

bu aev-diği ınevzu üzerinde dur
llluttur. 

Nutukta göze çarpan nokta, 
Rooaev-elt'in demokrasi ile sulh 
araarnda gördüğü sıkı alakadır. 
Atnerika Cümhur 88.fkanmın 
fikrince sulh ancak demokrat 
blenıleketlerde yuva yapabiliyor. 
Bir memleket demokrasi ile hiç 
iilf et etme mitse veya hadiselerin 
l~iriyle demokrasiden uzaklat
ndtaa sulh prensiplerinden de 
lbutlaka uzaklaşır. 

'l'eşhis güzeldir ve doğrudur. Dün,. 
Yttnm dört tarafma gözümüzü ·dolaş· 
'bra.ınn. Göreceğimiz manzara şudur: 
Balk idareleri her tarafta oa.nda.n 
~çrdır. Flarbe milıt siyasetin bir 
:nıaı öUZ r;w~JGnülal\ Sılahla.n. 
k arı: ancak harici tecavüze karşı 

Ol'UJ:unak içindir 

B una karşr halkm sesi krsı:lan 
fedil ve şiddet idarelerile idare 
la.r en tneınieketıere bakalım: Bura,. 
k" da milletler mukadderatlanna hıl
~ bulunmuyorlar. Hükftmetler hal 

1 ~anaatine müracaat etmek, halk-
a raber yürümek ihtiyacıru duyı. 
:ınuyorıar. Halkın iptidal hislerine 
Jn"" uracıaat etmek ve taassup şeklinde 
1tikatıar kurmak suretile gözleri bağ 
lantyor. Başka milletlere tesamüh 
gôıu ı lan Y e bakamıyorlar, ancak propa· 

da Yemi gözüyle bakıyorlar. 
~r'l{()ıe işleterek bUyilk maddi eser-
. }'ara.tan eski zaman memleketle
~ olduğu gibi, bu memTeketıerde 
~ bir taraflı teknik inkişaflar 
~ . · Fakat bunlar halkın fikir se
ee:uı~ gerilmesi, geçim ihtiyaç 
k.i . Yesınin düşmesi ve bir de yamı 

Jatikrarsrzlrk pahasına elde edilir. 

ae~i~~et memleketleri, halkın ha.ki~ 
içlıı. g~sı~e ve kanaatin: day~~~gı 
gide ıç l§lerinde müşkülden muşküle 
ve rı~r. İktISadi boşluğu doldurmak 
nıa:1~ş_külleri örtmek ve • u~ut.t".ll'· 
§ekli ~Ç1ı11 harici macera bır ıhtiyaç 
iYiliJı: ?lı alrr. Böyle memleketler kendi 
Ja.şn, lerini, başka memleketlerle an· 
ınak~ara ve iş beraberliklerine var· 
başk aramazlar. Komşularrna ve 
Jlzı aıarına ilk fırsatta ele geçmesi 

1 
l'l'lgeıen bir yem gözüvle bakar • 

ar. İşte bunun için demokrasiye düş 
:man oı 
rıivet· an rnemleketler, banş ve e~- I 

1 
ın de düşmanları mevkiine dil

ter er. 

T Urkiye, Rooseveltin tarifine 
ıı. en uygun şekilde demokrasi 
~e SUih"· · 
'b k U birleştiren bir memlekettır. 
.-;;ıaı ~rlıg~ ,, __ ı,. 

r, anayasasmm mwı.öAaşa 
kab~I :tnıez bir temeli diye kabul 
etnııştır ........ h'" . t' · bil
~ b" · Lvıunakaşa urrıye ını 

k ır itina ile korumuş. zaruri 
~a:tı7:'lrlarrnr g-öze a lmısbr. Böylece 
endı bu··n,, • . ~l 1 - ve , ... _ t vesının Bıt~ am tl?"'Da o:r 

~1n-Jrttıa otan emniyetini de ortaya 
ovınuştur. 
'l'ilrk· 

Vergiler ve Benzin isi 
' 

Maliye ve lktısat Vekilleri de 
Cevaplar Verdiler ve Hükumetin 

Hareketi ittifakla Tasvip Edikli 
L 

Mület Meclisindeki müzakerelerden birinde vekillerimizden 
bazıları birarada •. 

Ankara, 4 (Tan muhabirinden)
Cllmhuriyet Halk Partisi meclis gru 
punun bugünkü toplantısında mühim 
meseleler il.zerinde görü~meler oldu. 
_;, .. ...,..ı~~.ra'· rı11 araıla ~~·~ _ 
m.iz B. Celal Bayar ile Hariciye Ve. 
kiltmiz B. RUştti Aru harici slyase. 
timiz etrafında izahat vermişlerdir. 

Dr. Arasın Millet Meclisinin önUmUz. 
deki cel~erinden birinde, bJuici si. 
yasetim;ze ait mühim. izahat verece.. 
ji de söyleniyor. 

Görü,ülen me•eleler 
Ankara, 4 (A.A.) - C. H. P. gru. 

pu bugün (4, 1, 938) öğ1eden sonra 
Trabzon saylavı Hasan Sakanın riya 
setinde toplanJı: 

1 - Petrol ve benzin fiyatları ve 
'"ti 1-ıakkında Kütahya sayla' 

Mehmet S:>merin sorduğu suallere Ik 
tısat Vekilı Şakir Kesebir cevaplarını 
Yerdi. ' 

~ - Yeni sene mUnasebetile Baş. l 
vek;l Cel!l Bayar ve .Hariciye Vek:li l 
Dr. Tevfik Rüştü A.ri.s, harici mese- j 
leleri ve arsıulusal siyast dununu i. . 
zah ettiler. ~ 

3 - Bazı mall kanunlann üzerinde 
birçok hatiplerin mütalealarma Ma. 
!iye Vekili F'uat Ağralı cevaplarını 
verdi. 

HUki'.lıne~izin bu hususlara dair 
verdiği izahat grupça ittifakla tasvip 
olunarak miizakereye nihayet verildi. 

Çin· Japon Çarpışması 

40 Japon Tayyaresi 
Hankovu Bombaladı 

J apon Dahiliye Nazır1na Göre Çinliler 
Bitkindir, Fakat Sovyet Rusyaya Gü

vendiği için Mücadeleye Devam Ediyor 

Bökreş, 4 (A.A.) - Goga. Ih 
vas ajaosmm muhabirine. hiç_ 1 

bir ittifaAn bozmıyacağrru söyle. ı 
dikten sonra şu beyanatta bu. 
lunmu.,tur: 1 

"- Sadece ecnebi memleket. J 

lerde Romanya için hissediJ,-..n 
sempatiyi geniş1etmek istiyoruz. 
Bizi Fransaya bağlıyan ~ırt1rnPvi 
bağlan hiçbir zaman gevşeimi. 
yeceğlz. iki memleket e.rasmrla. 
1d dostluk aleyh1nde bir tek ke. 
lime sarf ctmtyeceğim. E!'IBM-n b~ 1 ı 
nu Delbos' a da bursda ouhm. 
duğu zaman söylemiştim. ~ •• ,..iifl j I 

(Arkası 8 ;nc1de) 

Dün Kaybolan 
Tayyareci Kadın 

Sağ, Salim Bulundu 

Bayan Mariz Hilz 

1 

Pa.ris, 4 (RADYO) - Tayyaresile 
rekor kırmak üzere uzun bir şark u
çugu yapan maruf kadro tayyareci 
Mariz Hilz'in Irak taraflarmda düşe 
rek kaybolduğu hakkında buraya 
gelen haberler, çok heyecan uyandır 
mrştrr. Irak hük\ımeti tarafından tay 
yareler vasıta.sile yapılan araştırma 
1ar önce müspet bir netice vermemiş, 
f~at Bayan Mariz Hilz nihayet rağ 
ve salim olarak bulunmuştur. 

Romanya Yahudileri 
Paralarını Çekince 

Piyasa Sarslldı 

Bir fabrika işçisi makineainin ba,ında •• 
Ankara, 4 (Taİı muhabirinden) - nunu, iş kanununun umumi hüküm.

İş dairesi işçiler bürosu, işçilerin si,.. leri içinde bir ana kanun olacak ve 
gorta kanunu projesi üzerindeki SJD bütün işçilere şamil hükümleri bulu 
tetkiklerini bitirmektedir. Bu kanun nacaktır ve bu kanunu, muhtelif iş 
işçiler için koruyucu haklar ve men- kolları için yapılacak hususi kanun-
faatler temin edecektir. Sigorta ka- (Arkası 8 incide) 

Bir içki Müptelası 
Donarak Ölmüş! 

! Dün, öğle üzeri Tahta.kalede Tan
l buracı hanmda bir adam ölü olarak 
ı bulun.muştur. 

Anteilin üzerinde 124 ıtunış para. 
çıkmıştır. Kendisi Rum olduğundan 
ve kimsesi bulunmadığından, morgta. 
muayenesinden sonra.ı cesedi orto • 
doks Rum kilisesine teslim edilecek
tir, 

t 

1 55 ya.şlannda, Anten ismindeki 
1 bu adam, işsiz güçsüz takımından, 

esrar ve içki mUpteli.sıdır. Tanbura 
cı hanmıın bir odasrnda tek başına 
oturmaktadır. Dün öğleye kadar oda 
sından çıkmıyan Anten, oda komşu
ları tarafrndan merak edilmiş, kapISI 

Otomobil Kazasından 
Bir Senede 40 Bin Ölü 

1 

açılarak içeri girilmiş ve bedbaht 
adamın, odanın ortasında, boylu bo 9• M•I y 1 1 

j yunca yattığı görülmüştür.Bu vaziyet lr 1 yon ara 1 ... 
üzerine derhal zaıbıtaya ha.her veril- Nevyork, 4 (A.A.) - Kı>-- 1ara 
miş ve hUkO.met ta.bibi Anteni mua- karşı sigorta kumpanyası, 1937 F.•·ne 
yeneden geçirerek ölü olduğunu tes- s:nde Amerika Birleşik Devletleri ela: 
pit etmiştir. Yapılan muayene ne~ bilinde otomobil kazaları doJayrsile 
cesinde Antenin soğuktan öldüğü 40,300 kişlnin öldUğUnU, 1,062.000 
tespit edilmekle beraber, morga kal kişinin de yaralandığını bildirmekte. 
dmlmasına da lilzum görUlmii.ştlir. dir. 

Bir Yergi Kaldırılıyor 

ilaçlardan. istihlak 
Resmi Alınmıyacak 

---<>--

Büt~e Encümeni 

Karar Verdi 

Nevyork, 4 (RADYO) - Uzak 
Şark harbine dair alınan en son ha
berler şunlardır: Japonların kırk de 
niz tayyaresi Han.kov şehrini bombar 
dıınan etmiştir. Burası Çinin bugün· 
kü hükumet merkezi sayılabilir. Ja
ponların asıl hedefi tayyare meydıµıı 
nı tahrip etmekti. Fakat Japon tay BUkreş, 4 (A.A.) - Romanya Ya. 
yarelerinin bombalan, Hanko~ki budileri hükumetin kendi aleyhlerinde 
Röyter muhabirine göre, Çin 1!8.y}rar alınası melhuz olan tedbirlerden ür. 
relerine isabet etmemiş ve ancak ha kerek mevduatlarmı çekmiye başla. 
va meydanındaki üç eski tayyare b:ı mışlardır. Bu suretle son günlerde ~.;~ 
taarruza kurban olmuştur. Bir kısmı kilen mevduatın tutarı birk~ yüz 
Rıus p~otlar tarafından idare olu - milyon tahmin ediliyor. Yahudilerin 1 

(Arkası 8 incide) bu hareketi memleket ekonomisini 
bozmak tehlikesini göstermiye başla 

&!kara, 4 <'.ran muhabirinden)
lli.çlardan istihl8.k resmin in kaldırıl
ması hakkında birkaç gün evvel mec 
lise verilen bir takrir bütç. encüme. 
ninde görüşülmüştür. Müzakerede 
Maliye Vekili Fuat Ağralı ile takrir 
sahibi hazır bulunmuştur. B. Hüsnü 
Kitapçı, umumi bütçede ancak 60.70 
b\n liralık bir gelir yeri tutan, fakat 
halkın sıhhati iç:n mümktln olduğu 
kadar ucuza sattırılması lazım gelen 
ilaçlarnı fiyatlarını mühim bir nis
bette yükselten bu vergılerin kaldınl 
ması yolundaki tekririni müdafaa et 
miştir Fakat, Maliye Vek;li, mali 

1 
1 
1 

YEDi GÜN'de 
ml§tır. 

Otobüs Tahkikatı 

Devam Ed:yor 
ıye ayni zamanda bartŞÇl 

!ı'ıernJeketıerin ilk safmdan hicbir za 
lı'ıan ayrıırnamrştll". Kendi milli inki 
:frnıı. taalluku olan işJetle ·berabe . 

rış baknnındail'J i w " oran. Japon Bcqlıumanılanı 
Geıwral Mat.W 

1 

Bütün Türk okuyuculan iki btL 
yük şaheseri derin bir alA.ka ne 
takip ediyorlar. (M. Turhan Tah)m 
(Fatih lst&nbulda) eseri Ue (RPşat 
Nuri) nln (Çalı Koşu) sonsuz bir 

1 

1 

muvaffakıyet; kazaadda.r. Bugttn 
btttün bayilerden lst.eylolz. 

MUlkiye mtıfetişleri otobUs mese. 
lesine ait tetkik ve tahkiklerine de. 
vam ediyorlar. MUfett:şler dün yeni. 
den iki otobüsçünün üadesini almış. .. 
lardır. MUfettişler, daha bir müddet 
bu. işle meşgul. olacaklardır. 

ne ortasında. bütçeden yapılacak böy 
le bir tenzilin, miktarı ne olursa ol
sun, bütçeyt sarsacağını söylemiş+ir. 
Bunun üzerine encümen ilaçlardan a. 
iman istihlak vergisinin 1 haz:rp.n 
938 den itibaren tamamen kaldıril _ 
~asını kabul etmiştir. 

eunu ve Vazifesini ~ 
'>'<-
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Yazan: 
Ali Haydar Mitbat 

[Tercilme ve iktibaa 

hakla mahfuzdur,} 

Turk Paristeki Jon 
Kongresi Bazı 

Ayrılıklara Yol Açtı 

Pariate toplanan lıonve .• 
- S'J - Ademi mer~zlyet fiJıirt,..alliı 

I
• smail Kemal Beyin Avrupa. kongre hazırhldarr arasın. 

ya kaçtığı sıralarda ortada da fazla ölçüde ileri sürülmesi 
bir kongre bahsi vardı. Abdülha. bende kongreden uzak kalmak ar-
midin istibdadına karşı ayn ayn zulan uyandınDJŞb. 
bayrak açan ve birer köşede mil. Bunun üzerine Jsmail Kemal ba. 
eadele edenlerin bir araya toplan. na 16 eylru 1902 tarihile yazdığı 
malan ve müşterek bir program. mektupta şunlan söylüyordu: 
da birlemnele..: d"u"şu"'nlilu""yordu. d ..,... • , "Lon raya gelip sizinle uzun u. 

Ismail Kemal Bey, 23 temmuz zadıya görüşmek emelindeyim.. Bu 
901 tarihile bana yazdığı bir mek. nun için yazıyı uzatmayı lilzumsuz 
tupta bu tasavvuru mUnakap. edl. buluyorum. Kısaca şu kadarını söy 

yordu. Diyordu ki: liyeyiın: 
"Bu kongre hakkında bende ev. Siz içimizde bulunanlarm en gen 

veli tereddüt vardı. Kongreye kim cisiniz. Fakat vatanın hayat bul • 

ler gelecekti? Hangi meselcler ko. ması için canını veren Mithat pa.. 
nuşulacaktı? eamn oğlu, bu ib'barla da halefisL 

Neticede şu kanaate vardım ki, ni.z. Babanız hürriyet mesleğinde 
Osmanlı kavimlerinin el birliğile bulunanların adeta piıi ve yol gös 

caJışmalan, müsavi şartlar altında tericisidir. Bunun için siz de ço • 
yaşamaları ve memleketin idaresi. cukça bir acele ile değil, pirlere ya 

kışır bir sabır ve sUkUnla hareket 
ne karışması için bir kongre top • 
lanması münasiptir. Bu Jrongre un 

aurlar ara.sın.da emniyet uyandırır 
ve medeniyet lleminden takdirler 
toplar. Böyle bir kongre toplanır. 
aa buna karışmak benim için borç 
tur. Maksat için de faydalıdır. 

Bence memleketi ancak MeşrutL 
yet idaresi kurtarabilir. Fakat bu 
nıetrutiyeti bir Sultan Hamitten 
veya ondan sonra gelecek hangi pa 
d:§ah olursa olsun ondan 'istersek 
bizden evvel gelenlerin hatasını tek 
rar etmiş oluruz. 

Para tarafına gelince paraaı o. 
lan kongreye gelir. Gelemiyenlerin 
masrafı iç"n bır çare düşünülür. He 
le bir kere kongrenin lüzum ve im. 
kanında birleşelim de teferrüatı 
ondan sonra konuşuruz. Bana mü 
taleanm bildlımıeniz minnet du • 

j mıaB Kemana b&bull hak

' kmda tar1zll bir Jiaan lmL 
Jandığı kulağmıa geldi. Ben de de. 
dikodulara mukabele ettim. Bunun 
lmıiDe lamai1 Kemalden 1U mek • 
tubu aldmı: 

"Kithat Pqa merhuma kal'fl ta. 
rlz1i bir dıil kullamy_orum diye fi. 

• kl,et et;tttinDI ve babanım banim 
ll&derlme k&l'fl müdafaa iht.Lpacmı 
d.uydufunwıu bana haber verdiler. 
Böyle bir dUşilnceye Da8ll ihtimal 
ftl'dltlnlzl anlıyanu)"Orum. Mtthat 
Pata sizin babanmhr. Fakat benim 
kendfaln1 plzden çok tatdUle hak. 
ba. vardır. ÇUnldl yOlmek fikirle. 
dni ve vatan! hareketlerini gözllm. 
Je, kalbimle ~rmtıe ve takc.tır et. 
JDll bulunuyorum. Yazı ile Kitbat 
pqa hakkında ortaya koydufum 
btltthı dtıennceler bu hUIUSta klft 
bir delildir. Meeleliml hiçbir za • 
ID&ll deliftirmlyecelim. Bunu Bl • 
1in hatnımz için ~ylemlyonım. Bu 
lled)'e bende frtrldir. Babannıdan 
aldıtmı terbiye buna kuvvet ver • 
IDlt ve fikrimin sağlamlığmı art • 
tJrmıttir. Yersiz yere tell§a dtlfllp 
benim gibi azn .az11 bir adaJDI ıea 
)ide kalkıgmanm hiç befeılDM!Dl.,, 

etmelisiniz. Kendinizi h!ç kimseye 
bemetmeyiniz ve hepimizden Ustün 
sayınız. Mithat P~anm oğluna ya 

· kışacak bir şekilde bize yol göste
riniz. Babanıza olan sevgi ve bağ. 
lılığım size bu tavsiyelerde bulun. 
mak cesaretini vermiştir. Hürriyet 
perverler arasında bir çok mUnase. 
betsiz adam da bulunsa Mithat Pa. 

§&hm oğlu böyle bir zümre içinden 
aynlamaz. Ayrılırsa babanızın ru 
hunu memnun etmif olmazsmız. 
Onun yoluna gitmek istiyenleri kı.. 
rarsınız. MUlikatmnza kadar her 
halde sükuneti muhafaza etmenıi
zi dilerim.,, 

K ongre. nınayet ıw:.:: senesi. 
nin sonlarına doğru Paris. 

te toplandı. 70 kadar aza milzake. 
relere :iştirak etti. Bunlar arasında 
merkeziyetçiler de, ademi merke.. 
ziyet taraft&rlan da vardı. Ade
mi merkeziyet fildrleri ve ecnebi 
mtldahalesini daftt arzulan tld -

· detll mtınakaşalara yol açtı. Kon. 
..... nlha,.t bir lrarara varamıya.. 
n.k bqb bir stlD topJanmaJr be
re daiddJ. 

KoDpenlD - top1utm J'nmız 
8Dltlttld aa.,,.,an Leferpant&U.. 
tdn Trokadero taratmdald evinde 
olmqtur. 

Bil toplantı birlik 1mnmya ML 
met edecek yerde abln• olarak bil 
ttln 4Gf0nce aynlJkJarml açıla 
VUl'lllQltm. llerk~ ade
mi~ iki mt P"IP ha 
tıJMte blrlbirlerlnden ayrdmJllardJr. 
Ermeniler de Ber1ia koagreliDln 23 
bel 'N eı inal maddeleri kabul .. 
dDınek prti1e ademi merkulyet 
tanftarluma JrabJQırdlr. 

B&Jlece A"mapada IJdllbunft 
.,,.._ 19hpnlan ~ve 
...... bir mlcadele Jll'Oll'UDI 
brmak mıJmldfte UlllD lauabk • 
lardaa ... toplana .ıan 'ftrk 
ıamp.l, aradaki 8Jdr &Jl'dJld&. 
nam lfddatlnl düa 8Q1k 1* m • 
Nttıe Gl'taya koymaktan .... 'bir 
1818 yal'l.IDllDJlbr. 

(.&lt:MI ftl') 

İhtilCiflan 1! 
için 

Tahsin Uzer Şehrimizde ~ omanya 

Bulunacak 
Hakem 

D ğ d K Z d ile Anla!ma 
o u a ısa a.ma n a 1- 1 mza anıyor 

11 kanunu mucibince geçen ayın 
on beşinde çıkanlmaaı icap eden Uç 
nizamname ile meclise verilmesi Jiı, .. 
zmıgelen bir kanun liyihası, hazırlık 
ların bitirilemeyişi yUzUnden geri 
kalmıştır. Bu nizamnamelerden biri,. 
si ağır ve tehlikeli işlerle mesleki 
hastalıklara aittir. ikincisi, iş emni· 
yetini koruma ve işçilerin sağlık ni· 
z:amnamesidir. UçüncU nizamname 
de kanunun 78 inci maddesi ile ta.. 
yin edilen iş ihtilaflarının uzlaştırıl
m8.8J ve tahkim nizamnameai.dir, 

Büyük işler Başarıldı Yeni ticaret anlatması müzake 
ri için Bükreşe giden ticaret hey 
miz, perşembe gUnU Polonya vapu 
ile Köstenceden şehrimize dönec 
tir. Heyetin çalışmalarına iştirak 
mek Uzere Romanyaya giden d 
ticaret mildUrU Müfit Necdet, df 
Köstencedarı dönmüştür. Müfit N 
uet, mtizakereler sırumda deniz 
liyatıııı ali.kadar eden kısmılar il 
rinde izahat vermiş ve bu ara 
Köstence limanında bazı tetkikle 

Bunlar, iş kanununun en esaslı ve 
mühim neticelerini verecek olan rü
kUımJere taalhlk etmesi itibarile, bir 
an evvel çıkanlması beklenen nizam 

1 namelerdir. Hem işçi, hem de iş veren 
ı asıl bu nizamnamelerle vazife ve mü. 
\ kellefiyetıerlnl esaslı olarak anlamış 
olacaklardır. 

Hakem heyetleri kurulacalr 
11 ihtiliflarmı uzlaştırma ve tah

kim nizamnamesi, bilhassa İf ihtili.f
lan ile meşgul olacak h1llkem heyet. 
terinin kurulması bakmıından çok 
mühimdir. Bu nizamnamenin tatbiki 

1 i9in de aynca alb ay müddet verile-

' 

cektir. Borçlar }Uüıunu hükümleri 
dahilin b11~k m9hkemeleri tara
fII)tWii tetkik edilmekte olan bu iht~ 
fltıar, nizamname çıktıktan sonra, 
her .iş mıntakasrnda kurulacak olan 
(iş ihtı1afları hakem kurul)lan tara 
f mdan halledilecektir. Hakem k'llrul 
lan her mmtakada vali veya vali mu 
avininin reisliğinde olarak mmtaka 
iş amiri ve hukuk işleri müdürünün 
iştira.kile toplanacaktır. Bir if ihtila 
fı evvelA işçi mümessilleri ile işve· 
renler aruın<Ja görüşWecek ve halle 
dilemediği takdirde if dairesi vasıta 
sile vilayete bildirilecektir. Vali, h~ 
kem kurulunu Uç gün içinde toplrya
rak ihtillfm halline çalıp.ca.k ve ka
rarını verecektir. 

Karara itiraz edilirae 
Iki taraftan biri bu karara itiraz 

ettiği takdirde mesele, "yüksek haı
kem kurulu., na ftrilecektir. YUbek 
hakem kurulu, BaşvekUin ŞOrayi 

devlet ikinci reisleri arasından seçe
ceği bir reisin başl(anhğmda, iktisat 
vekilinin seçeceği br profesör ile iş 
dairesi reisi, ihtillfm Iktıaat Veki.le 
tinde taatlQk ettiği dsirenin en bü
yük lmiri, .Adliye Veki.leti hukuk 
~teri umum mUdUrll, lktmat ve Dahi 
liye Veklletleri hukuk mU,avirleri
nin iştirakı1e toplanacaktır. Aynca 
lktısat Vekili iki bitaraf zatı da bu 
heyete seçebilecektir. 

Bll hakem kurullan haziranın bi -
rinden itibaren kurulmut olaca.ttır. 

Aleyhimizdeki Davada 
Mahkeme, Duruımanın 
TatiDne Karar Yer• 
Bir kısım belediye memurlarına ha 

karet edildiği iddiasile mUd-
deium utrıilik tarafmdan gue -
temiz aleyhUıe açılan da • 
vaya dün sabah asliye birinci ceza 
mahkemesinde bakılml§tır. Başmu • 
harririmiz Ahmet Emin Yalmanla 
Ne,riyat mUdürU Sabri Salinı mah • 
temede bulunmuelardır. 

Ahmet Emin Yalman, remnt..., bu
nal hiç bir fah8a remnl, h• 
susi hiçbir heyete hakaNt lrutile ,.. 
ZI yazınadıtmJ, ancak ummnf menfa
at endifeaile nepiyatta bahmdutanu 
aöylemif, Nefriyat mtıdilril Sabri 
Salim de Ahmet 'Dnlnfa ~ 

larma aynen iftirak et.miftir'. Mtıdei
umumf muavinl Dıaan, au~ulara • 
za verilmesini istemiştir. 

Muhakeme, müzakereye çekildik • 
ten BOnra yazıda ibham bulnmnadıjı· 
na, dofrudan d~ madde tlzeri
ne tenkitler yapddıfıııa, bu gibi lıldJ 

UçüncU umumi müfettiş B. Tahsin 
Uzer. diln Eğe vapurile Trab7.0ndan 
şehrimize gelmi,tir. B. Tahsin Uzer, 
birkaç gün şehrimizde kaldıktan son 
ra tedavi için Vivanaya gidecektir. 
Umumi mUfetti,tik malt milşavt:-1 

Hayrettin de ayni vapurla gelmiştir. 
Uçüncü umumi müfettis, dün ken 

disini gören bir murarririmize. Do
ğudaki kalkınma oshrmıaları hakkın 
da şunlan söylemiştir: 

"- BütUn Doğu mmtakasmda tam 
ve şuurlu bir sükunet için-de kalkın
ma. 1tenişleme ve ilerleme hareketi 
vaT. CUmhurivıet hUktlmeti, son iki 
yıl içinde şarka karşı pek büvük fe
dakarlıklar yaptığı icin gür.el eser
ler meydana gelmiştir. Bu sene, Do
ğunun daha çabuk ve daha genis in
kişaf hamlelerini ~reoeğiL Tiirk 
parası ve Türk emeği ile yapımlakta 
olan den\iryolu fnşutı, gec;en sene 
Divriği, Eğin ve :Kemahın sarp boğaz 
lanm gec;mlş, Erzincan& biraz dıı)ıa 
yaklapnıştır. 

Ennınmıdaıı Erzincana d~ ~ 
mendiferln en bUyUk köprillerl, tl\
nellen bttm~ttl". Bu bttyilk cUmhuri 
yet eaeri~ ~es!~ §imdi • 
den defl•tirmistir. Trab7.0ndan it.ibıt 
ren 1ruı hududuna kadar 600 kUsur 
kilometrelik transit :volunda bilvtlk 
bir f aal~t vardır. Bin biT ctldale 

Çantaköyde 
Bir Korucuyu 

Öldürdüler 
Iki gUn evvel Silivrinin Çantakö· 

yünde kanh bir hadise olmUf, köy 
korucusu ilci bll'8Jz tarafmdan ağır 
91.U'ette yaralanarak öldürülmüştür. 

Hadisenin tafsilatı fUdur: 
Cumartesi geeeai, Silivrinin Çanta 

köy ~rucuau Beltlr, ltöyjc_inde dov
riye gezerken Bakkal Niyaziye ait 
düllinm duvarında bUyük bir delik 
görmti,, elindeki feneri içeri uzatm· 
caı iki kişinin dükkandaki eşyalan 

toplamakla meşgul olduklanm far -
ketmiştir. Bunların hırsız otduklanm 
anlayınca yakalamak iatemiş, fakat, 
ötekiler daha atik davranmışlar ve 
sopalarla üzerine yürüyerek korucu 
yu başından tehlikeli surette yarala 
mıştardır. 

Bekir, ancak sabaha karşı yarı Ö· 

1U bir va7.':;"tte köylüler tarafından 
buhınınuş ve Cerr;ınpaşa hastanP.Si· 
ne gönderilmiştir. Zavallı korucu, 
birkaç saat içinde ifade veremeden 
ölmüştür. Jandarma, meçhul hırsız· 
larm izi üzerindedir. 

Amerikaya Talebe 
Gönderiyoruz 

Nevyorkta School of Social Work 
mektebinde iki sene tahsl etmek Ut.e
lre iki talebe gönderilecektir. Bu 
mckteu içtimai hizmetlerde müteha.s 
sIS yetiştirir. AraruJa.n şartlar şun
lıardir: 

1 - LiM mennu o1mat. 2 - In.
gilizce bilmek. 3 - içtimai yardım 
mU-11elerlnden birinde hlanet edip 
tecrllbe görmile olmak ve avdetinde 
yine böyle bir mileaaesede çallf&caiı 
hakkında temtnat vermek. • - Tah· 
.U, yemelD içmek ve yatmak mektep 
tarafından verilecektfr. Yol parası 
ve oradaki p.bal muratı keudietne 
aittir. 

Bu prtlan haiz olan muallim V&

yadifer taliplerin tahriren TAN pşe 
teeinde M. Zekeriya nlmma mUra· 
caatlan rica olunur. 

ae1erde kanunen ancak fltlyetname Da1111zlık Hayvaalar ICıs• 
GRrbıe takıl>ata b8flanılabilecellne, 
dosyada ~yle blr ılklyetname,. tıe- Husuat idarelerin alacaklan 
lldtlf edUmeclCh'e bu it1b&rla 'b&yle hklan evvell haralardan tMarike 
bir flkl,etname pllne ayrrea tetkik ~malan, lmkln olmadığı takdirde 

edilmek bere duruemanm tatil edil- BapeklJett.en bdn alarak )'Vlllar • 
meaine mfltt.efttan karar -'....:- da nnnatfaJa)'Wt ka••m'f olan da· 

ve&uuvw • mmbkla.r uumdan eeçerek atm al----o---
lnglrm Sefirinin Eti 

Lonclraya Gitti 

malan lbumu vDlyetlere t.blll edil 
mlttfr • 

•al llprUıl hııaafl 
Gul köprUaUnllD inpıtmr Userine 

Bir mtlddettenberl rahatnl baha- alua 1lrma, köprtlyU. vaktinde teeUnı 
mm lncBtere bOyllk ~ lir Peni edebllmek için yapı if1er1ne hız ver
Lorein e,l Bayan Peral Lcınn. 4b mflt,lr. Unka.pe.111 ayaklan gelecek 
•kpmtl ~ LondraJa haN • &J, Ampkapı tan.fındakDer nlancta 
ket etmlft,tr. ~. 

Vçüncü Umumi Mülettİf B. 
Tahain UZER 

yapmıftn'. 

Oğrendiğimize göre, BUkreş m 
zakereleri tam bir anlaşma ile neti 
lenmiştir. Yeni ticaret mukavelesi 
Din bugUn imzalanması muhtemeld' 
Oğrendifimime göre, Romanya · 

aramır.da yapılan yeni ticaret muk 
velesinde şu esaslar üzerinde ue 
taşmaya vanlmlftır. 

Romanyarun, bizde iki milyon t 
kadar bloke parası varda. Buna 
kabil bislm de Almanyada 18 mily 
liradan fazla bloke paramız mevc 
tur. Romanyaya ohm borcumuzm 
Almanyadald alacağmuz pa.ranm b 
kısmile ödenmesi lmklnlan bul 
muştur. 

aahne olan harap Erzurum, yepyeni Bundan bqka, Romanyadaıı, d 
mede.t bir şehir kisvesine bUrUnU - viz vermeden petrol almak ve b 
~or. Her \&raft.ıa mUcadele halinde mukabil de yine döviz almadan p 
ır g&Yfet ve çaı.ına görUlUyor. Na muk vermek eeaaı ttzerinde de a 

fıa ve kült~ isleri m~uniyete f& _ tmıştır. 
yan bi vazıyettedh-. HUllı!aı Doğu- 91 

dan memnun olarak ~ 

Girdiği Evden 
Yazma Kitap 
Çalan Hırsız 

Zabıta, Kasnnpaşa tahakkuk mt> 
munı Hazmım Rumeli Kavağındaki 
evini soyan UakUdarlı lamailin yeni 
bir hırsızlığım tespit etmiştir. lsma
il, ayni yerde oturan Mahmudun e
vinden de birçok eşyalar çalmştır. 
F.vinda m1l••"'•"' ~-l• ·~ 
bir ''Fenni tabahat nedir., başlıklı ve 
el yazması bir kitap çıkmıştır. lsma.
il, bu kitabı nereden çaldığını sora.n 
memurlara şu cevab vermiştir: 

- UskUdarda thsaniye mah1lllesin 

"Namın.. Giif me11 Getlrcl 
nakllyab yapmakta o 

N punı dün lstanbula Rom 
yadan 1 ,ıöçmen getirmiJtir. N 
zım, havanın lıaozuktuğu yüzünd 
tahaffuzhaneye gıdGıemiş ve d 
geceyi BUyilkdere koyunda geçi 
tir. Bu sabah erkenden ı:.haffuzha 
ye gidecek ve ondan sonra Marma 
Ereğlisine giderek göçmenleri 
ca.lrtır. 

Bayan Sabiha Zekerlyanı 
~~....-4- ..__ 

de bir evi gözüme kestirdim. Iki gün 
uğraştktan sonra bin güçlükte ge~ 
yansı girebildim. Evin içinde tam iki 
saat dolaşarak kıymetli eşya aradım 
bulamadım. Nihayet elime bu kitap 
geçti, belki işime yarar diye aldrin, ~ 
fakat 11ldanmışım. • 

Bu kitabın nereden çalındığı da BiRKAÇ SATIRLA 
tespit edilmek üzeredir. •!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!l!!!!~!!!_l!!ll!l!i!!!!!!!!!!!!i!!!!l!i~~ 

Muharrirlerimizden Bayan Sabi 
Zekeriya, müddeiumumiliğe :m1bia. 
caat ederek Cumhuriyet gazetesi 
hip ve nqriya.t. müdürleri aley · 
bir hakaret davası agmıştI. M.üdd 
umumilik, tahkiatmı bitirmiş ve d 
yayı asliye ikinci ceza mahkeme& 
vermiştir. Yakmda muhakemeye bi 
lanacaktlr. 

Muallimler Derı Yıh 
l~inde Değiıtirilemlyecek 

Maarif Vekaleti, mekteplerin va -
zı}'etinin bozulmaması için ders yılı 
içinde, f evkalide imi bati tedbirler 
hariç olmak iizere, hiçbir muallimin 
değişmemesi için Vekllete katiyyen 
mliracaa.t edilmemesini villyetlere 
bildirmigtir. 

Oturan Vapur Kurtarlldı 
Dört gün evvel Çanakkale Boğa

ZJJıda Galata feneri mevkiinde fırtı
na yilailndeın karaya oturan lngiliz 
bandıralı Arlon vapuru dün aabar 
TUrk genıi kurtarma firketinin A· 
lemdar vapunı tarafmdan y(lzdt1rlll 
U, ve Gellboluya getiıiJmittir. 

Gemi daliJç muayeD81iDden pçi
rilecek. M(ere cle9amm& mbi bir va 
zl)'et ~ baretetiDe aa.ıa
ue edilecektir. 

Gemi Jmrtarmanm ba .....,.., 
tlrketm dalsbulra lntlk&HnAM IOll 

ra ilk alclılı lftlr. llrUt. fnst1ls lmm 
puyumdan takriben 80 biD Ura ka 
dar bir tlcret alaoütır. 

YUR1TA HA VA V AZIYETI 
T.,.._da llawa •ıaıAridl lula ba 

lııtl• " ,...... ıecrltdr, Y.,..._, Alllıa 
kan. Aataba. Adua. Dl,.,war " KOD "* ,.,.._, Urae, Çorba ..... 
kar ................... TrüJada .-.ı 
- 8"etll. ICandmls lardanDda tarlı 
- .................. erta lııP 
... _... JCQMd .. tutma ...... .. 
ld ............ lıabmttJr, 

lefırlmWe .... 
DBn Jatubalda ... -- l*19tl1I '" 

mit. riisdrlar Pmal4en ..m'7Me 2 ile 
metre imla .-ittir, IUt 14 • 

l lrt .. t Veklleti it dairesi mema 
rmdan Salp Evrenael, M 

auntakaal ölGiiler bqmiifettitliii kadr 
müfcttit olarak tayın edilmiıtır. 

• 9S7 yılı içinde IstanbUI vill 
150,777 evrak ıelaıito Yillyett 

SS,740 evrak ıönderilmiıtir, Bundan 
ka 17,603 mahrem evrak ıelaıito 1,1J6 
caJcaUllır, 

• E minönil Halkevınin yeni pavyona i 
ıubatta inıaata baılanacaktır, B" 

ancak Cilmburiyet Bayramma :vctit · 
bilecektir, 

• M umele " '9tlhlD •ersllerl lcla 
rbnlsde yeni Wr mfkllrltlk 

maetv • .._.ce ....U~ taW1 eabel 
lıirer -. balbult drill• itler 
aoara ba midiirlWı: tarafından " 
den ıöriilecekıtir. 

l IDcl 17 Qla: il 
Anbls 1111 a..ls ı 
zm.te: 1 Birblclklaaa: 
OtlMI: 7,26 - otıe: 
~: 14,41 - Akpm: 
Tam: 11,11 - lmdk: 
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Abdesslz Namaz 

Ruzvelt'in ·Nutkunu 'r Dün11a Gazetelerinin -....z=ı~s..:ı:L. 
AlmanyG ve ltalya L Birin~ Sa11f a Haberleri I ,~~ 
S 

iT ALYA 1 I Na&INtf.tn Boca .llertıuma bi1'fsl p 

oguk Karşlladdar lngııtereye Karıı NG LTERE Dp~:I - ·- -

v . h-ı...a_ itham Edı·cı· Bu Sene içinde m~ nı-- ---- ----·. 
&fington, 4 (A.A) - Rooeevelt'İD dün bU"id vaziyet 111UUD· ~ ~...-.. -

Cla aöyledilderi umumiyede tanip edilmittir· Rooeevelt'in aözleri, Yeniden leı Zlrhlı - Ben lnldmi, oldu, demlf. 
~Wdimetin şerefli bir aulh için etinde kifi vuıtalar bulunduiuna yazılar Çıkıyor Bul •hı tı11lll ,aptlp a.t beia-
'lfaret sayılıyor. Amerikalılar eberiyetle, ukert bir ittifak veya Roma, 4 CTAN> - Itaıya.nm sa- Daha Y aptlacak ::=:.=:_a. :.;:ı;::: 
diğer milletlerle tefriki~ teklinde tefsir edilecek her çefit ha- lihiyetli muharriri olmakla me§hur Londra, 4 (A.A.) - lyi haber a. 11111 bu flkrMmı hatmam.uaak kabfl 
ftrkete muanzdB"lar. Sinyor Gayda bugün, hem Berliner lan deniz mahfelleri, bef} yeni zırhlı olnnlyor. 

Londra, 4 (AA.) _ Rooseveltin Tagebl&t'm birinci sahifesinde inti • inşasmm 1988 seneai programına d'l. Gerçi et maklneAae radyn galcbra.. 
~ beya8Dtı btlt11n matbuat tarafından şar ed;ı1 b~. maka.le, hem de Gior- hil bulunduğunu beyan etmektedir. mamım. Herkes kendi aklının mJk. 

Paşa . ~ hararetle k"1"fllanmıştır. Umumiyet nale d lta.lıa da çıkan bir başmak&- Beş saffı harp gemiainin fn1& e- tannca mahsul verir. M* atacı me 
~ ıe amıolunduğuna göre, lngilizler le yazarak lngiltereye hücum etmiş- dilmekte olduğa maldmdur. Bununla aeqe 'IP'M· Şebboy sapın.tan ela 

demokraSilerin mtttesanit bulunması tir. Berlin gazetesinde çıkan maka- beraber Amiralllk henüz p!Anlal"'m dink yapılmu. Aaca.k sporda, ede. 
arzusundadırlar. Bununla beraber nu le lngiltereyi Centilmen Agriman'm tesbit etmem?ftir. Bu haber tahak. btptta, ""Wtte, tlearett.e. gwtee1. 
tuk daha fazla dahftl siyasete ait gö- icaplarmı tanmıamakla itham ettik- • Niotlefia ku.k ettiği takdirde lngiıtz bahriyesi llld.e lndAaa n bllba- ...._. 
rtıımelrtedir. Taymis, Rooseveltin ten sonra lngilterenin daima kati 23 ZD"hlıya malik olacaktır. Yeniden ve ferdi~ Nurettin llo-
Şikagoda ileri stlrdttğtl tezi bu sefer bir vaziyet a1maktap, çekindiğini ve T ervel .,. etrah inta edilecek olan ZD"hhlardan her _.. .......... •"'MR tarımda py. 

0 
kadar mrarla tefrib etmeıni§ oldu- ltalyanm Filistinde karışıklık çıkar- biri 35 bin ton hacminde olaca1rtır. leıe rutpllp: 

ğmlu anlatıyor. Daily Telegraph, Roo madığmı, Akdenime korsanlığa se- T 1 d Bununla beraber Japonyamn 16 inç'. - Yuuı Ba .....ı pyf 
seveıtin dlld:atörlflğe httcumlarmı ve bebiyet vermediğini anlatı or - e ru e e lik toplarla mücehhez 48 bin tonluk Df1e ............ _.., ... 
Amerika silihJanmasma geçmesini Jap:ııanm şartla.rında:ft ahsediyor. 

1 1 
Uç sattı harp gemisi hıta ettiii ta • ll8dM ziyade elli ve mttb&l&p De do. 

90k manalı buluyor. Bunların birincisi iki taraf arasında Hu·. k UA met . hakkuk ettiği takdirde bu miılı1arm .. bir w t'Grbwm Öllibdlze bopltı. 
FranMMla akül• · hüsnü niyet, ikincisi lta.lyan impa • t.oııajlan tazlal&ftmlacakbr. yortu. 

Paris, 4: (A.A.) - Gazeteler hep ratprlu_lwıu tanımak, üçiincUsll ka.r- RUSYA. 0.- bir ldta.pgr vitr1nlnde bir 
Rooseveltfn nutklle meşguldür. E- ~1~ itimat ~ · ' • eserin iaabd gördllnı~ 
pok gueteel dlkertörfüklere hücum- cüsü ~ . . ~bl, Roma - 1 "llakfJrat huhnm" 
ıar tlzeriDde dunnaktadn'. PetJt... : mlhven gıbı tariht hakikat - Van 'Zeeland Rapon Ne ap lifl 
na.le gen ~elt, aoma - Bertin len. ve AJ.manyanm Milletler Cemi - Tama, tekerla tadım a1umJaa 
To~ miJIVerine Jaarfı, Meta bir va yetinden bir daha dönmemek üzere Londra., 4 (Radyo) - Ispanyadan Ne Akisler Uvandırdı hutal&r ftıl'llDt. Veuabıııak eflmlmal 
şi.ngton • Lonclra • Paris mihveri çıktığuu tanım.aktır. gelen en son haberlere göre, hükft. ' il kora8111L ŞUkttr ki hepimiz ha.Jdb-. 
istihdaf ediyor. Oeuvre gazetesine B. Gayda'nııı Gioma.le d'Itaia'da- :t ~:_etl~eelruel oem:m~e .vali Moskova, 4 (A.A.) - Pravda ga.. Cila tadmı, kokusunu ve kn-'UlllDI bL 
göre, Roo8evelt, dilnya.ıun faşist ola ki maka.lesi Londra radY08Ullun a- nagm m ? eden asilen de zetesi, Van Zeeland raporuna fılhsia llJonm n blltUn ltJerlmbl bu bdglmi 
e&Pıı söyliyen Mussoliniye cevap ver raPÇa llefrlyab dolayısiledir ve Daily ~e mecbur etmişler ve 1:.u kona. ettiği bir makalede Inglliz ve Fran. lla kuvwıtlue lıltlıaat ettiriyoruz. 
miştir. Express'in "Jtalyaya karşı radyo gI da igal etmiflerdir. Diğer taraf. SIZ hiikf1ınetlerinin 

1

taJebi "--ı-e ha Bllı'lik ~R qlim8R bir adw 
harb" k tan biler l8hri istirdat ~'"- . u-=ıuı .. 

Berlin, 4 (A.A.) - Diplomatische . ı,, ma alesine cevap mahiyetin - . . ~ l;t;ra.şı. zırla.mmş olan bu raporun mtttearnz tellda De ildlrmenla mUmktin cta.... 
Korrespondenz gazetesine göre Roo. dedır. yorla:r ve tehır hanemde mUharebe memleketlere ekonomik yardım pro P. b8 o1mat ve Fransada bir 
sevelt, totaliter devletleri muahede. HINTTE: devam ediyor. Hükfunet kaynaklan- jeai demek olduğunu kaydetmeltte : katil eliımtkıclen dolayı idama malı. 

Kral F arakan kemli.ine teri tanımamakla itham etmi§tir. "Fa • n~ göre, m~vazene, ctlmhuriyetçile. dir. Gazete. Van Zeeland'm klı1ing k6m bir Mmırlı lizermde t.ecl11be ıap 
mabeyinci ae~tiği zat kat hakikatte bu muahedeleri daha ••• ..k a· M ruı Iehindedır. Barselona htıklimeti, anlqmalanm kaldı;rarak beynetıtt=1.P) DU§lar. Herifin gözlerini hağlaDIJllar 

N 
evvel demokrat devletler !h1ll etmiJ, UJU lf anevra lsllez: ıare:mdan. YB;Pılan bir hücumu tediye baıikasmda hwıuel sermayeler ve ayak bftelderlaln dama.rlanm ke. 

aha S Pa Sa 
bW.unuyordu. Dünya sulhttnlln haki. Singapur; • <.LA.) - Bu &YIJl p~kürttilğiinti bildiriyor. tesiSi hakkındaki tekllflııden bahse. slp Clclörecelderlınl kendisine söyle • 
'd belı:c;isi, insanlık ve adalet esas!A.rı. onunda burada. büyük manevralar Yın~w~ar~~nad~~ resmen haber ve. derek diyor ki: mfeler. Llkln damarlan kesecak yer. •·A 1 m muzaffer kılın~k icin ca.hsan dev. yapılacaktır. Bu manevralara on bin rildiğine gore, ~ilise, hUkfunet krta. "Bu fikir Almanyanm dostu olan ele 'birer IPe ~yanına. da kan 

• YJ.~ ne vra Sin 1 letlerdir. Halmul'ıkta bile bile ISrJ\I' kifinin iştirak edeceği haber a.lmına.k lan ta:at~dan ışgaı ed:imiş ve kili. Bulgaristan ve Macaristan tar:ınn - akarkea çlkan sesi taklit eden kliotik 
~ .. - edenler böyle bir: iddiada bulunant0 ta&r. Şipıdiye kadar ~leı- bu ~ ~ cllmhueyet bayrağı çe dan ileri stırlllmU§tilr. Bu kabll ftkir bir maslak açmqJaıo. Herif, IU'd tml 

Ç 
e d lar.,, Huliaa, Aknanya bu nutku be- mmtakada bu kadar ~yilk hiçbir kihp.i§ür. lerin AJmanYa ve ftalyaya 'bllytlk aba l81ia kendi bm okluimm m e vır eme •• ğepmemiffir. manevra yapmanı11ıar.ıf,. . &ıl•mauka, ne,rettiği reeml teb. mikyuta 1krularda bulunulmuı tek llllf ft '* .. ı IOllll'a ba t.ellda De & 

llal7'Jllla alıiJ.r. AMERiKA • - ~· Teruel cepheebıde "'1mhuriyet.. lithıJn bJr perde altmcl& glsJemnit mltf. 
~ 4 (TAN) - Gueteler ta.. Roma, 4 (A.A.) - Giornale d'Ita. • ~dutl1ntı. fakat kar fe]dl olduju qiklrdlr :a.. 'ba ftDJa ..._._ 1" ......... 

N Verilen maldmata g&ıe, lıfJ Ha, Rooaevelt'ln, nutkunda göklere yeni Deniz ı-~ i:nu blld'~den hareötm dJll'du.. Van &eıa.nd. ra~ faffat te.. e11fedlltm ....... aıtan teYler ,... 
a.baa Pa,anm dUınldl parll • Çikardığı aulhtln beynelmilel birkaç •-s--• • , rıyor. maytllltı bulunan lngllia devlet adam pu. .. doet, gltple ba yaptıPu c1lll. 

111eaetlaıtn. ceJaeaindeki hedefi, yeni bil- kapitalistiıı kurduğu. sindikayı hfma .va,İDgtOD. 4 (A.A.) - Deniz ko. m!er: :en tıç ,Jabancı suete.. larmm ~ IUrdıtttl ·~eke 1alllll • &a.I ~ eamr ve Md ae 
tatil kararmı ilin etmesin- ye eden sulh olduğunu, bu sindikanm ~onu, Anıerikan harp filosuna re H&vu ta:ye ye ~. smyeteleri,, ihdası hakkında maıam bana .._ Olfqat endllMlne dlltUlllL 

eV\Teı, htlkamete karii ademi iti- vÜW.e H&bqlsta.m lstJmıar etmek fa at edebilecek Bilratte on 1ki petı\>l mata göre 'lrun': = maıa.. olan teklt6 de tekrar etmek+~. Van :.-.. lgla llmdl '-il aıbcl8flDI ay. 
ha~ teınin etmekti. Nahae Pa- tstediii igin Itafyayı itham etmiı oı.. gemisi inşa edilmekte olduğunu bll.. su ile df~ ftç k0Jl8.'>loal konaoıo. Zeelaııd, fq!stler ve faemt tarafta!". ~..:.:: heoıea oaa hoeaaa 

atyaat nıa:nevrada muvaffak duğmıu ve fimdi de ayni maksatla dirmektedir. tevkif ecU1mtetir Mı~ me:unı lan tarafmdan milteaddlt defalar or- ram. 
~=~~DJBt.no, Tinıea bu nıttn.uebetle Ja~~ ka.rp geldijbıi, ayni gey- .. ••••KISA b!ııbapn ~'nun tahlii:m ~ taya konulmut olan fUdrler1 bir ara. Avrupada 

Müthi§ Bir 
Kıı Var 

bir Y&zıda, h&dlleyi anlat • deli doları Almanyanm oalman mlla. • • u • • • u • • • • • • • mbı olduğu anlallhYo ya toı»Jı1vak, beynelmtJel ekoaoauk 
80lıra., lyan meclisini11 de, me temi~ iatte oluumactıınu 1167 • r. meaıtlelerln KilletJer Cemiyetf .._ 

llM...1tıeclüit gibi, yeni nbmeye 1rar Iemekte41r. HABERLER d& tetkiki * hU81Ull bir 1ııom1te tea-
:::"WlllllJlli~ beyan ederek Hava Şehitlerlınlzln kilini tetlif edl)'O.r.,, 

~iyetı -:den .&.-•'-='-e lil - • B. Bd..m tatil fcla slttill Pra ........... "..u& wı.a- Bu...._. lacveklDnden ... blclıir 9l7UI ......ıe o. ....... -;ft:Uitlnt1, ve lyanm Uç muha .,,... S'.. :vacatı tmWı ediliyor, 

~!!iM· Yeni kablnenm tefkllinden Baıv·-Ltlt • • Alman Ziraat Nazın )'alanda 
---uniyet beyan etfiiini mı ..... mme ıtaı:van •enhate çıkacaktır 

ı-'~tt.A~. Nahas Pata bu vutyet :Am:kara. 4 (A.A.) - Yeni sene do * 1500 lritfden mflrelrkep. lııir Ro 
uın..L - "Bugün, adalet ve milletin Jayıslle Bulgar Ba,vekil ve Hariciye man:vah ~ lı:afileei ltabra71 Jd7a 
-:-d!..~~iııe bllyilk bir adım atıl- Nazın B. K&leivanof ile Başvekil B. ret etmektedir. 
lJ~· CeW Bayar \re Hariciye Vekilimiz • Pariıte milnabltt srm tam ola 

~ mahkeme, sn-- kaıuıh araı:araıd& tebrik ve t.tekkUr telgraf rak bitmif, faaliyet normal ba1fııi al 

ku 
.... .,., mıttır. 

PC>Dlanm a1tm eeası tt- Iarr teati otumnD§tur. _ 

Alelerine Tazminat 
Yerllyor 

Ankara, 4: (TAN) - lstanbuı ha.
va sef~ ya.parken dtl§erek tehit 
olan pılot Ekrem.le, rnalrtnfat Sa.mi-
llin ailelerine beaer bin lira tami
nat Verilmesi hakmdaki kanun il • 
hası Dleclia nımameeineAllmmıttır~ ~ tecti,e etmesi llz:mı geldfiı r ........................... . 

AANs~· lngiltere Hariciyesindeki 
• L...;.-=-:-_ s- gllderde lapıt.ere ifa.. 
~ue Dav.,. rWıe .. h... yardaa e. 

....... ,etle llfff ~~-=--....:: 
Pazia, t ( ............. ftl'llndftlr. Yeni 
~ 4..\.) - On ikinci cem miz=e "8oade geılrl1meıllne 11e. 

• ~~~ .. ~~dak ~"'~ bep, dlilQta llAdllelerlahı bal döadtl 
~ aıu aa ıW stlntle birbirini takip etmıeel, 

ı.ı ~ tir. .... ........... Jdare ed• .... 
~ hattakk Choc gueteai ~ ~ _. ....... 

Ve Jne8uJ mtldttrll ve Po ..._ ... llidllelerle IDfJll1ll olmak 
lıizl nı~~in meni m0dtl1'8 n 1.r JiWlleJe göre tedhli' e1ına1c, 
ve~ elllfer lira pı.ra ce- lıılr telE llll'ınm arllıyabılleoeil bir 

181 ır::teeeı.ııen her dava iÇfD Jlllr .,........ .....,.Mwi•ndan, .._ 
zarar ve ziyan ttuma ~ ıı.ıtcQe NUll'llla yan1mı 

ı--aee.ızlbı· ~erdir. BumanltA .,_ lld 8f ,......._ mtlstepr
Gcttrt Ye 1tiı- DlUhaniri ile m.W ... ...-. .., diplomatik ....._ 

mesuı 4etıon Fraııçaise ,._. pwlr.bl J8nlm efDleel de t.easlp e. 
1ldet ~dllrll ile muJıarrfri ........ Yml hlflnllpYlr llarlcL 

er hbı. ctırmttnden do1&11 ,_.. meni o1aea1r, 
i i;"' Para cezasına Ye milte '1'e lif- ve 

~ _._~~ her bJri lçbı 20QO gtlll4ellk llHrHerle meyal olmı. 
~uıı· \1'e Ziyau !tasma mahkdm ,anıır, sUndeD meselelerlıa t.u;rt .. 

• Action l'ra.ııça.i8e pse ..... lm'AW 8J1ll'&1Ü -, "1'&-
1 ~ Daudet ne Jll9U1 m.Utlrl .,. • ...,. meıelelerl 1111re e. 
~- ..-, WOr s•, pnılr mı 'ı•!t 

••••••••••••••• 

1938 liitgesl 
hcmrllldan 

An.kanı, 4 (TAN) - Vek&letler 
ve millha.k i>tıtçe ile idare edilen U• 

mum mtıdtlrıttkleı- 1938 matt yıh bttt. 
çesini hazırtanuya bq1am.,1ardır. 
Btıtçelenn bir martta Mecliııe veril
miş olması lbımgelıDektedir. 

Benı, 4 (A.A.) - Soluk d&lgam, 
btltlln memlelrıetl iııtil& etmlfti?. 
Bern'de bu sabah hararet, aıflrm 
altmdalSderece~ve~mOber· 
Jand'mda 27 dereeeye kadar dilf • 
milftür. 
ALJIA.NYADA: 

Yenilik 
~Mim i:nlı, N.._ .... ..., ..... _.__1'11_ 
lam mallallf feldlcle h&Nlret ede. 
rek ...... Jtl ...... ..,..,........ 
htaMijı lcln lrablaeyl ....... ft 
yerine mabaıetet llderllll ........._ 
tir. 

O halde, me1elıı,S 1lllllaa itimadı 
Mlledeeektlr. Hail Veft lnkkrnda 
itimat ......,,.. ........... .,.... gi8. 
~ llltll&f halrhw1111d idik • 
mlntl venıcelr n mnele barti1lraf 
edlleeddlr. 

Yml •llk8met, hadis :Kmr ef. 
kirı .........,...8 mtlruaat.e brar 
vennemlf, ,..... ~bir 
ay tatll De iktifa eemltf;lr. Anlep 

lan ~ ba bir ... mUddet 
arflnda ortalıkta llllk6netl teıllıııe 
phpeak ve uıl kanıwı bu .,-. 
80llUDda 'ftl'ecektlr.Kararm lllnaml 
hlr eedm lehinde otacaıı tlmdhl• 
~- Çlillldl ... b. 
- llıtllMmı --. 1181" .... . =- l""flde mtlwtle ....,_aiti. 

BerUn, 4: (A.A.) - Büttln ..... 
Jellet.te btlytlk bir llOiuk da1gaııı ve Pi 
detli kar futma1an hWdlım atırmek
t.edlr. §ark! Prusya ve MUnich'te ha 
rant, aıfum altmda 18 dereceye br 
dar dilfllıtıetQr. Y&fuı karlar, tNJı. 
ıerı çok pciktlrmif ve bir gok yol
lar geçilmez hale plmiftir. 
l'BANSADA: ~ 

Macon. 4 (A.A.) - Şiddetli 1lir 
ııojuk hUkU.m lilrmektedir. Saone ve 
Loire- ııehirlerbıde buz kiltleleri ytı. 
mektedir. Va.pur vervielerini durdur 
mat JPeCburiyeti huıl olmuttur. 

VicJıy'de ha.raret, sıfırm al1mda 
15 derece)'e dllpıflltilr. 

Yahu•er Müstakl 
Bir Devlet istiyor 
Loadra, 4 (RADYO) - Inglltere 

Yahudi kongn;m, Filistin meeeleefnl 
g&ilfintll, Filisttnde, lncfliz impara.
t<>rhıimıa baib mtıstaldl bir Yaf\udl 
devleti kuruımaeını Ingillz httkftmetl 
ne teklif etmiye karar vermiştir. 

Belgrad, 4 (A.A.) - Romen Yahu 
clilerfnio Yugoalavyaya muhtemel 
bir ~~~ kargı htıkdmet res 
men hiçbir tedbır ittihaz etmemiştir. 



,.... ___ . 

4 TAN 5 - 1- 938 
. . 
'· 

:~ah~emelercle 

"Söz Dinlemez.. le 
"Yola Sığmaz.. ın 
Başına Gelenler 

Sultanahmet Sulh Üçüncü Ceza Mahkemesi, dün, Cavit ve Sa
lim adlı iki sarhotluk ve kavga suçlusu gencin muhakemesini ne
ticelendirmiştir. Caivdin soyadı "Yolasığmaz", Salimin de "Söz
dinlemez,, dir. Hadisenin tafsilatı da töyledr: 

Aç 1 

Yolasığmaz. evvelki gece bir ımey 
hanede kafayı iyice tütstiledikten 
sonra Cerrahpaşann yolunu tutmuş, 
evine doğru gitmeğe başlanııştır. O 
sırada, Salim Sözdinlemez de çok 
sarhoş ve yürüyemiyecek bir hale 
gelmiş bir kaç defa yere düşüp kal
dıktan sonra, nihayet iki çocuk bul
muş, onlara: 

- Kuzum, ben küfeftk oldum. Fa-

Kaldığı 
için 

Çalmış 
Sultanahr.net sulh birinci ceza mah kat, belediye küfe hamallığmı me

netti. Benim koltuklanma giriniz, be kemesi dün, bir hrrsızlrk suçlusunu 
5 ay 25 gün hapse mahkUm etmiş
tir. Utücü Mehmedin yanında çalı -
şan 18 yaşlarında Ibrahim oğlu Hüs 
nü, evvelki gün ustasmm dükkanda 
bulunmadığı bir sırada duvar saa -
tini çalınış ve satmıştrr. Davacı şi
kAyetini anlattıktan sonra suçlu ken 
disini müdafaa etmiş ve: 

ni eviıne kadar götürünüz, size para 
vereyim demiştir. 

!ki çocuk, onu evine götürmeğe 
başlaıını.şlar .. lki tarafı çamur, dar 
bir yolda sendeliye sendeliye ilerler 
ken, arkadan Ca"it Yolasığmaz ye
tişmiş, öne geçmek istemiş .. Fakat 
yol dar olduğu için hemen bağırmış: 

1 Basın Birliği 
Proiesinin 
Esasları 

Dahiliye Vek!leti tarafmda.n geçen 
sene hazırlanan Basın Birliği kanu
nu projesi, Meclis encümenlerinde tet 
kik edilmektedir. Proje, yakında Mec 
lise sevkedilerek kanuniyet kazana -
caktır. Projenin esaslarına göre, Ba
sın Birliği, memleketin muhtelif mm 
takalarmda basın odaları açacak, 

gazete ile alakadar herkesi aza yaza
cak, iş akdi esaslannı tanzim ede
cek, bütün meslek işlerini disiplin 
altma alacaktır. 

Kanunda, gazeteci tarif olunmuş, 
birtakım şartlara bağlanmıştır. Ba
sın Birl:ği, yalnız mesleği büyük bir 
takrm kötülüklere karşı müdafaa et
mekle kalmıyacak, gazetecinin men
faatlerini, meslek istikrarını da ni -
zam altına alacaktır. 

Birlik, bir de gazetecilik mektebi 
veya kurstan açarak, mesleğin sevi
yesini yükseltecektir. l{anunda kim
lerin Basın Birliği azası olabileceği
tasrih edilımiştir. Her aza bir vesika 

SlNEMA MEVSIMININ EN GÜZEL - EN NEFlS - EŞSlZ VE ŞAHANE FlLMI 

AT ES BOCEGI 
2.000.000 dolara ma.1 olan sahneler - harikuliide bir musiki. Emsalsiz bir ses - Görülmemiş derecede 
kuvvetli ve heyecanlı bir mevzu, Romeo Julyet'i La Dam o Kamelyaya yapan Metro Goldwyn - Mayer 

şirketinin bugüne kadar yaptığı en güzel film. Baş rolde: 

JEAN~TT~ MA<CDOINAILD 

Bu akşam .M.~l~k Sinemasında 
EN BUYüK - EN GUZEL filmin rejisörü ERNEST LUBITSCH'in 

eseri ve ilihi 
yıldız MARLENE DiETRiCH 

tarafından FRANSIZCA SOZLU 
yaratılan 

olarak harikulade . bir surette 

Cıolak Melek 
süper filmi takdim edilecektir. HER.BERT MARSCHALL 

diğer rollerde: MELWIN DOUGLAS 
Numarnlı koltuklann erkenien a.ldırılması rica olunur. 

Telefon: 40868 

· T~~~!~:·ın ~:::'mu~": KREUTZER SONAT 
Lll Dagover - Peter Peterson <Fransızca) 
Herkesi hayran eden mevsimin en fevkalade filmi, siz de görilnilz T O A IC Sinema 

llaveten: EKLER JURNAL 
- Bay hakiım, demiştir, sen açlı

ğın ne demek olduğunu bilir misin? 
Zaruret ve açlık saikasilc bunu yap 
tnn ve 70 kuruşa sattım. lşte suçu 
mu itiraf ediyorum ve adaletinize 
sığmıyorum. 

- Heyt.. bana Yolasığmaz der -
ler, yol açın. 

Sözdinlemez, bu na.raya si;ntrlen
miş ve arkasına dönerek pelteleşmiş 
bÜ" ifade ile mukabele etmek iste
miştir. Fakat, Yolasığmnz, bir ham
le ile Sözdinlernczi çamurların içine 
yuvarlamış. öteki de eline geçirdiği 
bir taşı Cavidin kafasma fırlatmış 

ve yarmış. 

alacak, Basın Birliği kartını. haiz ol
rnıyanlar çalışamryacaktrr. Birliğin 

bir de yüksek haysiyet divanı kurula 
cak, mesleki ihtilafları tetkik edecek 
tir. Bu heyet ga.zeteeiler hakkında 
muhtelif eczalar verebilir. Meslekten 
tard cez.a.ııı verdiği zaman, bu karara 
kaz§I ancak, devlet şurasına mürcaat 
edilerek itiraz edilebilir. 

Basın Birliği, bilhassa gazetecile- ,,.••••••ııiil•ıii••mi-llııı. lstanbul Belediyesi Şehir TiyatroS 

i~~ 
DRAM KISMl 

Şahitler dinlenmiş, hakiın Reşit 
suçunu salnt gördüğü için mahkumi 
tret kararını veıımiştir. 

Bir başka mahkumiyet 
Sultanahmet sulh birinci ceza ha

kimi, dün Kadir isminde hırsızlık 

suçlusu bir hamalın muhakemesini 
bitirmiştir. 

Jddiaya göre, har.nal Kadir, Şirketi 
HaYl'iyenin ma vnalarından 20 kilo 
toz kömür çalmıştır. 

Suçlu kendisini müdafa ederken kı 
saca: 

- Evet bay hakim.ben işsiz kaldım 
aç kaldım, çaldım. Elanek parası yap 
tun, demiştir. 

H8.kim itirafla ve şahadetle sabit 
olan bu suçtan dolayı Kadire bir ay 
hapis cezası vererek kendisini tevkif 
etmiştir. 

Başka Dil Kullanmışlar 
Adana Pamuk lşletme Şirketi mü 

düriyetine ingilizce anektup gönder
mek suretile 805 numaralı kanuna 
aykırı olarak türkçe mektup yazıl
ması lazım gelen yerde başka dil 
kullandıkları iddia edilen Bahaettin, 
Jak, Loti, Kaslofiski hakmdaki da
vaya diln asliye birinci ceza mahke 
mesinde başlanmıştır. Duruşma, şa 
bitlerin çağırılması içm tehir edilmiş 
tir. 

Nihayet, ihtilaf büyümüş ve alt 
a.lta üst üste bir boğuşma devresin
den sonra da polise a.ksetımiştir. 

Dün meşhut suçlar müddeiumumi
si Hikmet Sonel, bu hadisenin tahki
katını yapmış, her ikisinin de suçla
rını sabit gördüğü için Sultanahmet 
sulh üçüncü ceza mahkemesine gön
dermiştir. 

Hakim, suçluları yiıımi beşer lira 
para cez.asına mahkum etmiştir. 

Haılanan Yavru 
Hastanede Öldü 

Tarakçılar caddesinde 12 sayılı 
evde oturan Civafı. Altmerin 3 yaşm 
daki kızı Mari, üstüne kaynar ye
mek dökülmek suretile yandığı için 
Yedikule Ermeni hastanesine kaldı
rılmıştı. Çocuk dün hastanede öl -
mUştür. Müddeiumumilik tabibiadil 
Salih Haşimi göndererek cesedi mu 
ayene ettirmiştir. Doktor cesedin gö 
mülmesine müsaade etmiştir. 

Kıskançhk Yüzünden 
Beyoğlunda Karaoğlan sokağmda 

oturan Muzaffer, metresi Hristinayi 
kıskançlık yüzünden bıçakla bacağın 
dan yaralamıştır. Muzaffer yakalan
mış, kadın tedavi altına alınmştır. 

Yalnız kaldığımız zaman emirberimin omuzunu 
okşadım: 

- Haydi, Rıdvan, dedim; ben gidiyorum ... Sevgi 
!inle kal ... 

Sevinç gözyaşlan arasında elleriıni öptü; birçok 
dualar etti ve odasına giıiP. kapıyı kapadı. 

Arka yollardan bir hırsız gibi kaçarak evime gel 
dim. lçwde coşkun bir sevinç vardı. Biribirine kavu 
§ail bu iki sevgilinin bu geceki saadetlerini' düşünü 
yordum. Ben de bahtiyardım ... 

rin istikbali ile alakadar olmakta ve 
bir yardım ve tekaüt sandığı kurmak 
salihiyetini haiz bulunmaktadır. 

Projenin bir madesine göre, Birlik 
azası. ihtisaslara göre, gazeteci, ida
reci, işçi, ilancı, tabi ve satıcı olımak 
üzere yedi iş koluna ayrılmaktadır. .. 

t:. hm bir zıya 
Kadıköy Kız Enstitilsü DirektörU 

Bay Mustafa Lfitfi Saygın ani bir 
hastalık neticesi dün sabah rahmeti 
rahmana kavuşmuştur. Cenazesi 
5.1.938 tarihine müsadif bugünkü 
çarşamba günli saat 11 de Kadıkö
yünde Kız Enstitlisü ittisalindoki ha.
nesinden kaldmlarak namazı Osma,. 
nağa camiinde kılındıktan sonra !3ey 
lerbcyinde Küplüceleki ailesi makbe
resine defnedilecektir. 

Merhum senelerce kültür işlerinde 
bulunmuş, çalışkan, yurt.sever, ida -
reci ve kamil bir öğretmen idi. Son 
bir sene zarfında direktörlüğünü 

yaptığı K~dıköy Kız EnstitüsünU 
layik olduğu mükemmeliyete geçiı· -
miye bütün varlığı ile çalışıyordu. 
Ailesini ve onu sevenlerle kültür ai
lesini taziye ederi?.. 

Bu gece 
Uskü<lar (Hale) de 

CEZA KANUNU 

ANADOLU 
ANONiM TÜRK 

SiGORTA ŞiRKETiNDEN 
Şirketimiz, bu kere Galatada, 

Voyvoda caddesinde Hezaren 
hanının birinci katında Galata 
Hususi müdürlüğü namile bir 
şube açtığını ve müdürlüğüne 
de müstakil müdür sıfatilc: 

Abdi Vehbi Dural'l 
tayin eylediğini sayın müşteri
lerinin ıttıla nazarına arzeder
ken şimdiye kadar şirketimiz 

'~ 'hakkliida gösterilen ıtima ve 
teveccühün işbu Hususi müdü
riyet hakkmda dahi esirgenmi
yeceğini kuvvetle ümit eder. 

-- Fransız Tiyatrosunda -
11 ikincikfınun salı akşamı saat 
21 de SUVARE ve 15 ikincika
nun cumartesi' gündüz saat 17 
buçukta MA T!NE olarak Paris 
milli mufil}tisi konservatuarı 
profesörü 
MEŞHUR ve DAHl P!YANIST 

L1'ZARE LEVY 
tarafından 

2 KONSER 
Programlar tiyatro gişelerine a- ı 
s1lmıRtır ve biletler şimdiden 

satılmaktadır 

lluı.'iinkH pro~ra.m: 

ISTANBUL RADYOSU 
OGLE NEŞRIY ATI : 
12,30: Plakla Türk musikisi, 12,50: Ha 

vadis, 13,05: Plakla Türk musikisi, lS,30: 
Muhtelif plak neşriyatı, 14,00: Son 
AKŞAM NEŞRlYATI : 
17,00: inkılap dersi: Universiteden nak 

len Yusuf Kemal Tengirşenk, 18,30: Plak 
la dans musikisi, 19,00: Necmettin Rıza 
ve arkadaşları tarafından Türk musikisi, 
19,SO: Konferans: Doktor Fahrettin Ke 
rim (Ruyalıırm mahiyeti), 19,SS: Borsa 
haberleri, 20,00: Mustafa ve arlo:adaşları 
l.a.r/-.;a_ '1"'-tl-lo --:ı..:.; ••• ı...11.. -rl.ılıa ... 
20,30: Hava raporu, 20,33: Omer Rıza 
tarafından arapça söylev, 20,45 Nezihe 
ve arkadaşları tarafından Türk musikisi 
ve halk şarkıları (Saat ayarı) 21,15: Or 
kcstra: 1 - Rossini: Tancred Uvertur, 
2 - Borel - Clerc: nıusicn, vals, 3 -
Puccini: Madame Puterfly, 4 - Trans 
Iateur: Seranade, S - Engel: Covboy 
Liebc 

A1''KARA RADYOSU 
OOLE NEŞRlY ATI : 
12,30-12,50: Muhtelif p15.k neşriyatı, 

12,50-13,15: Plfi.k: Türk musikisi ve 
halk şarkıları, 13,15-13,30: Dahili ve ha 
ricl haberler, 
AKŞAM NEŞRiYATI: 
18,30--19: Muhtelif plak neşriyatı 

19--19,30: Türk musikisi ve halk şarln 
tarı (M Karındaş ve arkadaşları) 19,SG
ı9,45: Sa~t ayarı ve arapça neıryiat, 
19,45-20,15: Türk musikisi ve halk şar 
kılan (Hikmet Rıza ve arkadaşları) 20, 
15-20,30: Ikusadi konuşma: Ş Süreyya 

1 sa.at 20.30 da 

111 llffl! ~kek ve Hayaletleri 
muu/JJı Pıyes 4 perde 16 tablo 
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KOMEDl KISMI §.1 
Saat 20.30 da. 1 

SATILIR KlRALIK ı ııı 

Komedi 3 perde 

Aydemir, 20,30-21: Plikla dans musiki 
si, 21-21,15: Ajans haberleri, 21,15-
21,SO: Stlidyo salon orkestrası, 1 - Al 
beniz: relude, 2- Bizet: Suite Roma, S
Bizet 2 cm Suite Roma. 4 - Le Cocq: 
Le Coeur et la Mnin, 21,55-22: Yarmki 
program ve Istiklil marşı, 

OPERALAR, OPER:tJ.r.LER 
9,30 Berlin kısa dalgası: Karışık opera 

o;;;;lardan ph~ler, 16.15 :Ro"ma kıs~·cGf 
gası: Mİıscagni'n\n ~amico Frlti} opet'S 
sı, 21,20 Peşte: Musoorgaki'nin (HovanC 
sina) operasmm ikinci perdesi, 21,30 Bülı: 
rcş: Parsival operasının uc;üncü perdesi. 
22 Milano, Torino kısa dalgası Roma: 
Mussorgskl'nin (Chovans'clna) operası, 

SENFONILE& 
18,35 Roma kısa dalgası: Senfonik koıl 

ser, 20,45 Laypzig: Senfonik orkestra ~ 
rafmdan (Balet dans ediyor) isimli bit 
süit 22 Roma, Bari: Toni'nin idaresindO 
senfoni (Paskini. Haydn, Pratella) 

DANS MUSiKiSi 
21.30 Kolonya (Büyijk balo musikisi) 

23,10: Florans, Napoli, 23,15: Roma, S
ri (Variyete) 23,30: Viyana 

MUllTF..LlF 
19,30 Roma kısa dalgası: Arapça ıntl 

sikili program, 20,45 Bari: Sözlü ve ınO 
&ikili türkc;e neşriyat, 21,20: Sözlü ve ınO 
sikili rumca neşriyat, 

- Şunu demek istiyorum ki; bu işin bidayetinde 
benden bir söz aldığınızı hatırlıyorsunuz değil mi?. 

- Şüphesiz efendim ... 
- Aldığınız bu söz, ileride vuku bulacak olan bir 

'llÜnasebetsizliğinizi affet.meme dairdi .. , 
- Evet ... 
- Halbuki cünnünüzle "münasebetsizlik" tabiri 

arasında bir hayli fark mevcuttur ... 

O geceyi uykusuz geçirdik!Pn sonra şafakla bera 
ber biraz dalmışım ..• Sesler, gürültüler, haykırışma 
!arla uyandım. Vakit öğleye yaklaşmıştı. Pencereden 
sokağa baktım. Elli kişiye yakın bir kalabalık kapı 
nın önünde toplanmış 8.deta nümayiş yapıyordu. En 
önde kolağası Haydar Efendiyi gördüım. Gözleri dön 
mü~ bir halde bağırıp çağırıyor, ağzına gelen küfürü 
savuruyordu. 
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Dünyanın en güzel suçlarından birini ~lemek 
münasebetsizlik değildir. Ben müııaseebtsizliği a.ffe 
decektiıın. Yoksa böyle bir cürmü affetmek kimsenin 
haddi değildir. Gel seni kucaklayayım oğlum .. Bütün 
ömrünce hep böyle suçlar işl..! ... 

Camı açtıım ve sesleI!dim. 
- Ne oluyor?. Ne istiyorsunuzr. 
Kolağası ağzından köpükleı: saçarak: 
- Aşağı gel! diye haykırdı. 
Soğukkanlılığımı kaybetmemiye çalışarak merdi 

\.'enleri indim ;dışarı çıktım.Durduğum yer bir iki met 
re murabbaında bir sahanhkt1. Üç basamak bir taş 
merdivenden yere iniliyordu. Kolağası beni görünce 
hemen bu merdivene doğru hücum etti. Yumrukları 
nı sa vurarak: 

- Alçak!. diye bağırdı; bu yaptığın rezalet nedir? 
Kollarımı kavuşturarak cevap verdim: 
- Iltifntınızı iade ederim ... Ben sadece hayırlı bir 

iş yaptım. 
KalabalJğın gürilltUsü kesildi. Herkes bizi dinliyor 

du. Haydar Efendi, gözleri dönmüş tekrar bağırdı: 
- Hayırlı iş ha! .. Sefil herif! .. Kansını emirberi 

ne bırakıp kaçmak hayırlı bir iş değil, alçakça bir 
cinayettir ... Bu cinayeti işliyen cani cezalandırılır ... 
Sen de .. 

J!Jlimın sert t>ır nareketile onu susturduktan sonra 
toplanan halka dedim ki: 

- Efendiler ... Kolağası Haydar Efendiyle konuş 
mıya değınez. Meseleyi size anlatacağım .. Beni dinle 
ıınek ister misiniz?-

Bir ağızdan : 
- Şüphesiz! dinliyoruz!·
Sözleri yükseldi. 
- Pekfı.lii.!. Mesele gayet basittir ... dedim ve işi 

olduğu gibi onlara anlattun. 
Kısa bir sessizlikten sonra kalabalık mırıldandı. 

içlerinden iki .zabit arkadaşım yanıma yaklaşarak 
birşey söylemek istediler. Fakat kudurmuş bir hay 
van gibi olduğu yerde tepinen, her sözüme türlü ke 
limelerle itiraz eden Haydar Efendi merdiveni iki 
adımda çıkarak yanıma geldi. Yakama sanlıp beni 
sarsarak: 

- Riyakar, edepsiz herif!.. Uydurduğun masala 
herkesi inandırmak mı istiyorsun?. diye haykırma 
ya başladı. Sert bir hareketle elini yakamdan kurtar 
rarak onu geri ittim. Yüksek sesle: 

- Kendine gel efendi, dediın; ağzını bozduğun & 

dam bir tulumbacı değil, şerefli bir zahittir .. Sen de 
mevkiinin şerefini muhafaza etmesini bil!. 

Halk arasında bir hareket görüldü. 
- Haydar Efendi haksızsın... In aşağı!. Sözleri 

vükselmive başladı. Yanının yaklaşan iki arkadaşım 

onu kollanndan tutarak çektiler; kulağına bazı şey 
ler mırıldanarak uzaklaştırdılar. Hala gitmek ist~i 
yor : 

- Bu rezalete dayanamam. Benim haysiyetimle 
oynandı... O herife ben elbette göstereceğim... diye 
bağınp çağırıyordu. 

Kala balık dağıldı; bir iki arkadaştımla yalnız kal 
dım. Onlar hayretlerini gizliyemiyorlar: 

-:- Yahu, amma cesaretin varmış ! Doğrusu bu işi 
yapmak kimsenin harcı değildir!. diyorlardı. 

Hele Feridun, gürültüden uyanmış, saÇı başı dağı 
nık karşımda duruyor: 

- Kendini iyi müdafa etmeseydin bu işin içinden 
biraz zor çıkardın! .. diye söyleniyordu. 
Akşam üzeri Sırrı Paşanın emirberi geldi. Paşanın 

beni çağırdığını söyledi. Kapıdan girerken başımı 
önüme eğmiş, gözlerimi yere mıhlanuştım. Paşa a 
yakta idi. Pencerenin önünde, duruyordu. Beni gö 
rünce yanma yaklaşmam için işaret etti. Selam ve 
rip hazırol vaziyetinde durdum. Kaşlan çatıktı. Çu 
kura kaçan seviımli gözlerini biraz bulanık görilyor 
dum. Madem bir sesle söze başlıyarak : 

- Kenan Efendi, dedi; irat ettiğiniz nutuk bana. 
aynen vasıl olmuştur.. Kuvvei nutlciyenizi tebrik 
ederim ... Fakat işlediğiniz eürlim farzettiğiniz kadar 
ehemmiyetsiz <)eğildir ... 

- Ne demek istediğinizi anlıyamadım Paşam!. 

Bizim düğün hikayesi yalnız kasabanın içinde d• 
ğil, bütün civar köylere, nahiyelere ve kazalara ~ 
yılmıştı. O kadar ki, zifaf gecesi kansını emirberine 
bırakıp kaçan güze1 süvari zabitini akm akın gömıİ 
ye geliyorlardı. Bütün bu antikalıkla.ra aldırmıyor, 
etrafta çalkınıan dedikoduya hiç kulak asmıyorduın-

Yalnız, bu hikayeyi bütün tafsilatile lstanbula ys.z 
dım. Nalan verdiği cevapta diyordu ki: " ... Mektı'1>U 
nu okuduğum zrum.an çok üzüldüm Kenan!. Yaptığın 
iş güzel. Fakat beni hala unutmadığım da anlıYO 
rum. Bu hasta kadını daha ne kadar zaman sevecek 
sin? .. O sana bugüne kadar ne verdi ki, bunda.o son 
ra ne verecek? .. Onu at kalbinden artık! .. Kendine 
iyi kadaı seç. evlen! ... 

Mektup böylece uzayıp gidiyordu. Fakat bir§CY 
beni pek çok düşündürdü. Nalan "o sana bugüne k&. 

dar ne verdi ki.." cümlesinin altını çizmişti. BunuJ\ 
manası neydi acaba? .. Mektubu birçok defalar ok\J 
dum. Ayni noktada uzun uzun durdum. Fakat hiÇ 
bi.rşey anlayamadım ..• 

• • • • .. 'I 

Kış hadisesiz geçti. Av eğlencelerile vakit gı?Çiri 
yorduk. Avı ben de pek zevkli buldum. Feridun bil 
işte kendisine hak verdiğiımi gördükçe keyifleniyor: 

(Arkası Vll r, 
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TAN,ın hedefi: Haberde fikirde 
h • • 

er şeyde temiz. dürüst, samimi 
olmak, kariin gazetesi o.Lnuya 

çalışmaktır. 

--<>-
-ABONE BEDEU-

Turki:vc Ecnebi 
1400 Kr, 1 Sene 2800 Kr, 
750 a 6 Ay 1500 a 
400 a S Ay 800 a 

• 150 a 1 Ay SOO a 
Milletlerarası posta ittihadına dahil ol 
nud Yan memleketler içın 30, 16, o, S,S lira 
ır· Ab · one bedeli peşındır, Adres detiı 

~ırnıek 25 kuruştur, Cevap tçln mektup 
ara lO kuruşluk pul Uiveai lizımdır, 

ı- GONON MESELELERi 

Radyo Harbi 
[Yazan: M. Zekeriya] 

1:lınıı sene e\'Velki gençliık radyo 
Dedır bilmezdi. 

Bugün radyo yalnız dünyayı oda 
buza getiren bir mucize değil, ayni 
zaınanda kuwetli bir harp aleti ol 
lnu§tur. hıgiltere ile ltalya arasmda 
&lnıdı kuvvetli bir .radyo harbi başla 
ın.ııtır. 

~lussollni'nin Trablusu ziyareti es 
11~da, lslfımlann bi.misi olduğunu 
90Ylediğl gündenberi, ltalya Arap 
blt.ınıeketıermde kuvvetli bir propa 
randa faaliyetine girişm13tir. Bu pro
Pa.gaııda biihassa Mısır ve Fillstinde ::!'8if edilmiştir. Bu memleketlerde 1-

. Yanlar Mısırlıları ve AraplAn ln
gtlt.ere aleyhine tahrik 19in eller•nden 
telen h~yi yapını~lardır.para dağıt 
;ru lar, broşürler, gazeteler neşetmi5 
er, A.aplauı toplandığı kahvelt'.re be 

dava radyo makineleri dağıtmışlar 
l'e narı istasyonundan hergün lngll
f.e.re aleyhinde §U şekilde oeşriyat 
)'apnuşlardır: 

clnıiıiz lmparatorluiu artık c;ürümüıtür, 
lngiliz donanması müzelik olmuştur, 
Mister Eden masonların elinde bir mas 

'llradrr,a 

Bu neşriyat bu mütecaviz şekli a 
lıııea, ve propagsaıda gerek l\lı!nrda 
ve Rerek Fillstinde tesirini gösterin 
l'.e lngiltere harekete ge~.miye mec 
bur oldu. Evvela Avam Kamarasında 
~8&1J'lUun bu hareketi ta'kbih edildi. 

a ua nuırnmeruı mUKnUU :ıooınr 
ILl.nılLSI tavsiye olundu. 

Evvelki gllndenberi Jngiliz radyo 
BQ d • 
1 

a ltaJyno :raclyofarmın ne. rettik 
eli Yalan haberleri tekz1p l~n arap 

Ça n~riyata ba.c:;la.mıstrr. 
ılJ hıgiliz gazeteleri ~bu Jniinasebetle 

Yorlar ki· 
ı . 
taıya propagandaya devam f'.i!e.r-

ae biz de o l'Dldt Araplan değil, ltal
ra.ı ıı·· nıfllet1nı aydınlatmak ve onlara 
~nyJllUıı \"e ltalyanm hakiki gldlşint 

gosternıek vazifesini üzerlınize a1nu
f" lllecbur oluruz.,, 

a· • •r Tecrübe 
~e Bir Misal 
~ ~elerde pamuk istlh'-:ıl .. .ı
§n goı.e ~rpan bir Derleme var. 

Cetveli Olkuyuııuz: 
~ Ekilen Saha Alman Mahsul 
ı:er mikta.n t-On itibariyle 
193 2 188116 20209 
l~ 162140 28052 
] S.'3 197060 81868 
1939 209945 52257 
1837 258635 51779 
:n-.. - 817000 60000 

ırıi~ ki beş senede ekilen saha 
ıniın-., 1kı ınlsllne, alman mahsul 

Bu 3 Jnlsllne çıkmıştır. 
Ce ~ll ıntimkün olmuştur! 

~tele~ §Odur: Hükf1metle çiftçi 
nJ dev~l'ek beraber raJıŞ1111ftıı'. Bu 
laydaı. f4; Pamuk ekiminde maklnenlıı 
reDDıek l'ıllJ ameli olarak gösterip öğ-
S'aphılftı \bere 78 çiftlikle ortaklık 
l<ıtJar r. 8u sayede en verimli ıne
oı l'e fenni ziraat usulleri tatbik 
ra'::Q§, köylüye lki milyon kiloya 
~I Ytın.t Çeşit pamuk tohumu da
.... _dmı..5tır. 0

kö:vlünlin tek başını• bu 
·-.. ıma.ı • 
Ilı 1n 1 hu kadar süratle temin et-

es e inı•·~ l> l\lln yoktur. 
emek ı.1 k"" • t Aa<>Jesi-nı.ı "" oy ve zıraa m~ 

...... llaUI, de\'letıe kö1•1ünün blrleŞ-
•uesı \•e · i 
kö . . 0rtaklık etmesi, devlP.t n 
IJe y:~ e ' 'e toprağa fenni götürmesi 
_,. llınkurt olacaktır. 

#4 ~ iPE?!' 

Giresunda Bir Otomobil 
cı Kazası 

bU.r resun. (l'.AN) _ Bulancıktan 
el dayı gelen şoför Rahminin idare
z:ı:ki otomobil şehrimiz kenarında 
ezın a adında 7 yaşmda bir çocuğu 
ken 

1~.tir. Zehra hastaneye götUrUlilr-
olınUştür. Rahmi yakalanmıştır. 

Yazan: Mühendis 

Osman Özgen 

Is tan bul Nasıl 
a 

.imar Edilir? 
B u günlerde gazete sü

tunlarında lıtanbulun 
imarı hakkında bazı mütalaa
lara ve bu hususta ileri sürülen 
bazı fikirlere tesadüf edilmek
tedir. Bilhasaa Ulu önderimi
zin Mecliı açılıtındaki söyle
vinde bu tehrin imarından ba
hiı buyurmaları, emsalsiz gü

zelliklerle dolu olan bu, dünya 
tehir kraliçesi hakkında öte
denberi dütündüklerimi söyle
mek cesaretini bende uyandır-
dı. 

Senelerdenbcri !stanbulu imar et. 
mek için çalışan bir mtitehassıs var 
dır, biltUn hilsnil niyet ve 
iktidanna rağmen henUz e
ı;uıı:ılı hir rr.ojo~ txıP.Y -
dana gelenıemesi ortada esaslı ba. 
ZI manilerin mevcut bulunduğunu 
göstermektedir. Yapılacak iş için 
evvela bir esas tasarlan-
madıkça hareket noktasının 
tayini için dilşündüklerimi bu 
yazımda elimden geldiği ka
dar açık1 sarih ve herkesin 8.n!ıya
bileeği bir şekilde izah edeceğim. 

terini, depo ve antrepolarını, me
deni bir şekilde yapılması zaruri 
olan nakliyatını v•-••ttya:t··1çm=i
cap edeceıt manevra sahalarmı bu 
mmtakaya sıkıştırmanın .maddeten 
imkanı yoktur. Bu ciheti limanın 

ne demek olduğunu azıcık bilen her 
kes takdir eder, lstanbul limanı için 
asgari üç yüz hektar kara sahası 
lazımdır, bu kara sahası bu mlll
takada yoktur. 

Ş 
u halde limanı bu mıntaka. 
dan kaldınp şehrin kenarı. 

na enikapı civarında mütehassıs. 

!arının .münasip göreceği bir saha
ya nakletmek icap eder, orada ar
zettiğim veçhile bir asır sonraki ih 
tiyacı da temin edecek şekilde en 
son sistem ve modern şekilde bir 
liman yapmak lazım, bu Ilınan için 
icap eden yüzlerce hektar araziyi o 
yerde belki de yüz bin liraya istim 
lak etmek kabildir. 

lstanbulu bir kat daha çirkinleş. 
tirecek olan şiımdiki limanın olduğu 
yerde tevsiini ve hatta yolcu salo. 
nu inşaatını (rıhtımları tahkim 
müstesna) clerhal tatil etmek la _ 
zımdır. Bu cihet temin edildikten 
sonra Istanbulun iman için düşün 
dilklerinıe esas olan yeni limanın 
inşaatına hemen b&§lamak li.zmı.. 

dır. Iskenderiye limanı, söylediğim 
vaziyete uygunluğu itibarile bize 
gil7.el bir örnektir, tamamile §eh.. 
rin kenarındadır. 

Yeni liman Yenikapı civarında de 
diğim şekilde dört senede ikmal e
dilebilir. Bu liman ikmal edilinci. 
ye kadar ti.mandan sahili takıben 
50 metre (ortası ağaçlı) geni§Hkte 

bir asfalt yolun Ycnicami önüne ka 
dar yapılması şarttır. Sahil Sl.lrleri 
yıkılarak limandan Sarayburnuna 

man hasılatından dört milyon, IB
tanbulumuz için, bize kuvvetli va.it 
ierde bulunan sevimli hilkmnetimiz 
den de iki buçuk milyon ki ceman 
altı buçuk milyon lira varidat te
min edildikten sonra: 

Birinci Uç sene içinde: Limandan 

Eminönilne kadar gelen asfalt yo

lu deniz kenarında nhtmu ve orta.. 

sında ağaçlarile beraber Eyübe ka 

dar temdit etmek. 

ikinci Uç sene içinde: Sütlüceden 
Karaköye kadar (Karaköy meyda 

nı da bir park haline getirilımek 

şartile) ayni asfalt yol ve rıhtımın 
temdidi. 

U çüncü iki sene içinde: Kara

köyden Dolmabahçe ve Çirağana 

kadar (buradaki asfalt yol Dolma 

bahç.e camii ve sarayın arkasından 
geçer) üç numaralı iş programım 
iki senede ikmal etmemin sebebi, 
burada rıhtım inşaatı hemen yok 
gibidi.T. Ancak bir regllj ve istlan
lakten başka bir şey yapılmıyacak 
trr, ayni zamanda bu müddetler, 
Türk inkılabının kudretinden alm. 
muı icap eden örnekle çalışmayı 
göze almak §&rtile hesap edilmiş. 
tir. 

L iman dört senede, diğer kı
sımlar sekiz senede ki, ce. 

man on iki aene gibi kısa bir za
manda bu güzel lstanbuhm sahil. 
!erinin alacağı vaziyeti insan dU
§ilndilkçe sevincinden ne yapacağı_ 

ların da hesabı yoktur, bu gUzelliğe 

millet, neşesile §etaretile kavuşa - lnkdGpta 
caktır. 

işte bu esas bu suretle tesbit e-
dildikten sonra hareket noktası mu Kopyacıhk 
.ayyen demektir. Bu müddet zarfm_ 
da artacak para ve varidattan şe. [Yazan: Aka Gündüz] 
bir mütehassısı bu esasa bağlan_ Tip midir, tiptir mendebur! 
mak şartile şehrin denizden dahile Kafatasının içinde yedi kul~k 
doğru açılacak veya tevsi edilecek Derviş Vahdeti a.nğı, beynini çörek 
caddelerinin mevkilerini, Silleyma ıcmiştir de kellesinin dışına alıwgle 

niye, Fatih, Beyazıt, Selim, Ayasofya kasket geçirir. Bakınca, güneşliği 
ve sair bUyUk abidelerimizin etraf niın enseye çevrilmiş olduğunu görür 
bahç 1erini ve sahil asfaltı kenarla- sürıliz! inkılabı kopye etmektedir. 
rındaki, otel, gazino, çocuk bahçele- Boounla ~·asak sanruya bakar. Röy 
rinin mevkilerini ve yeni limandan lesine mim koymazsanız 81 martı u 
dahilden Eminönüne kadar açıla_ outtunuz deme.ldir. 
cak geniş bir nakliye yolunun gti-

• l\luslkide bir "sultani yegfılı'' fas 
zergahını tayin ederek bu mınta-

lı vardır. h.""im tertlplediyse ömriine 
kalarda da ayrıca faaliyete geçmek 
imkanını temin etmelidir. bereket. Zorcadır anınıa pek güzeldir 

doğr~u. Bunuo adı budu Ue, sulta 
ni yegfilı! 

·, stanbulun E:ı.hili, hütün dün-
yann gıpta edebileceği şe

kilde bu suretle güzelleştikten son
ra §ehrin iç semtler"nin bu sahil 
güzelliklerine yakışacak blr şekil
de tarh ve tanzimini, verdiğim u
mumi malumat dairesinde en me· 
dent ve asri bir şekilde ba§arabile. 
cek olan bir müt ::hassısa kemali 
hürmetle te.vdi ediyorum, çünkü bu 
iş arzettiğim gibi şehircilik milte
hassısınm işidir. 

Fakat yine tekrar edi~rum, ls
tanbul sahili arzettiğim şekilde te
mizlenmedikçe ve bugünkü liman 
bunun dçinden çıkmadıkça bu şeh
rin imarından bahsetmek proje tan· 
zimine kalkışmak bu dünya güzeli
ne karşı en büyük bir fenalıktır. 

Bu suretle lstanbulun deniz ke
narları bu pisliklerden kurtulduk
tan ve ağaçlı asfaltlarla bir park 
halinde süslendikten, Halicin içi de 
ayrıca vapur enkazı, mavna yı

ğınlarından temizlendikten sonra 
tersanenin Haliç içinde kalması 
muvafık mıdır? 

Büyük vapurların inşası ve deni
ze indirilmeleri için lizım olan sa
hanın da kifayetsizl;ğine rağmen 

§ehrin en gürel yerinde tam orta
sında bir tersanenin hiçbir yerde 
olmadığını tahmin ediyorum, bil
hassa bir tayyare taarruzuna karşı 

Haliç ortasındaki bir tersanenin 
nekadar' açık bir hedef olabileceği
ni Istanbulun ve kıymetli alidele. 
rimizin bu yüzden uğnyacağı bir 
baskınla ne hale gelebileceğini dü
§Unmek insanı simdiden Uzilyor, 
korkutuyor. 

O halde henüz bir masraf ya
pılmadan bu tersaneyi son 

'listem aletlerle teçhiz ederek bir 
vapur tam:rhanesi atölyesi §eklin
de letinye veya Paşabahçeye nak
letmek ve asıl bUyUk vapurlarımızı 
yapacak tersaneyi her türlü taar
ruzdan masun bulunan Gölcükte 
tesis etmek llzımdır. Orada en bil-

(Arkası 10 uncuda) 

Hayır! bu değildir! Milli ycgiihhr: 
Nedoo çabuk elden ve ~alıp aparma 
mllli olmuş? Neden olacak. saltanatı 
kaJdınnak, sultanlan defetmek, irıla 
labın ana icaplanndaıı değil mi? E 
vet. Oyleyse inkılapçı görilnmek BI 
zansvati bir tertiptir. l'e sadakati 
göstermek için de kopyecnlk şarttır. 

Bu tarz muslld zaten tam Osmanlı 
dır. Şimdi neye miJli oluyor~ (Milli) 
kclinıesin1 kullanmaıkta hala nu tltb 
olnııyaca.ğız? Sultani yegahta.ki sul 
taııi, padi~alıa muzaf değildir. Şaha 
ne gözler, şahane elbise neyse sultani 
de odur, yani debdebeli, tuntaııalı, 
ha.5Jlletli bir yegah faslı manasınadır • 
Eğer bu fasıllar ~alıruwaksa ,.e ~m 
malan lnkılilba uygun görllnUyorsa 
a.drnı üstünde bırakalım. Ye bnııkan 
lan hl~ kimse asmaz; korkmasmla.r. 
Sultani yegiıh sultani yegahtır. ilacı 
Arif Bey merhum, ölü Bay Arif de 
ğildir. Niıkoğos Ağa, Nilmğos Ağadır. 
Dede Efe.neli, Dede EfendUlr. Eğer 
bunlar bu devirde bulunup t.a eserle 
rlni bu devirde verm~ olsalardı o za 
ma.n lş deği irdi. 

•Bir tarihte de ~air Nedimin 
meşhur "bu ruı.igan bimededin inkılA 
bı vıı.r'' ~arkısı, inlulaba sadakat 
kopyeclliği olsun ir;iıı okunmaz olmuş 
tu. Halbuki bu arla hakkında hiç 
bir kimse gözünün üsfünde kaşı var 
bile dememl5ti. Demek akıldan geç 
memişti. 

• Bostaa patJıca.nının ezmesine 
bile inkı1ip kopyecUiğioi sindirdi 
Bin yıllık Hünkarbeğendin1n adım 
mflletbeğendiye çevir<Ji. O de,irlerdo 
ınllletin kırk diyarda kanını doküp 
canmı vermeıkten., kebaplı patlıcan ez 
mesinJ düşünecek hali \"ar mıydı! 

Anlarım, insan l\lüışir Merhum A 
tatlı Fuat Paşa gibi şık bir nükte ya 
parsa, değiştirelim adını; Merhum 
mütareke günlerinden bir g\1.n Abdul 
lah Efendide yemek yerken garsona: 

- Bana bir porsiyon Da.nıat F erü 
getir! 

I>emln, g8.J'SOl.ı şaşmış, oo:rıe bir ye 
meğin bulunmadığını söyleykı.ze Pa . 
şa merhum: 

- Nasıl yok? demiş. Jlilııklr be 
ğoodl işte. Padişah Damat Ferittan 
başkasını b!ğnmiyor ki. 

D ünyanın en güzel denizile 
çevrilmiş olan bu güzel belde 

nin deniz kenarlarını okuyucuları
mızla beraber bir dolaşalım: Yeni 
kapıdan Sarayburnuna, oradan Ye 
nicami ve Eyübe kadar, sonra Süt 
lilceden Yağkapanı, K•raköy, Dol. 
anabahçe, ve hatta Bebeğe kadar 
olan bu deniz kenarlarının iğrenç 
vaziyeti ve pisliği mevcut kaldrkça 
dilnya güzeli olan bu şehrin ima
rından bahsedilebilir mi? Galata 
köprüsü üzerinden Eyübe doğru 
bakınca sağ ve solda salapurya, 
mavna yığınları ve iğrenç sahil man 
zamları Istanbulun güzelliğine kar. 
§I bir hakaret değil midir? Şimdi 
hep beraber bu pisliklerin içinden 
çıkıp Çamlıcaya çıkalım, Boğaza, 
Halice, gUzel sahil denizlerine, A. 
dalara bakınca .. 'Bu mecmuayi ana 
ha.sin bu bediayi hilkate bir ,eyi 
benzetmek hilkati tahkirdir,, de • 
mu miyi% ve bUtün dünya da bu 
görllşilmUze alkışlar!• iftirak et • 
mez mi? o halde esaaa yakll.flyo. 
ruz, noktayi hareket meydana ·çı. 
lcıyor, binaenaleyh evvel& bu piL 
Jileler ortadan kalkmalı, ondan son 
ra Istanbul imar edilmelidir. 

kadar asfaltin kenarı rıhtım yapılabi 
lir, Sarayburnu parkmdaki bütUn 
binalar, depolar, gümrük dairesi ve 
Yenicami civarı taımamile temizle
nerek bu güzel abide gen~ bir park 
ortasma alınmalrdır. 

Dağa Tırmanır Gibi Daima Yukarı 

• Hacı, hoca, nğa, imam tabirleri 
kamınla yasak edileli ya.. Bari lnla 
lap sadakati uğurun~ oo.a da (keşit 
bayıldı) desin. 1 i mut]aJ{a tersine 
lll'Iİı~·u.ak olduktan sonra her türlü 
kop;•ecilik miibah sayılmaz mı! bıla 
tAp bu demek değildir. Kaşka.rikoya 
sılroaz o! 

B u işin nasıl yapılabileceği~i, 
nasıl bir iş prngramı takıp 

edileceğini ve varidatın nereden bu 
ıunabOeceğürl bütün tefcrrüatile 
yazacağım. Ancak bugünkü liman 
tstanbul ve Haliç içinde sıkışıp kal 
dıkça ve h&la bunun genişletilmesine 
ve y:olcu salonları yapılmıt!ma de. 
vam •etmek fikri, takip edildikçe i
marın hiçbir zaman tahakkuk ede 
miyeceği aşikardır. 

BuglinkU Istanbul liımanmı ınev. 
t bulunduğu sahada tevsi etmek 

~~Ji sene sonra iki buçuk milyon nU 
fucu olacak bıta.nbul• karşı en bil 
rUk fenaltktır. Bir defa elli sene 

) k" ı'htiyacı tatmin edebilecek !onra ı . 
. 1. anın tahmil ve tahhye ve 

bır ım . vin 
"ti'nı· elevatörlerlnı, seyyar ç. 

saı • 

Y eni~~pıda yapıl~cak ııman 
bütun asri tesisat.ile ve en 

temiz hallerle süslendikten sonra 
kenar bir noktasında kömür depo 
lannı ve kereste ambarlarını muh 
te\li olmalıdır. Bütün vapurlara bu 
radan kömür ve hallerden erzak 
verilmelidir,kömürler hacimlerle oto 
matik tartılarak vapurlara en seri 
bir şekilde tahmil edilebilmelidir. Bu 
şekildeki bir liman TUrkün mevcut 
yilksek kudretile dört senede tak
riben otuz milyon lira sarfedilerek 
yaptırılabilir. 

Bundan sonra bu liman adama
kılh bir mütahassısm idaresinde tJ 
carete engel olan usullerden A.za
de olarak işletildiği takdirde sene
de en ~ağı d6rt milyon lira vari
dat getirecektir, Bu para ve hUkO.. 

metimizin aynca vereceğini vait bu 
yurduğu miktarlarla yukarda arzet 
tiğim deniz kena.n çirkinliklerini 
bir cennet bahçesi haline kalb için 
icap eden iş programını şu suretle 
tertip ediyorum. 

D 6.rt senede liman fnpa.tı bL 
terek faaliyete geçilince lL 

B aşlaruuı f!f daiına ileri ve yu 
kan doğnı yürtl.mell, dur 

maktan memnun olmamalı, geri 
gitmekten rahatsız olmalıdır. 

Bir l5i başannıya ça.lı§mak. bir 
dağa tırmannuya booze:r. Bir defa 
rıkmıya bqladınız mı ufkun.uzun 
genişlemesini, tepeye va.rmuım is 
te:rsenb mütemadiyen çıkmahsmız. 
Arada sırada küçük tepelerde du 
rup dfnlenmek ln!llıUla gevşeklik ve 
:rir, ~iirüme h1Z1111 kırar ve ekseri 
ya Mıl varmak istediğiniz tepeye 
çıkmanıza mani olur. Azlmkar ve 
iradeli bir adam i~in bu muvakkat 
istirahatler keyif kaçıncı \'akalar 
dır. Tepeye çıktığınız zaman bol is 
tiraJıat zamanınız vardU', Yiirüyil 
nUz ve tepeye varnuya çalrşııuz. 

B1rçok insanlar görüyoruz ki, ye 
nl bir rekor kırmak, ondan evvelki 
den daha makla:ra gidebllmek, da 
ha ytlksekle:re çıbbilrnek için rahat 

'lanıu. paralannı, hatta hayatlanm 
feda ediyorlar. Bun.la.r 8ll'f 900 ga 
yeye varınq olmanın zevkini tafııu§ 
olmak için bu tehlikeye atdıyorlar. 
Dtinya~1 tayyare Ue tekbaşma do 
laşmıya çıkan ve cet )1> denizlerin 
de kaybolan Amella r ~rhartın bn 
seyahatte kuanaca) bafka mi 
vardı f Parası vardı töhret kaaa 
mıştı. Adını bütün 4 lnYJL1a 1...luyur 

' 

ınuştu .. Pakat insanlar111 içkıde doy 
mak bilmiyen bir h eyecaa hırsı, 

bir hizmet hırsı vardır. Bu hırs in 
sana her tehlikeyi göze aJdınr. On 
la.rm bu cesaretleri lnsanlann bil 
gl~ini artınmya, meçhulleri keşfet 
miye hizmet eder. işte b&1& Şimal 
kutbünde bu.&lar lber.iade yaşıyan 
Slunfd heyetinde bulunMlla.rm kat 
landıkian mahrumiyet ve fedakir 
lık t.a an~ bu şekilde luh olıma 

• bWr. 
IMU1.lar çok defa rahat hayatı, 

tNı.JiJu'fı1n heyecanı için t:erkedf'.rler. 
lı hayatında da böyledir. ihtiyar 

lar, yonılmu~lar görürsünüz, k&
zan~arlle iktifa ederler. Yeııi teh. 
ilkelere ahlmaktan kaçarlar. Bun
lar rahata alışmı11la.rclır. Rahatla-

. rmı fooa edemeı:Jer. 
Antk kuvvetleri, irade ve 

admlerl kalmaınqtır. Halbuki da 
ğa tırmanmak için lmYVet, genç 
Uk irade 11.zmıdır. 

Yüksek zirvelere çıkmanm sırn 
buradadır. hısan tehllıkeye atılma 
dıkça. wtiraha& yumuşak caaibe 
sine ~ıhnadaa tuttuğu yolila yt1rti 
medikçe ilerllemekt.e devam ede 
mez. Olduğu yerde saymıya mah. 
kiım olur. 
Dağa tınnamr gibi, dalma Deri 

dalma yukıt.n. Pailıoloi 

Abdillhamit devrinde saltanata sa 
dakatinl fsbat için yerli yersiz, pad1şa 
ha dua ederdi. 

lUeşrutiyet devrinde ittihatçılara 
yaranmak için (Tanin) gazetesini ce 
ketinin dış ceblnde ve ba.5lığl görüne
cek blçlmde taşırdı. 

MUtareke devrinde Ali Kemalin 
(Peyami Sabah) gazetesini koltuğun 
da ı:ezdirirdi. 
Şimdi de sadaıkatini patlıcan ezme 

si ile düm~kli yeı:ah faslmuı sırtın 
da bJbat ediyor. Tip midir, tiptir men 
deburl 

Köık Kamununda 
Aydın, (TAN) - Köşk kamunurı

da ve köylerinde bütün evler beyaz 
badana ile boyanmakta.. sokaklar her 
gün temizlenmektedir. Kamun mer
kezinin ortasındaki tarihi camün et
rafındaki duvar ve kuru ağaçlar kal 
dırılmıe, yerine şık duvar ve par -
makhklar çevrilmiye başlanmıştır. 

Cami açindcki mezarlık ta kaldırılmış 
meı.ar taşlan muhafaza altınn alın • 
mıştır. Kamunun bUtUn köylennde 
~l yapılmaktadır. 
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ya Kupas 
çesi 4,ooo,o o 

arının 

nktır 

n Altı 
Takım 
ransada 
myacak 

dünya kupası maçlarmm 
grup şampiyonlan karşılaşmalan ha 
.ziran ayında Fransada başlıyacak -
tır. 

On altı grup şampiyonunu misafir 
edecek olan Fransız federasyonu, ay 
ni zamanda FIFA başkanı Jules Ri. 
met, gazetecilere şu malfunatı verdi: 

"Dünya kupası maçlarmm tertil 
fevkalade dikkatli bir çalışmayı ve 
pek hesaplı davranmayı icap ettiren 
büyük bir iştir. 

Grup şampiyonluklarmı kaza.na. 
cak on altı milli takımın Fransada 
ikametleri esnasında sarf edeceklerini . ı 
ve yol masraflarını hesapladık. Tam ~ 
dört m51yon Fransız frangına ihtiyıı 
cımız olduğunu anladık. ŞimdWk 

yalnız 800 bin fra.ngımız mevcuttur. 
Bu miktarı haziran ayma kadar bir 
milyona çıkaracağımızı ümit ediyo. 
ruz. Geriye üç milyon frank kalıyor. 
O zamana kadar maçlarla beraber ha 
s lat ta kasamıza gi.rmiye başlıya.c&
ğından masrafları karşılıyacağmıızı 

B. 8aydarzn 
Nasihatleri! 

Futbol f ede. 
rasyonunun i
kinci reisi Na. 
suhi Baydar U • 
!usta çıkan "spor 
edebiyatı" baş

lığı altındaki yr.. 
zısında hulasa • 
ten diyor ki: 

Sporda yalnız 

. futbol mü var. 
dır? 

Gazeteler' mi. 
zi dolduran fut bol yazılan ise, 
teknikten uzak, yalnız temaşa 

cihetini alıp hadiseleri tasvirle 
iktifa eden sta.ndard bir tarza 
göre kaleme alrnmıştu. Sporda 
kayakçılık ve tenis şubeleri ve 
onlarm tekniği yok mudur? 

Spor yazılarımızda esaslı bir 
ıslah hareketı1ne başlamak zarna 
nınm gelmiş olduğuna kani de. 
ğil misıniz? 

Spor yazılannda halis tekniğe 
doğnı giden bir ıslah hareketinin 

başlaması lazım geldiğini, ka. 
yakçılık ve tenisle de meşgul ol 
mak gerek olduğunu yazan mu 
barrirden bu i§te bizlere ön a. 
yak olmasını beklemek hakkı

mızdır. 

Yalnız şimdiye kadar çıkan 
yazılarına bakılırsa, Nasuhi Bay 
darın futbol ve tenis tekniğinde 
spor muharrirlerine kılavuzluk 
etmesi ihtimalleri pek az görü _ 
nüyor. 

Belki S8)'Jll l'.IlUharrir, yazı. 

sında i_ş11r t ettiğ1 halde, bugü. 
ne krı.:aar fırsatım bulup ortaya 
dökemediği kayakçılık tekniğin. 

de ehUyet sahibidir. 
Eğer öyle ise. aman mevsimi 

geçirmesin! 
Çok muhtemeldir ki, b:zim gi. 

bi skiylerini takmış bir çok he
veskarlar da fenni surette kaya 
bilmek üzere Baydarm nasihat 
!erini beklemektedirler. 

ABALI 
zannediyoruz. ~~~~~~~~~~~~~~~~=---;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~~~~~~~ 

Maamafih bu büyük masrafın al. 
tından kalkabilmek üzere her milsa. 
bakanın vasati 250 b'.n frank getır. 
mesi lazım geldiğini de peki.la bilL 
yoruz. 

Grup şampiyonluklarının başlıya.. 

cağı haziran ayının bizdeki futbol me 
raklılo.rma maç seyri için hoş görlL 
nen bir ay olmadığını Paris sergisı 
münasebetile gördük. O aylarda b~ 
zim seyirciler statlarda futbol sey· 
rctmeyi pek sevmiyorlar. Fakat ne 
yapalım ki, on altı takımın kar§llaş.. 
ması için lazon olan zaman ve mev. 
cut statlar meselesine inzimam eden 
ecnebi takımlarına karşı taahhütleri.. 
miz bize bu ayda ısrar etmek mecbu 
riyetini veriyor. 

Fransız futbol federasyonu, bu iş 
için ayrıca bir tahsisat almadığından 
kendi parası ve kendi gayretile dün 
ya kupasını başarmak vaziyetinde • 
CÜ'. 

Biz bu maçlardan k8.r etmek iste. 
miyoruz. Fakat zarar etmemek. işi 
başabaş getirebilmek üzere de elimiz 
den gelen gayreti esirgemiyeceğiz. 

1934 namzedi 

Gelecek dünya kupasını Almanyıt 
tertip etmiye namzettir. Esasen Al
manlar 1938 kupasını tertip etmek 
teklifinde bulunmuştular. Fakat biz 
iyi futbol takımlarını memleketimiz.. 
de yerleştirerek futbolümUze hız ver 
meyi arzu ederek 1938 kupasını iste. 
dikti. Almnnlar lehimize feragat ede 
rek gelecek 1942 kupasını beklemiye 
razı oldulardı. 

Gelecek kupa maçlarında Alman
ların bu işi çok iyi başa.ra.caklarmı 

zannederim. Çünkü Almanyanm 
muhtelif yerlerindeki modern stat -
yumlar adedi ve final maçlarına pek 
müsait olan Berlin stadının bUyük. 
lüğü böyle bir organfaasyon için el. 
verişli şartlardandll'. 

TAN - Parasını kendi bulup iş 

görecek kabiliyete gelmiş ve tahsL 
satma dayanmadan, zarar etmemiye 
kendi kesesinden sarf edecek gibi, 
gayret eden federasyonlara hilnnet 
etmemek mümkün değildir. 

s rim Federasyonu

nun Yeni Reisi 
Tilrk spor teşkilatının kurulu.şuıı

d -.ı .,heri Eskrim federasyonu riyase. 
tinde bulunurken son defa e'Vni ve 
işini Ankaraya nakletmediğinden do 
layı umumi merkezce müstafa adde. 
d ilen F uat Balkanın yerine umumf 
merkez genel sekreteri Nizamettin 
"ırışan getirilmiştir. 

Nizamettin Knı§arun mntmd kitip 

Şilt 

Pazara 
Istanbul bölgesi lig maçlarına bu 

hafta da devam edilecekt.r. (,'umar. 
tem günü Taksim stadında Topkapı • 
Galatasaray B takımları saat 14.ıo 
da karşılaşacaktır. Hakem Rıfkı Ak. 
saydır. Ayni gün Beşiktaş stndmda 
da lsta.nbulspor - Güneş B + .. bm. 
lan saat 14,30 da hakem Bahaettin 
Uluözün idaresinde bir maç yapacak 
lardır. 

Pazar günU, Güneş - Vefa A tn. 
kımlan saat 13te Taksim stadında 

karşılaşacaklardır. Hakem Rüştüdür. 
Bu maç geçen hafta yarıda ka1mıştı. 

Pazar gUnU şilt maçları da vardll'. 
Galatasaray - lsta.nbulspor saat 
14,45 te Taksim stadında hakem Bas 
ri Bütünün idaresinde oynıyacaklar. 
dır. 

Hil8.l - Beylerbeyi talmnlarr da 
saat 13 te Beş'ktaş stadmdı.ı çarpı. 

pca.ktır. Hakem Nuri Bosut'tur. Ay
nı Mhada Beşiktaş - Doğan takını
lan da saat 14,45 te hakem Adnan 
Akmm idaresinde aynıyacaklarfür. 

Fenerbahçe stadında da saat 13 te 
Anadoluh;san - Davutpaşa takını. 

lan çarpışacak bu oyunu hakem Bur 
han Atak idare edecektir. Fenerbah 
çe - SUleymaniye takımları da saat 
14,45 te ayni sahada çarpışacaklar
dır. Hakem Adem Göğdündür. 

Anadolu Klübü 
Hakkını Arıyor 
Anadolu klUbU hakkında lstanbul 

bölgesince verilen hükmen mağltibi
yet kararma genel merkeze itiraz e. 
dildiğini evvelce haber vermiştik. 

Ba.şkannı ayrılmasile kararın teb. 
liğ edilemediğini ve dosyanın kayool 
duğunu &n.lıyan klUp murahhasları, 

Istanbul bölgesinin kararını Spor ku
rumu başkanlığının tasdik ettiğini 

de öğrenıniştlr. 
Vaziyeti, lstanbul bölgesine mek.. 

tupla bildiren Anadolu klübü itiraz. 
name suretıerni Tilrk Spor kurumu 
başkanlığına da yollamış ve işi yakın 
dan tak1p etmek Uzere klüp başkanı 
Ankaraya hareket etmiştir. 

baka arı 
şhyor 

Süleymaniyed en Danifmen 

Macar Milli 
Takımının 

Maçları 
Onümüzdcki pazar günü Lizbonda 

Portekiz milli takmu ile karşılaşacak 
olan Macar milli futbol takımı Liz

oondan avdette biri Portoda diğeri 

Lüksemburgta olmak üzere iki maç 
için daha angajman yapmıştır. Fa. 
kat Ispanya - Portekiz hududu ka. 
palı olduğundan ve deniz yolculuğu 
da Macarlara uzun göründüğünden 

Lüksemburg ile yapacakları karşılaş. 
madan vazgeçmış!er ve keyfiyeti LUk 
semburg fedt!rasyonuna bildirmi§ler. 
dir. 

Macar milli takımı Portekiz milli 

tikten aldığı 150 lira ücretine bu ye. maçından sonra Portoda bir maç da 
ni işinden dolayı zam yapılması mev ha yapacak ve memleketine avdete. 
zuubahis edilmiş değildir. decektir. 

• 

1 Hl 
Bu küçük hikayeyi bana Jues 

anlattı; bir akşam, liman 
da bir mahkumlar kafilesini yeni 
Kaledonya.ya sevkediyordular. lşte 
bu hikayeyi o akşam bana. anlattı 
idi. 

İçinde gayet itina ile yerleştiril 
miş bir serçe kuşu olan küçük bir 
kafes vardı. Bunun, yani bu kafe 
sin sahibi altmış yaşını geçkin ih ti 
yar bir kürek mahkumu idi. 

Yüzünün ifadesi pek te kötü ol
mıya.n ihtiyar, ince yüzlü gözlük
IU, alaycı bir gençle bir araY? bağ 
lanmıştı. 1şte Jues yolda vakit ge
çirmek maksadile bu ihtiyarla bir 
kaç laf atmıştı. 

Sabıkalı bir serseri ve hırsız o 
lan ve beş altr defa kadese girip çık 
DlI§ bulunan ihtiyar haydut : 

- Başka. biç bir sanatin olmaz 
sa, insanlar da seni her yerden ko-
va.rlarsa ve bir defa da çalmıya 

başladıktan sonra nasıl vazgeçer 
sin ? Bundan başka karnı doyur 
mak 1 ·ı ·rm. Son mahk\ımiyetim\n 
sebebi şu oldu: Bir tarlalan aşırdı 
ğnn bir çuval patates, bir araba 
kamçısı ve bir de balkabağı .. Size 
soranın, beni Fransada, rahat ra 
hat öleyim dive bırakamazlar mıy
di san i. u ihtiyar halimle be
ni tA cehennemin htr bucağına gön 
deriyorlar? diyordu. 

ar ıısmclı\. kendisini 
dinlemlye razı olan k mcr 

hametıi birisini bulmuş olmaktan 
gayet m')mnun bir tavırla., dUnya
daki yegane serveti bulunan küçü1t 
kafesle beraber serçeyi Juese gös
termişti. 

Bir yıldır, ihtiyann sesini artık 
tanımıya başliyan serçe, ayni za 
manda ihtiyann omurunda tüne 
meye de ahşmıştr ... "Ah!. Serçeyi 
Kaledonyaya beraberinde göttirımek 
için, izin almak o kadar kolay ol 
mamışb ! Bundan başka da bu yol 
culuğa uyıgun ona bir kafes hazır 
lamak ief.n tahta pa~ları. kulla
nılmış ince tel, güzel olsun diye de 
boyamnk için biraz boya tedarik 
etmek gerekmişti." 

Burada . .Tucs'in söylediği bir sö
zü aynen hatrrzyonım: Jues: 

- Zavallı serçecik! demişti. Ka 
fesinde yiyecek namına mahkilm 
lara verilen kara ve kuru ekme.k 
ten b~ka birşey bulamıyordu. au 
nunla beraber vazivetiııden çok 
memnun bir hf,li vardı. Diğer gam 
srz kuı:;lar gibi keyifli keyifli aıç 
rryordu. 

B irkaç .;aat sonra, bu uzun 
yolculuğa çıkmak Uzere ar 

tık gemiye binerlerken Jues - bu 
ihtiyarı unutmuştu- Tesadüfen 
tekrar onuı önünden geçerken giir 
müştil. Ihtiyırm kederden sesi büs 
bUtUn değiamişti. Küçük kafesini 
ona uzatarak: 

- Bunu siz almı size veriyorum 
belki işinize yarar ... 

Jues teşekkür ederek: 
- Hayır, bayır ... diye cE>vsp ver 

miş. Bilaklıı, iyl bilirisiniz kiı onu 
beraber ırötürürseniz daha iyi o 
lur .. Orada size küçük bir arkadaş 
vazifesi görilr .. 
Dıtlyar hüzünle: 
- Oh! Artık kuş kafeste de 

ğil... demiş, demek bilmiyorsunuz 
ha, artık o orada kafesinde de 
ğil ... 

Bu sırada, büyük bir kederle 
gözyaşları yanaklarına doğru akı

yordu. 
Vapura girerlerken bir itişme rıe 

tıicesinde kafesin kapısı açılmış ve 
serçe birlen Urkerek uçup gitmiş 
ti.. Fakat kanadının biri kesik ol
duğu i~in zavallı ser<;ecik u~ar uç 
ma3 denize düşmüştü. 

O nu vapurun yedeğinde ö 
lümle çarpışırken görmek 

ve kurtarmak için biç birşey yapa 
mamak ! .. Oh! ne korkunç ve feci 
bir sahneydi bu! Ilk harekette ba
ğırmak, imdat çağırmak veya Jue
se müracaat ederek yalvarmak is
temiş ... Sonra, aşağılık mevkiini 
hatırlıyarak geri dönmü~ .. Sefil bir 
ihtiyarın· serçesine, ve bu küreğe 
mahkiim bir haydudun zavallı ku
şuna ~im acırdı ki ... Yalvarmaları 
nı kim dinlerdi ki... Boğulmakta 

olan bir serçeyi kurtarmak için 
vapur hareketini geciktireme7Xli 
ya ... 
Bunları düşünerek bJç birşeye 

teşebbüs etmeden yerinde durmuş 
ve hala kıvranmakta, ve denizin 
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iHTiYAR BiR 
KOREK MAHKOMU 
'~"""'~ 
~ Piyere Loti'den: ~ 

ÇEViREN: ! 
Faik Berçmen 

.,,.~"'"'"""",_,,_,.._,.._,._,.._""" 

köpüklerı Ustünde ~çe kaybo 
lan ktiJ rengi g~lgeye bakmış .• 

Şimdi, her zamankinden r~a 
ke_ndisini kOTkunç bir yalnızlık 
içinde buluyordu. 

Mütemadiyen gözlerini kör eder 
cesine hüngür hüngUr ağlıyordu. 
Halbuki, beri yanında bağlı bulu 
nan alaycı gözlüklil yo'daşı. lhti
yarm ailayışına bakarak gülüyor 
du. 

•ı §le bu yüzden mademki kuş 
kafeste değildi, kafes sak

lamakta bir m.Ana yoktu .•. 
Bu son uzun yolculuktan önce, 

hikayesini dinlemek alicenaplığmı 
gmıreren oannycn.>~ yo.u. -~~. 

mlıııiettarlığmın uişanesi olmak ü 
zere hediye etmek istiyordu. 

Kafesini büyük zahmetlerle, ve 
gayretlerle bazırhyan ihtiyara faz 
la ıztırap vermemek için Jues he
diye edilen boş kafesi hilzünle al 
mıştı ... 

Beni müteessir eden bu biklya 
de asıl yüreğe dokunan §eyi bilini 
yordum. 

Jues, bu hikayeyj anlattığı za
man, yatmıya hazala.nıyordum. 

Vakit epey geçti.. 

Ben ki bayatta gördüğüm bir 
çok facialara, ıztıraplara vesaireye 
fazla teessür düymadan bakmı 
§I1Il: hayretle fa.rkma varmıştım 
ki ihtiyarın elemi kalbimi pa.ralaı
mştı; öyle ki uykumu bne kaçırmı 
ya kadar varmı§tı: .•. 

- Ona bir başka kuş gönder
mek imk8.ru va.r mı? diye Jues'e 
sordum. 

- Evet, bunu ben de düşilııdtiım. 
Bir kuşçudan, başka bir kuş alıp 
külfi8tilr kafesine koyarak yann 
vapurun hareketinden evvel \ln& 
götürmeyi Ül8arladım. Fakat bu 
biraz müşkill birj~y .. Dahası da 
var, yarm limana gidip te vapura 
tırmansak yinE> ihtiyarı bula.mıya. 
cağrz... Çünkü ismini bilmiyorum. 
Bunda.n başka.. bunu çok gülün~ 
ve tuhaf telakki edecekler_ 

V e bir saniye sonra ben de., 
hakikaten bu tuhaf fikre 

Ertesi sabah bu projeye netice 
vermedim. nk teessfuiim kaçmıe 
tr. O hali, çocukça ve gülüno 
geldi bana! .. Şüphesiz ki ihtiyarın 
kederi bir oyuncak değildi!. 

Dünyada.. yapayalnız ola.u zaval 
lt ihtiyar mahkfunun, kanadı kırık 
ve hapisane elaneğiyle bUyütmil§ 
ve kalbi sertleşmiş ve yan ölmüş o 
lan ihtiyara sonsuz gözyaşı dö"ktfı.. 
ren ve tatlı nUva.zişler yaratan 
serçesi yerine, cennetin en gt1ze1 
kuşUDU koyamazdık.. 

Erzincanda Zirai Kalkınma 

Meyvaların Islahı için 
Fidanlık Yetiştiriliyor 

- .. , ..... ,_,~ 

Bataklıklann kurutulma.ana ba,lanırken 
yapılan mera.im 

Erz;ncan, (TAN) - Vilayetimiz 
içinde zirai ıslahat devam ediyor. Ge 
çen yıl ziraat müdürlüğünün parasız 
dağıttığı fasulye tohumlarından bu 
sene . alınan mahsulün hem bereketli. 
ve hem ·iri olduğÜ görülmüştür. Er
zlıican yemişlerin:n ıslahı için bUk\ı. 
metçe Hah köyünde açılan ve bir ec. 
nebi mütehassram idares;nde bulu 
nan fidanlıktan gelecek sene halka 
aşılık ve parasız fidan tevziine ba§. 
lamlacaktır. 

Ipek böcekçiliği mektebinde kunı_ ---

lan köy eğitmenleri kursunda bu yıl 
mezun olan 29 eğ tr.1ene tpek b()eek
çiliği öğretilmiştir. Böylece bir ço1' 
köy çocukları bu karlı ve güzel s!lJlP... 
ti kavramak imk8.nmı bulaca.klardı1'' 

HalkeıJi inşaatı 
Şehrimizın şımalınde yapılnıaktB 

olan istasyon binaları ve 80 bın urs
ya mal olacak balkevi inşaatı UkblY 
bara kadar bitecektir. Bir k:ısnıı 150 
bin liraya ibalP. olunan bataklıkla.rıı' 
kurutulması ameliyesine devanı oltJ' 
nuyor. 
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BAŞMAKALEDEN MABAAT 

Demokrasi 
ve Sulh 

(Başı t incide) 
nr. Boğazlar ve Hatay işlerinde su14 
he gösterdiği sıkı bağlılık, her taah· 
hüdünü yerine getirmekte daima or· 
taya koyduğu hassasiyet bunun de
lilleridir. Bu sayede ortaya Balkan 

1 
misakı ve Sadabat misakı gibi güzel 
eserler çikmıştrr. 

,Çok dikkate layik bir hadis&-
dir ki, aralarında binlerce ki

lometrelik mesafe bulunan Türkive 
ve Amerika biribirlerinin kalbin.in 1 

yolunu pek çabuk bulmuşlardır. Ba- · 
nşa ve demokrasiye ayni şekil ve 
derecede bir bağlıhk; iki me111leket 
arasında sarsılmaz dostluk bağları 

kurmuştur. Yakında bir Türk lıey&
ti, yeni şekilde bir ticaret muahede
sinin müz.c-ı.keresi için Arnerikaya gi
decektir. Yine yakında Ankarada A
merika sefareti için yeni ve büyiik 
binalar yapılmasına başlanacaktır. 

Amerika mebusan ve ayan meclis 
terinin bir hususiyeti vardıl'. Şu ve 
bu maksat için milyarlar sarfederler, 
fakat hariçte sefaret binalan için bir 
para sarfetmiye razı olmazlar. Bu 
itibarla Ankara sefareti için en bü
yük ölçüde insaata hazırlanılması, 

rAmerika milletinin, Türkiyeye karşr 
mevcut sevgi ve aJakasmrn maildi bir 
eseri diye kabul edilmelidir. 

Sulh ve demokrasi yollarında Tür
kiye ile Amerika arasrnda mevcut 
yoldaşlık o kadar sıkıqır ki, Roose-. 
veltin nutkundaki fikirlerin iki mem
leket arasındaki dostluğu ifade ve 
teyide bir vesile olmasr çok tabiidir. 

Aradaki münasebetlerin yakın bir 
istikbalde bir kat daha inkişafını 
candan isteriz. Türkiye ile Amerika 
arasındaki yakrnlığı artıracak her 
hareket, dünyanın demokrasi veba
rış cephelerini l]ruvvetlendirecek bi.
rer amildir. 

Ahmet Emin YALMAN 
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· İznikte Kıymetli Bir 
Deposu Eser, Odun 

lGemi Kurtarmaj 
Vazifeleri 

Devlete Geçiyor 

Nilüfer Hatun imaretinin bugünkü hali 
Iznik, (TAN) - Otedenberi kaşar üç lira aylıkla orman müteahhıdi 

peyniri, un ve susam imalathanesi NWi Bulmana verilmiştir. 
olarak kullanılan Nilüfer hatun ima. !şin garibi, İnhisarlar idaresi d~ 
reti, bir sene kadar evvel Profesör ha evvel ayni yeri tütün deposu ola.. 
Bayan Afetin emrile tahliye edilmiş, rak kullanmak üzere 25 lira aylıkla 

tutmrya talip olmuş, tarihi değeri ve muhafazasına itina gösterileceği 
büyük olan bu binanın kiraya veri. 

tahmin edıillll.İ§tir. Halbuki bu tarihl lemiyeceği· yolunda. bir cevap veril. 
eser, bilinmiyen kimseler tarafından miştir. 

ı Başvekil Goga 

; ve Hariciye Nazırı· 
1

1 

1 
: Böyle Söylediler 1 

/ (Başı l incide) ) 

Ankara., 4 (Tan muhabirinden) -
Türk gemi kurtarma şirketinin tas· 
fiyesi hakkındaki kanun layihasm.m 
görüşülmesine Meclisin yarınki top 
lantısmda başlanacaktır. 

Hükumet kanunun esbabı mucibe 
sinde tasfiye lüzumunu izah ederken. 
ezcümle diyor ki: 

"500 bin lira sermayeli Türk gemi 
kurtarma Anonim şirketinin bidayeti 
teşekkülündenberi beynelmilel deniz 
nkliyatına arız olan fevkalade ahva 
lin temadisi neticerinde bütçelerin,.. 
de bir müvazene temin edilememiş 
ve şirketin az bir zamandan sonra 
kanuni tasfiye ve infisah vaziyeti hu 
kukiyesile karşılaşacağı anlaşılmış-
tır. 

Hazinenin de 350 bin lira ile işti
rak etmiş bulunduğu bu şirketinı bu 
suretle tasfiy.e edilmesi takdirinde r 
amme hizmetleri meyanında bulu -
nan tahlisiye işinin sekteye uğnyaca 
ğı muhakkaktır. 

Şirketin mevcuduna kıymet takdir 
ettirilerek diğer hissedarlar elinde 

bulundurulan aksiyonlar mübayaa 
edilmek suretile tasfiye edilmeri ve 
imtiyaz mevzuunun diğer deniz teşek 
külleri gibi lktısat Vekatetine bağlı 
bir müessese tarafından işletilmesi 

muvafık görülmüştür.,, 

Şirketin hak ve vazifeleri Deniz· 
banka geçmiş olacaktır. 

Kastamonuda Kayakçıhk 

Hastahk, ölüm ve pislik getiren fareler 

ile öldDrDnDz 
Macun ve buğday şeklinde olup büyük ve 

küçük her nevi fareleri, sıçanları derhal öldü· 

rür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 

Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olan· 

larını yağb bir ekmeğe ve herhangi bir gıdaya 

sürerek farelerin bulunduğu yerlere koymalı· 

dır. Kutusu 25. ikisi bir arada 30 kuruştur. 

iş Kanununun · ı 
Tatbikatı 1 

Fransa Başvekili Chautemp~'a ı 
gönderdiğim bir telgrafta. da , 
ayın~. hisleri fa.de ettim.,. . . ı 

Kruıtamonu, (TAN) - Tetkikat L 
çin Kastamonuya gelen Dağcılık fe. 
derasyonu ikinci başkam Dyas Sinel 
iki gün şehrin muhtelif yerlerini gez 
miş ve incelemelerde bulunmuştur. 

Şiındiye kadar Türkiyede kurulan 
dağ klüplerinin en müsait yerinin 
Kastamonu olduğunu bildirmiştir. Şu 
günlerde kurulmuş olan dağ klübü • 
mliz güreşte olduğu gibi dağcılıkta 

da kuvvetli eleman kulacak ve çevik 
dağcı veya kayakçı yetiştirecektir. 

Memleketin coğrafi vaziyeti zaten bu 
il çocuklarını tabiaten dağcı yarat .. 
mıştır. 

,' / '",•, '·' . . . . . . 

(B~51 1 incide) 
lar tamamlıyacaktır. 1.ş kazaları, mes 
lek hastalıkları gibi işçileri her za
man tehdidi altında bulunduran fe!a 
ketler için, ayrı ayrı sigorta kanunla 
n yapılacaktır. 

Ana sigorta k~nunu, layihası, bir 
iki ay içinde Millet Meclisine verile 
cek, bu sene içinde müzakere edilip 
kanun halinde çıkacaktır. 

lş kanununa göre. bu kanunun n'!e 
riyete girdiği tarihten bir yıl sonra, 
biT işçi sigorta idaresi kurulacaktır. 
lşçiler, iş yerlertne alrnmalarile bear 
ber, kendfüğinden sigorta olunmuş 
bulunurlar. Bunlar, bu suretle sigor 
talı olmak hak ve vecibesinden fera 
ğat veya istinkaf edemezler. 

lşçi sigorta idaresi, ilk önce, iş ka 
zası ve mesleki hastaltkları analık 
eigortalarmı yapacaktır. 

Yeni çrkacak sigorta kanunlarile. 
işçilerin hayalı, ifltikballeri ve ailele 
ri tamam.ile teminat altına .alınmak 
tadır. 

--o--
Kırkçeşme ve Halkah 
Suları Kesilecek mi? 

Kırkçeşme ve Halkalı sularmrn ;re 
eilmesi yolundaki kararın tehirine 
Sıhhat Vekaletince itiraz edilmiştir. 
Sıhhat Vekaleti, bu suların mümkün 
olan süratle kesilmesini temin için 
bir taraftan Dahiliye Vekaleti ile 
temarlara girişmiş, bir taraftan da 
bu iki su hakkında tetkikler yaptlma 
smı lsta.nbula bildirmiştir. Vekalet, 
bu iki suyu kestirerek şehri mı&:rop 
lu sulardan kurtarmak kararmuadır. 

Bukreş, 4 (A.A.) - .Haricıye 

Nazırı Micesco bu akşam r;a-ıe. \ 
tecilere harici !'fiyaset hakkında j , 
beya.natta bulıınınuştur. 1 

Hariciye Nazırı, Romanyanm 
müttefiklerine sadık bulunıln. 

ğunu ve harici siyasetinin dahili 
siyaset tesirlerinden tamamiJe 
müstakiJ olarak inkişaf edece-

r ğini söylemiş ve bilhassa. İıültfl_ 

1 

metin Fransa, Polonya. Küçük 
Antant ve Bal.kan Antantı ile o. 
lan muahedelere sadık kalacağı 
nı ehemmiyetle ka.ydeylemjştir. 

llaricjye Nazırı, ecnebi mat -
buatı Romanyamn siyaseti hak 
kmda herhangi bir lıiiküm ver. 
medeın evvel bu siyaseti şuurlu 

bir tarzda t.etldke davet eylemi.,, 
tir. 

Hariçteki Hatayhlar 

.Hataya Dönüyorlar 
Ankara, 4 (Tan muhabirinden) -

Türkiyedeki Hataylılann sonkanu -
nun yirmisine kadar yurtlarına dön 
müş olacakları aınlaşılmaktadır. Dün 

yanın her tarafından, mebus seçimin 
de reylerini kullanmak üzer~, kafile 
ler halinde Hatay vatandaşları Hata 
ya dönüyorlar. AJman haberlere gö-
re, Amcrikaila yerleşmiş bultuı.an 

Hataylılar da hazrrlıklarını bitirmiş 
ler, yola çıkmışlardır. Bunlar birkaç 
gün sonra Hataya varmış olacaklar-

<lı:t. 

RESiMLİ ZABITA .ROMANI: 4 
-.-...---------·--· -....,...~.....- '~.,......--

~EMSİ RE YÜZÜNÜ KAPA. 
. ÇuNK.u .TAK.İP E:bİ Ll - . 
YORU~ --~·-J-~~-~~ 

Şu (Kİ.AbAt1 .... 
Mı Bl'.!l TAKt P 
ED\YcA...? 

Üsküdar Adliyesi için 
Yeni Bina Yapılacak 

Ankara, 4 (Tan muhabirinden) -
Ge<;enlerde kısmen yaman Üsküdar 
adliye binası yerine yapılacak olan 
yeni bina için Adliye Vekaleti 50 bin 
lira tahsis etmiş ve yeni binanın yeri 
tespit olunmıu.ştur. Bugünlerde mü
nakasası yapılacaktır. Şimdiki hapi
sane binası yerinde kurulacak olan 
İstanbul adliye rarayı binasına da 
önümüzdeki ilkbaharda başlanacak- • ' 
tır. 

~~!:~:~:.~:~!~~o:ani 'N E D AlMI NA 
Yard'm bir emirnamesile, lingiltere 
polis mesleğine girmek :irtiyenlerin 
asgari boylan 1 metre 72,5 tan 1 met 
re 70 santimetreye indirilmiştir. Bu 
emirnamede, halisazrrdaki şartlar 
içinde polisin birçok vazifeleri olduğu 
ve buınun için de bedeni meziyetlerle 
zekarun yüksek bir boydan daha mil 
him olduğu zikredilmektedir. 1 

sinde tatbik edilmiş olan ve polis ma 
kamlarına pek büyük salahiyetler ve 
ren istisnai nizamnamelerin tekrar 
tatbik mevkiine konacağı bildirilmek 
tedir. Bu nizamnameler mucibince 
mesela her serseri tevkif edilerek bi 
lamuhakeme Hongkong'dan dışar1 

çıkanlabilir. . ine ayni ni.zamnaroele 1 

re göre sansör konur ve taznıinat j 
mukabilinde emlak zaptedilebilir. Po 
!isin hususi müsaade almadan evleri j 
aramıva ha kkr vardır. 

Grip, 
Nevralii. 

"'·. ft . . . ~~ 

Baş ve Diş 

Artritizm, 

Ağrdarı. 

Romatizma 

inh:sarlar istanbul 
Başmüdürlüğünden : 

Çamaltı memlahasmda sureti mahsusa.da tesis edilmiş olan ince 
tuz değirmenlerinde fenni bir surette ihzar olunan ve evvelce kilo 

m "5,25" kuruş hesabile elli kiloluk çuvalı .. 262,5" kunışa satılan 
mutfak tuzunun 1-1-938 tarihin den itibaren halk tarafından ko· 

!aylıkla tedarikini temin maksadiyle kilosu 3,80 kuruş hesabiylt 
elli kiloluk çuvalı 190 kuruşa indirilmiştir. 

Çuval bedeli, tuz fia.tma dahil olduğundan müşterilerden ayrı~ 
~uval bedeli almmıyacaktır. (8726) -

DOKTOR..:~- sız i~'l'E.RSl:~ 
Nil. G-E-R.İ Dô~i) ':'&Ü :Z. · 
c UN k..U . eeN BôiuN. ~ 

G~~e l?>UAAOA AA'-A~Gt 

OYt/N Ç-OK.-TEH
Lİ t\E. L\ Ol R. , Pi l\M T 
ı:.r ! 

ARTlK TAK.lf1'E'» UR- Hı\')'lR 6EN A'ı'Nİ ~tf<-Hl 
TULOU(;UMUZ:U·SANIYO l>E DE&IL!M . BANA K.A-

B!IM t.rR~ G-ER\ 001'-.ELlf'l. 
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Nasıl doldu 7 • Nasıl yaşadı? • Nasıl battı? 
Ko. 4 _ iKiNCi KJSIM - Y acm : Ziya Şalıir 

(Alblı Var) 

1 EKONOM 1 1 
Bir 
8 

Günde 
Bin Çift 

Palamut 

•••••••••••••••••••••••••••• 

:[ 29 Bin Kilo ; 
1 ' 

· Zeytinyağı ; 

Bazı Milli 
Tahviller 
Yükseldi Getirildi BavaJ&rm flddetl1 akıntılar husu- Dnnldl borla muamelelerinde em-

le getlnneei Karadeniz ve Marmara- Diba,.,...__, 29 bla.. lı1ık görWmUttUr. Bllhuea bir1Dc1 
dan Boiaziçlne dofru muhtelif kt1 _ J'8Di •abal seytba 1alı pMrU. tertip Sivas ve Enmum tahvllleri-
çt1k .beJıkJarm sürilklenmeeine sebep mlftlr • ..,_.. topa. ftJatla.. yUs iki liraya çıkm'ltJr. B1I 

n ebtra o!aelar 44 - 48, ......_ : ytıbelmenin sebebi bu hafta aonUDo 
olmUflur. Karadeniaclen uskumru , el yemeklik Jai1ar a, eabtmhlk da Sivas tahvilleri kuponlarmm ödıeın 
istavrit ve kolyoe kovalıyar&k Boğa ,.C 88 lmnftar. Ba ilaha daha meline bqlanacaktır. Her kupon 
za giren palamut ve torikler kıyılara fula mal ....... w _....... için HO kurut verilecektir. lılerlrm 
kadar ilerledikleri için iki gllndenbe , Wr miktar üba ..,._. ..... Bankam hfaeleri de 99 liraya çık-
ri Botu halla kolaylıkla bol balık .............. A7 Rell ,.. .. JDJtbr. Ergani tahvilleri ytllmelerek 
avlaDUflardır. DUn .ım bin çift pa- : , ...... N 41., punak 1a&ı 18. 97 lirayı bulmUftur. Klıponsuz Slvaa 

' ..... ,.,. ........ balr 1alı Eraanmı tahvilleri 95 liradır. Çimm 
la.mut yakalanm11 ve çifti 7-10 ku - : 41-48 lmrattaa •"'•p. to hlwleri 9,45, Anadolu tahvilleri 
1'Uf &raBDlda limanımnıda beklemek- • J1uuat lota ..... ..., .,taa 40,25, Anadolu mtımeailleri 40 ve 
te olan altı Itaıyan pmisi heeabma llteklel'I lr•ıh ••ftır. Ba leaeld ft ııı.eıer me 25,50 Uradadır. Unittlrk 
Ntr1m1,tır. Kıy! 8Ularma. kaçarak ba , yat.lal' a.- IW19 g6ıe Jtm1e birinci tertip olarak 18J40-18 l50 ve 
nnmak Jstiyen iatamtlerdea de 15- ' u - 21 ldlheffnde - nılerllle ikinci tertip 18,30-18,35 lira arumda 
20 bin kilo tutuımuo ve kilOllU 10-15 gire - ...ıar. Dahle se1* alınıp •tııml§Ur. 

bin ' 1dlOIAI S8 - 40, blıtllcl ..aer Londra borsuında dolar ve frank 
kunlftaD, kilo~ yalan Ulfer ki- 28 _ ao, ldaeller ıs - ti n L berinde yine ldlçtık dlltllkıtllder c&o 
ıoeu 70-80 kuruttan ve çinakop de- §lncıll Nmra •Jtlal amn.-.. rtıımu.ıtır. Bir aterUn 15,0105 doJar 
Dilen Jdlçilk lüferler kiloeu ~ ku YI 18 _ 11 bnlf ....... top. ve HT .28 franktır. Parla bonumd& 
nıatan 1at.Jlmı§ta. 1l50 kilo levrek ve ._ ~. Unlttlrk 290 frank olarak muamele 

1l50 kilo kadar kefal kilosu 70-80 Jm.. •••u•••••uu••••ueuu••~ görmtlftUr. Blr eterllne llerk• Ban 
nJft1m, kolyos 50-60, izmaritler ~ kası 626-629 kurut fiyat koymUftıa'• 

30, istrcınkiloe balığı 25-30 kuruf& B ugv dayla r k 
:=..~:.=:: ı:: Kasaplı 
piyasasına Samsundan 250 kilo u. 5 para H I 
fal gelmit kilosu 4()-46 kuruotan ve ayvan ar 
G1reaunda.n 250 kilo kalkan getirile Bu hafta hayvan bonasmda ı... 
ret kilosu 60 kuru§taıı eatrlm'ftn'. Di Kadar D ü c tii la miktarda k••plrk hayvan ll&td-
ğer ba1ık1ardan. çok u miktarda tu- . S llUftır. Dtbıldl •bilarda orta fiyatla 
tuhnaktadır. Barbunya lM-200 ku- Dnıı piyuımna AnadohJdan otuz ldlOIU. 20,85 kuruft&n :S71 beyu D-
l"Uftıur. vagon buğday gelmittir. Evvelki"lliiı raman. 22,57 kuruftaD 1419 km1 ka 

Tuzlu ve t11z]anmtf geçen -enenin plea fazla buid&ylar l&bldıktan raman, 23,12 kunlftan 207 dajht 
ba1ıldarmdan Romanya, Yugoelavya aonra gevl8k olarak kapanan piyasa 20,17 den 267 kmrcık, 21,80 den 613 
lç1n talepler olmuotur. Bu hafta için ayni vuiyetl muhafua etmiftir. D\bı kara yaka, 12 kunıftan 25 allt ımm.. 
de piyaaamır.dazı difer cht memleket kil IJuid&ytarm UlClk bir Jmmr a. su, 14,22 den 316 keçi, 9,41 kuruftaJa 
ıer için de balık e.Jmacagı hlıber ve- tılmıfbr. ~tıarda evvelki gbe M baş öküz, 10 kuruetan ir ine&. 
rilmektedlr. nispetle M para kadar dtlflldUk ol- H,30 kunıftall yedi ~ 8,M Jm

JllUltur. YUIDUfÜ baid&Jlu' &,31 _ J'llfWI altı manda ile 17,02 Jmrur 
tan bet ımlak •t:ılnuftır. 

6,02 kurwJ, ekstra ekstralar 6,ui, 

eımtr&1ar s.01-a,es eerı lJuidaytar Teclavile Çak...._ 
UI kurutbm 'Nii1mlıJtlr. AıpaJar 
Anadolu nevi olarak f,07-4,08 kanıt yeni ... Llrallldcr 

Çocuklara &elince ••• 

tar. Ça*11ar ihracat için....,...,.. ......... ' (.&.&.) -ı.1btd)e .... 
ı.tır. Çawlu' fiyıatJan keDllDl mn- laaat)eCI •ntEr B ' w, 11' lldllllL 
hafı• etmlt ve "87,1-1 lanf _. tıatıta 1llT tllafid •aMeıt Wıtom 
amıla mOfta'l 1m1mllltm'· Kad9mi Wı s• plıwwp ....... ,... 

c1D9me du'ak T,..AllMlie DOllat &,Ol .......................... J97 ............. ....,.. ... 
........... dıelfllr .... 'Vliıı• .. 
.wıteıl WI daldll pldeledalııa llep 
.. Mıllkte, ... teııık"I ..... 
bir ..... bw!llW ...... telllıled ......................... ...... ...................... 
_.,. 111 ......... ,......,.. ..,.,,,.et ................. , Tla,..... ... , , ............. ... ...... ~ - mirler.,.. 
teueılrıktl tıbnlplr, ae c1e p+telr 
1amyobzlda ..... 

8lmdl ~ ..,..... 
........... ,.nalan ... 
-~ ,......... c*tlldan 
wldt ............ .,.,, ... ...... 
w ............. ........ ............. ...,.,. ..... 
ts.JllıNa, ............ ..... 
ldU ...... dolGI ...... .. ............... .....,..,... 
...... .., .... ılırl ....... 
111 bannU ..... ec1eNk menim 
terde .......... ..,,. menim 
._..,.._ • ..._4olmıa 
Wel olar, ,.... bir ,...... ,. .... 
mak ........ 
.... pvıwa - tllln t91d •• 
---~gire, ... 
- -- ... pek ... __ .... 

- - hlJle maan- .............. 
............... edlllr ..... .. 
...., .................. Jll 
talle ~ ...... oomk ..... ---. ............ ,... . 
............ &UiilktM ~
..... Çomk __.,.,. ........ 
gibi- ...,,,.. tabii olank kon 

,._.."'~ .. 
........................ tocü 
telefat, -·••et, utar. 

(loealm -tala ve_,.. m 
11ml'blaelllalltamo'-•hlw• 
lllr ... de ....,.., llllnn4Ls, 
D •mwluda mlllt ct==w.m. 
o--....... ftldt .......... l'I~ ..... ,..... ............ , 
......,. ..... __.,.._Waar 
.. p . .....,... .... &llıll'f,I 

....................... .......... 
a.:ha ..... toaai• alntıll1 

le..,., hbi ..-ww ..,. ... 
._........._ aJlll .... ztL ile delll .... ........... '"'* --
h s'k· lo cl6ıi mllll ı.- lııaıa -..,...... . ..,... ,.... ....,. 
....., '*de. lııtl)I n>JI• dolaJ'I 
talld •ttıw , ........ ...... 
....,. mflJat1a lhU,-0 ......... . 
........ ..,.... ~-Çoealı J9 
.ı ....... ftldt mtte IO lmllrl 19..,.......,..,.,.... .. 
~utar, mt.te 88 bllrlJre C1 .......... ,......._,... 
.... J9dl ,.. .... -- • ......... 

Blıtok ... ,... ,... 'p,.,. '11 
lllJll• ... ..,.. - ...... ....... 
..... - ,... ,....,. .... ol 
.... .,.. ......... Mide .._ .,.., ........................ 
..... IJlee .,... ............ .............................. 
la ... _ _..., ....... -- ,.., 
nemu. ... lredlDe .,,,.,. ... 
dlr. ..,_ ......... ,..,._. 
........... llplıklllla&IG 

- .............. -w.•-k 
.... Oılıss• ..... deıwl .. 
..., ... ...... fllıaldl ooeak 
........... __...... Alllll 

.... Miat ............ -

.. llannt denNll'll ....... 
tir. 

81-'N ....., ,..... teUdldere 
sin ld &71* tMGk ... ........ 
.. toWe n,a. bir,......, ... .,.ak 
tela de • ..,.,,. .,.... - ol 
-.. •ha'" utu. • ........... ,., .. oomı-
pıclıdlll - Si .. .. ....... 
nnıt deneelırl taJ1D ..=ına"9 b 

-· .............. ..,., Co 
allk ......_ lluaır ._.. kızıllll ........... , .,........,_, -
,.,, ............. kwl' .. ........ .,., ... , ...... 
1 .__. 

lmraftall verllmtftlr. Pl)ı ı ··-.. ...... ......~ 
ı. U'Plı mDRan 80 tıoa, p.'Vdar ıs llnldl tılr......... ....... .... 
tm, un 80 ton. yuJ&t UT, w &15 11111 w ._ -bNI mkl hutll ... 
toDdar. On doku blD kilo bqu .... , •• Qld ........ ,... 18 ... .,,.. """' ............... ..... 
pciJDb' llOl'aya b,.WU•'t*· ,.... ................ llıdlr • 

,. 

BORSA . ·--.... us.- uo.-
Dolar ın,- dit-

1fnDk 15.- 15.-
Unt "-- IOlr-

Belcilra ırr. -- "'-
Dnllml ı~ 12.-
ı..lcre Wr. 178-- ~ 

~ -- a-Plorla 65.- ~ 
Croa ~ ,.,_ a-
"1la A..,...,. 11- ---... -- ... 
Zlod -- --.,..., il.- 11.-
a.. ıa.- ,.._ 
Olmt' -- u.-
ltraa 19"1 a- a.-
Altm ıon.- ı-.-

Bulmot an.- ~ 
OSKLB8 . Acllcl ......... 

J.onılra ... -----N~ o.il 1,7115 
Parla 11.5075 21,51'15 ..... ıs.-ss 15,1175 ...... 4,71 4,7UO 

A.daa 17.ZS a,so 
Ceneft'• S.4515 1,4540 

8o'1a 63,14e7 U,1975 
~ ı,4143 1,4111 

Pnc 12,7414 12,7U5 
~ 4,21• ..... 
lladrit ıs.mo l,lllO 
Vupa ...... f.tl25 ........ 4.11 4.0115 .... lOl,lt40 ltl,JOM 
Belsn4 14,4175 14,411 
Yolmolı • 1.7• 1,7441 
llo*pa il.ati 11.1111 .......... l,09ll ..... 

... .. 

isnat lireMI itin 
llr Toplaafl 

mmat mtırüabe blholaDa 111111 
olan bitin eenaf ceımtyetıerlnill Sis.. 
re heyetJerl, bu •YID a1tJmnda mt 
ıa te Bmbı&dl Ba1bvfnde umumi 
bir toplana,. ~· .. 
toplantıda emaf cemlyetlerlDID ı• 
llllleal içinde yapecaklan yardım tııl 
ldJ&tmm ...ıan g6rllftl1ecektlr. 

Y•ıoslavyanın C.Yls . ........ 
YugaaYly&nm bu yılki cevts re • 

kolteai miktar itlbuile orta c1eNceo 
de olmüla beraber kalite ltlbut19 
p.,.ı IJldlr. Toptan l&tlf aaa a a. 
8,20 dinar arumdadlr • 

81Jndidm Yugoalavyuun bu _. 
ld oevls !hracab 600 vagon oJud 
taJnnln edlJmekteclir. Son ~ 
AJmuıya ne Yuptav,a anmada 
80 Dl " lılark ftatJa 100 vapn ... 
vts tee"bnl tçtn mubvele ütdlndt 
tir. 

Vapurlar Frilllaclall 
Zongulclağa 

Ujrayanuyor 
Lodo9 futmul llaımarad& hafifte 

dlli halde Kandenbde devam .. 
.,w. Bu Jtlad1ll dUn llU.t 12 ele Uma 
D!llhM .... beldtaen Efe vapnw. 
~ ulramadilı ba1cle bir -
at teahhGrle plebllmiftlr.Egıe.denflbı 
1181't1111nclen dolayı. Zonguldalı tuta
IDlllUf ve JOleularmı çıkar&mamll -
tir. Puar lbtl. Jfmenrmısdaıı bar. 
ket eden Anlr&ra vapuru da Zonplda 
p~ . 

lç ljmımda diln eabeh çok fula &• 

kmtı oJclulu için k6prtt açılam&Dllf
tlr • 
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Enurumda Fakirlere 
Yarclnn 

No. 4 

Bırakma Devrilir 
Bırak Söylesin. 

Maollim Nil.at maarlıh ipnde Jol'lflyor •• 

B &kır kupadan IU'ap temek. 
namı p.rap i.çmemm bilmek 

ae; balar tastan dem çekmek, dem 
çekmesini bilmektir. Birine cem, bl. 
ıine oemeit "Bravo,. der! 
-Anlamadım! Ne halt ettin! 
- Bot gör, dilim kaydı. Pe!tmt 

eder, derin der diyecektim. Hamle 
et ya Nihat! 

- Dk hamla tlftrhııJlr, hudri 
meydan. aen hamle et ya Tan! 

- Ben kadehleniyorum, .. ba. 
Jarlan. 

IWralan lııalır tadan 
Lmıl tpcwlan, Jmfml 
Şcımpa,.~ İfme, tlölı/ 
T cuı oüa elmatan. 
Sen.ne canlanltınllhfln/ 
V alıtintle _,.,..,..,. 
F elVin acı, tatlı 
Demine tl"7CllllnlfllL 

Dayan Uatadmı dayan gftsfn ! 
Servili. mermerli ~den bu • 
raya kadar "Yolda mey bul bana, 
mey bul Yolda!,. deyip d1Jl'U10!'thm. 
itte blSm kulübeye geldik, llaJl& 

&u tu, dMti a.tı mey buldum. 

B 1lrUluk illemeB. dı'lıi yuvar. 
. lak, ldlçllk tuı Od avuım. 

aun aruma aldı. Elleri o kadar 
angırdJyordu ki, tuı apm. gö. 
türemedi. Bileklerini mu•nm ke. 
narına dayadı ve apmı, Allana, 
aallana tasa yaklqtırdı. 

Gözler kapalı, burun delildert ta 
bank, yQa çjrgileri ayn ayn ger. 
sbı. gırt.1ağm IİVl'i boğumu hmlb.. 
Jı, di&ler hareketli. Hepmm bir ham 
lede içmiye can attığı halde kelık 
)'Udumlarla kendim mrlu1Q1'. 

Tular booalc:Wı:ça arak 1ar • 

hotluğu, dermanlı ve 1flek kalalı 
bir Canlılıia dönüyordu. 

- Seni dinliyorum ti.stat! 
Tereddüt etti. Koynundaki mu. 

bddee 19ylerini gaebedeeeklermif 
gibi fırlanut glSzlerle etrafına bak. 
tı. Sonra birdenbire hamurlufunu 
tık defa kaybeden katı, fakat cana 
yakın bir seele: klh olur gurbet 
w.tan. klhf vatan gurbetlenir, lft.. 
J9 batladı: 

- Yıllardanberl bana reva ~rll 
Jen açık b~ babnlrk • 
lan içimde aakhyordum. Ara ma 
beni yalandan tanıyanlara mmı
damna kabilıinden bir ,eyler Çlt]a. 
tırdmı. Fakat o kadar. Mezarlıkla. 
ra 181'ilen llayatımı bir de oemtye. 
tin önüne 11ermekten çekimyordum. 
Bent yetiftiren mWetimin kulağına 
hıçlmılt, yüreğine acı sunmıya ne 
hakkım vardı! 

Fakat hayır. kamı ayağı öyle 
deği1mif. Geçen her gUnUmde ye • 
diğ!m yeni muttaıar bana antattı 
ki, ağlamıyan çocuta meme, aöyle. 
m.ıyen ayyap. rakı, mzlamıyan yU. 
reğe i1iç vermezler. 

B ana bir tu dem sunun! 
Bepeiııi anıatacatun. ·~ 

CIJ>lakhtı ile, biltlln zehirlilllt ile, 
Eğer aalatmazsam.. hele böyle kar 
ıımda açık gönUller bulduktan eon. 
ra anlatmazaam .. günden güne dUt 
mekte olduğum 11efalet ııçunımmıu 
ben. kendim hak etmia olacafmı. 

Hakikati bilmiyenlerfn gözlln.de ben 
veballi kalacağım. Tahainmtlltlm 
tükendi. Son zamanlarsla en tef. 
katli görllnen doet1anm da imalı, 
tmaıı kaçmımya baolamışlardı. 

Meçhul, zaten meçhuldür. Dili. 
man tabılattıe yanaımaz, Fakat 
doet kagmır wya kaçarsa, bu, çok 
acı olu)'Ol'· hayat kadar acı ... 
Homurdanıyorum aanmaym. Şa. 

irin 1Dl8NIDJ kafamm içinde avla. 
nuya çalıeıyorum. Neydi o! Bir 
hakikat' kalmum .. Nerede lralma. 
ınn! Oyle kalıyor ki.. nice hakikat. 
1erln nice gtlnJer k&rtmıda takla 
,.tıp palyaçolqtJtım görmu,tlmdtlr. 
Oyte olmakla beraber dünyada sak 
h bir hakikat kalmum, 

B irinci )l•JrOrat: 01aı,rm 1DL 

zarhğma, canlı canlı dtlşmi 

ye gör. Servileri yan çizen rtU.gtr. 
lar gibi tefik dostlar da. .. 

Ben felsefeyi iyi bilirim. Onu iyi 
hazmetmtfimdir. o edam bo&ult ça 
imalara: '"Bot f&'!,. diyebillrdtm. 
l'akat dec'Hğlm gibi sefalet yelkenli
m öyle bir rota aldı ki, Niyagara 
çağlayanlarmdan daha korkunç, 
claha dehtetlıl bir girdaba yuvarlan 
makta olduiUDJ.u sezdim · 

Ben tekerleneceğfme, beni yuvar 
hyan1ar g6zler önüne tekerlenaln· 
ler. Ne çıkar! I>ofnı8u da bu. 

Bayatın, admz teu.dtlflerin gö • 
rllnmez elleri vardır. Bunlardan bir 
tanesi alıımıda bir rakı desu.t kır. 
dı. içindekiler içime döktllmiye bat 
lach. 

Her yerde her veelle ile beni met 
bedenler, pek çop.rlarsa göklere çı. 
karanlar vardı. 

Bir hakikat daha ım fırlum ! 
Peki. lete: Bu meddahlar öte ta. 

.raftan da benim sarhotluğumu i. 
1ln ederlerdi. Sığındığım kovuk • 
1arda, dolattığım harabelerde kaç 
defa mzlamrdmı. Bu zevatı kirama 
haylar& haykıra sormak isterdim. 
Kuru w1m. kuru boğamnda ku. 
rurdu. 
Şimdi içim yq, eeslm yq, gö • 

sl1m JBI. Artık 80l'Uyorum: Her ak 
ıam IOfralarmm:la zemzem mi ia. 
tima1 edtJONUD.UZ ! 

B ana çıkp.nlar bari adam oL 
salar. 

Ceza ctlrmtln mahiyetine, mGc. 
rimin ruhi haletine unun olur. Ka. 
bahataigj asmak, amlacağI kapp 
koyuvermek! Böyle teY olmaz! O. 
luna o cemiyette kanun yok de. 
meld:lr. 

Ben &nrllmtl ilme vakfet:mifthn. 
Onu elde edebilmek için ne ah. 

metler, ne yobulluklar çekmfttim. 
Fakat muhit benim ilim varlıpm 
çebmezmi9 gibi beni her mlnasL 
le ölallls ve yobul bırakmaktan çe 
"tbımedi. 

Al bir hakikat daha: Ben, lm
llUJ'8U bir adamım iddtumda bu. 
lunıcak h81'88vüillerden delflim. 
içkiye çok dtlfktlndüm. Yanlıf IÖJ 
lediln p1fbL Dllzelteyim: içkiye 
pek dtıtkt1ntlm~ Biricik anıgum da 
bundan ibaret. Suçsuz ıru.anus 
lmUl mı olurf BUJllk, Jdlçlk, kim 
oluna oJılmı ID8an denilen her ya 

l BULMACA 
DUNKU BULMACAMIZIN HALLI: 

3 

4 

5 

6 =+-=-r=+~ 
7 ·~ı-=-f. 
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9 . 
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BVGUNKV BULllACJA 
ı ' g ı & 6 1 8 9 10 

' 

e SOLDAN 8AGA; 
ı - Kara aoluk - K111 konar 
2 - iplik IU'dan 187 
3 - Taharri eder - Kitap abamı 
4 - Nota - Kma tekerleme 
5 - Can 
6 - Caka - Kaplamak 
7 - Sorsa edab - Memna 
1 - Btl)'ttk bpab ,_ 
1 - Bir kıta - Bir ua 

10 - Aydm taraflarma mahsaı bir tip 
- K11 (ar•l>'&) 

e YUKARDAN ~ŞAOlı 
ı - Garp asaJtlne anma 
ı - Erkek adı 
a - Fakat - Korumak 

• 4 - Mektup konar - Bafıllama 
6 - Runnm cenabanda bir Wb 
7 - Arann - Atac klrpmtıa 
1 - Boı Wlar 
9 - Beddua 

10 - Sa d6lmWr - Nota 

Mütecaviz Tutuldu 

Istanbul Nasıl imar Edilir? 
(Bap 5 inalda) 

ytık vaplll'lanmm ve zırhlılanmm 
inşallah pek yakında kendi mühen
dislerimiz ve kendi işçilerimizle e
min bir mtte yapa.na. 

işte lstanbulun, bu nadirei hil
katin bütün dUnyanm gıpta edebi
leceği bir hale gelebilmesi için dU
şUndüklerimin hulbaaı budur, 
Türklerin dimağı, iktısadi faaliyet
te en büyük merkezi olan bu güzel 
Istanbul için, Atatürkiln nurlu ve 
yüksek idelerlni memleketin ber
tarafına yaymak umdesini üzerine 
alan sayın htlkf.Unetimi.zin bu imar 
.işini kolaylıkla ve seve seve bafa
racağma kuvvetle kanüm. 

•aıar işinin devamı müddetin
i ce yapılması l&zıın olduğuna. 

kani bulunduğum bazı işleri mWi.
haza halinde arzediyoruın. 

1 - Haydarpaşa dalgakıranı tıç 
yüz metre ve karoısmdaki nhtım 
eahası da Haydarpqa lisesi iskele
sine kadar takriben ayni tulda u
zatılır ve arkası doldurulursa bu
radaki tahmil ve tahliye vesaiti da 
ha modenme bir tekle ifraf ve ay 
m zamanda mallan muhafaza için 
yeniden bul ambar ve depolar ill· 
ve edilirse. Anadoluııuıı Haydar
pqeden ihraç ve ithal edebileceği 
mallar için daha kolay ve daha 
masrafsız bir tahmil ve tahliye te
min edilmit olur. 

2 .._ Çırafan clvarmda ve Sa
rayburnu arkasmda asri ve fevka-

llde gi1ze1 plljlar yapılabileceğin
den, deniz içinde bulunan ve fakat 
timdiye kadar denize haaret kalan 
Istanbul halkmm bu en eıhhl ihti· 
yacı da temin edilmiş olur, seyyah 
celbi için buralara güzel banyolu 
oteller, tenis ve aun'I kum &&hala
n yapmak lAımndır. 

3 - Akay ve Şirketi Hayriye 

ki viyadükle Eyüp mrt1arma geç. 
mek ve Taksimde bir tstuyon yap 
mak. 

lete bu köprU.ye ,.Atatürk,. köp. 
rli8t1 demek muvafıkPr, 

Ayni zamanda bu köprü yapılır 
ken Köprünün Bağlarb8§1 ağzın • 
dan Çamlıca, Alemdağr, Kutluca, 
Köseler, Kandıra, Hendek, DUzce, 
Bolu, Mengen, Gerede, Çubuk ova. 
sı istikametinde Ankaraya kadar 
sekiz metre genleliğinde bir asfalt 
yolun yapılması fevkallde gtbıe1 o. 
lur. Memleketimizin bütün bedii ye 
şillikleri içinden geçecek ve tulü 
takriben dört yüz altmış kilometre 
olacak olan bu yolun hem turistik 
ve hem de iktısadt bakımdan gilJıel 
Ankara. ve güzel Istanbulumuzun 
bir plıdaman olacait tabtldir. 

lstanbulu yazdığım pkilde bu 
kadar gtlzellegtirdlkten sonra ve 
buıılann hepeini on iki 881le için.. 
de aıkıotırdıktan IOJll'& bende hL 
ad olan büytlk heyecanla. vUu.ti 
tahayytllde bıiru ileri gitti 188m 
sevgili okuyuculanmm beni muur 
göreceklerine eminim. 

A•acloluda• Chlen 
Çocuklar 

Anadoludm tanl1 için pderll9!1 
yoksul oomı1rJ1rm uyıları ,on geo
tikçe artmaktlıdır. Bun1arm burada 
lakin ve tqe edilerek okutuJmalan 
imkbaıı hale gelcUtl için vtılyet bu 
huauata tedbir almmUI l4Jln Maarif 
Vekf.Ietine mUn.caat etmiltlr. 

Erzurum, (Tan)- Buradald 
ki fakir ve yobullarm, bel · 

yoksullar kurumu tarafmdan 
(Dtışkünler yurdu) nda top 
na karar 'Verilmiştir. Bunlardan 
ka çalıpıa kuvveti olanlara it 
lecek, kU.çük çocuklar da o 
sanatkar yetiştirilecektir. 

Mahalle mahalle ve ev ev d 
rak hakikf dil.fkUnleri teebite 
Partietnden Hadi Erverdi ve 
Rifat memur edilmielerdir. 

B~AŞ tCRA 
CUNDAN: Bir alacaktan 
18.11.937 tarihinde tahtı hacse 
nıp paraya çevrihnesine karar 
len bir reis ineğin Mecidiyekö 
pazaryerinde açık artırma 
bilmUJlayede deD&liye ve rU 
alıcıya. aid olmak üzere 10.1. 
zartesi gtınU aaat 10 dan saat 
kadar satılacağından taliplerin 
mi meak6r ve eaatte huır bul 
memuruna mtıracaat eylemelelt'll 
olunur (3691) 

lst.aııbul Asliye ikinci Ticaret 
kemesinden: Galatada Ttlrkiye 
hanında Fenik aigorta eirketi 
darı Alfan vekili evukat Saat 
tarafından Sirkecide Bali k~ 
desinde MUhtlrdarzade hanında 
Naci ve terfki ticareti um 
lektif flrkett zimmetinde ~39 
k'lll'Ut, icradaki tnklr sebeblle 
tazminat ve 930 11eneslnden i 
% 9 faiz ve avukatlık Ucretl 
keme muratıarDe birlikte 

--o-- - dair açılan daftDDl cereyan 
Tramvay, Çocuia Çarpfl muhakemesi mumda: M 

Vatman Netetin ldareaindeld 30 hin ikametglhmm meghullJe 
numaralJ tramvay ara.but Kadıkö • naen ili.nen teblifat ifaama m 
y1lnde KUfdlllnden geçerken 12 J'lll& meıı1n de 23.2.938 tarih aut li 
nnda Güzin isminde bir kız çocuğlr Ukine karar verilmit olmakla 
na çarpmı' ve yaralanmasına 11ebep ~ tebltf makamma kaim 
olmUflardır. re l1ln olunur. (8698) 

vapur iekelelerl daha ziyade tevsi B'1 tarihi 1ıa.tı:nndda tutunu: 

::!r~!'::=::: 6ikinrikanun1938 Perşembe aksamı 
Antalya, (TAN) - Yenlkapıda raköy tarabnda otmabdıi', KöprU.- Haldıd bir BOOA GUREŞI MEYDANI haline gelıriıen 

Kutu sokağında berberlik eden Mua- nün altmdaki dükklnlar vesaire T Q K A T L 1 y A N Q T E L 
tafa oğlu 338 doğumlu Osman Gök. 
sel, 80~ ,Xanla...Mlu R tamamen kalkmalı ve Köprtl temiz S.AMERESM~JfUra.k 
~~· --v?-- ~ , .............. tözeçar. ~ ... ~GALA. ıro ecmıı-.. 
portakalvek~onya.~ile*"al•da•tmaı..lllkİlllsuU malıdır.ıfaltÇ°va~pit~rn~m:.-tlJ--,._~-~~~~~G~A~~m~U~e1111~•=Ml~~tarırafr!fım!t~'t!i!l~~~:r.;-1 
retle tecavihıde bulunduğu iddiaaile yoleular kenar Uf&ltlardd gbel IL(ft!:T B!R L O K A N T A D A 
yablaıınuetır. Suçlu t.evkit edilmif- otobllalerle gidip plecekler, hatta .. ____ _ 
tir. deniz 1U'JI ba)'l'UDlan da bu sa. 

hada yapılabilir. Kenar asfaltla • lıta•bul Nafia Micliirliiğladea : 
2C5. 1. 938 Salı günü aaat 15 de 1atanbulda Nalla~ 

Hra kelif beclelli Yetllköy Bava yollan Devlet İf1et;:meel MttıdlDrl.J'4 
DUJ ile hanpriarmm tamiri &gık ekailtmQ9 konulmuaıtur. 

Tavıa•cllda Atatiirk IUıtU · nndan .daha ~ ve ~a gtızeı 
bir tekilde seyır edilebilir. 

Tavp.ncıl, (TAN) - Nahiye mtL 4: _ Londra _Hindistan eka. 
dUrtl Hamdi Erkan ve Muhtar Ah- presi: 
met Akkar, nahiyemizln ortumcbld Istanbulu hu kadar gilzelleetfr. 
parka Atattlrldln bir bOsttlnU dik. dikten sonra tabiaWe Sirkeciden 
miye karar . vermetJerdir. BOat bir Umana kadar olan demiryolu haL 
sanatklra Biparlt edil.mietJr. lzmlt tı mökWecektir, feribotsuz Istan. 
bae mUhendiaine çfaHrllen pllna gö buldan Anadoluya nasıl geçıilir, 
re kaidenin yapdmaaı huırhklanna Haydarpap.ya .J.rıadoludan gelen 
blflanılmJlbr. tren yolunun Kızıltıopralrtan sonra 

Mukavele, ekailtmıe, Baymdaiık İlleri genel, huswd w fam! 
meleri, proje, ketif hi!llaaaile bun& mtlteferri. dJier evrak DairelJiDlll 
rtllecektir. 

Muvakkat teminat (120) liradır. 
ı.tekliıerin en u (1200) lirabk bu ile 'bemer it J'&pbim& c1alt 

relerinden a1mJe olduiu vetıikalara la timden latanbal Nafia Mt1 
ğllnden eksiltme tarihinden bir hafta evvel abnmlf ehll)'t ve 
odam veaikalarile gelmeleri. (28) 

Kaıtamoaaya lllC 
Kar Yaidı 

Kutamonu, (TAN) - Buraya ilk 
kar yaimıftır. Şehıimb içine dillen 
kar bir lalltlmden fada tahmfn olu.. 
nuyor. Dıu ve İnebolu yolu tbıerine 
fulaca kar dfltmflt, fakat aeyri1ae. 
fer durmam11tır. 

ratıtm bam hafdf, bur IBfl}acak bir 
pQt tarafı vardır. 

Ben içkiye dUtkftnltltftmtın cea. 
mm çekmemeliydim demlyorwn. 
Çekmeliydim, fakat ldillne çek. 
meli idim. 

içki yerine hımbJlhla dtlektln o. 
lalılar vardır. Bu da bir nevi ear. 
hOf}uktur. Onlar neye ceza g6rmtl. 
yorlar? 

Bana bir bakraç dem daha 8UJl 

ey Tan g&ıWUl lll1d ! 
Tıp tahllfıtni llOll kerteetne gett. 

ren ben; edebiyat doktoru ben; tel 
11efe doktoru ben; altı yedi ilmi e. 
aerhı mile11ifi ben... Ve kartmıda 
daima bir gerilmif giSğQa ile bir tek 
me. nerıeyte yolunda bir adım at.. 
sam bqımda o göğila direnir. Her 
bu•malrta o tekme yuvarlar. Ni. 
çıln! O tek kabahatim için! 

Peki! Kabul! Fakat reva mıydı 
kt, ipiz, puJaua, çulau bınJula.. 

)'llD ! Reva mıydı 1d, elli dört ya -
pdan IODr& Ualdldarm d"' ar di. 
bindeki metrat, harap •bDln mer. 
mer taflan a.taııde w Dir tutam 
otun tlzerlnde tftr1ye tttrlye ptm. 
laya T CUrmtlm bu ceap 1&1ik 
miydi! Hak.b ımcbr bunlar! 

- Ey g6nltı elmu! 8wa bir ı. 
mtu. 

glrdifl Kadıköy yarmumm Bay. 
darpae& mmrmda bir makas koya
rak tren yolunu Karacaahmetten 
geçirip Baflarblfl karakolu ya • 
mndan Kabatq iskelesine IOll8 ve 
demlryolmıu muhtevi Url kenann. 
da takriben üçer viyadftlde ve or. 
tumda da takriben eetiz veya do. 
kuz yttz metre açıkhlda btr köprll 
yaparak Gtlmi1'8uyu hastanesi ya 
nmdan gtbıergf.hı geçirerek Taka1m 
Taelotla arumdan, Tatavlaya ve 
Dartlllcer.eye ve oradan da bir L 

lıtanbul Nafia MlcllrllilllCI• : 
. 25. 1. 938 Salı gtlnU saat 16 da latanbulda Nafia ımımrtn.t 
(811,57) Ura keetf bede1U B8)'8kder8 Bava Yollan Devlet ı.ıetme .. 
mlratı agk elrailtmeye konuJımUfbll'. 

Mukavele, ekıdltme, &,adlr1* ffled Genel, hUUll w fenni 
meleri, proje Jreeif h•dhHile buna mlteferrl diPr evrak datıreaüıld 
rtllecektir. 

Muvakbt teminat (61) lıradır. 
htek.lilerin en az USOO) lira1lk bu ile beİı8er " yapbima da!İ

lerinden a1mq oldufu wailr.alara illtinaden Utanbul Nalia Mtld 
den ebllbne tarihinden bir hafta evvel almm• ehliyet ve Ticaret 
vesikal&rile gelmeleri. (27) 

OSMANLI BANKASI 
31 l lk:teşrin 1937 tarihindeki 'Daziget 

AKTiF PASiF 

maee BeDetlerlnin ödenmesi 
latenmemif olan kJ8mı 
KHıda ve Bankalarda bulunan 
paralar 
Km. vldeli avanslar ve röporlar 
Tahsil olunacak eenetıer 
Cllzdaııda bulunan kıymetler 
Borçlu cari heeapıar 
Rehin mukabilinde av&D8laZ' 
Kabul yolUe borçlular 
Oayrl menkul mallar ve mobilya 
Müteferrik 

t.teı1ln Ş. P. 

5.000.000 - -

5 . .s4.820 17 4 
1.170.136 18 10 
4.246.7f2 13 9 
3.345.181 18 10 
6.982.lü IS 8 
2.514. 7'3 6 7 

698.836 5 ' 
591.ru 'l 2 
138.964 6 6 

80.123.286 - -

Kuyuda muvafık oldup ta.dik olunur 
Kee'ul Murahhu 

ve 
Umumi Jı111bıeebe Şefi 

G. DBLLA SUDDA 

• 
• 

Sermaye 10.000.000 
Stattı mucibince ayrılan latiya.ı 
akgeai 
Tedavtnde bulunan banknotlar 
~e ödenecek aenetler ve 
vlcleli eenetıer 
Alacaklı cari heeaptar 
V&deli bonolar ve cari heuplar 
Kabuller 
KUteferrilr 

1.280.000 
302.921 

8()1za.?M 



Jandarma Genel Komutanhğı Ankara 
atınalma Komisyonundan : 

Birlikler ihtiyacı için mamM ola rat otuz bbı takım (Ceket, pantaıon, 
Uk ve kasketten müteeekkll> erat kJflık elbllle ve on bet bbı kaput qa.. 
Yazılı tarihte kapalı zarf usulile utm almar.alrtır. 2 

- Otuz bin elbiseye Uç ynz bin lira ve OD bel bbı kaputa )'i1s kırk bet 
a lira bedeı tahmin edilmiştir. 

- Elbise ıartnamesi on bet Ura ve kaput fa1'bWl*I Jedl 1IİI JlrmJ 
kuruş karşılığında komisyondan alınabilir. 

~ - Eksiltmesine girmek istiyenlerin aptıda yuJlı ilk teminat makbm 
banka mektubu ve şartnamede yuıb belplert muhtevi teklif mektup 

G belli gUn ve saatten en geç ı saat enel komiayona vermte olm•1an. 
- CA) Komple elbisenin ilk teminatı 1ıs:rno lira eksilt.meal 12. L 938 

8 a runu saat 10. 938 be 
- lCaputıann ilk teminatı 8500 lira ve eksiltmesi 13. 1. pereem 

11 
laat 10. ( 4~) (8Ml) 

iirk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
Osiincü Keılde 11 lklncikanun 9J8 dedir. 

Büyük ikramiye 45.000 Liradır_ 
B111actan 1>a,ka: lS.OOO, 12.ooo, 10.000 Liraldc ikramiyelerle 
(20.0Qo •e lO.OOO) liralık iki adet mükafat vardır-
Şinıdiye kadar binlerce kiıiyi zengin eden 

bu piyangoya iıtirak ediniz ... 

--~~~~~~--~:ı--~ .. , 
De~let Basımevi Direktörlüjünclen : 

Onat Muhammen Senelik mubammea 1!k 1!81 akçası bedeli mikdan 

ICırpnıtı kltıt .asa Hn. 2000 lira 100 ton 
l'Ukandl, bir t:abminl mikdan ve muhammen bedeli ;urıı bet 
tiıJlld YJI1ık k ıapmtı JE&tıtJan 2'. 1. 1938 Pazar.. 

en az genişlikteki blrikeCe vince açık artırma ile eatı1aca:ktır. 
~ Baa.t 15 te Devlet :euıme tten önce bıumnevi 

İsteklılerbı ilk pey akçala.rmı o gUn muayyen sa& 

"~ine Y&.tınnaı dır 
~ bedeıais ~=~tikten aln&bllfr. (11) 

Yeni 

Çocuk Ansiklopedisi 
Salih Murat Faik Sabri M. Zekeriya 

Çocuiunuza birçok kitap alacafmıza 
bir tane alınız. Bütün o kitapların yerini 
doldursun. Ve çocufunuz için bütün ha
yat müddetince ona verebileceliniz en 

Çocuk Anaiklopec:liai yalnız çocukların 
delil, büyüklerin, bilbaua muallimlerin de 

Yeni 
Çocuk Aaılldopedlıl 

Tam eser iki cilttirr. Iki 
cildi de hazırdır. 

kıymetli hediye yerine pçain. Bu kitap 

Çocuk Ansiklopedlsl 
dir. Çünkü bu eser çocufun mektep içinde 
ft mektep dıtmda olmyabileceti, h• .a

kit müracaat edebileceii, bir kütüpha
nedir. 

tiddetle muhtaç olduiu bir eserdir. Çün· 
kü bütün bilgileri resimlerle, arafiklerle 
anlatan biricik eserdir. Hele derslerini 
hayat bilgisine uygun tekilde tertibe mec· 
bur olan iHmıektep hocalan için en iyi 

rehberdir. 

Elimizde mahdut mik 
tarda tam takım vardır. 

Tam takımm fiyatı 
7 liradır. 

Eksik ctızleri olanıar 
eksiklerini ucuz fiyatla 
idarehanemizden temin e 
debilirler. 

Evinde Çocuk Anaildopediaini bahm

durmak bir kütüphaneye sahip olmak de
mektir. 

Çocuk AnaikJopediai 2 büyük ciltten ibarettir. Ciltleri sureti 
mahauu.da müe111e.emiz tarafmdan yaptınlmıttır. Tam takmım 
fiyatı 7 liradır. Muallim ve talebeye buaual fiyat ve kolaylıklan· 
mız vardır. Ansiklopedi hakkında bir fikir sahibi olmak iatiyor

amz, aai kötecleld kuponu doldurup idarehanemi.ze gönderiniz. 

Namınıza brotürümüz bedava ıönderilir. 

.P A T 1 
Kan çıbanlan, el ve ayak parmaklannm arumdald lr&flllblar, dola· 
ma, meme iltihabi ve çatlaklan, flegmonlar, yaınkJar, tirat yaralan. 

•rgenlikler, koltuk altı çıbanlan. 
Tedavilllni en erken ve en emin bir JNrette temin eder. 

Sark isDenclvarl llboratuvarı T. A. $. 

Tarsus Belediye Relıllğlnden: 
Blediyemb ltfalyeeine kapalı sarf uauliyle bir Yaııpı Arazöztl alnıa. 

caktır. Muhammen bedeli (6830) lira olup muvakkat teımlııat akçeei (512) 

lira ez> kuruftur. lhaıem 20-1-19.18 Per,embe lbll ,...t 16 de Be
lediye Encümeninde yapılacağından isteklilerin prtD&mesbıi Beledi~ 

mirıdea arama.lan i1b olunur. (1) 

Elektrlk itleri ilanı 
Sındırıı leledlye Rlyaıetl•den r 
1 - Smdırgı kaaabuınm elektrik tesiaatmm aantra.1 inpatı ve ağaç 

direkler belediyece inta ve ihzar edilmek tartıyle Makbıa ve Elektrik tec
hiaatiyle şebeke ve tefernıatJ (13,655) lira (75) kunq ke,if bedeli üzerin· 
den kapalı zarf uauliyle münakasaya konulmqtur. 

2 - Ebiltme 17-1-1938 tarihinde aat 15 de Sındırgı belediyeeinde 
encUmen huzurunda yapllacaktır. 

3 - Bu Jee ait evrak fWl}archt: 
A- Proje. 
B - Keşif cetveli. 
C - Fenni eartname. 
D - Mukawle Projeal. 
E - Ebiltme f&l'bıameııtl. 
il' - Bayındırlık itleri genel prtname91. 

4 - İateyenler bu evrakı Smdırgl Belecliyeafnden giSreblleeeklerl gibi 

birer kopywbıl bedeli mulrabl11nde İ8tanbulda Galat.ada SeJAnfk Bankam 
betine! katta Mtlhen& Hasan Haletten alabilirler. 

l5 - EkailtmeJe ittirak edecekler "le 7.S teminatlan tutan olan (1024) 
lra (18) lnınllluk muvaklrat tııminatlarnu ve 1937 yılma alt Nafıa Ve
klletinden almm'f mtltealıhitJik veaihBIDJ veya bu nnt lflert muvaffa
kıyetle baea.rdıima dafr kanaat baba Vea.ikf W tlearet odur wefJrH!ft! 

lstanbulda TAN Neırlyat Evine 
TAN müeu .... i tarafmdan netredilen Ço

cuk Anaiklopediıine ait brotGrclen bir tane 
göndermenizi ve muallim ve talebeye ait tart· 
larnuaı bildirmenizi rica ederim. 

isim: • • • • • • • • • • • • • 
Adra: • • • • • • • • • • • • • 

H. Pqa depoauna bir HDe arfmda vQrut edecek 40,000 Ton Maden 
kömilrilnUıı Vqonlardan yere bopltılm• 'ft yerden Valrfnı ve Vagon· 
lan. yUJdetilmelll lll_ t-1-888 tarihine alsadlf Cuma gOrU saat 15 ele 
B. Pqa Gar bmU.f dUıilinde 1 nal .tlJetıbe Jtomlayonu tarafmdan kapa.. 
11 art U8llllyle lhalelll yapdM&lrtır. 

Beher Ton Kamllrtln tahllyeai için 10 kUl'Uf ve tahmil için de 13 kurut 
muhammen bedel kcıamuetur. 

isteklilerin 690 lira muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesika· 
lan reamf gazetelerin 7-5-936 tarih. ve 3297 No: lu nf.lahHmda inti
pr etmlt olan talimatname dairesinde almm11 vesika ve tekUflerln ay
ni gUn saat 14 e kadar Komisyon reisliğine verilmesi llzmıdır. Bu ile 
ait prinameler R Pqa Depo Şefliğiyle H. Pafada 1 DCi ifletme Kooıia
yonu tarafından paraaız olarak verilir. (8552) 

• • • 
Muhammen bedeli 8000 lira olan 200.000 kilo atet toprağı 17.1.938 pa-

zarteei ,unu saat 15 te Haydarpqa da gar binuı lçhıdeki kolDl8)'0D ta· 
rafmdan kapalı zarfla satın almacak tJr. 

Bu ite girmek istiyenlerin 600 Ura lık muvakkat teminat ve kanunun 
tayin ettiği veeaik ve reeml gazetenin 1.7.37 G. 8845 No. ıu nüahasıııda 
intifa.r etmif olan talimatname dahili nde aJınmıı vesikalan muhtevi teklif 
zarflarını ayni gUn saat on dörde ka dar llaydarpa.fada gar binuı dahilin 
deki komlayon reialfline vermeleri JhqndD'. Bu ile ait p.rtnameler ko

misyondan param olarak daiıtı1mak tadır. 
(8683) 

• • • 
Enelce Oln edltmlf olan hmır - Afyon hattı Userinde Turgutlu fe. 

tasyonunda yapılacak istaayon binur ile Alimuıtaaiyon binaaı J.neu.tı 
kapalı zarf usuliyle yeniden ekalltme ye konmuttur. 

1 - Bu itlerin ketlf bedeli ceman 40,000 liradır. 
2 - Mukavele projesinin 4 üncü mademnde yazılı lnp.at müddeti 

30-8--1938 tarihine kadar temdit edilmiştir. 
3 - isteklilerin bu ife ait şartııaıme, proje ve sair evrakı Devlet De

ımr,oııarmm Anbr&, Ha~ Slrlreel, Afyon ve lzmlr veznelerin
den 200 kurut bedel mubblUnde alalıWrler. 

C - Elralltme 19-1-1938 tarihinde Çarşamba gllnü saat 15 de Devlet 
Demiryollan İfletme Umum Müdflrlilğü Yol Daireai binasmda topJ&ıuL. 
cak Merkez birinci Komaiyoaca yapdacakbr. 

15 - Ebiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektubu ile birlik
te 8p.lıda yazılı teminat ve veeaiki ayni gün aaat 14 de kadar Komia-
100 Riyuetbıe tevdi etmlf olmalan llzmıdır. 

a) 2490 saydı kanun ahklmma UYIUD 3000 liralık muvakkat teminat, 
b) Bu kanunun t:aytn ettıtl ve p.rbıamede yazılı vesikalar. 
c) Nafia VeklletblcJen muaaddak ehliJet vesikam. (4743) (8724) 

2490 numaralı kanunun hWlllmlerlne lh ihzar ederek teklif mektubu· 
nu ihtiva eden mUhUrlU bir zarf içinde ihale saatinden bir saat evvel Be
lediye ıwıuıme g&ıclermelert llmrwbr. 

a - Paatada vaJrf ..man.ı..,.,..,. mamılfv.t ı-ahtıJ ..,.n,,._ fA.'l"inl 
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Maalesef fU yirminci medeniyet unnda hali. bir çok Bayanlammz tuvaletlerine verdikleri ehemmiyetin binde birini iç tuvalet ve hıfzıuıhhalanna v~ez
Jer. Adet zamanlarmda hayat kaynağı olan en naz!k uzuvlarına ya temizliği daima fiipbeli bezleri yıkayıp korlar veya en korkunç bir tekil olan pamuk (tampon) 
kullanarak bütün hayatlannca tedavisi güç, korkunç hastalıklarla sıhhatlannı aile aaadetlerini sekteye uğratırlar. 

Halbuki : Bir kutu ( F EM 1 L ) gerek kendilerinin ve gerekae yuvalarının sağlık ve ne,'eaini ebediyyen V-;orta oder. Cihanın münevver bayanlan tarafmclan 
takdirle kartdanan 

... 
EM 1 L ve · B A G 1 

Umumi Deposu·: ismet Eczane ve · Laboratuvarı, lstanbul, Galata. Telefon: 49247 

Adresini bir kartla luHden sayın Bayanlara daima kıymetU hediyeler göndereceğiz. 

Bütün acı, agrı, 
sızı ve ıstıraplar
da yegiine can

kurtaran: 

. __..-.__.---------------

§!Jjp JN, 
~ 

Hakkı Var! 
Soluk algınlığından müte
vellid nezle, grip ve bron
@tj hem önler, hem tedavi 
eder. Bat, dit, mafsal, 
adale vesinir ağrılarını . . 

geçırur. 

EViNiZDE 

Bir Pudra Müsabakası 
'I .. e r ~ l p E c1 1 rı l z; 

Krema köpüklü Tokalon pudrasından 

2Da 
HUSUSi KUTU 

PA-RASIZ 
AıaCjıki tafsilat dairesinde yapllacak pudra 
müsabakası için meccanen dağıtllacaktır. 

------ -------
SAADETIN'ZI MUCiP 

~ lllltllftU-..UUJllUIM"'-
3 
1 
! 
! • ... 
1 

1 -il -; 
: 
i 
1 

Aşk an 
Ternnzn 

Aka Gündüzün yepyeni 
romam 

TAN Gazetesinde "Ad
sız &maıı" adı De tefrika 
edlldikt.eıo sonra kitap ı. 
Unde çıkmıştır. 

Bir Ura mukabUlnde 
Ka.naat Ktttttphanesinde 
aatdnıaktadır. 

i ı111nı111111•11111Mt.,.ııwurm 

Bir Eczaneye Mesul 
Müdür Aranıyor 

Merhum Tevfik Doğan eczanesi 
tçin bir mesuı mUdür aranıyor. Ta.
tip ola.nlarm şeraiti Gazi&ntepte dok 
tor Mecit Barlas adresine yazma:Jıa... 
n. 

S Ki 
Elbiseleri 

~ ~ · Hazil' ve ısmarlama 
~ t . ~ l"alnıs 

t·\ MAYE 8 
. . Günde ı kaıe alınabilir. 

Holivud sinema yıldızlan, - yüzünüze adi bir makiyaj tek
ini veren· bütün pudraların bir fihristini yapmıt'ardır. Kul
andığınız pudranın rengi ne oluna olıun, belki de ıize uy· 
! UD gelmiyor. Bazı ıarıtınlar, e•merlere mahsus bir pudra 
:ullandıklarında kendilerine daha uyıun geldiği ıibi bazı 
~amerlere de, aanwnlara mahaua bir pudra ku11andıklarmda 
ceza kendilerine daha uygun gelebilir. Bunu bilmenin yegi· 
ıe çaresi, yüzünüzün b ir tarafında bir renk ve diğer tarafın· 
ta batka renk pudra tecrübe etmek ve aradaki farkı anla
naktır. Krema köpüklü Tokal on pudra.sının, her tene uygun 
lrijinal ve "1Y&Dı hayret renkleri mevcuttur. Bu pudra ha.va
andırılmıf, gayri mer'i ve kat'iyyen sudan müteessir olmaz. 
lirçok Amerikalı sporcu ve yüzücü kadmlar, ıudan müteeı-
1ir olmıyan bu pudrayı kullanarak mutat olimpik oyunlann· 
lan ve yüzmelerinden sonra bile tenlerinin bozulmadıiını 
',eyan etmit~erdir. 

<l. ] Mağ~!!~nda 
~ ~ Beyoğlu, lstlkW cad 

No. 879 Gripini Tercih Ediniz 
Taıklitlerinden aakmmrz ve her yerde ısrarla Gripin isteyiniz. 

MEYVA TUZU 

-·-

EN BOŞ VE TAZE MEVVALA· 

BiN USARELERINDEN iSTiHSAi 

EDtu'uş TABU em MEYVA TU· 

ZUDUB. Emaalsb bir fem harikası 

oldulandaa tamamen taklld eıdllebi ı 

IDMI mtlmktin değildir. Hazımsızlığı 

mide yanmalamu. ekşDlklerinJ Vl' 

mauuıld lnkıbulan giderir. Ağız ko 

1rmma bale eder. Umumi hayatııı 

IDtlzamıHzlıklanm en emin surettı 

IBlab ve insana bayat ve caıılılıt.. 

hehpıder. 

INGILIZ KANZUK EOZANESI 

BE'fOOLU • ISTANBUL 

NEVROZiN 
Baş, dit, nezle, grip, romatizma, ve bütün ağrılarınızı 

T okalon pudrası, imtiyazlı bir usul dairesinde iıtihzar ve 
':>u imtiyaz T okalon müessesesi tarafından mühim mali feda
carlıklarla temin edilmittir. 

Posta, ambalaj veaair maaarife k&rfılrk olarak İstanbul 622 
>0sta kutusu adreaine (T.T.3) rumuzile 12 kurutluk pul gön-

1erdiğinizde hususi modelde bir kutu krema köpüklü Toka

on pudra.aile muhtelif renk!erde nümunelik 4 ufak paket 

>udra adresinize irsal edilecektir. Bu suretle 'yalnız kendi 

1a.şınıza veyahut arkadqlarınızla beraber tecrübe ederek ha

.iki bir pudra müsabakası yapmıt olursunuz. Ayni zamanda 

' biri gündüz ve diğeri gece için) hakiki cild unsuru olan iki 
üp T okalon kremi de göndereceğiz. Bu kremler krema kö

·üklü T okalon pudruile beraber kullanılacak yegi.ne krem

lir. Mektubunuzda her vakit kullandığmız pudranın rengini 

•e bi1d:rnu~vi unutmaV1nı7.. 

BU MECCANi 
TECRÜBEYi YAPINIZ 
rOıOnllıOn taze we 
daha gençte.mı, 

oldullunu g G r • • 
cekairll%. 
Sol tara~lıl ıauta11al 
malOmab olıuyunuz. 

Usküdar Asliye Hukruk Hakimli- ı 

ğinden : Eteni vekili avukat Hasan I 
Hilmi tarafından Beyoğlu lngiliz sa.. 
ray karşısında sebzeci ve tavukçu 
Purukonun üstündeki odalarda sa
kin Anete aleyhine açtığı ispatı vera 
set davasından doalyı dava arzuhali 
nin bir suretinin müddaleyh Anetaya 
tebliğine karar verilerek tebliğ edil
mek üzere gönderilen dava arzuhali 
ve davetiyenin mUddaleyh Anetanm 
mezkur ikametg&.htan çıktığı ve har 
len nerede olduğu malüm olmadığın
dan tebliğ edilmediği verilen meşru
battan anlaşılmış ve mahkemece ila
nen tcbliğat icrasına karar verilerek 
bu baptaki dava istidası sureti ile 

3.2.938 per11embe gilnü saat 14 de 

Diyarbakır Nafıa Müdürlüğünden : 
1 - Talip çıkmadığından yeniden arttırma ve eksiltmeye konulan 3.(,230 

lira 92 kuru§ keşif bedelli Diyarbakır Lise Paviyonu inşaatıdir. 
2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
a) Eksiltme şartnamesi 
b) Mukavele Projesi 
c) Ek hususf ve Ek fenni şart.name 
d) Bayındırlık ve yazı işleri genel ve fenni şartname1eri, 
e) Bu evrak Nafia dairesinde gö.ıilİebillr. Ve istenebilir. 
3 - Bu iş 17-1-1938 Pazartesi günü saat 11 de kapalı zarf mıuliylt! 

Diyanbakır Nafia MUdürlUğUnde yapılacaktır. 
4 - Eksiltmiye girebilmek için (2567) lira (32) kuruşluk muvakkat te. 

minat vermek ve aşağrdaki vesikalan ibraz etmek lizmıdır. 
A - Nafia Vekiletinden almınış inşa.at müteahhitlik vesilwıı. 
B - 1937 yılma ait ticaret odası vesikası .. 
5 - Taliplerin Pazartesi ihale saatinden bir saat evvel Komisyon reisli 

ğine makbuz mukabili vermeleri. Poetadaki geçikmeler kabul edilmez. 
(87321 

d~rhal ke.er. icabında günde üç kate alınabilir. daveti mutazammın davetiye varaka 
sı mahkeme divanhanesine talik edil 

Maliye Vekaletinden: ·' · 
Eski bronz beş kuruşluklarla yüz paralıklar ve nikel kırk paralıklar 

1-1-938 tarihinden itibaren bir eene nihayetinde yani 1-1-939 t.ari 
hinde tama.men tedavülden kaldınlacaktır. 

• 1 miş olduğundan yirmi gün zarfınrla 

=========;:================ istidasına cevap vermek ve yevmi 
Salııbı: Ahmet EmJn YAUIAN. Uıı:ımal Neertyab [dan Eden: s. SALIM mezkfırda mahkemeye gelmek üzere 
Gazetecilik ve Neşri:nt TUrk r.tmttet Slrbtt. Butldığı ~r :rAN Matbaası keyfiyet ilan olunur (3693) 

Keyfiyet 2257 numaralı kanunun sekizinci maddesi mucibince ilA.n olu 
nur. (8620) · 

lstanbul Asliye ikinci Ticaret Mab 
kemesinden: Topkapı haricinde Yı

lanlı ayazma 85 No. da Sait tarafın 
dan Fatih Nişanca caddesi 26 No. da 
Yaşar ve ayni adreste Hüseyin aleyh 
terine ikame olunan alacak davaaıo
da: Milddeaaleyhlerden Yaşarın ika
metglhının meshuliyetine binaen ua
nm tebliğat ifaama tahkikatın d& 
8.2.938 salı 93at 14 te icra.&na karar 
verilmiş olmakla keyfiyet tebliğ 1JUlr 

kamına. kaim olmak ii7.ere il&n olu .-
nur (3702) 


