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BAŞ MU HAR R 1R1: AHMET EMiN YALMAN 

Bu iki büyük ciltlik eser her evde bulunması )a
zım bir kütüphanedir. Çocuğunuzu bundan mah

rum bmıkmavmız. Tam eserin fiyab 7 liradır. 

Bir Atlatma 
Siyaseti 
Karsısında 

HER TARAF TA SIDDETLI KIS Fırtına Yuziinden 

Ronianya Veliahtı 
Bir Tehlike Atlattı , 

--o-
Ahmet Emin YALMAN 

G eçen Mayısın 29 uncu ıü · 

nü Hatay iti hakkında 
Cenevrede bir uzlatmıya vardık. 
Sözü daima özüne uyan bir mil
let ııf atile biz bu anJqmayı fÖY· 

BGnClırma ve lzmirde Yağmur 
Yüzünden Heyelanlar Oldu 

ve Evler Tahliye Edildi 
Atinaya Gitmek için Bindiği Maria Repna 

Torp~dosu Bin Güçlükle Geri Dönebil· 

di, Hükumetimiz Araıtınnalar Yaptırdı 
le kartı ıyorduk: 

Frausa elbette taahhütlerini tu
tacaktı, Hatayı Yakm Şarkın bir 
lsvıçresi, tam bir sükfın ve istikrar 

Samsun ve Sıvas Taraf · arında Tren.er Kara Saplandı, 
Avrupadan da Şiddetli Kış Haber~eri Ge"iyor 

Romanya Veliahdl Prens Mişel, 

Yunan Veliahdinin evlenme merui. 
minde bulunmak üzere bir torpido 
ile Köstenceden Atinaya hareket ~t
mişti. Maria Rejina adındaki bu Ro. 
men torpidosu diln U.manımızdan ge. 
çecek, ve doğru Çanakkaleye yol a. 
lacaktı. Fakat Karadenizdeki fırtına 

yüzünden torpido muayyen vaktin. 
de gelmediği gibi, nerede olduğu 

hakkında da hiçbir haber almama. 
mıştı. Bunun üzerine hlik<im• tim z. 
bu vaziyetle çok yakından alakadar 
olmuş ve ciddi araştırmalar yapılma. 
sı için lazım gelenlere emirler veril. 
.:nişti. Son dakika.da öğrenildiğine 

göre. Maria Rejina torpidosu fırtına 
yüzünden yoluna devam edemcmig 
ve yarı yoldan dönmek mecburiye. 
tiztde kalmıştır. Fakat torpido buna 
da muvaffak olamayınca Karadeniz.. 
de bulunan Kral Lear adındaki bir 

sa.bası haline getirmek için bizimle Karayel fırtınası devam ediyor. 
~ birliği yapacaktı. Anlaşmaya ka· Yurdun muhtel.f yerlerinden gelen 
dar bizimle Fransa ve Suriye arasıc haberlerde, kışın çok şiddetle devam 
da bir ihtilaf sebebi olan Hatay, ilç ettiği bildirilmektedir. A vrupada da 
nıemleket arasında samimi bir dost- kış bu sene çok şiddetlidir. Anadolu
luk köprü.sil olacaktı. Zaten Hata- nun birçok yerlerine külliyetli nıik
ym varlığı hakkında Fransa ile hl.?- tarda yağmur, kar yağmaktadır. Bir 
nber Uzerimizc aldığımız ~esuliyet, çok yerlerde sühunet dereces. sıfırın 
iki memleket arasında bır nokta· çqk altındadır. Şehrimizdekı f.l.)ğuk
hakkında olsun bir askeri ittifak lar da çok şiddetlenmiş, bu mevsim
kuruıması manasına geliyordu. de ilk defa, son yirmi dört saatte sü-
Diğer taraftan Milletler Cemiyeti, hu~et çok düşerek sular donmuştur. 

bizimle Fransa arasındaki ihtilafı Avrupanm birçok yerlerinden de kış, 
ortadan kaldırmakta faal bir rol oy- kar ve fırtına haberleri gelmektedir: 
11.a.mıştı. Türkiye de, Fransa da Millet Bandırma. 6 (TAN Muhabir;n
ler Cemiyeti idealine bağlı memleket den) _Bandırma - Erdek yolunun 
lerdir. Dilny~ b~~ş cepresinde Uçüncil kilometres'nde. 500 metrelik 
Yoldaştırlar. ~o~l~ ıki memleket a- şose, şiddetli ve devamlı yağmurlann 
!'asındaki bir ihtilafın ortadan kalk· tesiriyle heyelan etmiştir. Şose kaydı 
nıa.sı cemiyet hesabına çok hayırlı ğı için, bu yol Gzerindeki münakalat 

Geçen kışlardan bugünleri hahrlatan bir manzara: Yeşil köy 
civarında kara .aplanm'f vaziyette bir tren (Arkası ıo uncuda) Prena Mifel 

bir şeydi . . . . . . . durmuştur. Bu civarda daha bazı mın 
Sonra bızım Hatay ıçm istediğımız takalann heyelan etmesinden korkuJ 

!'ejm, dünyanın en gilrliltillü bir Ra.- maktadır. 

kazık çakmak suretiyle yapılan tec-,-
rübelerden anlaşılmıştır. Fakat. heye t'!!!!!il!!!!!!~iiiiiOöii--iiiii!~--~~!!!::!!~-. 

lanın sllrati azalmaktadır. Nüfusça Bir Adamı Boğup 
Denize Atmışlar t 

hasında Milletler Cemiyeti idealinin Bandırmanın içinde Mo'oz mahallP 
kök tutması, hakiki bir silkftn mer· sinde 8800 metremurabbalık b r ara
kezi kurulması demekti. MilleUt"r zi parçası da yağmurlann şiddetin · 
Cemiyeti elbette vazifesini ciddly~~- den heyelan etmiştir. Bu mahalledeki 
le ka.rşılıyacak, uzl&§manın. ga~ evler tahliye olunmuştur. Civardaki 
ili ve ruhunu tahakkuk ettirmek 1

• bazı evlerin sakinleri de end'şe nema 
çin tam bir bitaraflık ve ha.ssa.sıyet hallelerinı değiştirmiye ksılkışmu~1ar
cösterecekti.- dır. Hevelln mmtakasmda tetklkııt 

yaptlma'kta.dır. Moloz mfthal1esindrk: 
beyelinm hafif surette devam ettiği, 

Çin de 

zayiat y:>ktur. 

Ege bölge:inJe 
Izmir, 6 CTAN Muhabirinden) 

Devamlı yağmurlar dolay.ısiyle Altın 

dağ civarında hafif heyelanlar başla
dığı anlaşılmıştır. Altındağ köyUnUn 
üzerinde bulunduğu tepenin civarın

daki ba.zı kllçUk aırtlar yer deJlişt'r-
(Arkası 10 tmcuda) 

Hava Harbi 
D erin bir teeutırle s8yU\yonız 

ki, neticeler Umltlerilnl7.e hiç 
Uygun çıkmadı. Fransanın Suriye ve 
liatayda bulunan mümessilleri dar 
CÖrUşJü bir atlatma siyaseti takip e
derek 29 mayıs anlaşmasını hiçe in
dirmek yolunu tuttular. Yaptılclan 
itin Fransanın şerefini ve hakiki 
lhenfaatlerini baltalamaktan, Millet· 
ler Cemiyetinin itibannı kırmaktan, 
l'akm Şarkın barış ve ahengini kun· 
dak1amaktan başka bir oeY olmadı-
ftnı farkedemediler. 

ll'ransa nihayet 29 mayıs anl&flD&· 
8lnrn iki tarafmdan biriydi. Diyellm 
\i, bu anlaşmayı istemlyerek iJDZ&· 
1-.cıı. Tatbikatta hiçe indirmek. göz 
~mak ve sözünü bozmak gibi ~ 
lbeı1er1 vardı... Fransanın harici si-
3'aette bu yolda yanlıt yollar takip 
'derek bUtün esaslt menfaatlt".ıini 
'-ıta.ıaması zaten an'ane hal:ne gel· 
~tir. 

Altmış ç:n Tayyaresi 
Bomba Yağdrrdı 

ll'akat Milletler Cemiyetinin tabii 
~lu, bu meyillere karşı durmak. a~ 'anm ruhuna bekçilik etmek yo
hııı.cıa tdi. Cemiyet böyle bir rolU. an 
~an,n karşı tarafı sıfatile bir.e 
~lu idi. Böyle işte dUrlist ve titiz 
~~ması. her şeyden evvel kendi 
h~b:na da ıazımdı. ÇUnkil bugün 
bıearıhğrn vUksek bir idealini yap.t,. 
lrıa}( için Miletler Cemivetinin ne to:u. ile tilfeği vardır. Bireok bU~r\lk 
e"letıer tarafın-dan terkedilen bu 
ceıtli"et. yıu;ııya.bilmek için ane1t'k 

tal'r\ btı- hakkanlvete ve titiz bir dU-
11lstıtıfe da vtt na bilir. Cenevrede böy 
le bir dü .. tl""kte bulunmadığı ve 
ce · rus u bil 
Yii~':'let uzuvlannın. şu veva bu · 
knı de"ıetin en açık taahhiltlere ay 

enıer · körükörline a1et ol d11'k1 enne 
""' Tnevda:oa cıka.nuı. Mi11~tter 

1 Cenıi~et.inin varlığma sebep katmaz. 

Japon Hava Karar9Cihları Tahrip 
ve Gambotlar Bombardıman Edildi 

Çinin milli lideri Şang ·Kay· Şek ve karuı 

Türk Dili il 

ı ı 

Konusmıyanlara 
11

Hapis;-Para Cezas ·· 
il 

Aokara. 6 (TAN Muhablrin-
deıa) - B. Sabri Toprağın Milli 

Bedbahtın Önce Gözlerıni Oymuılar, Dudaklarını 

Kesip Koparmışlar ve· Ayağına Taş Bağlamışlar 
, l'ürk dUi kullanmıyaıılann ceza.. 1 I.stanbuJ zabıta.sı, 24 saattenberi 

landırdmaaı hakkmda teklif e~ '1 insana dehşet veren biı cinayetin 
tlği layiha Dahiliye Encümenin- tahkikini yapmaktadır. Facia dün 
de görüşüldü ve Adliye FAıcüme- 3abah öğrenilmig, tahkikat gece ya.-
nine gönderildi. Bu kanun tekli· rısma kadar devam etm~. fakat he 
finlın bütun ruhu şu madde ile ifa nüz bir ipucu ele geçirilememiştir. 
de edilebilir: Yazalım: 

l'llrk devleti tabiiyetinde olup Haliçte, Hahcıoğtu iske'esinln me 
ınWi ve ırki lisanlanodan gayri muru B. Ali. iskelenın 20 metre ka· 
bir ecnebi Usaruru Milli Türk di- dar ileriı-inde. deniz içinde bir ka -
U. yahut ırk dili yer"ınde olaraık 1' ra.ltı görmilş. dikkat edince. bunun 
yalnız oturduklan evin haricin- iskarp:nli bir çift ayak olduğunu an· 
de, gerek ailesi efrad;yıe, gerek- ı ı lamıştlt'. 

B. Ali bir insan cesedile karşılaş
mış olduğunu anayınca hemen poıt 

se gitmi§, haber vermitşir. Ve po
lis memurları bir sandala atlamış • 
lar, ceaedın yanma kadar gitmiş • 
!er, bu cansız insanı Piripaşa carni
inin önündeki sahaya çıkarmışlu • 
dır. Fakat burada tüyleri Urperten 
bir facia karşısında bulunulduğu an 
ıa.,ılmıştır. ÇünkU. henUz hUviyetJ 
meçhul olan bu adamcağız. dudak
lan bıçakla ketıilf>rf'k kon::.TTlmıs. bir 

(Arkası 3 liıllcUde) 

&e dllıler bir vatandaşıyla konuş- 1

: ==:===========================
mayı itiyat edinenler, ~irmi dört 
saatten bir haftaya kadar hap
solunurlar veya on liradan yilz , 
liraya kadar na.krli para ceza.ııına 
mahkO.m edilirler. Ahıırn para 

ı lı 

cezasmın yansı cürmü halım me- il 
1 m~rlara mükafat olarak verilir. 

~~!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!i!!!i!iiii!!ii!i!!!!!~!!!!!!!!!!!- " 

Oyun Aletlerinden 

Allnacak Senelik 

Resimler 
Ankara. 6 (Tan muhab!nnden) -

Maliye Vekaleti ıin oyun aletlerinden 
alınacak resimler hakkında hazırla
dığı yeni Iayihaya göre. Orduevi ga
zinosu, kahvehane ve gazinolarla 
kır bahçelerinde ve emsa'i. eğlence 
yerlerinde her bilardodan senevi beş 
lira: tavla. dama ve aatra.nç tahtala 
n için senevi Uç lira resim almacak 
tır. Li.viha. oyun lletter"ni hUköme
te ihbar etmiyen gazino ve kahve 
sahipleruıe ağır cezalar vermekte -
dir. . 

yareler Yangste nehri Uzerindeki iki 
Japon gambotunu da bombardıman 
etmişlerdir. 

Japon tayyareleri de bugün Han. 
kov Uzeri ıde bir cevelan vaomıa ar
dır." Bu cevellna 24 bombardıman ve 
16 avcı tayyaresi iştirak etmi, ve 
şiddetli mukal::ele görmüş ise de ısa
bet vuku bulmamıştır. Japon tayya
releri tayyare karargahına 50 kadar 
bomba atmışlar ve telsiz· istasyonu.. 
nu da bombardıman etmitlerdir. 

Fcş Yüz Ein Yahudi 
Romanyadan Çıkıyor 

Romen Hariciye Nazırı Prag 

Gidecek, Yahudi işinin 

Görüıüleceği Haber 

grada 

rede 

ve Bel· 

Cenev

Veriliyor 

14illetler Cemiyeti Umand 
Katibi B. Auenol 

Londra, 6 CA.A) - Bükreşteki ln· 
giliz ve Fransız elçileri Yabudı me~ 
lesi hakkında bir teşebbüste bulun
muşlardır. Daily Telegraph gazete• 
sıne göre, yenı Romanya hukfuneti 
bu işi Milletler Cemiyetine bi!direcek 
tir.Daily Hera.ld'a göre. Romanya ta 
bilyetinde ro bin yahud vard r. 
Bük~ten b ldırildığine göre. Ro

men kabinesi bugün toplanmıo ve 
toplantıyı milteakıp bir tebhğ neşret 
miştir. Tebl:ğte denıliy:>r ki: 

Köy halkının sıhhatine muzur olan 
ve Yahudilerin ldaresmde bulunan 
meyhanelerin kaldrnlmasınt mevcut 
kanunlann çerçevesi içınde temin 
için bir komisyon teşkil edilmıştir. 

Kabine. umumi harptt"n sonra Ro
manyaya stelerek müsaadesiı yerle
een ve yolsuz olarak Ronıt.nya tabi· 
lyet ne geçen ecnebilerin vazivetinl 
de tetkik etm1şt1r Dahiliye ve Adliye 
Naznianndan milrekken bir komis
yon en kısa bir zamanda bu meseleyi 
halledecektir. 

(Arkam 10 uncuda) 



Müfettisler 1 Esnafa Yardımlar 
, Bonolar için 

Verilmis Bir , 
Doguda, Ankarada 
Birer Büyük. Devlet 
Müzesi Kurulacak 

Vesikaları 
·Ayırıyor 

Dispanserin Eksigi 
Tamamlanacak ·Karar Yoktur 

Tarihi Eserlerin Korunması için, Maarif 

Vekaleti Yeni Bir Nizamname Hazırlıyor 

Otobüs ~iyle meşgul ola.o mül-
kiye müfetişlerl dün de vili.yette Istanbul esnaf cemiyetleri idare he 

1 

ça.Jışnuşlardır. Müfettişler artık yetleri, ~ün saat 15 te Eminönü Hal-
toplu bir halde çalışarak, otobüs kevinde bir toplantı yapmışlar ve bir 
tahkikatına. alt vesikaları tasnif Leşik merkez idaresi tarafından kuru-
ve yazılacak rapor ve fezleke için lan yardım teşkilatının faaliyeti üze 

1 h nlasa.la.r ·tespit ediyorla.r. rinde görüşmüşlerdir. 
Oğrendiğimize göre. evvelki Toplantıyı hamallar cemiyetinden 

güo müfettişlere müracaat eden Ferit açmış ve reisliğe hamallar ce-
ve Taksim - Yenimahalle hat- miyeti reisi Sabri seçild'kten sonra 

An.kara, 6 (Tan muhabirinden) -
Salahiyettar mahafilden aldığım ma 
liı.mata göre, hükfımet, gayrimüba :• 
dil işlerine kati bir şekil vermek için 
tetkiklerde bulunmaktadır. Şimdilik 
taayyün etmiş bir şey yoktur. Bo -
noların hazine tahvilleri ile değişti
rileceği hakkındaki şayialar, mev -
simsizdir. Gayrimübadil işlerinin. tas 
fiyesi esasları üzerinde çalşıldığı an
J.a.şılmaktadır. 

lzmir müzesinde bulunan kıymetli eserler 

j tında bir otobüs sahibi olan şika- [ sağlık işleri heyeti namına Yahya, 

1 

yet.çinin haklı olduğu görülmüş- yardım teşkilatının kurulduğu gün-
1 ı tür. Bu vatandaşm otobüsüne ait denberi yaptığı işleri anlatmıştır. Da 
ı ı ruhsatiye on altı aydanberl geri 

1 

ha sonra muhasebeci Mazlum, yar
a.lmmış bulwı,uyordu. Müfettişler, dım teşkilatının muhasebe işleri üze 
bu muamelenin usulsüzlüğü haık- rinde izahat vermiştir. Bu izahata 
kında belediymin nazan dikkati- göre, yardım teşk!latı 6077 lira vari-

l 
ni celbetmişlerdir. ı dat temin etmiş. buna mukabil 3890 

Diğer taraftan, evvelki gün lira harcamıştır. Mürakabe heyeti na 
ı müfettişliğe bir istida ile mfu'a.. mma berberler cemiyeti reisi Ismail 

ca.a.t edip eski hamallık işleri Hakl:ı, hesaplar üzerindeki tetkikle 
hakkında şikayette bulunan 8,_. rin neticesini bildirmiş ve kabul edil 
bık bir lıa.ma.lba.şının bu mö.r&- miştir. 

1 ı caatı üzerinde de durulıııak1&- Esnaf Jispanseri ~; 
dır. Yardım teşkilatının kurduğu dan•ş 

Bu mesele hakkında kendisin- mu bürosunun faaliyeti hakkında avu \ Esna/ cemiyetleri müşterek 
den l.zahat istiyen bir muharriri- kat izzetin verdiği izahattan sonra bürosunun merkez binası 

A nkara, 5 (TAN muhabi-ı eser.lerle .. dol~~laC:~k!,~.d1;:. Mesela; mize. mülkiye teftiş heyeti reisi geçen sene mayıs aymda. kurulan dis iş görmediğini, bu işe ayrılan 1500lira 
rinden) _ Maarif Ve- lzmır muzesı Etı kulturunu, Ankara B. Tevfik Talat şunlan söylemiş- panserin faaliyeti üzerinde dispanser nm da dispansere verilerek küçük bir 

k
"' I t" T·· k" d k" k" "hA daha ziyade Etilerle, muasiri olan me tir: doktoru Halit Ziyanın izaha.ti dinlen hastane kurulmasını teklif etmiştir. 
a e 1•. ~r ıye e 1 es 1 ta~ı ' deniyetlerin kültürünü temsil edecek "- Şikayeti olan her vatan- miştir. Ismail Hakkı, bu teklif kabul olun-

eserlerı layık olduklan şekılde tir. lstanbul daha şimdiden veçhesi- daş mülkiye tıeftiş heyetine mü- 20 mayıs 937 den sene sonuna ka- duğu takdirde bilhassa esnaf arasm-
korumak için yeni bir nizamna- ni tayin etmiştir ki, bunu fakirleştir racaat edebilir •• , dar dispanserde 989 esnaf muayene daki birçok veremliler için havadar 
me yapmıya karar vermiştir. Bu mek lüzumsuz ve manasız görülmek ·~~~~!'!!!!!!!!!!!'!!!!!~~~!!!!!!!~~~~• ve tedavi edilmiştir. Bu arada bir de bir yerde küçükte olsa bir sanator-
nizamname. güzel ve kıymetli tedir. Diyarbak1rda veya Alazığda • • revir açılmış ve revirde zaruret hasd yom kurulabileceğini ve bunun bü-
eserl ~rin olduk! .h. h f kurulması düşünülen sarktaki devlet U n·ıye rs•ıte I oldukça ameliyat ve tedavi yapıımış yük bir ihtiyacı karşıııyacağını ila-

!.. arı gı .1 ~u a a- müzesinde de. bu mmtakanm eski a- tır.Doktor, izahatı sırasında dispanse ve etmiştir. 
zuı ve sıkı kayıtlar ıçmde ko- dı olan Subarson veya Kalde kültürü D ı • k 1 • rin ameliyathane ve rontken tesisatı Azadan bir çoğu bu teklifi müsait 
runınaaı maksadile hazırlan- canlandırılacaktır. o~ e n t 1 e r 1 gibi b~~ eks!klerinden ~ahsetm~.ş. karşılamışlardır. Fakat bu, bazı iti-
maktadır. Bunlardan başka, bir de mahalli ~ bunlar ıçı.n de lazımgelen alakanın gos razlar üzerine kabul edilmemiştir. 

Memleketimizde tarih eserlerinin müzeler vardır. Bunlar, gerek devle- 1932 yılında Maarif Veka.Ietince terilmesini ve eksiklerin süratle ta - Bundan sonra, müşterek yardım 
korunması hakkında ilk defa 1906 ta tin yardrmile. gerekse mahalli idar&- Fransaya gönderilmjş olan Izmir Li- mamlanmasmı rica etmiştir, teşkilatının 938 senesi bütçesi masraf 

rihinde ve "Asarıatikai gayrimenku,... 
le nizamnamesi,, adile bazı hükümler 
konmuştur. Bu nizamname hala meri 
ycttedir. Bundan sonra "Menkuller,, 
için de bazı şiddetli hükümler kon
muş bulunmaktadır. Fakat, Cümhu
riyet hükfunetinin kuruluşundan son 
ra yeni ve esaslı tedbirler almak lü.
zumu hissedilmiştir. Hükumeti daha 
şiddetli tedbirler koymıya sevkeden 
hadise, Efes ve Bergama gibi baha 
biçilmez hazinelerdeki birçok eserle
rin yaıbancılara peşkeş çekilmesi ol
muştur. 

1340 ta neşredilen bir talimatname 
- ki hükümleri hala bakidir - son~ 

radan 1926 senesinde çıkarılan baş
ka bir nizamname ile tamamlanmrş 

ve ayrıca medeni kanunumuza konan 
bazı umumi hükümlerle de eski mev 

lerin bütçelerinden ayırabildikleri pa sesi mezunlarından üç genç tahsilleri Azalar, yardmı teşkilatına memur kısmı hakkındaki teklifleri tetkik edil 
ralarla yaşıyorlar. Adanada, Konya ni bitirerek dönmüşlerdir. Bunlardan heyetlerin çalışmalarına dair bazı miş ve teşkilatı idareye memur malt 
da, Antalyada, Edirnede, Bursada, lise muallimliğinden ziyade Fen Fa- temennilerde bulunmuşlardır. Bu ara heyetle, sağlık işleri heyeti ve mU
Bergamada, Kayseride, Afyonda, A- kültesinde istifade edilebileceği düşü da berberler cemiyeti reisi Ismail rakabe seçilerek toplantı bitirilmiş
ma.syada, Tokatta, Sivasta ve Enes- nülerek üniversite emrine verilmiş- Hakkı, danışma bürosunun büyük bir tir. 
teki müzeler bunlardandır. Bu ma - lerdir. Bunlardan Halit, kimya ensti
halli müzeler, büyük devlet müzele- tüsü asistanlığına, Macit astronomi 
rini besliyecektir. asistanlığına. Besim de tecrübi fjzik 

Uçüncil derecede, depolar gelmek asistanlığına tayin edilmişlerdir. Be
tedir. Bu depolar, bütçe imkanlan nis sim, vekruetin kendisinaen istediği li
petinde tekamül ettirilerek mahalli sanstan başka fiziık süpcriyör ve fizik 
müzeler haline getirilecektir. Bugün atomik lisanslarını da yapmış ve tam 
samsunda, Sinopta, Kütahyada, Di - manasiyle bir fizikçi olarak yetişmiş 
yarbakırda, Manisada, Vanda, Deniz tir. Bu gençler, dünden itibaren Uni
}ide, Silifkede, Isparta.da, Erzincan,. versitede vazifeye başlamışlardır. 
da, Niğdede ve Kırşchirde birer depo bundan s~nra Avrupadan gelecek d.i
kurulmuştur. ğer mezunlarla Universitenin açık a

Bunlardan başka Maarif Vekaleti slı;tanhkları doldurulacaktır. 
hafriyat yerlerini açmak ve buraları Şair Mehmet Akilin 
da birer açık müze haline koymıya mezarı yapılacak 

Üç Kız Talebe 
AskerlikDersinde 
Hafif Yaralandı 
Evvelki gün Istanbul Kız Lisesinde 

küçük bir kaza olmuş. iki talebe as
kerlik dersinde hafif surette yaralan 
mışlardır: 

On biriİıci sınıfa askerlik dersi ve
rilirken talebeden Zahide ismin.de bir 

Avrupa Treninde 
Dokuz Paket 

Morfin Bulundu 

Bonolar 22 lirayı bulJu 
Gayrimübadil bonoları, son bir 

hafta içerisinde sebepsiz olarak bir 
denbire yükselmiş ve 22 liraya ka -
dar çıkmıştır. 

Bonoların alım ve satımı üç dört 

senedenberi muhtelif vesilelerle kıy 
metini kaybettiği için yüzü 100 lira 

olan bu bonolar, şimdiye kadar en 
fazla yüzü 37 liraya kadar yüksel

miş, ve kısa bir zaman sonra da 11 
linya düşmüştür. Sebepsiz devam 

eden bu düşüklükten korkan gayri 

mübadiller, ellerindeki bonolardan 

bir kı&nmı o zaman satmışlardır. 
Halbuki, bir haftadanberi, ortada. 

dolaşan yeni bir şayia, OOııo fiyatla. 

rmnı birdenbire fırlamasına sebep 

olmuştur. 12 lira üzerinde duran bo 

nolar, dün akşam geç vakit 22 lir:a
ya kadar çıkmıştır. Bir kısmı gayri 

mUbadiller, fiyatlar 15-17 lirayı 
bulduğu zaman ellerindekini sattık
ları için, bu devamlı yükselm.e kar
şısında endişeye düşmüşlerdir. Fa .. 
kat, tasfiyesi kararlaşan gıv,rimü
badil işleri etrafında henüz verilmiş 
bir karar yoktur. 

Müıterisini Çakı ile 
Yaraladı 

Tarlabaşmda Rıfkınm kahvesinde 
bir yaralama hadisesi olmuştur. Rıf
kının çırağı Cemal, kahve müşterile
riııden Cemalle kavga etmiş ve sus
talı çakı ile sol omuzundan, kaşından 
ve elinden yaralamıştır. Suçlu, yaka 
l~n"l!!h yaralı tedavi altına alınmış
tır. 

---<r---

. Bir Talebe Çiğnendi 
Şoför Sal.Ahattinin idaresindeki 

2631 numaralı otomobil Ortaköyden 
Beşiktaşa doğru gelirken deniz tica
ret mektebi talebesinden Necatiye 
çarpmış, muhtelif yerlerinden ağır 
surette yaralamıştır. Şoför hakkında 
takibata başlanmıştır. 

zuat kuvvetlendirilmiştir. Bunlardan 
başka da Başvekaletiıı birçok tamim
leri vardı:r. 

Bütün bu mevzıuat hep ayni gaye
yi temin maksadile konulmuştur. O 
da, ileride büyük devlet müzesi kuru 
luncıya ve vilayetlerde bu eserleri 
11aklamak için hususi yerler temin e
diJinciye kadar memleketimizdeki ta 
riht eserlerin bozulmadan muhafaza 

çalışmakta.dır. Universite talebeleri, geçen sene ö-
Ankaraya gelince, burada büyük 

bil' devlet müzesi kurulması hüku _ len Istiklfil MarŞI şairi Mehmet Aki
fin mezarını yapmıya karar vermiş· 

met programına alınmış, fakat henüz lerdir. Bu iş içJn her faktilteden bir 
işe başlanmamıştır. Bugünün ihtiyaç heyet seçilmiştir. Gençler, dün bir 

genç kız, masanın üzerinde bulunan 
mavzerlerden birini alarak içine ma
nevra fişeği yerleştirmiştir. Tam bu 
sırada parmağı tqtiğe dokununca, fır 
lryan tahta kurşun parçalan Zahide
nin hareketini takip eden Mukadder, 
Perihan, Melahat ve Perihan isimle
rinde üç kızın yüzlerine rastlamıştır. 
Bunlar, hafif surette yaralanmışlar, 
derhal tedavi altına alınmışlardır. Ya 
ralan ehemmiyetsiz •alduğu için evle
rine gönderilmişlerdir. 

!ki gün evvel Sirkeciden kalkan 
Avrupa treni Uzunköprü istasyonu
na vardığı zaman gümrük muayene 
ve muhafaza memurlan tarafından 

ansızın bir arama yapılmıştır. Yatak
lı vagon memurlarından Fransız te
baalı Boviç'in kompartimanmda boş 
borular içine saklanmış 9 paket mor
fin bulunarak derhal müsadere edil-

mi:~:~u Boviç Edirne müddeiumumi ı·ıı BiRKAÇ SATIRLA ~I liğine teslim edilmiş, morfinlerin ne ~~!!!i!f!iii!!i!!i!!!~~~~~~~~~W 
suretle tedarik edildiği hakkında talı • Y ıldıı!aa teknik okulunda çalışan ma 
kikata başlanmıştır. rangoz Maksut, iskett:den düşmüı, 

sınr temindir. Eski ve yeni nizamna
meler, kıymetini bilmiyerek veya da~ 
ha ağırı bilerek bu eserleri yıkanlar 
ve satanlar hakkında ceza tedbirleri 
koymuşlardır. 

Fakat anlaşılmıştır ki, konulan mü 
eyyideler maksadı temine kili değil· 
dir. Her nekadar, vatandaşlann kolek 
siyon zevklerini de düşünmek ve asa
n Atika üzerinde bir hadde katlar 
ticarete müsaade etmek vaktile mu~ 
vafrk görülmüşse de bunun suiisti -
male yol açan bir kaçamak noktası 
olduğu farkedilmiştir. Çünkü bunlar 
öyle eserlerdir ki, kıymetleri anllya
na göredir. Bir köylünün, "ôyma bir 
taş,, veya süslü bir pencere diye u
mursamadığı bir eser·n. bir asarıati
kacınm gözünde fevkalad~ değeri ola
bilir. Bunun tayini ve "filan kıymf'le 
kadar.olanlar satılabilir, Diğerleri 
devletind~ satılamaz,, diye bir had 
tayin etmenin müşkülatı aşikardır. 
Bunun için. Maarif Vekaletinin hazrr 
Jamakta olduğu yeni nizamnamede 
bu ihtilaflı noktanın da tamamen hal 
]edilmiş olacağı ve bu eserleri maddi 
menfaatlere alet eden1erin daha mü
essir müeyyjdelerle karşılaşacakları 
anlaşılmaktadır. 

Şimdiki halde Türkiyede doğru 
dan doğruya devlet müzeleri 

halinde merkezler vardır: Birinci sı
nıf devlet müzeleri lstanbul, Ankara 
ve Izmirde vardır. Biri de Ş~kta 

yapılacaktır. Bu müzeler, bulunduk
ları muhitin kültürünü canla.ndıra.n 

ları, eski bedestanı tamir suretile 
toplantı yaparak büyük şairin mezarı 

temine çalışılmaktadır. için lazım gelen parayı tedarik etmeK 

Türkiyeyi kanş kanş bilen, kry üzere bir broşür çıkarmayı muvafık 
meli eserlerimiz hakkında ge-

görmüşler ve derhal harekete geçmiş 
niş bilgi sahibi bir zat, bu zenginliği terdir . 
mizi şöyle anlatıyor: 

"-Her tarafta eski eserlerin ko- Doçentlerin konferansları 
rıı.mmasr hususunda yarış edercesine Halk Partisi, Universite doçentle- Kırkçeıme ve Halkalı 
bir faaliyet vardır. Türkiye eski eser rinin biri Ankara, diğeri lstanbul 
ler bakımından o kadar zengindir ki, Halkevinde olmak üzere birer konfe
vesait nekadar çok olursa olsun ye- rans vermelerini faydalı bularak ken 
tişmiye imkan yoktur. Yalnız şimdi- dilerine müracaat etmiştir. Doçent

Suları Kesilecek 
Ankara, 6 (TAN Muhabirinden)-

ye kadar tespit edilen e.ski höyükle - ler, Istanbul ve Ankarada verecekleri Halkalı ve Kırkçeşıne sularmm kesil 
rin sayısı 2000 den fazladır. Bu hö- konferansların mevzularını Universi- ınesi meselesi üzerinde Sıhhiye ve Da 
yüklerden yalnız bir tanesinde, Tru- te rektörlüğü va.srta.sjyle Partiye bil- biliye Vek8.Ietleri arasındaki muha
va.da 70 seneden, Bergamada 50 SPnEı d.irmiye başlamışlardır. Konferans ta 
den fazla hafriyat yapıldığını söyle rihleri ayrıca ilin edilecektir. 
mekle işin büyüklüğü kendiliğinden 
meydana çıkar. Oyle mmtakalar var 
du ki, saatlerce otomobille gidersini.z 
de içinden çıkamazsınız.. 

Gaye şudur: Bütün Türkiyeyi mü
ze haline koymak ve bütün milleti 
buna bekçi olacak ş_eviyeye eriştir

ımek .. Bunu yapabildiği glin Türkiye, 
namütenahi maddi ve manevi zengin 
liğe kavuşacaktir. Ayni zamanda da 
birinci smıf bir turizm memleketi o
lacaktır. 

Bugüne ka3ar toplanmış ve tasnif 
edilmiş eserlerin sayısı hakkmda da 
bir fikir verebilmek için şunları ila 
ve edelim: Yalnız Ankarada - sikke
ler hariÇ- 25700 eser toplanmıştır. 
Adana müzesinde 1720, Afyonda 
124-0, Konyada 3204 eser vardır. An
kara Etnoğrafya müzesinde de 10279 
eserin tasnifi bitmiştir. Topkapı sara 
yİ mUzesinde 36257, Türk ve Isllm 
eserleri müzesinde 5685, diğer Istan 
bil müzelerinde de 23524 eser teşhir 
edilmektedir. üzerinde çalışılanların 
sayısı ise 50 binden fazladır . ., 

KÖMÜR SERGiSi 

MADALYALARI 

Geçen sene Ankarada açılan bey
nelmilel kömür sergisinde mükafat 
kazananlara madalyeleri yakında me 
rasimle dağıtılacaktır. Yukardd rfr 
simde. bu madalyelerin bir tara.fllU 
görüyoruz. 

bere devam ediyor. işin uzun muha

bereye yol açan cephesi, belediye ile 

evka.! arasındaki noktainazar ihtil!fı 
dır. Sıhhiye Vekaleti, halkm sıhhati 

bakımından ~ok zararlı buldu bu su
ların kesilınes. üzerinde ısrar etmek

tedir. Fakat, bazı idari sebepler do

layısiyle çeşmt:lerin bir müddet daha 
akması lazım geldiği ileri sürülmüş
tür. 

Anlaşıldığına göre, bir kaç güne ka
dar hususi bir çare bulunarak idari 
işler halledilmiş olacak ve çe§meler 
kapatılacaktır. 

"Karı§ık Yağlar .. 
Talimatnamesi 

"Margarin,, namı altında karışık 

yağ satışına izin veren talimatname, 
şehir meclisinde itiraza uğradığı için 
belediye, mütehassıslardan bir encil
men kurmuş, yeni bir talimatname ha 
zırlatmıya başlamıştır. Bu talimatna 
me. meclisin aubat içtimama ye~ti 
rilecektir. 

----o--

Fındıkhdaki Eserler için 
Fındıklı ve civarında. mevcut tarihi 

eserlerin tamiri için Güzel Sanatlar 
Akademisi Müdürlüğü tarafından ya
pılan teklif kabul edilmiş, ve bu iş 

için Müzeler idaresi ile müşterek bir 
komisyon kurulmuştur. 

Komisyon tarihi çeşme, türbe, nıes 
cit ve kıymetli eserlerin tamiri için 
keşifler yapmrya başlamıştır. Bunun 
için 938 bütçesinde lazım gelen tah
sisat ayrılmıştır. 

Araya· Giren Yaralandı 
Küçükpazarda Arapçeşme sokağın 

da 30 numaralı evde oturan Dimitri, 
ayni evde oturan Receple kavga et
miş, bıçakla üzerine yürümüşrtm Bı
çağı elinden almak isterken, Dimitri
nin karısı birkaç yerinden hafifçe ya 
ralanınıştır. Tahkikat, yapılıyor. 

sol bacağı lurılrnqtır, 

• 
E lektrik kablosu henüz geçmiyen ao 

kaklara 938 mali yılı içinde lamba 
ıar asılacaktır, 

• Belediye, Periye b~nka11m_a_ ~lan b~ 
cunıın yeni yıla aıt taksttını vennıt 

tir, 

• d t . • ·r1 
Ç arııııdaki Sandal be es erurun tamı 

ne başlanmıştır: Çar§nun kaldırım 
lan da yenilenecektir, 

• 
Sıhhi mürakabeyi temin ic;in yeni be 

lediye zabıtası talimatnamesine 17 
maddelik bir fuıl katılacaktır, 

• B ir haftada~be~! şehrimizde tet~~e.r 
yapan gümrukler umum mudurü 

Mahmut Nedim dün Ankaraya dönmüştür, 

• • • niversite profesörlerinden Doktor LJ Nissen, Beynelmilel Cerrahi Kon 
gresine iştirak etmek üzere dün Amerika 
ya gitmiştir, 

lTAKVil!\B~H4YAI 
YURTTA HAVA VAZ1YET1 

Yurdumuzun her tarafında hava tama 
men kapalı, Zonguldak ve Kocaeli mmta 
kalarında yağmurlu geçmiştir, 

Rüzgar Trakya, Marmara havzası ve 
cenubi Anadoluda şimalden, orta Anadolu 
da garpten orta kuvvette, Karadeniz kıyı 
larında ayni istikametten fırtına teklinde 
eamiı, ıarki Anadoluda sairin kalmıotır, 

Şehrimhde Hava 
Diln lstanbulda hava tamamen kapalı 

geçmiş, rüzg!r şimali istikametten saniye 
de 5 metre hızla esmiştir, 

ı inci ay Gün: 31 Kasım: 61 

Arabi: 1356 Rumi: 1353 
Zilkade: 5 Birincikanun: 25 
Güneı: 7,26 - Oğle: :2,20 

ikindi: 14,43 - Akşam: 16,55 
Yatıı: 18,33 - lms~: 5.40 

Saat 14 ta barometre 759,8 milimetre 
idi, Hararet en çok 0,0 ve en az srfırııı al 
tmda 1,8 santrrat olarak kaydedilmiştir. 
24 saat zarfında yafan kar ve yafmufUl'I 
metre murabbama bıraktığı su mitkarı S 
ldlo«ramdır 
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Anahtar Memur 
Hiikilmet Orduları [Dünya Gazetelerinin 

9' • • • • ı Birinci Sayla Haberleri 
Asderın Hucumunu AMERiKA: i INGILTERE: 

' 

[Ya.zan: 8. Felek] 
Jl1te1l denilen kilitler vardır; .. 

nahtan kayboldu mu kırıp açmaktaa 
ba§ka çıkar yolu yoktur. 

Tamamen Ezdiler 
londra, 8 (Radyo) - ispanyadan selen en 90D haberlere gö

'l'e, T eruelde hüktimetçiler yeni muvaffakıyetler kazanmıtlardır. 
liiildimetçJere göre, aailerin hücumları tamamen ezilmittir. T e
l"QeJ içinde kalan asiler yer altına aıiılUIUflardır. HükGmet kuv-
"'etleri tehre ve civarına tamamen blkim bulunuyorlar. · 

Fransa hududunda uilerle Fran-

LI t d N • • f sızlar arasmda gergin bir vaziyet .,a ay a u us doğmU§tur. Sebebi, asilerin lrunda-

H k 1 ki ki Fraruıuı konsoloa vekilini tevkü et a sız 1 arı meleridir. FranSfL sefiri bu zatın 

O . tahliyesini istemi, ise de tahliyeye evam Edıyor dair cevap gelmemitşir. Hudutta va 

"'--4ııtakya, 6 (Husus!) - Kırk sene zı:u:~;::e hUkflmet kuvvet-
-.ıbert Antakya nüfusunda mukay- . . . 
ht bul f k t d - ri Antep lennm yabancılardan müteşekkil ol 

unan a a ogum ye d ğun b"ld. · 1 

Bütçede 190 Milyon 

lngilz Lirası Açık ! 
Londra, 6 (TAN) - Amerikaıım 

1938 bUtçeai 190 milyon sterlin a
Çiktır. Milli Mtldafaaya tahsUı olu • 
nan 200 milyon sterlin geçen aeııeye 

nispetle yedi milyon fazladır. Ame- 1 

rika bütçesinde Fnıd.iye kadar bun- 1 
dan daha bUytik bir müdafaa bUtçe. 
si görUlmemi9tir. Roosevelt, bUtçe 
bakkmdaki mesajı meclJate okunur 
ken yeni deniz inşa.ah hakkında Be
yazsarayda görilfUyordu. 

ITALYA 
~ Ha -1 M hm t Gazoz- u u ı ırıyor ar. 
tQ Iama.u ğl cı:ı~ u ~ eMUrseliıı Asi general Dellano bugün söyle-
8'.ııcak va~~ .. ~;:. kabul lç!n yap diği nutukta :eruel'in kendi ellerin
takıan "----ı d - yeri Hatay de bulunmadıgmı, fakat hem hükft-

Bir ltalyan • lngilz • 

1 Çok U k 1 
Londra, e (Radyo) - A91'11pa .. Ame 

m.u_,_ ogum 1 eti h il · el!-..:ıı '"" -Olft. .. ..:ıı_,.__ baha · 1 reddedi1-ıatir. m n, em as erın ıı.uue o-ugunu 
~ nesıye ~ 

1 

Ll • U .••• 
An aıması za . .ada ilrtıaadl YUl:reti tetkik ec1ea eüi 

'"'Vklere kartı nüfus dairelerinde ya- en s npuştur. . 
»tlaıı haksızlıklar hatır, hayale ge"mi Londra, 6 (A.A.) --: Akd~ fi 
hcek tekilde devam etinektedir. Ha- losu kumandanmm amıral gemısı o
lay ntıtua dair 1 rinln eski kayıt def- lan Barham'm yerine gitmek Uzere 
terıerı tamama: emevcut olmadığı gf- Warsp!te harp kruvazörü Poı:a

Belçika Batvekili B, Van Zeeland basi1D 
Londra, 6 (A.A.) - Evvelki gUıı haraya ıelmiıtir: Kendisi Incilb devlet 

B. Ciano ile B. Perth araamda yapıl aclamlarile mühim sörüpneler yapacak 

DUf olan görüşme, Akdeniz mesele- tır: 

sinf.n halli k;bı Ingilizlerle ltalyan • --------==-=---• 
CENEVRE~ bt YirWmq olduğu ve hatta bir kısmı mouth tan Maltaya ha.reket .etmiş - !ar arumda yapılmam mutasavver 

~lertn bakallara tartı ile satıldı- tir. olan müzakerelerin açılmam tarihi • 
ı-.nıalfun olduğu halde birçok Tlirk- ni yaklaştmnış görünmemektedir. 
~ ntlfua kayrt.larma tesadüf edi DefterdarlarAras11tda B. Ciano, ltalyanm Habetfetan il-
1-ıedlğinden bahisle muameleleri zerindeki hUldlmranlrk hakkı tama-
l'edciedUmektedir. NakDler ve Tayinler men tanmmadıkça umumi btr müz&. 

Bir adamı boğup 
, Den ze atmışlar 

(Başı 1 incide) 
:._aza oyulup çıkanlmıe ve boynuna 

bir belıkçı ha1a.tI geçirilerek bo -
~~ttur. Bu feci şartlar altında 
k"'41UU en adamcağızın ayağına on -!0 ağırlığında bir tq bağlannıı~ 

deııizJe atılmlfbr. 
. 1ldıae derhal müddeiumumi mua
::::~den Hikmet Sonele haber ve 
-~ ta.bibiadil Salih Haşim de ce 
~-~uayene etmiştir. Yapılan ilk 
~'-qt)er neticesi.nde, ceeed.in on beş 
~kadar denizde kaldığı anlaşıl -
~ · Cesedin üzerinde patlo, ce -
il ~ek, ppka, yaka ve boymıba-
~ ııeyler yoktur. 

>"1ıı ll&ıinde ça.ma.şn- olarak gömlek, 
"- fanD&, tire fanill ve ayağında 
lıaJ..~toloın, siyah çorap ve rilgen 
~Vardır. Ayaklarmm parmak 
ıa,.,:_ ~da pıhtılaşmış kömllr toz 
~ bu adamın kömür Jşlerile 
~ olan vevahut vapurlarda ça 
~ biz. tfÇi oldufu tahmin edilmek 
~_' lloPzmcia lpln tazyikDe baad 
~~ derin bir iz göM çarpmakta
~· Cebinde makas, ayna, iplik. dUğ 
~ Clnıbrz bulunan bir çanta çık
~· Bundan da boğulan adamm 

Ankara, 6 (Tan muhabirinden) - !.<ere açılmumm jpıkAnsıır: olduğu • 
Samsun muhasebe mUdUrilHasanTah nu söylemi9tir. 
Bin Kütahya defterdarlığına. Antalya Slyaal mahafll, meeelede bir de
def'terdan Galip M&raf defterdarlı - ğişiklik hasıl olmadığım Dlve etmek 
ğma, Kütahya defterdan Ştlkıil An- tedir. 
talya defterdarhğma, Sinop defter- iki devlet adam!, her iki tarafm 
dan HA.mit Erzurum defterdarlığı • Arap liaanlyle yapacaklan radyo 
na. Yetilova malmüdllrU Acıpayam nefriyatı meselesini de tetkik et.mit 
malmUdUrlUğUne, Acıpayam maJmU 1 ıer ve Ingilizlerin yapmış oldukla -
dürü Ncri Yeşilovaya tayin eO.ilmi.ş n ilk radyo neşriyatuım propagan
lerdir. da mahiyetinde olmadıimı müplae-

Çorum hazine avukab Şaban ye- de ve kabul etmişlerdir • 
rinde bir derece terfi etnıif, dava ve Propaganda yapılmam&BI için t -
kili Sa.fer Hendek huine avukatlı- taly tarafında bir anl&flll& teklife-
ğma. tayin edilmiftlr. dilip& edilmediği ma16m delildir. 

Yeniden Beı Kaza 
T eıkil Edileli 

Ankara, 6 (Tan muhabirinden) -
Bet yeıni kaza kurulması hakkında -
ki kararname Vekiller heyetinden çık 
IDlftlr. Mardin vUAyetinde ldiz ve 
Madı daiJ, Tuncelinde Kalan, Erzu
rumda Karayazı, Diyarbakırda Çı -
nar kualan teokil edilmi§tir. 

....... KISA•••••••••••••••• 

HABERLER 
ANKABADAN: 

• Adliye encümeni Bum Birllii 
kanan proJemlai ıörilpneie betl•m11 
br: 

• Maliye Vakllcti, tabaillne lmkln 

• Urfa meban Ali Baip &7alıadllll l 
ıörill.rıi7en 794,520 Urum terkini 
baklanda Mediae mtlracaat etmlttir, 

Galataıarayın Ankara eo1ı •iır butacbr: 

Subeıl ve Ankaraıpor BA.RlçrEN: 
Ankara, 6 (TAN) - Ge.latasara- t • Mıaır kralaun .. 1eamest b8 • 

ym Ankarada bir ıube açtığı mal<ım J J1ll 20 linde Kubbe uraymda dini 
dur. S:>n gUnlerde dolqan ıayialnra ve baait bir teldJde yapdacalrtr, 
nazaran bu şube Ankaruporla bh·le- İ • Alman:rada ıenç la&lar için ""' iP 
şecektir Galatasaraym ileri geler'e. J öirenme mecburiyeti komnaıtar, 
ri Anbraspor reisi Orhan Şeref fle 1 • Mmr firannlarmdaa Nen..tn 

. . menrı bal11D1Dqtar: lluarcla sen 
temasa geçm §ler ve bu bırletmenin ıha bir uan atik& kollebipe>na ela 
tahıtkkuku için te§ebbtlslere girlşMıt varda': 
}erdir. ... •• ~•~•.-. .............. ~•M•.-. ............. ·~·~ • .-. ............. ·~· .... •· 

B. Avenol 
Seyahate 
Çıkıyor 

Cenevre, 6(A.A.) - B. Avenol, t
talyanııı Milletler Cemiyetinden çıe -
ldlmesi meseleaJ hakkında görO.tme 
lerde bulunmak üzere yakında Paris 
ve Londraya gidecektir. 

B. Avenol, Milletler Cemiyeti mi-
111.kmm esaslı surette ıslah ve tadi
IJnlıı muvafık olmıyacatı, çllııkü bu 
miu)nn ulak mikyasta bile olsa ih· 
Ilı edilmesinin 1919 mukavelename
sini tamamile tahrip etmek demek 
olacağı mUt&leaamda bulunmakta -
dır. Yalnız bu mieakm bazı madde
lerini adeta uykuya daldır!!' gibi hU 
kUm8Uz bir hale getirmek. bazıla -
nnı da hal ve zamana uyg"IJl'I bir te
kilde tatbik etmek mtlmkUndUr. 

Yugoslav Şlmendlfercllerl 
Ankaradan Buraya 

Döndiler 
Ankara, 6 (Tan muhabirinden) -
Yugoelav fimendifer idaresinin 

yOlasek memurlarmdan mürekkep 
40 ldfllik bir heyet bu sabahki eks
presle tehrimize gelmif ve TUrk ıi
menliferclleri tarafmdan ka.rplan -
lllJlbr. Miaatir,er Ankarayı dola,tl -
lar, bazı makamlan ziyaret ettiler 
ve akeun latanbula döndWer. Şimen 
difereilerinıiz tarafmdan mbıaf"ırler 
eereflne Ankara gar bUfeaiııde bir zi 
yafet Verilmiştir, 

Süveyı Civannda Bir 

Hava Ossü Kuracak 
Londra, 6 (A.A.) - Bir akeam 

gazetesinin Ingiltere hilldl~etinin SU 
ven kanalı yakmmda 18mailiyenin 
cenubunda Genaffa'da sevkü ceyı ba 
kınımdan çok mühim bir ukeri tay
yare meyda.nı vUcude getirmek ni -
yetinde olduğunu haber vermesi ü
zerine ha va nazın, Mısırda yeni Us
sülharekekeler inşasının derpiş e -
dilmekte bulunduğunu söylemiştir. 

INGILTEBEDE ENDiŞE 
Londra, 6 (A.A.) - Amerika ta

rafmdan yeniden 18 harp gemisi in 
1& edileceği haberi, lngiliz ~fkln u
mumlyeeinde heyecan uyandırmış -
tır. lngiltereni.ıı slllhlanması işinin 
mUmldln olduğu kadar fazla ileri gö 
tilrUJmeai mUtalesuı ileri aUrillmek 
tedir. 

FRANSA: 

Patron ve lıçDere 

Anlaıma lhtan 
Paris, 8 (A.A.) - Bqveldı gaze

tecilere şu beyanatta bulunm\lftur: 
"- Son haftalar içinde iş saha -

smdaki ihtillfla.r uzun zamandan -
beri görUlmeınif bir şiddet almıştır. 
Bu ihtillflarm ihdas etmiş o1duğu 
huswıf vaziyet, Fransan.m refahı ve 
emniyeti için tehlikelidir. Bu vaziye 
tin devamına mUaaade etmeğe im -
kin yoktur. Htlkamet, böyle bir şe
vi kabul edemez. 

Patronlarla ame1enin ııılqmumı 
ihtar ediyorum. Böyle bit' anlaşma 

ya kanun kuvveti de verilecektir. 
Zanırl olan bu neticeye V&Bll ol

ma.t için bUkamet, biti.in mesuliye
U Uzeriıle almakta tereddüt etmiye -
cektir." 

SURiYE: 

Fransa ile Münasebet 
için Düıünülenler 

Şam. 6 (A.A.l - Cemil Mardam 
Bey, Suriye hilldlmetinin azlıklar 

bı klrmdaki hattı hareketini Franeız 
mUmeullleriyle birlikte earahaten 
tayin etmft olduğunu bilc:llrmif ve de 
mitfir ki: 
"- Din azlıkla.rmm ve Franaz 

memurlarmm vaziyeti hakkındaki 
bUtun endişeleri ortadan kaldırmak 
lc;iıı, muahedenln tatbikinden do • 
tan bllttbı mese'eleıi tetkik ettik ... 

Bqvekil. Fransız teJmfsfyenlen1e 
tegriki mesaide Irak gibi hareket e
deceğini söylemfft;ir. 

Cebelidtızllr mebuslan dlln ilk de
fa olarak parllmento fçtlmamda ha
zır bulunmutiardlr. 

~01'-0lduğu tahmin ediliyor. 
h~~ ~ dtın geç vakte kadar cesedin 
deı~~ teapit edemediği için mUd 
Pftt lllbllik hem ölüm sebebinin teli 
doı.,~ hem de morgun soğukhava 
kaı~ tethlri için ceaedi morga 

p~~ tespiti iQln tetkik ya
\oe] -;:. .. eeeecım, bundan 20 gtln ev 
bıde -~ kaybolan ve Arapcaml
OldUh~ Bekir isminde birine ait 
~.~edilmif, fakat Bekirin 
o~ -.edin Bekirle a.llkuı 
~~ laylemişlerdir. Bundan 
lı:en bir lJct hafta kadar evvel sarhot
lu &il a~en denize dilferek bo 
il& da. u."-Yiıı isminde biri oldufu· 
t1t.ıaı de tbııaı verilmiş, fakat bu ilı· 

.ı.4vrupanzn Bugünkü Vaziyeti 

l>olia boo& çıkmı§tır • 
4e ~~yeti irtiklp edenleri 
~ 1&1-...=-~. Dün geç vakit. 
"dliye er ~ edilmiştir. Polls ve 
~. eb~yetle tahkikat yapı -

lf.aber 8•6er Rga mı? 
lledbı hu:dıtıınıza göre polis, ce • 
hç va.kit hti hakkmda dün gece 
de de d~ bir ihtimal Ur.em -
ttr. 'hksiınde "1zwnunu hhısetinif • 
~ adnı Sıraaervile!'de oturan 
'-l' kadar da bir berber, bundan bir 
tıı ortacı ~et. 13 )'8,flnda bir lmı-
ltt. ~D'akara.ır kaybotın•u. 
blllaı ihu.n.:u, berber Rızaya ait ol 
~. tlzerinde t.ahki1rat ya-

• agllterenln • -.mb mecımu-
1 alanDdaa biri dünyama ba

glbakll vulyetlnl mevzuu bahseder 
bD arada cl&ıea slyuet nuuaevn
lanm ... teldlde bu1Asa edlleblle
- bir tanda anlatıyor: 

Ortalıkta bir tecavüz dhalyetl 
var. Bana evvell ltalya, SOGn .J• 
poaya t.eertibe etti. ltalyanlamı t.eo
rlbeel gibi laponlarm t.ecrtlbesl de 
kelldlJerlne çok pUabya mal .. 
eaJdn'. lapoaw, Jlançarlyl ele P 
~ geçblDid k•dllerlae blnblr 
almet ...- bir yeri elde ettlk
lerlnl sMddar. 11aDM*1 buraeı mD 
yonlan yua.n bir gayya okluğuna 
pet.erdl. ltalyaalar da Jlabetlata.
DI saptedel' ef;mes bllttbı madde 
lbtlyaçlamU tatmin edecek bir een 
ıaeW ka~' undllar. llal
bakl burul da evveli mhyoelarea 
.ıanı JUtmak latlycın bir dev gibi 
pıöadll. Ba Ud mttt.ecavb devlet
ten 80DI'& ura ~yaya pldL 
Ama. o da b6,te bir teertibeJ'I .. 
tıbr ımf 

r· ... v~N:··oMER .. Riz:;.··ööGRül······· 
...................................................... 1 

Fakat Abnaayaam böyle bir üıc tar,a - araeartsi..aı arkadan var-
rllbeye &tıh••na bir bayU mtllılm muttu. Soma daha mWıha bir he-
~r ftl'. eap var ve bu bea.p Almanyamn 

B lrlnelsl ltalyaana ftllyetldlr. Uzak Şarktaki mtltteflld Japoay.-
ltaıya, gerçi Allmaya lehi- ya aittir. 

ne Orta Avrupa ve Cenaba Şarki A lmaayuun ma.bedı laponya-
Avrupadald atlfmaau feda etti. am kendlelne Sovyet a... 
Jl'abi bu llyu Akdea•a ve Atrl- yaya ar,. ytr olmam, yam ikisi-
.._ teli.fi etmek ve baaa lag:llt.e- Din lcıabmda 8o")'9$ 81ıQtııı1 im-
re ve l'nma 1uıubma yapnwlr 111- b4) lclne ünal•n idi. Japonya biy 
teclltl betlbelll: Fakat bu buan le yapmadı. Ve Lolldra guet.eslnln 
teWI loba lt.aıyanua t.elı t.ema mey t.efhUd veçldle Japon koçu bo)'llus 
dmıa ........... balda 70k. Alnwa l&n111 Çba batakhbna öyle bir eap 
7&11 ela beraber~ -. I'.. ..>'it eapladı ki kafwm bundan 
kat Abmınpyı ~ kolay •f ~ llbl Ph'tlnttyor. Ba 
Oam1 c1a blD bir beeap ile banket .... netleeel olarak Alm•yaam 
etmeel ararl. UllllE Şarkta gllvmdlll mtltt.eflk, 

B••pl-. ea blrlnt'Jllıl lta1y&11111 kendini içinden ...., ... bir ile ve-
ftdyetl. kabiliyeti ve ma•ldlr. 1- nrek ouu plim bınJmut balwı
talya 1915 t.e mtleeDeıl ltılfak fllÖ. yor ve ba ytbclea Sovyet Bmyaya 
........ biri ~ ....., .,.,., .. ,........ .. beld•• iki taratb .... 
le ~ AlnwnJa De A.,._ yit te ........... Aya dOpnllf 

ballllluyor. O halde ftdyet A..._ 
yayı t.ecavtbdea aldmyaaü mab.1-
)'ettedlr. 

Ba böyle oJdulana gire AlmM
yaaı Basya ile .....,ma yolunu ta
taraık Şarki A vrapaya kaJ'll llltf. 
nelanm bu .....,.... De tatmbı et
mesi beldenmes aılf 

Lon4ra guetealıılln •uıaea ettl
lfmls ba mlltalealanıa göre Al
mmya. Um Şarkta mtttt.etudnla 
-.lyetlada rahat.ıs oldap gibi 

·~ mıdlıdnl bir maceraya 
s8rllldemeeln4ea de DM1DMM1D deiD-
dlr. 

O laalde Avrupemıı ftalıetl ne 
olaaıllf 

AJmuya. teeavas JOI•• tatım
,...,._veya~ 11-
re aafatma yoluna ~ orta 
Irk nl8bet.en daha ferah bir neıfee 
alunı)'Mak mıf 

Loaclra ıueteelne Kire ba mtbn
kftndllr, hatt& b6J1e olualdır. Ve 
....... Japo111a ....... venaeldedlr. 

Onun için böyle kilitlerin birkaç •• 
nahtan olur ki; bJrisl kaybolursa ~ 
teki ile kasayı -yahut dolabı- aç
mak mümıldin olsun ve elde.ki nibna
neye göre de uıahtaruı adedi çoğal-
t.dabilsbı. 

Bbde bilhassa eski kayıt ve defter
leri arattınp içinden maUbnat çıkar
makla metgul bir ta.lam memurlar 
var ki; tıpkı yakanda yazdığnn ft
ıteli klllt.lerin anahtarına benziyorlar. 
Kırtasiye mücadelesine glrl§mm ti
r.ere olduğumuz bu sırada hakikat.en 
nev'i eaJuslanna münhasır olaa ba 
flfell memurlardaa bahsetmek fır
satını pek kaçırmak istemedim. 

Meseli: Bir ana satıyorsunuz, y.
hut alıyorsunuz. Bu ana ylrml. ylnnl 
bet semıd.lr bot. Tapuda feral yud 
abt verit yapdabllmek için vergi bor
ca var mı yok mu diye vergi kayrt
lanıua tetkmd li.mD. Bunun lçla sbl 
U'Ulllll mensup olduğa tahsil tabeal
ne gönderirler. Bu l}Ubede sizin ltlnl
ze bakacak eskUerdm falaa zat ftl'e 

m. Eğer o at nezle veya romatlnna 
dolayıalyle gelmemlş değilse veya &o 

l.inde kendini günlerce işgal edecek 
btiyöeek bir işi yoksa kayıdaım bu
lar, çıkanr. itinizi pek uğurlu günde 
tutmadmm da talllnlz mikfts ise o a
tın nezlesi geçlnclye ve daireye avdeti 
edbıelye kadar siz de beklemlye meo-
bar ohınunaz. 

Ba hal. kayıtlanmızm ve kayıtta,. 
..... lstlınt ettilt slstemJn tunamea 
tabal ohıtandMdır. Tapu, evkaf. ver
gi gibi pyrlmenkuW.a taallôk edea 
ekılerl 1$1eı1mbde bu tanda anahtar 
memarlann vücudundan bili. mü&
tağnl blamamaktayız. 

Berşey rasyonel hale getfrlllrkea. 
.,U.sl kayıt ılstanlntn bir netlcelt o
lan flteU ldllde bemfyen bu eıeşlt 
memarlarm tberlıne na.zan dikkati 
~yl ve bir dalnıde kayıt ve def. 
ter bulmawım bir zeınaat ha1lndm çık
ması için Ker~en tedbirlerin de hu .. 
rada mtt.taleu1111 temenni etmeyi &.7-
dab balclum. 

Atatürkün Hediye 

Etta1deri Çiftlikler için 

Bir Layiha Hazırlandı 
Ankara. 6 (Tan muhabirinden) -

AtatUrldln hazineye teberru ettikl&
ri çiftlik ve mUeueaelerin i~ 
hakkmda Ziraat Vekaleti bir kanun 
l&yiha.sı hazırlamış ve devlet çiftlik 
!erinin idaresi i§i.ni görmek üzere 
merkezde bir kurum tesis edilmil
tir. Bu çiftlik ve müeueaelerin ziı. 
atimiz için hakiki bir rehber ve nu
mune olmak hizmetlerinin devam 
ettfrllmeei llyilwım eesasmı tefkil 
etmektedir. 

Devlet ziraat leletmeleri kwıımu • 
nun merkezi Ankara.da olacak ve her 
yıl ziraat ltleri ve sanatla.rı ile U§I'& 

pcaktir. 

lznlktekl Gölcük 
lznik (TAN) - Dere ve çay ayak 

l&nndald muzır su birikintilen halk 
tarafından kurutulmaktadır .. Kasaba 
mıam ortaamda, konak meydanı de 
Dilen yerde yağmur birikinWerile hl 
sıl olan MO metre murabbamdaki Göl 
cllk, bi hassa etrafındaki evler halla 
nm sıhhatini bozuyor. Buranm kuru 
tulmaaı için allkadarlara nıUraca&t 
'arda bulunulm11ftur. 

Tedavi için 
lstanbula 

Gönderilenler 
B!r lmmı hasta ve fakirlenn :ıvar 

villyetlerden tedavi ic;ln mütemadı
yen latanbula gönderilm~ ı. .. .., bele 
diye gelirlerine zarar vermekte hem 
de bu g'bf klmseıeri çok defa sefa
lete dtlşilrmekted r. 

Dahiliye Veklletinln yeni t-1• •r.,ra
rma göre, sıhhi mUeueee olmıyan 
yerlerden tedavi ic;in eehrtmize trön
dilll!rine hasta oldukları hakkmda bl
ora beled•yeler nce ödenecek ve ken
dllrine huta olduktan hakkmdn bl· 
rer vealka verilecektir. 
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Zehirlenen Gemici İki Gecelik 
Arkadasın R·üyadaki Felaket 

Hakikat Olmuş ! 
' Marifeti 

Dün Sultanahmet sulh birinci ceza 
mahkemesinde otellerde lstanbullu 

Rizenin Pazar kazasının Hemfin nahiyesinin Liçeiulya köyün- olmryanların elbiselerine, eşyalan
den Hasan oğlu 312 doğumlu İbrahim, Aksu vapurunda kömür- na musallat olan Kırşehirli Ragıbm 

muhakemesine devam edilmiştir. Ra 
cüdür. Fakat vapurda fırıncılık yapar. Aksu vapuru geçenlerde gıp, mevkuf olarak mahkemede bu· 
geçirdiği bir kazada burnundan dört levhası bozulduğu için Ka- lunmuştur. Davacı yerindeki Niğdeli 
sımpa.şada (3) numaralı havuzda tamire alınmıftır. · Hikmet isminde bir genç şikayetini 

Muhim Bir 
Sahtekarlık 

iddiası 
Müddeiumumilik, dün 21,350 lira

lık bir sahtekarlık tahkikatına el 
koymuştur. Şikayetçi Serasker Rıza 
Pa.şanm torunu ve merhum Şükrü 
Paşanın km Bayan Iffettir. 

Jddia şudur: Bayan Iffetin 21,350 
lirası ve kıymeti hayli yüksek emla
ki varmış. Sultan odalarında balık iş 
lerile meşgul olan Nuri kendisini ta.. 
nımış ve Bayan Iff et üzerinde iyi bir 
tesir bırakarak kendisine şöyle bir 
teklif yapmış: 

- Bu paralan bana ver. Ben ölün 
eiye kadar hem sana bakanın, hem 
de her ay yüz lira veririm. Ben de 
bu paradan istifade ederim. Icabmda 
istediğin kadar da para veririm. Za
ten para her vakit senindir. 

Bayan Iffet, bu makul teklifi bbul 
etmiştir. Bir giin kendisini şimdi lağ
vedilen Istanbul ikinci Noter dairesi 
ne götürmüşler ve orada bir kağıt 
imza ettirmişlerdir. Bayan Iffet bir 
ay sonra 100 lirasını almak için Nu
riye müracaat etmiş, fakat, şu ceva
bı almıştır: 

- Ne parası? işte size bakıyorum. 
Parayı ne yapacaksın? 

Bunun üzerineıBayan Iffet dolandı 
nldığmm farkma varmış ve müddei 
umumiliğe müracaat etmiştir. Şika
yetçi istidasında noterlikte kendisiru:! 
iboş ve pullu bir kağıt imzalatıldığı -
nı söylemektedir. 

!kinci noterlik hakkındaki suiisti
mal iddi.aların:ı tetkik eden müddeiıtı
mumi muavini Sabri, dün bu hadise 
nin alakadarlarmı dinlemiştir. 

iki Kafadar Mahkum Oldu 
Hayri ve Fethi isminde iki genç 

sözbirliği yaparak bir gece komşula 
n Nikonun duva.nnı delmişler ve eş.
yalarını çalmışlardır. Dün asliye bi
rinci ceza mahkemesi, bu davayı ne 
ticelendirmiştir. Her ikisine de Uçer 

1 

lbrahim, evvelki gece kardeşi Hak şöyle anlatmıştır: 
kının oğlu Enverle dışarıya çıkmış, - Ben burada şoför mektebinde 
Enverin Sirkecide garsonluk. yaptığı okuyorum.. Ba.bam her ay mektep 
lokanta ve otelleri gezmiştir. Saat müdürüne elli lira gönderir. Ben ora 
22,5 ta lbra.him: dan alır, harea.rurım.. On beş giin ev-

- Ben artık Aksuya gideceğim, vel bir Cumartes!günü C~öşk-
demiş ve ayrılmıştır. te bu Ragıbı tanıdım. Ben Nıgdeli, 

Dün sabah vapur müstahdemleri 1 o Kırşehirli, hemşeri sa~ırdık. An: 

!b h . · d 1 b 1 laştık ve beraber gezmıye çıktrk. S1 rn ımı vapur a. aramış ar, u ama _ . 
ıardır N "h t. k taraf daki nemaya, çaglıyana, Safiyeye gittik. 

mış · 1 aye ıç m Ge · Em 1 • lind · elik 
kam tl k k·ı·tli bulun- ceyı perya ıte e geçır . aro ann amarası ı ı Ert . .. .. -

1 
- . -

muş ve kapı krnlmca lbrahimin kar esı gun og e yemeginı Beyoglun-
yola Ustünde cansız cesedi görülmüş da bir lokan~a yedik. Sonra sine -
tür malarda ve eglence yerlerinde akşam 

~üddeiumumt muavinlerinden Hik ladık. Gece saat 3 te Ragıbm ısrari
le Sirkecide Ferah oteline döndük 

met Sonel tahkikata el koym~tur. 
Evvela Enver tarafından Ibranime ve bir odada yattık, sarhoştuk. Sa -

bahleyin Ragıp. saat 7.5 ta kalkmtş. 
zenirli bir şey içirildiği ihtimali ü:r,e- Benim paltomu giymiş . Cehi!nde beş 
rinde durulmuş ve isticvap edilmiş - lira para ile. bir altın yu·· :ıük vardı. 
tir. 

Enver, ağlryarak: 
- Bay müddeiumumi, ben dün ge

ce rüya gördüm. lbrahimin başına 
bir felaket geleceğini tahmin ettim. 
Ben amca.mı niçin öldüreyim demiş 

tir. 
Tahkikat derinleştirilince Ibrahi-

min kömür gazından zehirlenerek öl 
düğü anlaştlmış, cesedinin gömülme 
sine müsaade edilnıi~tir. 

Öldürmek 
Kastile mi 
Yaralamış? 

DUn ağır ceza mihkemesi, bir öl
dürme kastile yaralama davasına baş 
lamıştır. Davanın mevkuf suçlusu, 
Ali isminde bir gençtir. Dava.cısı da 
Eminönünde kundura mağazasında 

tezgahtar Kamildir. 
Geçen yaz iki genç Suadiye plijm 

da içmişler, yolda Mari isminde bir 
kadını kıskandıklan için kavga et -
mişlerdir. Ali, tabancasıru çekerek 
Kamilin üstüne beş el ateş etmiş, son 
ra da tabancasını avukat Raüin hah 
çesine atmıştır. 

Suçlu, her şeyi inkar etmiş, şahit
ler dinlendikten sonra müddciuım.ımi 
tetkik için dosyayı istemiştir. Muha
keme. başka bir güne bırakılmıştır. 

sene hapis cezası vermiştir. Yalnız 

Fethinin yaşı küçük olduğu için ceza
sı 7 aya innirilmiştir. 

Onu da almış. Giderken otel sahfüi-
ne: 

- Ben gidiyorum. Arkadaş için iki 
lira bırakıyorum, demiş. 

Saat dokuzda kalktım. Paltom 
yoktu. Otel sahibi vaziyeti anlattı ve 
derhal polise müracaat ettik. Polis, 
derhal teşhis koydu ve ben ismini da 
ha haber vermeden; 

- Ragıp mı? dedi. Ve sonra da fo 
toğrafmr gösterdi. Ragıp sabıkalı i
miş Nazilli fabrikasında çalışan En
verin eşyalarını. Çerkesköyünde Ari
fin elbiselerini, Anadolu ve Osmani
ye otellerinden kilim, battaniye, Bur 
sa otelinde Salahaddinin paltosunu 
çalmış. Kendisi eskiden Menemende 
tahsil şubesi müfettişliği yapmış, hu 
kuk fakültesini yanda btralmuş. 

Bundan sonra hakim Reşit, suçlu
yu dinlemiş ve: 

- Ben bu arkadaşla beraber gez. 
dim. Onun hesabına tam 27 lira mas 
raf ettim. O bana paltosunu rehin 
verdi. Versin pramr, alsın paltosunu. 
Altın yüzük dediği alelade bir ma -
dendi. Ben onu tevkifanede birisine 
elli kuruşa sattım. 

Cevabını vermiştir. 
Hakim bundan sonra Anadoluda 

ki davacıların istinabe suretile din1en 
meleri için muhakemeyi talik etmiş
tir. 

Asfalt Yol Uzatıhyor 
Eminönünden Iş Bankasının önüne 

kadar yapılan asfalt yolun Ankara 
caddes;nden belediyeye kadar uzatıl
masma başlanmıştır. 

Deli olacaktım!. Vazife bana bir angarya gelmiye 
baslamıştı. Bu uzak memlekette boğuluyor, boğulu· 
yordum .•• 

Bu sıralarda ortalıkta bazı kan§!klıklar vardı. 

8u Akşam Dünyanın birinci artisti, meşhUT 

iPEK EMiL YANiNGS 
Sinemasmda tarafından harikulade bir •urettt: yaratdan 

Güneş 
Batarken 

ll=fllssô ve mtYJaızzam fnnm 
t-eıkldlftm te<dlDOeceek~Dıra 

••••••••-••• a 2 nci muvaffakıyet haftası ba.~la.dı 4 •••••••••••
Herkes Tolstoy'un en meşhur eserini, Beethiven'in en güzel müziğim alkışlamak için koşuyor. 

IKREUTZER SOINAiJ 
CFransızcal LIL DAGOVER • PETER PETERSON • JOHANES HEESTERS 

Her kadını ve erkeği alakadar e den bir mevzu. En güzel filmin rom anı lisanımıza "Bir izdivaç faciası" 
"Bir izdivacın romanı" ve "Kreutzer Sonat" isimleri ile çevri!miş ve neş redi1miştir. 

İlaveten: EKLER JURNAL T U Af( Sinema 

Sinema Kapısındaki 

HCidise Nasll Olmuş? 
lki gün evvel Alemdar sinema.smın 

kapısında geçen tokatlama hadisesi 
ne ait tahkikat bitirilmek üzeredr. 
Vakada adı geçen Darülaceze memu
ru Nihat. kendisinin tecavüze uğrddı 
ğını ileri sürerek Şevki hakkında şi
kayette bulunmuştur. Nihadm iddia
sına göre, Şevki. seans arasmda sine 
maya girmek is.temiş, buna mani o
lunmuştur. Kapılar açı!dığı vakit te 
bilet vermeden girmiye kalkmış. Ni
hat, kendisine ihtarda bulunmuştur. 
Buna kızan Şevki. memurun üzerine 
atılarak yumruk sallamış fakat, et
raftakilerin müdahalesile hadise ya.
trştmlmrştır. 

Tarkikat eVTakt, şu günlerde adli 
yeye verilecektir. 

-0---

Kızını Kirleten Bir Baba 
Kırıkhan (Hatayda) - Bir katil 

den 15 sene hapse mahkfi.m iken 10 
sene yattıktan sonra aften istifade e 
derek hapishaneden çıkan Ziya ismin 

Bir Arada 3 Ceset 
lzmir, (TAN) - Asansör mevkii 

nin arkasındaki tepede. bir araya gö 
mülmüş üç insana ait kemikler bu 
lunmuştur. Bunların 12-14 sene ev 
ve] öldükleri ilk tetkiklerden anlaşıl 
mıştır. Uç cesedin nasıl olup ta bir 
araya gömüldüğü adliyece tahkik e 
dilmektedir. 

---n--

Çocuk Bakımı için 
Gaziantep, (TAN) - Çocuk vefi 

yatrnm önüne geçme kiçin köylerde J 

analar irşat edilmekte, çocuk bakrmı 1 
hakkmdaki bilgileri kuvvetlendirill ı 
mektedir. Dr. Saip Ozesin Halkevin 
de verdiği konferanslar da hayli ala 
ka uyandınmıştrr. 

BLACK SEA STATE 
STEAMSIIlP LINE, ODESSA. 

" i l"f T U R i S T ,, 
9 ikinci kanun pazar glinü Galata 

rıhtımından kalkarak PlRE, HAY
FA 'ya hareket edecek olan motörlü 

"SVAftETIA,, 
Yeni Sovyet posta~ vapuru, en 

son teknik tekemmü'at dairesinde 

l 19 lkinciki.nun çarf&Dlba 

D!ii®dD 
Yegane Resitalini 

verecektir. 

.~ransrz Tiyatrr sundr• 
11 lkincikanun SaJı akşamı 21 
de SUV ARE v e 15 lkincikiı.nun 
Cumartesi 17 1/2 da MATINE 
olarak 
Paris konservatuan profesörü 

Meşhur piyanist 

LAZARE LEVY 'nin 

2 BÜYÜK KONSERi 
Biletler tiyatro gişelerinde sa

ifll••• a tılmaktadn 4 •••' 

Te§ekkür 

de biri evine döndükten sonra. 11 ya inşa edilmİ..f, 5000 tonluk ve saatte 
şmdak.i krzını zorla kirletmiştir. Ha 17 mil sürate maliktir. Her türlü es

babı istirahati cami ve birinci nevi 

Çok muhterem ve kıymetli bab&' 
mız Kadıköy Kız Enstitüsü Direk ' 
törü Mustafa LO.tfi Saygınm · ani & 
lUmü dolayısile taziyette bulunan vf 
çok derin teessürlerimize iştiraki 
samimi ve çok yüksek alakasını g~ 
teren Istanbul Kültür Direktörü Te 
fik Kutla cenaze •merasimine işt · 
eden okulların sayın di!'ektör, öğr 
men ve talebe ya vrula.rnnıza, söz 

dise ımahkemeye intikal etmiştir. 

Sürmenede Bir Kaza 
Sürmene, (TAN) - Aksu köyün 

den Dilaver oğullarından bir çocuk 
tabanca ile kazaen arkadaşlarından 
Malkoç oğullarmdan 14 yaşında bir 
genci vurmuştur. Yara ağırdJr. 

. 
"Aydi Divanı .. Basddı 

Gaziantep (TAN) - Halkevı neşri 

yat serisine dahil olarak (Aydi Di 
vanı" basrlmıştrr. Bu divan Saylav 
Omer Asım Aksoyun Aydi hakkın
daki tahlilleriyle doludur. Bu yıl da 
ha bazı eserler basılacaktır. 

yemekleri ve doktoru vardır. 
Fazla tafsilat için Galatada Hova 

gtmyan Hanında birinci katta kain 
Georges Scheinbri vapur acenteliğine 
müracaat. Telefon: 42653 ve Galata 
da Vagon-Li ile Galatasarayında Nat 
ta seyahat acentalıklarma müracaat 

lstıınbul Beledıyesı. Şehır fıyatrı>su 

DRAM KISMI 
saat 20.30 da 

Erkek ve Hayaletleri 
Piyes 4 perde 1R tablo 

KOMEDi Ki°SMJ· ;~~~fil~ 
Saat 20.30 da. ~ 1 

SATILIK KlRALIK 1111 

Komedi 3 perde UUIU 

yazı ile taziyette bulunan aile dostl 
rnnıza. en derin şükranlarımızı s 
rız. Zevcesi: Rebia, oğlu: Cenap. 

' 

8RTUGRUL SA 
rEK TIYATROS 
Pazartesi akşaı:xıl 

KADIKOY SUREY1 
SINEMASIND.t\ 

iTAAT ILA!ıf 

rek en kestirme yolu hesaplamıya başladı. 
(D.R.) dan beygirle yola çıkacaktım. Uğrayacağ:n:ıı 

yerleri, hatta konakhyacağ"ım hanları bile tesbit et 
tik. Yirmi dört günde 1stanbulda bu1unacaktrın. .• 

Paşaya veda ederek hemen yola çıktım. Hava bO 
zuktu. SicLm gibi ince bir yağmur yağıyordu. 

Bu yollar!. Bu bitmek tükenmek bilmiyen yollar!. 

Balkan hükfımetlerile bir harp ihtimali başgöstermi 
ye başlamıştı. Hergün gelen raporlar ve telgraflar 
arkadaşlarımı endişeye düşürüyor, sık sık toplantı 

lar ve uzun münakaşalar oluyordu. 
Yaz geçti. N ala.ndan ha.IS. mektup a.'.lmam:ıştun. 

iYarabbi ne olmuştu Acaba? .. 
~·. · · ~ ;. ,.Y.AZAN: KERiME . NADl.R · , . . . 

Yirmi dört ~ü nasıl geçirdiğimi Allahla ben biW 
ri.m ..• 

Vapurdan Galata. rrhtımma çıktığım zaman genid 
bir nefes alını.ştnn. Hava açıktı. Pembe bir akşa.JJ' 
güneşi beyaz minareleri yaldızlıyordu. 

Istanbula birkaç mektup daha yazdım. Nalanm 
mektup yazmamasının sebebini beybabaımdan sor 
dum. Pek tafsilatlı olmıyan bir cevabında yine onun 
biraz rahatsız olduğunu ve merak etmememi yazı 
yordu. 

Bir gün Paşaya, Istanbula gitmem için izin verme 
eini rica ettim. Düşündü: 

- Evladım, bu kabil değil, dedi. Bir kere yollar 
uzun olduğu için izin müddetini hep seyahatte geçi 
receksin ... Laakal iki ay iznin olmalrdrr ki, İstanbul 
da hiç o1mazsa bir hafta kalasın!. Bunu da ben de 
ğil, kolordu verecek ... Halbuki, bu karışıklık sırala 
rında bu işe imkan göremiyorum ... 

Eyliıl girdi. Siyasi karışıklık artmış, bir Balkan 
harbi tahakkuk etmişti. Kimse bundan başka birşey 
den bahsetmiyor, herkes düşüncelı görünüyordu. 

Bir akşam kapı çalındı; postacı bir telgraf getir 
mişti. Kağıdı bir çılgın gibi kaparak açtım. içinde şu 
sat r'ar yazılıydı: 

" ( D. R. ı süvari alayı be~inci tabur sekizinci böliik 
mli 1azimi Kı.man Z ya Beye: O.üyorum ... Çabuk gel!. 
Na.an .. " 

Beynimden vurulmuş gibi olduğum yerde kaldmı. 
Telgrafı tekrar tekrar okudum. Gözyaşlarım bir sel 
gibi akmıya başlamıştı. Bu telgraf bana, doğrudan 
doğruya Nalanın ölüm haberi gibi geliyordu. 

Hemen sokağa fırl~ ve Sırn Paşanm evine 
kostum. Merhametli ihtiyar, benim bir divane gibi, 

. . 
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hatta musaacıesınt t>Ue aıma<ıan, ocıa.sma gırdiğim.i 
görünce doğruldu: 

- Ne var Kenan?. Ne oldu?. diye sordu. 
Hiç birşey söylemeden telgrafı uzattım ve en ya 

km bir iskemlenin üstüne düşerek 'ellerimle yüzümü 
kapadım. Paşa telgrafı okuduktan sonra ayağa kal 
karak yanıma gelmişti. Müşfik bir baba gibi saçları 
nu -0kş1yarak dedi ki: 

- Uzülıne oğlum!.. Herşeyin çaresi bulunur. 
Ellerine sanldım. : 
- Paşam... Merhametinizi benden esirgemeyin. .• 

Ne kadar betbaht olduğumu görüyorsunuz... Bana 
izin vereceksiniz değil mi?. 

Cevap vermeden ·nıasasınm başına gitti. Orada bir 
şeyler yazıp çizdi. Sonra tekrar ' yanıma gelerek : 

- Talihin yardım ederse bu izni kopara.bileceğiz, 
dedi. Sonra sakin bir sesle ilave etti: 

- Kolordu kumandanı çok aziz arkadaırmdır ..• 
Hatırım için herhalde bu iki ayhk mezuniyeti verir. 

Ellerini gözyaşlarımla ıslattım. Ayrılırken oda ka 
pısmm önüne kadar geldi. Omuzumu okşıyarak tek 
rar: 

- Umlme! dedi. Herşeyi bana bırak ... Bu işte mu 
vaffakıyeti yüzde doksan ümit ediyorum ... 

Eve geldiğim zaıman deli gibiydim. Yatağıma uzan 
<irm. Gözlerimde Nallnm hayali vardı. Onu beva.z 

karyolasının içinde bitkin yatarken görüyor ve öksü 
rüklerini işitiyordum... Bana öyle geliyordu ki, Na 
lan şu dakikada, parçalanmış ciğerlerinden gelen kan 
lar arasında inliye inliye can veriyor ... Sonra gözü 
mün önünden. üzerine bir şal örtü'müş, ve kalabalık 
bir cemaatin taşıdığı bir tabut geçiyordu. Bu hayal 
ler aras'1ldan s1çrıyarak doğruluyor, hazan haykırı 
yor, Nalanı çağırıyordum ... 

O gece, daha ve daha ertesi g-ece1er hep böyle geç 
ti. Evimden <;ıkamıyordum. Bir hafta içinde adeta 
erimiş, küçülmüştüm ... 

Hafta sonunda bir gece, Pa.şanm emirberi gelip 
beni çağırdı. Derhal koştUıID.. Paşa beni gülerek kar 
şılaıruştı: 

- Gözün aydın! dedi. istediğin oldu... tki ay me 
zunsun ... 

Sevincimden çtlgrna dönmüştüm. B;r e!lni bırakl 
yor. öbür elini öpüyor; dilimin döndilğU kadar min 
nettar11ğ1m1 anlatmrya ~SltFiTYOrdum. 
Paşa bunların tüzurınsuz olduğunu söyledi ve dedi 

ki : 
- Ben hiç birşey yapmadım. oğlum. Hatti bu işi; 

önceden görmediğim için kabahatliyiım bile! .. 
Paşaya, hemen o gece hareket edeceğimi söyledim. 

itiraz etti; sabahı beklememi söyledi. Fakat bana 
söz anlatamıyaeağmı götiinee haritanın başma geçe 

Usküdara ayak bastığım zaman heyecandan boğıJ 
lacaktıım: Nalanı görmek için o derece sabrısızlanJ 
yordum, o derece tahammülüm tükenmişti ki, köşkil 
bulamıyacağım ve oraya ulaşanuyacağım gibi geıJ 
yordu bana. 

Üzücü bir araba yolculuğundan sonra köşke gel
dim; bahçe kapısından adeta koşarak girdim. Köf' 
kün iç kapısmm önündeydim ki, içeriden haykırınıt' 
ya, ağlamıya benzer sesler duydum. Adımlarım seP' 
delemiye başlamıştı. Fena şeyler hissediyordum. 

Bu sırada kapıdan, komşu köşkün küçük oğlu çs1' 
tı. Hemen yolunu kestim: 

- Bana bak oğlum! .. Nalan ablan nasıl? dedito
Oğlan yüzüme tuhaf tuhaf baktıktan sonra: 
- Nalan ablam mı?. dedi. Ayol o dün öldü! 
- Ne?? .. diye haykırdım. 
Çocuk Urktü F'akat kolunu brrakmıvordurn. 

- Söyle. dedim; uyduruyorsun değil mi?. 
- Ne uydurması be?. Mezara bile götürdüler ... 
- Ne zaman?. 
- Biraz evvel. .. 
Kapmm mermer basamağı Uzerlıne yığıldım. O 1'1 

dar bol olıı.n gözya.şlanm bilmem niY.e akmadan dıJ" 
nı:yor, kendi kenilime: 

.(Arkası Var) 
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TAN 
Gündelik Gazete 

---<>-
'l'A.N,ın hedefi: Haberde, fikirde, 
her şeyde temiz. dürüst, samimi 

olmak, kariin gazetesi olıı:nıya 
çalışmaktır. 

-<>--
-ABONE BEDELl-

Tiirkı~e Ecnebi 
1400 Kr, ı Sene 2800 Kr, 
750 > 6 Ay 1500 > 
400 ıt 3 Ay 800 :t 

ıso > ı Ay soo > 
l.1:illctlerarası posta ittihadma dahil ol 
ıtııyazı memleketler için 30, 16, 9, 3.5 lira 
dır: Abone bedeli pcşındir, Adres değiş 
tirrnck 25 kuruştur, Cevap içın mektup 
lara 10 kuruşluk pul ilivesı llzmıdır, 

~~====================== 

GONON M:SELELER!._f 

lngilterenin 

Sulh Siyaseti 
, [Yazan: M. Zekeriya] 

Ajanslar lngilterenin Avrupa. siya.
Setinde değişiklik \'Uku bulaca.ğmt, 
lıaşvekilin bütün harici işleri bizzat 
idare edeceğini bildirdil&. Bu ta.h
tninıere sebep olına.k üzere de Barici
)'a ~üsteşa.rlığına Sir Bobert Vans
tarı•ın getir~ oımasmı göster-
diler. 

\r erilen haberlere göre Sil" Bobert 
\rall.\;trat yakında Romaya., BerliDe 
"e Parise giı.lerek siyasi tetkik ve te
llıasJar yapacaktır. Bu seyaıha.tten 
bla.k~at yeni bir Avrupa konfera.nsı
llıll toplaDJIUlSı i.mkfı.nian etrafında 
tetkikat yapmaktır. 
. nu haberler, lngiliz kabinesinin ha.

l'icj siyasette takip ettiği yolun haki
lti çehresini meydana çıkarmıştır. 
Chanıberlain kabinesi muha.fazakir
ların elindedir. Bunlar ötedenberl AJ
bıa.nya ve ltalya ile a.nlaşma.k tara.f
tarıdırıar. Ba.~vekil bu fikre mütema
:til olanla.nn başındadır. Bu ba.kım
dıı.n Eaeo ile Ba.5vekil a.rasmda biraz 
da görüş fa.rkı vardır. Bu sebepledir 
ki Chamberlain Hariciye Nezaretine 
kencu ada.mlarındaın birini getirtmek 
Ve siyasetini bu kanaldan yürütmek 

1 llıtiyacuu duymuştur. Başvekil ltal
' h ile bir iki defa anlaşma teşebbüs

lerine giri~m~. fakat bu .münferit te
§ebbilsler müspet netice vennemi5tir. 
Son za.ınanıarda llitlerle yaprlan te· 

~ tllastan sonra }<"Yansa. ite birlikte mü~ 
1.erek bir sullı siyaseti takibine ka.ra.l' 
\ıetnıişlerdir. 
ltıgUter Uzak Şa.rkta Japonlarm or

t"l'a çıkardığı tehlike ile meşgul ola
billl'lek i~ A nupada rahat olabilme
Udtt. Akdetnlzde donanma. bulundur

lııaJc: mecburiyetinden dolayı Uzak 
§arkta bahri bir nümayiş yapmıya 
biı. . t• A 
~Cesaret edemem.ış ır. vrupa me-

'elesln.in halli için de, Avrupa sulhü
llij bozrnaıan ihtimali ola.n devletleri 

' etmek ve onlarla anlaşmak 
'llriyeti vardır. Bo ıµ.a.ksatla: 

l _ Dört büyük A vnıpa devletinin 

l§tİta.k edeceği bir Avrupa. konfe

~sı akdetmek; 

2 - Versay ve diğer suJh muahe
deterİ.ııin haksızlıklar doğuran ba.zı 
'ıdeıeriınl tadil etınel<; 

3 - Almanyanın müstemleke id
~IU.'ını tetldk etmek üzere bir müs
. tnleke konferansı toplamak, için te-
§ebbı~- · ti ll}{ ~ata giri~miye karar. ver~.ş r. 

L, olarak ta yeni Ha.rieıye Muste-
:~ı üç devlet pa)itahtn:ıda te~ 

l>tn.aıc üzere yola. çıkarmayı duşün
lrıekt~r 

ır. 

~e ~gtltere bu yeni sulh projesin: 
~ Fl'a.nsa ile birlikte hareket etıneyı 
~ esil& olarak kabul etmiştir. Fran
lıı da hu fikre şimdiki halde ta.ına
ı.:ın 1lılllıalif görünmüyor. Yalnn or
~ a. ltaıu lazım gelen bir Fra.oslZ -
1;ı. VYet ltUfakı vardır. Almanya ve 1-
~~ .~~dr.nberl b~ ıtti~ııkm bo~~ 
~ hızuınunu iddıa etmış1erdir, eli 
b er şartlar halledilse bile bu ittifak 
0tuJın kd' ile . ?4k~a dörHer paktmın a ı-
lllmkan Yoktur. 

bil"!·? Sebepte lngilterenin sulh t~eb
lerı..Unde So~'ct itusyanm Avrupa. iş
"al'tl den llzakıaştınlınası fikri de 
i"ltı~' ve hugiiı!l tutula.o si;ra..o;;et bu 
~H~ı ınette YUrUmektedlr. Ergeç ln
bı .... - er Frnltlı'iızıara bu ittifakı boz
~)" 

ı.'t-aı UZUınunu kabul ettireceklerdir. 
ttı~ nsız - Sovyet paktını.n boznl
ltttr 

1 :nıek, Fransız - Çekoslovak 
"a rn da bozulması demektir. 

lr~ ~' \ıal "t -~.ı 0 Orta A vnıpa kendi mu-
cliıel'_!~hna, yahut faşistlere terk~ 

-~ dell\Eıkttr. 

Y eni Meksika çölünün e
teklerindeki tehirlerden 

yirmi kilometre mesafede tek 
başına duran uzun bir kule 
vardır. Bu kuleden alevler sa
çan roketler gökyüzüne' uçmak. 
tadır. Arkasında dumandan 
bir kuyruk bırakan roketler 
yüksele yüksele gözden kay
bol~or ve daha sonra bir pa
raşüt açarak yeryüzüne doğ~ 
dönüyor. 

Bu işle m~gul olan zat Clark 
üniversitesinde fizik profesörü Ro 
bert Goddard'dır. Bu roketlerin ya 
kında, hiç bir tayyarenin yetişemi 
yeceği tarzda Okyanusları aşması 
bekleniyor. Hatta bazılarına göre 
bu roketler, bir gün insanları yer 
yüzünden alarak kamere ve daha ö · 
telere götürecek ve J:ftı sayede an 
ca.k teleskoplarla gördüğümüz yer 
leri görmiye imkan hasıl olacaktır. 

Doktor Goddard'm kendisi uya 
nık kafalı bir ilim adamı olduğu 
için büyük iddialarda bulunmamak 
ta ve hedefini en mütevazi lisan ile 
anlatmaktadır. Ona göre maksat, 
tayyarelerin ve stratosfer balon
lannrn vararnıyacağı sahalara, yol 
cuları değil, fakat fenni aletleri gon 
dererek, havanın en uzak tabaka 
larmdaki hararet derecesini, tazyi 
kı ölçmek ve orada elektriki va
ziyeti anlamaktır. Çünkü bu saye 
de havaya, radyo muhaberatma, 
ve güneş ile kozmik şualara ait bir 
çok sırlan çözmiye imkan hasıl o 
lacaktır. 

P rofesör Goddard'm vücude 
getirdiği kanatsız tekerlek 

leri havada bir, bir buçuk mil yük 

selmekte. Ve bu mesafeyi saatte 

300 mil sürat hesabile geçmekte 
dir. Bu roketler şakuli uçuşlarda 

da saatte 700 mil süratıe hareket 
edebilmişler. Ve bu süratle ha.re 
ket ettikleri halde insanları da ta 
şıyabileceklerini göstermişlerdir. 

Yeryüzilnde hava. en kesif halde 
dir. Altı mil yükselince bu kesafet 

üçte birine iner. Ve bu kesafet in 
sanların veya kuşların teneffüs et 
melerine müsait değildir. Bu mm 
takanın daha ötesine stratosfer 
mmtakası deniliyor. Bu mıntaka 
deniz sathından yüz milden fazla 
yüksektedir. 

Yapılan roketler havaya mühtaç 

T~N 

'• 

değildir. Bunların istinat ettiği ka 
nun, 250 yıl önce, herkesten evvel 
Nevton tarafından izah olunan ka 
nunun trpkı.sıdır. 

Doktor Goddard ilkönce barut 
kullanarak roketlerini harekete ge 
çirmek istemiş, fakat baruta bir 
den bire ateş vermiyerek bıl baru
tu mitralyöze benziyen bir vasıta 
ile biribirini takip edecek hareket 
lerle ateşlemeyi daha muvafrk 
görmüştü. Bu sayede briibirini ta 
kip eden infilakler sayesinde roket 
yükselmiye devam edecekti. 

G oddard çok geçmeden ikin 
ci bir hattı harekete karar 

verdi. Ve barut yerine petrol kul 
lanmıya başladı.. Kendisi havaya 

güvenmediği için pctrolu yakmak 
için, roketin içine petrol deposu 
nun uzunluğunca bir mayi oksije 
ni muhtevi bir depo yerleştirdi. !ki 
mayi tazyik ile infilak ediyor. Bu 
gün profesörün roketleri bu şe
kilde hareket etmekte ve yava.~ ya 

.MUVAFFAK 4" 
•OLMANIN SIRR 
Hayatımda lnkllCip Yapan Muvaffakıyet Formülü 

•• ki yıl evvel. hayatımda bü-
yük bir inkıtap yapan bir 

mm'"8.ffakıyet f omıülü keşfettim. 
Bu formül okadar basit, ve oka.dar 
açık birşeydi ki, oou tatbik Ue elde 
ettiğim neticelerde Ollllıll rolü oldu
ğuna ô.deta ioa.nma.k tst.emlyo -
rum. 

Evvela şonu itiraf edeyim ki iki 
sene eV\·eı ben. manen tamamen 11-
las etmiş vaziyette idim. Şüphesiz 
bunu yalnız berı biliyordum, bir de 
benden beklenllenin ancak onda 
birini yapa.bildiğime vakıf olan ba
zı yakmJanın. J~i bir mevkiim var
dı. Baya.tun oka.dar kasvetli de~
di, fakat ben muv~fak olmaclıgı
ına ıkanidlm. Ya.ptıgnn şey, yap
mak istediğimin bir gölgesinden 
ibaretti. Bu aczimi izah içJn ken
diınce bir takım nazariyeler bulu
yordum, fakat şura.<Jı muhakkak ki 
çok daha iyi, eok daha. mükem.mel 
işler yapabiJirdlm. 

Bir çdmıuda idJm ve buradaın 
kurlu].maık istiyordum. N'ıha.vet 

kurtulmanın yolunu ke§fettiğim 

gün de t.allirne ina.nınak isted~ 
Çünkü bulduğum muvaffakıyet 

formülünün tatbiki inanılmıyacak 
kadar mühim neticeler verdi. Ade
ta hayatnnm üzerinden sihirbazın 
değneği geçmiş gibi idi, 

Evvelce de etrafımı saraın güç
lükleri yarmrya teşebbüs etmiş. fa
bt her defasında yeni müşküller
le çevrildiğimi görmüştüm. Yeni 
formülü bulduktaın sonra bütün bu 
müşküller çöZiildü. Evvelc.e nüfuz 
edilmez zannettiğim engeller ka.lk
t.T, beni senelerce atalete ve muvaf
fakıyetsizliğe sürükliyen Rmiller 
güneş gören kar gibi eriyip gitti. 

Benim için bu kadar hayret ve
rici neticeler veren bu formülü u
zun müddet arkada.5lamna söyle
medim. ÇU..kli bu halfn yalnız ba
na mahsus blrşey olduğunu zaınne
dlyordurn. Sonra da ayni formülün 
ba..~alannm mtişkiillerini hallede
ceğini zamıetmlyordum. Fakat gün 
geçtikçe etrafmıdakberi tetkik&. 

koyuldum, Bir çoklarmrn daha ~ 
nim gibi vakitlerini boş yere öldür 
düklerini, enerjilerini israf ettikle
rini gördüm. lıısaınJann çoğu ken
dilerine Jayı.k olan hayatı yaşamı
yorlar ve bundan dolayı muztarip
tirler. Düşündüm ki, ben bu möş
killlerd~ nasıl kurtulmuş ve bu 
istıraba bir nihayet vermişsem, bu 
ailanııa.r da imkan bulsalar, bu gir
daptan kurtulabilirler. 

llulii...'!a biz hepimiz, elimizi aya
ğımızı bağlrya.n görünmez bağlar 
çözüldiiğü takdirde, bugün vardı
ğmıız ha.yat seviyesinden daha üs
tün bir seviyeye varabiliriz. Bizi, 
mukadder olan tam ve normal ha
yata varmaktan meneden mağlôp 
olma iradesidir. Artist, dev
let adamı, tüecar, muharrir, avu
kat, memur veya işçi, ne olursanız 
o~uz, hepimiz karanlııkta yaşıyo
ruz. Bazan muvaffaık olmuş bir a
damın hayatau okuduğumuz za
ma.n öniimüriln aydmJandığmı, ve 
kendimJzde o vakte kadar bizce 

vaş hareket ettikten sonra sllrati
ni kat kat arttırmaktadır. 

Dört makinistin bir aylık çalış 
maları neticesinde bir roket imali 
ne imkan hasıl olmaktadır. Roket 
ler c;ıelik ile alürninyomdan imal 
olunuyor ve bu iki mayi ile doldu 
ruluyor. Roket hazırlandıktan son 
ra Dr. Goddard ile adamları rasat 
mevkilerine çekilmekte ve uzak 
kontrol ile oksijen petrol halitası 
na ateş vermektedirler., On mil me 
sa.feden işitilen bir gürültünün 
kopmasını müteakıp roket hareket 
ediyor ve ilerileyor. Roketin sürati 
arttıkça gürültüsü de artıyor ve 
depolar bo~almcaya kadar hareket 
devam ediyor. En son tecrübede 
hareket yarım dakika sürmüş, da 
ha sonra roket 15 saniye daha yük 
selmiş ve daha sonra cazibe galip 
gelmiştir. 

B ir aralık Dr. Goddard. roke 
ti idare hususunda za.hnıe 

te uğramış, rüzgarlar ile diğer gay 
rimüsavi amiller roketi dosdoğru 
jstika.rnetinden çevirmiş, bir uçuşta 
roket 1000 kadem kadar yükseldik 
ten sonra yolunu kaybetmişti. Bu 
amruere karşı gelmek için yeni ted 

(Arkası 11 incide) 

meçhul bir kabiliyetin mevcudiye
tini ke.,feder gibi oluruz. 

işte hem size burada hayatmızm 
bu meçhul ve kara.nhk JDJ11takaJa.. 
nna ışık tutacağım. Ve sizce meç
hul kabiliyetlerinizi ke.'.i'fetmenize 
yardım edeceğim. O vakit bugün
kü hayatmızda.n büsbütün başka, 
tanı ve mesut bir hayata. erişme
nin sırnıu keşfedecek, elinizi ko
hmuzu ba.ğlıyan zincirlerin çözül. 
düiiinü srörecekslniz. 

s 
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Vatandaş! Türkçe_ 
-0--

Konuı Demeden Önce Azıcd( 
Realist Olamaz mıyız 7 

(Yazan: Aka Gündüz] 
-1-

.Manisa saylavı sayın ve necip ttı
küdaşmı Bay Sabri Toprak'la orta 
uzwılukta bir yarenliğe giri!:imek is
tiyorum. 

Bu yire.nliğe - Türkiyeli olmak 
şartiyle- herkes girebilir. 

• Dava, eski kadılı mahkemelerdeld 
mira.s davaları gibi uzun ve eı,1ddİr. 
A.sağı yukan 25 - 26 yıllıık. 

Bu da.vayı bizim neslin gençliği or
taya atmıştır. Bunun uğmnda ne lev
halar yıktık, ıne cwnJa.r lnrdık, ne Ç&

aeler dağıttık, ae clişler döktük. Et
tiklerimizin hep:si idealist ve biraz da 
dersiz topsuz bir gençJiğin saf, sami
mi, coşkun tugya.nlanydı. Bu duygu 
ve iilkü taşkınlıkları suç sayılamaz.. 
dı. Sayılsa bile masum ve mazur sa
yılmahydı. Nitekim öyle de olmuştu. 

Fakat yılla.r geçtikç.e, olgular "va
ka.lar, hadiseler., biribirinin sırtına. 

yığıldılu;a, hayat değiştik~, hayat 
yenileştikçe, ve hayat capcanlı, tap
taze. yepyeni bir ak~a başla.ymca iş
ler değiştL Zihniyetler ve zihniyet
lerin cemiyet ya..~yışına tatbik şekil
leri değişti. 

Bir gün bir aıclam, ya bilerek ya bil
miyerek, düdiik ibikli, dobrin püskül
lü, koyu kınmzı fesimJ tahkir etti di
ye kendimi kaybettim. SüJeyman Ke
mal kolumun altından vurmasaydı, 

o adamın kafasında bir delik açıla

caktı ve açılacak baGka bir deliğe de 
ben tıkılacalitmı. Niçin? Fesiıni tah
kir ettiği için! 

Bugün, kasketmin gi.iırıe.sliğini en
sesine çevireni polise tutturasım ge
liyor ! 

Biri tersine realite idi, biri düzüne 
realite. 

Malımut Muhtar Pa.şan1ı11 lzmir 
Valiliği zamıaıunda. idi. Adana.dan ge
lirken uğradım. Birinci kordoodaa 
sta.ndard kıyafeti:rıe bir genç zeybek 
geçiyonnu!oj. Yabancının biri ilk gör
müş, Ya tuhafına gitmiş ya hoşuna, 
Gühnü.,, Sen misin gülen! Zeybek be
lindeki kula!dtj'a ~1iınca dizliği uğ
runda herifi boy.nuııdan beline doğru 
sepetleme biç.ecekmiş. Elinden wr 
lnırtarmı!;lar. O zaman da k.apitülôs
yonJa.r azmış, kudurmuş bir halde idi. 
Siyasi mesele (lifin. Kapatıncıya ka
dar nice terler döküldü. 

O genç zeybeği 26 yıl sonra lzmi
rin taoınnuş, yüksek bir salonunda 
gördüm. Taıruyamadım. O benl tam
dı. Orta yaşlı, iiltroştk bir baydı. Şiın
di dizJiğin.i ataınlan alr~nşlryor ve he
nüz atmamışlara atı;wılar diye öğüt 
veriyor. 

Tramvayda kadınlann yerini ayı
ran kaim perdeyi yarıhşlıkla araladı 
diye ada.mcağızın yed.Jği kollektif da.
yağı Karagözün ~eği yemiş olsaydı 

hemencecik zıbarn·erirdi. 
Bugünkü JufzıssıJıha ka.nuruı lades 

leri, pnncorlan ka.ldınyor. 
Maarif Nazın ra.lınıetli Emrullah 

Efendi, ölmezden beş o.Jtı ay önce öle 
cektl. Dehşetli bir kriz geçirdi. Sebe
bini herkes bilir: Eski harfleri e.yn 
ayn yazmait için saJ8Jıiyets.iı: bir t
mir çıkmıştı. 

Bugünkü nesil eski harfleri ne ay
n ayrı biliyor, ne de t.oplu. Stenografi 
tasla.ğı sanıyor. 

Türkçeli Tilr.k kozmopolit möoev
verlert konuşmazlardı, kaba dil diye. 
Bunun için öz Türkçeye Lis11111 Os
ma.n.i, Sarfi Osmaııi, Nahvi Osmani 
adları takılırdı. Bugün dilimizin, dil
ler anası olduğunu biliyoruz. 

Türkçe o kadar özleşmiş, güzelleş
miş, yani aslına. dönmüştür ki gün 
gelecek oınu kendiUğinden öğrenip 
kendiliğinden konuşma~nnı, başkaları 
istiyecek. 

iyi amma, onu bekliye dururikoo 
(vatandaş Türkçe konuş) demek hak 
kımız değil mi? (Vatandaş Türk~.e 
konuş) demiyelim mi? Bu bizim yer
den göğe, gökten yere hakkımızdır. 
Fakat her Jıa.kkm, ma.biyetiıne ve 
icabına göre bir alış yolu vardır. Bu 
yarenliklerde onu incelemi)·e çalışa
lım. Bu incelemelerc1e iyi ı ir .;onnea 
varabflmek için şö~·ıe bir o;orurn la-. . 
va başı olarak ele alıılrm: 
Vatandaş! Türkçe •.• konuş deme

deo önce, a.zıcık 1'6alist olamaz mı
yız? 

Neden azıcık? Tam realist oluruz.. 
Olabm öyleyse. 

-'YARINA-
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Yortu 
Maçları 
. Yapıldı 

Milli Kümenin 
Fikstürü için 
ihtilaf Çıktı 

Yortu mtınuebetile Ta.kaim atadı 
tarafından gayrif edere klüpler .ra
sında tertip edilen yortu tunauv:ıaa 
dün Taksim stadında büyük bir kala 
balık önünde yapılmış ve Şişli . Kur 
tuluş ile Pera • A.rnavutköy i1ts kar
şılaşmI.flardır. Saat 13 te ilk maç 
Şişli - Kurtulut takmılan aruuıda 
yapıldı. Şifli takımı bu maça niabe
ten zayi! bir kadro ile çıkm)ftl. Şif 
11.ni.ıı bu zafiyetinden istifade ed91l 
Kurtuluflular enerjik bir oyundan 
sonra b4rfnci ve ikinci devrede )'8~ 
tıklan iki sayı lle maçı 2--0 tazanct
lar. ikinci ve gtıniln mtlhim maçı Pe 
ra ile Ama vutköy arasında oyrıandı. 
Bnytlk bir heyecan 'çinde yapılan bu 
maç Uriıldin fevkinde .uraw cereyu 
ettl. Pera takımında ldtlp tarafmdın 
c~landmlan oyuncular oynuywlar 
dı. nk devre niabeten Peranm tıstilD 
1UğU altında devam ~ttl. • 

Milli kümeye ayrılan Fener, Betiktaf, Gilnet Ye Galata•aray 
ldüplerinin murahhaalan dün akp.m Mmtaka merkezinde milli 
küme maçları için Futbol Ajanının reialiiinde toplanmıtlardır. 
Milli küme fikatürünü teabit Ye kuralan ?.kmelt ~akaadile yapı
lan bu toplantı maaleaef yine bir ihf lif!a neticelenmit ve dört 
ldüp murahhulan kuralan çekmekten vazgeçerek toplanfıyı 
terketmitlerdir. 

Ve kaJecinin bir hat.anıdan itifa.
de eden Fillpa Peranm blrtncl sayım 
nı yaptı. Ve devre Peranm 1--0 gail'· 
besile nlhayetıendl lkincl devreye 
Amavutköy büyük bir azimle bqla 
dı. Ve aol taraftan yaptığı ııeri bir 
btlcumda merkez mühacimler=nin 81· 

kı bir f{ltile beraberliği temin ettll~. 
Oyun beraberlikten tonra bUyllk bir 
d'dişme halinde devama başladı. Ve 
hakem Peradan bir oyuncuyu saha
da" çıkardı Her ik: tarafm bıer&Mr

tiği bozmak ic;in c;alışmuma ratnıen 
netice deii"'149di. 'Ve mUu.baka t.a • 
lmnlann btrer sayıaı ile 1-1 beraJ>e.. 
re nfhavet1f'ndi. 

lhtillfa sebep fUaur: aun .ınıme r-
f'ıkstUrU Ankarada futbol federasy~ ı Hakem Kunu ll!in 
nu tarafından hazırlanmaktadır. VE. I '3' 
Ankara klUplerine fikstilrilıı, ~ırir.cl Ankara, 6 (Tan m1ihabirinden) _ 
ve ikinci numatalan verilmiştir. Uc;, Ankaradaki hakem kUJ"BUDu idare et 
dört. beş, altı numaralar Istanbul mek lhıere ve muallim olarak Vi~ 
klUplerine aittir. nadan Linder, Aiıtrenör olarak ta 

Yedi ve sekiz numaralar da .bmir Köler'ln getirtileceği haber alınmıt- Gelecek hafta bu maç tekrar edile 
cektir. klUpJerine verilecektir. tır. 

Jstanbul klilpJeri kendilerine ayn· 
lan numaralan çekmek için ff'deraa· 
yon tarafından hazırlanan fikatUrQ 
görmek istemişlerdir. 

Futbol ajanı fikstUıiln Ankarada 
olduğunu, federasyonun kendisine 
yaptığı tebliğde yalnıs dlJrt kftlblin 
kuratanm çekerek mımaral&MUD An 
karaya bildirilmesini ~ söyl" 
miştir. 

Bu vaziyet k&rfl8'11da kHlp murah 
haslan fikstürü görmeden numarala 
nnı çekemiyeceklerini ve çektikleri 
takdirde kmplerinin aleyhine yapı1a
eak herhangi bir yanlış harekette iti 
raza haklan olaımyacağmı bildlnnif
lerdir. Ajan, kJüplerin bu kat! ka?"a.
rı karşısında şehr1mWle bulunan fut· 
bol federasyonu başkanı l:hy Sedat 
Rır.ayı telefor;ıla bulmut ve keadiaine 
hldiseyi anlat.mlfbr. 

Federuyon batkanı ille ldtlpler la· 
rafından çekilmiyen numa.ralarm fe 
deraayon tarafmdan çek lecelinl ve 
f'ıkstürtln teehhUre ~ 
bildirm~tir. 

Federuyou bafkanTIUll bu Irat! e6s 
leri ü2rine bir hal çaresi bulmü 
tmklıu kalmamıt ve klilp murarhas 
lan kuralarmı çekmeden toplantıyi 
terketmiflerdir. 
Toplantıyı terkeden klllp murahhas 

lan bir muharririmize tun1an IÖyfıe. 
mişlerdir. 

"Yapılan fikstUril görmeden biz;• 
rl numara çekmiye icbar etmek hak
mzlıktır. Ve hiçbir nizama uygun -ie
fildir. Fikstilrden kltlplerin kuralar
dan evvel haberdar ecli1mesl bir mee 
burlyettir. Bu. dünyanın her tara • 
fmda böyledit'. Yap:laeak maçlardan 
haberdar olmadan bizleri numara çek 
mlye davet etmek ilerde ~ 
tmıız herhangi bir babnltia iti
raz etmek lmki.nJanıu bizim elimu. 
den alır." 

Şampiyon Kliplere 

Mükafat Yerllcl 
Geçen yıllarda yapıl!D!f olan fut· 

bol ve voleybol mtıDbakalannda bl 
rincilltJ kazanan ldtlplere mllWat
lan 9imdiye kadar verilmemlftL 

931 aenesin<lenbert aalılplerine veJ1 
temiyen bu müklfatlar nihayet spor 
kurumu tarafmdan btanbuJ mm~ka 
sına gönderilmif ve diln ldUplere ve 
rilmi,tir. 

Futbol ,ntıerbıt alan kltll>ler •u• 
tard,r: 932 senesinden ı.tanbulspnr, 
935 ve 936 senesinden Fenerbahçe. 
Voleyh)l kupalannı alan tlttpl1111 
"1n1ardır. 935 seneelnden l'ener Yıl· 
maz, ,936 senesinden mw. 

Mersinli Ahmedi 
Profesyonellige 
Kim Kandırmış ? 

Bertin olimpiyadında amatör dün
ya üçUncülUğilııU hakkile kazanan 
Mersinli Ahmedin profesyonel olnu· 
ya karar verdiği haberi muhtelif şayi 
a1ara yol açtı. 
Kulajmııza fazlaca çalınan haberı

lerden biri fU idi: 
Tekirdağlı HUaeyini yakııına A vru 

paya götürecek olan organizatörler 
Mersinllyi de beraber götftrmek üze 
re kandırmışlardır. Biz Mersinllnm 
amatörlükten vazgeçmesinde, başka· 
1&rmm bir tesiri olup otmad·ğına i)i 
ce kanaat getirmek üzere Türkiye 
bq pehHfam Tekirdağlı Hüseyini 
Londraya götilrecek olanlarla açık 

bir tekilde görUtUlk. Tekirdağılyı 
götüreceklerin söylediklerini aynen 
ap.ğıya alıyoruz. Onlann sözleri in
sana pek aykırı feyler gibi gelmiyor. 
Dojnıluğundan ,üphe etmek için or 
tada mantık! bir sebep te yoktur. 

Tekirdağlıyı götürecekler haklı o-

larak tunlan aöylilyorlar: Proluyonel olmıya lıenclU"fin-
.. _ Mersinli Ahmedin profesy~ den lıtnar oertlifi anlQfllan 

nel olmıya karar verdiğini biz de ga- Meninli Alamet 
set.elerden öğrendik. Mersinlinin kıy 
metsiz bir gtlreoçi olduğunu söylemek ,.-------------

latemeyb. Fakat bizim A:vrupada işi 1 f b 1 M hf 1•1• 
mlze gelir blr pehlivan olacağını san s an u u e 1 1 
netmedifimlzden Tekirdağlı ile bera.- Ankaraya 
ber onu götürmek akhmıulan geçme 

mlftir. G.d. 
Sebeplerini izah edelim; Mersinli 1 ıyor 

ufak yapılı bir gUl'elÇklir. Halbuki Ankara, 6 (Tan muhabirindenJ -
Avrupa profesyonel güreşleri mün- Futbol f ederuyonu Ankara - latan 
huıran he)"betli ve iri çaptaki adam bul futbolcWeri arasındaki doatluğu 
ıara iatinat ediyor. Ora gtlreşlerind'! artırmak ve Ankai'alılara zevkli maç 
kttçUk yapıdakiler! Ringten daha ko tar eeyrettirmek makaadlle, bu 'ym 

22 ve 23 ilncU gtlnU Ankara atadyo
l&yllkl& fn'l&tıyorlar. Vatua Rinpn munda iki maç yapmak llzere lat.uı· 
dflten pehlivanlar behemehal mağlQp bul muhtelitinl davet etmiftir. 
olmuyorlar, fakat rekllm itibariyle 
iyi teelr bırakmıyorlar. 

Gldecefimiz Londra ve Pariste u
mn müddet kalıp Mersinli gibi aie~ 
ten kilc;Ok ctluede olduğu halde stı
rekll gllreeiyle halkı tutabilecek 11T 
pelıllvanı tanrtacak vaktimiz olma.. 
dıfmdan Mersinliyi programım.:za 

katiyen almadık. Onu kandırmayı da 
8'1nnmtan geçirmedik. 

KendnU eter profesyonel olacak-

sa, herhalde bizden ne tepik ne de 
bir teklif aldılı içindir. 

Pek yakrııda yola çıkacafrmıa tçin 
bu söylediklerimizhı dofnı olup olma 
riıfr çabucak meydana c;ıkıcaktır. 

Biz Londra yoluna Tekirdalll ile. 
ıtüzeldiğimiz vakit yanmuzda Merafn 
linin olmadılı görWilnce tayianm bir 
dedikodu veya bir vehimden ibaret ol 
dutu da meydana çıkar. 

1 IIII<A·YE: 1 

OLUM MUTFAKTA 
B u ili İfte tertem;z becermie 

ti. itini tamamlamıtlara 
bA.a bir tavırla dimdill dikildi. Et 
rafına bir göz gezdirdi. Herşey yer 
1i yerindeydi. Gayri tabilliği ~zd!"'e 
cek ortada ~y yoktu. OldUr:lü 
fil ad•mm cesedi de hiç bir filpı:eyi 
uyandırmıyacak vaziyetteydi. Başı 
bavagazı sobas·nm içindeydi Rem 
de başı bır yutığa yaslanıyordu. 

Rupert "ko ki ben havagazı ile in 
tihara karar veTdim. Son dak!kııya 
lradu konforuma bakarım a." diye 
htlkmetml1, ve yastığı koymuştu. 

MetC't!a hareket ediyordu. Kendi 
1tinin Manningle milnaaebe:U"'ma 
edecek ortada zerrece bi .. t-mare, 
bir ıpuc~ buJunmamuı Jlzımdı. 

&!on.la nıahalle baKk'ı:nm kendi 
Bine gönedrecetl, fakat yanlıflıkla 
M:ı.nnıng e gönderdiği paket vardı. 
Jnun ru~ ,., eonra çare r·e bakma 
bydı. Büroyu açtı. Maıı
mnı t gtı11dermft old1!ğ., met. t•arla 
rı bu~aJ Onlan cek9'•i:.l•"J ,~ cebine 

yerleft,rdi Meydanda bir DifBDe bı 
ralnna.ın• Jı idi. Sorguya suale mey 

dan vermemeliydi. Manning'e lra.r-
11 ,Uttilfü hınçtan, çok ıWdlr, kim· 
eenin haberi yoktu. 

R upert salondan yatak odasmı 
geçti. Çırçıplak bir yatak o 

dam. Ora.da düzeltilecek, ortadan 
kaldırıalcak, yahut illve edilecek 
blrteycikler yoktu: Sıra yemek o
duma geldi. Bunda metgul oluna 
cak ,eyler vardı. MeeelA maeenm 
Uzerindeki bardakla.mı birisi yıka.
nılıp rafa kaldınlmalıydı. Oteki bar 
dak ta haliyle mennın üzerinde bı 
rakıJamudı. Bardağın dibinde arta 
kalan içki tahlil edilir de, içine at.
mıt olduğu ıı!hir bu'ununa hali ya
man olurdu. Onu da yıkadı. Par 
mağile llst kenarmdan tutarak. mU1 

fağa götürdü. Manning'in elini tu 
tup. parmakllLl'!m bardağın Uzert 
ne bastırdı. Sonra bardağı altından 
tutarak yine yemek odasma döndü. 
~ lllw!ıle koJdu. içine 

viski dökttı. Vh!ki flfeS!nl gl 
dip boşalttı. Bot şişeyi, masanın 
üzerine bardağm yanı başına koy 
du. Şimdi klitdı masaya koymak 
aıruı geldi. lete meselenin asıl can 
alacak yeri buruı idi Devtirilmit 
klltdı masaya koydu. l!fte intihar 
edecek adam, böyle yu.ar, ve )'az 

dığım da böylece masada bırakır, 
kalkar gider. Havagazı sobasında, 
ömrU.ne nihayet Qekerdi. 

M anning'in mektuba bir 
lcelepirdi, bir diltettl 

dofruau. Mektubun tarihi ki.-
gıdın ta tepesine atJlmıştı. 
Mektubun uıl metni kl.ğıdm yan 
yerinden başlıyordu. "Artık bıktım 
uaadmu en keatlnne yolu intihap 
Jlzmı. Karanm karar! Mademki 
yapmıya kara.r verdim. aman a 
man demeden g;der yapanın" diyur 
du. Ne var ki Marmf~'in aldııh ka 
rar. bir paranın kendisi tarafmdan 
kaparoz editmHi hakkmdaydıı yok 
... ru aobaamda' intihar karan de 
fil! Rupert mektubun tarihini ma,. 

kula kesfverinC'le. mektup bu inti
har yalanma blçilmif kaftan gibi 
uydu. 

Rupert dört taratma aon bir ba 
kıt daha gezdirdi. Herşey mükem 
meldi. Yerde kundura izi de bırak 

Yazan: ı r: ..... ~·······~··· ..... ı lward Kennedy 
Çeviren: 

C. Kabaağaçh 
••••••••••••••••••••••••• 

ID&lftı. ÇUnkti çoraplarile yürUyor 
du. Gaz sobasına bavagazmı gön 
derecek olan dUğmeyi çevirdi. Bet 
dakikaya varmaz odanın içi leş gibi 
gaz kokacaktı. Bittabi ampultl sön
dürmedi. Artık kapıya vanp kun 
duralarou giyecek, kapıyı kapaya 
cak. Oteel eellmettl. Bir butonu 
bir de bakkalm yanlışl•kla getirdi 
fi paket vardı. Onları da koltuğu· 
nun altına aldı. Ve kalktı gitti. 

E rt.esi gUnU sabah köy polisi 
evine geldi. Rupert onu san 

ki hlçbfrteY yokmu, gibi tebessüm 
le kll'flad'. ihtiyar polis cebinden 
bir not defteri çıkardı. "Mister Ru 
pert, bunu tanıyor mwıunuz ?" de
di. Tanımaz olur muydu? Kendi 
cep defteri idi. Manning'in evindey 

• 

' 

ken n: orrakmıyaynn diye eJdffta 
terini ellerinden c;ıkarmamıftı. Şlnl 

di hatırladı. Cebinde intihan Ub 
edecek mektubu ararken, mektubU 
eldivenle dayamadıgı için cebinde 
ne vana ~jni çıpnp ıııaaaıun 
llzerine koymuştu.Not defte~ni ma 
sanın üzerinde unutmuştu. Ruper 
tin batı dönüyor. gözlen karanyol 
du. Başına fırl•yan kanm kulakla 
nnda çaldığı ytizlerce zlUer dolayı 
sile polisin le8ini ha.yal meyal dl& 
yuyordu. 

Polis "Size g&derilecek paketi 
bakkal ÇTrağı yanlışlıkla oraya g& 
tUrmilştil. Paketi oradan alıp sise 
götürmek için yine Mannlng'e d&I 
müş, ön kapıyı kilitli bulduğu ~ 
arkadaki mutfak kapmma dola 
kapıyı ac;ık bulmut. oradan ıqed 
bakm,. bakmıya hakla yoktu d9 
ğil mi efendim" diyordu. 

R u~ aklmı bqma tapı.; 
soğukkanhJtlmı kqbetd 

miye uğraş'Yordu. Fakat btr mlllt 
firlitte gUlmemeye nekada.r ga~ 
ederse inadına o kAdar çok glllell 
ler gitit bUııbUtUn kendint kaybecll 
yor ve puıulaVT 9qmvordu. Pollf 
aınlAtmakta devam ediyordu. "01 
a. Bu cep defterinizi belkt kenet 
sine vennittinlz. Yahut ezkaza ti 
radA dtllfünnüs olabilirsiniz. Fan' 
defter meself'Sinden aarfrnuar 
nlnfl hakk•nda sia bul '8Yler ~ 
mak isterim. M~ll h1tvaşrazr f/11 
bast. Ben buna intihardJr diyeof 
ğim geUyor!" 

Dörtyolda Çocuklara Yardımıa;l 
- Evet ben de öy1e tahmin elJl1! 

rum. 
- Sonra mffl!1l mUUrnda 1lf 

şaJtılm" bir villld fife8f vardL~ 
nu dün ak'8JT' ~ vakit bakkal 

Adana. (TAN) - mrtyoJ çocuk 
eelrpme kuru.mu, geliri letenilen had 
dl buldufu taktirde bir bakmıevt aç
mak tuavvurundachr. Bu sene de 
birçok fakir ve muhtaç çocuklara 

retirtmiı o1dtıfu ın1a.,ı1ıvo1". Btrrı 
tunıtta bir fl•eyf vallah diye -! 
riven-n ıd"m.da akTl mı ka1'1'! --~ 
del'l'fni:g., BP1'ki """'hotlukla ne ,,,,. 
ettiğini bltmlyerek... 

R upe1"t'in ayakta dlıracalr 
U kaknallllfb. Po!la bo~ 

analtıyordu. "Her ae t.e! herif 
kadar ııe yaptrfmı biJmlvordd 
gidip baJtm• havaC"tZI tobumTll 
ne tıkmıt- V~ Havapzr ıhired 
borcunu ödemediğinden dola \.-t. 
keUn hfr hdtadAnhtıort baV1l_.~ 
kestiftnl unutarak. karanın ıra 
diverek. hAVR2'Uf ce'l'evtın f'·'--~ 

yardımda bulunulmuf. fatf'leri temin !10h11n•n tçinde havagazryle in 
edilmlttir. Yukanki resimde. kurum etmiş.." ı 
idare heyeti ile bu yıl giydirilen ve lru • Rupert gardroptakl uın,. .ti 
nımun himayesinde bulunan ~ h dunırken, kopuverip dfbJen e1't 
lan bir ara.da görilyoruz. ae gibi pollain ayaklarma yı,.ıdSr 
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NAPOL YONUN MISIR SEFERi: 

Haksız Fransanın 

ln9ilterede Derin 
Akisler Yaptı 

Fransada Brest, Toulon, Ge
neve ve Koraika araauıdakı 

Ovitia - Veccia limanlarında bü-
1tlk askeri tedarik&t görilldüğt1, 
Cadix' de ispanya donanmasının 
(o tarihte ispanya, Ingiltere aley
hinde Fransanm müttefiki ıdi) fa. 
aliyetle teçhiz edildi, Anverae ve 
Pactükale, Normandie ve Britanie 

• kıyılarmda müteaddit ordugllµar 
kurulduğu, Fransa ordueu Bat
kumandanlığma tayin olunan Ge
nera.ı Bonapartın Okyanue sahille
~ni dolqtığı ve her limanda te
~akkuf ettiği haberleri Ingilterede 
hep birdeıi duyulmuştu. eonapar
tm, ayni zamanda, Amerika muha 
rebesi esnasında iyi bir ad kazan· 
lrU§ eski deniz zabitlerinden kalan
ları Pariste etrafına topladJğı da 
duyuldu. lngllterede, Salnt - Ja
ınes kab nesinin bütiln bu mal!ı
ınattan ilk edindıği fikir, bu hazrr
hklann Ingiltere ve Ir~daya mü
teveccih olduğu, Fransanm kara 
hudutlarında tesis ettiği banştan 
istifade ederek bu uzun lnglltere 
harbini göğils göfUse bir Bava§ ile 
bitirmek istediği şeklinde oldu. Bu 
kabine düşünüyordu, ki ltalya te
dariki.o bir h.ledlr. A.atl hedef, btl

Yilk Britanya adalandır. Bunun 
lçin, Toulon filosu Septe Boğazım 
geçerek mUttefık ispanya cionan
ınası ile birleşecek ve her ikisi hm. 
likte Brest'e gelerek oradan bir 
F'ranaız ordusunu lngiltereye ve 
d ğer birisini Irlandaya naklede
eeklerdir. Bu mWi.lıaza.larta. In
giliz amirallığı, tez elden bir yeni 
C.onanma donatmakla iktifa etti ve 
Bonapartm Toulon'dan hareketinf 
duyunca da Amiral Rogeri on harp 
PDıisi ile Cadix önünde Amiral 
Sa.int Vincent kumandasındaki In
Siliz donanm&8JDI takviyeye gön
derdi. Bu suretle bu donanma 30 
harp gem;s;~ · bu!du B"41Ul muadil 
diğer bir Ingliz donanmaaı da 
.B.rest önünde idi. 

A miral Saint - Vincent. Akde
nizt tarassut etmek ve bu

radan mal!imat almak gayesi ile, 
Amiral Nelsoı. kumandaamda 3 
kalyıon (hattı harp gemisi demek
tir) dan mürekkep bir floyu is
panya ve Provense sahilleri arar
llnda dolaştırıyordu. 24 Mayısia. 
)'a:nl Bonapartm Toulondan haber· 
aiz çıktığının beşinci gUntı. Amiral 
~elaona, Fransız donanmam hentlz 
'l'ouıonda ise bu limanı &bloka et. 
ltlesini, eğer çıkmıpa peşine dllş
lbesini b ldirdı. Ve bu 10 kalyonu 
gönderdi. Kendisi. Cadix önünde 
kaıdı. O, en ziyade, Toulondakl 
l'ransız donanmasının Nelson'dan 
kurtularak Septe Boğazını geçme
linden end'şe ediyodu. 

Am·raJ Oaint - Vincent'm. Nel
Bona gönderdiği talimatta, Mısıra 
karşı bir sefer mUstesn-. bütiln ih
thnauert göz önüne aldığı görtl!ür. 

YAZAN: 

General 
H.Emir 

Bonapart Fran•a ihtfali 
yıllannda 

Halbuki bir yandan Amerika mat
buatı bu esnalarda hep Mısır sefe
ri hazırlıklarından bahsedıyor. di
ğer yandan TUrkiyede Toulon ha
mrbkları hemen ka•jyetl~. Mısırı~ 

zaptı bedef"me atfed liyordu. Bun
lara rağmen, lngiliz Amiralinin ta
limatında. Fransız kuvvei seferiye
sin'n Brezilyaya. Adalaı denizine 
veya lataabula gitmesi ihtimalle
rinden bah&edlld'ji. halde- Mısıra 

yllrilyebileceği ihtimaline temas 
olunmaması hayli garip ve mera
ka değer. işte Ing'ltereyi şaşırtan 
ve lngilterede ten hareketler ve 
teli.şlı tedb rler değuran asıl se
bep, 150.000 askerin Fransanm Ok 
yanuı eahillerinde ordugi.hlar kur 
mast idi. Bu hi.dlse, Mıs1r seferini 
gjzlemiye mükemmelen yarallll§tı. 

Nelson. 17 Mayısta Tou1on ö
nünde bir Fransız korveti

ni zaptetti ve bundan Fransızların 
bamrltklarım anladı, fakat. hedef;. 
ni lSğrenemed·. 3 kalyonu ile Korsi
ka. Provans ve lırpanya arumda 
dolaşırken. 19 - 20 Mayıs gecesi 
bir boraya tutu~arak e-emileri hasa 
ra uğradı: bizzat b;ndiği ı-eminin 

direkler: kmldığı için yedekte çe
kil~k f losu Ue Saint - Pierre a
daama gitti ve gemilerini orada 
tamire bıraktı. tste Nelsonun tam 
bu boraya tutulduğu 19 Mayıs ge
cesf. Bonapart Fransız donanması 
ile Toulondan c:ıkmış. Kors burnu
nu dolaşarak 10 RR?.iranda Malta 
önüne gelm'gti. Nelsonun, cem'an 

Kastamonu H :ılkevi Bitiyor 

yeni H allıevi binaM """"'"1anmalı iizere 

ltaatanıonu (TAN) - Halkevl bi· 

Daanuıı lnoaatı yakında tamam.tana· 

C&ktır. Salon bin ki§i alacü bilyilk 

lt1ktecuz. • lnaa masrafı 62 bin liraYI 

bulacaktır. Bu blnanm bir eşi de Er
zincanda yaprlmaktadır. 

Kızılay, Hava Kurumlan ile Halk 
partisi, gibi tetekkflller de Hıllkev· 
binllllllMia yerlefeC8klerdir. 

l AN ===============.,;=========== 1 

Hareketi 
13 kalyon ve M toplu bir firka
teynden ibaret donanmanın kutt·a~
dasmı eline aldığı 1 Haziranda 
bile henüz Toulon önünde dolqtı
ğına bakılırsa. Fra~sız donanmMı
nm buradan çıktığı hakkmda ma
lfiınatı yoktu. O, 15 Haziranda, 
Fransız kolordusunun muhtelü 
fırkalarının randevu yeri farzettiği 
Toskana sahillerinde Tagliamoot 
koyunu keşfe geldi ve ancak 20 de 
Napolide hUkO.metten, Fransız Ar· 
madasmın Maltaya debarkman 
yaptığını ve Fransa Cllmhurlyeti 
sefirin ·n, kuvvei seferiyenin hede
fi Mısır olduğunu söylediğini öğ
rendi: 22 Haz ıranda. bu haber ona 
Mesinada teyit olundu ve Fransız 
donanmasının Maltadan Kandiye
ye geçti~ni burada öğrendi. Nel
son. bu haberler üzerine Mes na 
Fenerini dönerek lskenderiyeye 
yol verdi ve buraya 29 Haziranda 
vardı: fak at. ne Fransız donanma
sı buraya gelmi§ ve ne de ondan 
bir haber alınabilmişti. Bu donan
ma acaba nerede bulunuyordu? 

• ngillz donanması herhangi bfr 
1 ıahU.mize uğrarsa ona su 

ve erzak verilmesi ve kolaylık gös 
terilmesi için Istanbul, giiya bütün 
vilayetlere bir tebliğ salmıştı. Fa
kat. bu tebl·ğ o sıralarda henllz 
yer•ne varmamış olacak ki. lsken
deriye açıkla,.ına gelen lngiliz f !o
suna burada ne ıu, ne erzak veril
medikten başka tsken:ieriye önün
de durmasına bile müsaade göste
rilmedi. Nelsonun bir sandal ile Is
kenderiye limanına gönderd:ği za. 
bıtıer. Iskender;ye eşrafından gllm 
tiikçU Seyit Mehmet Kerim ile ko
nuştular: 

"-Fransızlar bir cesim donan
ma ile denize c:ıktılar. On1an an~ 
ruz Ne tarafa gittikleri mal!im 
değil; ilkin. bu taraflara ge!mele
rl ihtimali var. Siz onlarla baş ede
mezsin z. Biz muhafazanıza çalış

mak isteriz .. dediler. 
Seyit Mehmet Kerim lngilizle

rin bu sözünü hile ve desiseye ham 
lederek onlara haşin ve düıiiş.t ce
vap verdi. lngilizler, şu cevabı ver
diler: 

"Bizim dostc;a yaptıi,nmz bu ika 
m kabul etmiyorsunuz. bari açık
larda durarak kaleyi dtltmandan 
muhafaza etmemiy.e müsaade ed·niz 
ve bize zahire veriniz.,. ded!ler. 

Fakat, Seyit Mehmet ve diğer 

Iskenderiye ayanı lngil zlere iU
mat göstermediler: 

"Bu belde devleti aliye ~em

leketler'ndendir. Burada Fran
sızlann vesairn işi yoktur. Siz ili
nize gid niz., yolunda kati bir ce
vap savurdu!ar: lngiliz zabitleri. 
bu cevap karfısmda donanmalan
na döndWer. 

B unun tber'ne Inglıtz donan
ması Lskenderiye önünde faz

la durm&lllI§ ve Fransızları ara
mak için yne denize açJlrnıştır. it
te; lstanbulun kuriyeainden evveJ 
lskender yeye gelen Ingiliz donan· 
masıdır. ki General Bonapartn.ı 

"bir cesim Fransız donanma.sı. ~e 
Mısıra doğru y:>lda olduğunu •ht 
defa haber vermiştir. Gümrllk·:ü 
Seyit Mehmet Kerim ''Murat Bet~ 
mensup ve gUmrtıkc;U'ttğe onun ta· 
rafından mansup., olduğu 1çin ltey 
fiyeti derhal Kahireye yazm111 ve 
''beldenin muhafazası iç·n asker 
istemiş!,.. Fakat bu asker gelme
den ve hattl bu haber Kahireye 
varmadan. 1 Temmuz 1798 dıt> 
Fransız Armadam Iıkender yenin 
den;z ufkunu kaplamış ve 2 Tem· 
muma tıkendertye kitlesine Fran· 
aız bayraiJ c;ekilmişt4r. 

Çankırıda da 
Sılo Yapılacak 

Çankırı, (TAN) - Bu eene Ziraat 

Bankası Çankırı köylerinden aldığı 
fazla mikdarda buğdayı bır çinko am 
bara doldurmuştur. Fakat ambar kta 
men yılalmıı ve buğdaylar meydaıı4 
saçılmıŞtır Köylünün elinde daha u 
tılacak buğday bulundufu halde 
bunu alıp koyacak yer yoktur. 

Ziraat Veklleti, iti tetkik etmıf, 
Çank,nda bir at1o yaptlma8JDI ıttzum 
lu görmUttür. Bu hususta villyetlmi 
ze bazı sualler eorulmqtur. 

Sevimli bir küçük göçmen ve arkasında küçiiJ, 1'artleıl ••• Türk 
teprağına dün üh ayak b01tığı dalrikal.arda 

1700 Göçmen 
Arasında Uzunca 
Bir Dolaşma 

• 

• 

S araybumu nhtımmda e'ete 
tutuşmuş. Eskimo kıyafet 

li, 7 .g yaşlarında neşeli çocuklar 
koşuşuyor. lıi mavi göz1ü. penbe 
penbe yanaklı küçük bir kız çocu
ğwıa yaklaştım. Vapurdan inen 
kahverengi şalvarlı. siyah örtülü 
bir kadına sevinçle bağırıyor, el· 
leıini çırpıyordu: 

- Ana, ana.. 
Çocuğa sordum: 
- Adın ne kızım!. 
- Ha.nife .. 
- Nereden geliyorsun? 
- Ta Romanyadan .. çok uzak-

tan.. işte ıu vapurla geldik. 
Emektar "Nazım,, vapuru, mev 

simin en son göçmen kafilesini ge 
tirmişti. Saraybumu nhtnnmın ll· 
zeri mahşer gibi kalabalık.. Ro
manyadan ge'en TUrk kardeş'eri
mizi soğuk nhtım Uzerinde Sıhhat 
Veklletinin uzanan kolhan. Krzda
ynı kaymya.n sıcak çorbası kal'
ŞJlıyor •• 

R en. nhtnna gittiğim vakit, 
akşam oluyordu .. göçmen 

koğuşlannm yanıbaşmdaki mut
fak an kovanı gibi işliyor .. ellerin 
de yemek taslan. kadın. erkek, 
genç, ihtiyar, Romanyalı kardeşle 
rimiz mutfağa koşuşuyorlar. 

Siyah koyun kürkünden koçu
ğuna sanlmış sanşın. uzun boylu 
dinç bir de'ikanlı, ağzında sigara 
ağızlığı ile, denizi seyrediyordu. 
&mi görünce. rrkmm bütün sıcai 
ka.nhhğJ ve safiyeti ile: 

- Ne gllr.el memleket. dedi 
- Çok sevdl.n mi? 
- Sevmez miy\m ?.. Millet top 

rağı başka yere benzer mi?. 
- En çok neresini sevdin? 
- Her yll.zUnU •• 
Konuştuğum delikanlı Osman is 

mi.nde bir SiJistireli.. bana. bıra
lup ge'diği diyarı şöyle anlattı: 

- Biz hepimiz Silistire boyun
dan ge'iyoruz. Şu gördUğllnO.Z va 
pur dolusu insan Silistire boyunda 
ki Seyitali kasabası, Usul klSy, 
Ralınıanqıklar köylerindendir. 
Kendi milletimizin toprakla.n:na 
gelmek ic;ln can atıyorduk .• 

- Orada ne İf yapardınız! 
- Rençperlik ... Buğdaf. arpa, 

mısır. fasulye eker. diker'lz .. renç 
perllk eşyamJZJ da aldık getirdik. 
Araba.D11z. aapanmıız. hayvanımız 
nemiz vana. hepsi beraberimizde.. 

- Evli mlain Mı, Osman? 
- Evliyim ya.. Evli olmaz IDJ-

ynn ? .. 

Yazan: 

Reşat Feqzı 
- Kaç çocuğun va.r? .. 
- Dört.. 
Osman gillUmsedf. Gözlerini va

purun merdivenlerine dikerek: 
- Bir de mayısta ge.ecek, de

di .. 

R omanyadan gelen g&;men
ıerı muayene eden doktor: 

- Çok kvinilecek bir hadise, 
diyordu. gelen kardeşlerimiziil ma
a.şallah hepsinin ail~i kalabalık· 
tır. Her baba mutlaka 4---ts çocuk
ludur. En büyük çıocuk sekiz. do
kuz yaşmdkdU'. Otekiier bundan 
kflc;tlk .. Ekseriya bir de ananın 
karnrnda vardır. Hepsi sağlam in
sanlardır. işte görüyorsunuz.. 
Genç, dinç, gürbüz lnsanlar .• ihti
yarlan bile. beyaz aakaJı dedeler 
bile çe,ik gibiydi. 

Göçmen tesçil bürosunda, vapur
dan çıkanlann hüviyetleri kontrol 
edi.Jiyor .. Her göçmen. elindeki ve
sikaları burada gösteriyor .. Imni. 
ailesi, c;ocuklan tespit edi iyor. Bu 
sefer gelen göçmen mıtkan 1691 
dir. 1141 i büyük. 558 i kflçtlk .• 12 
yaşmdan aşağı olanlar bUytlk ad
dediliyor. 

Göçmen itleri bttroeunda bana 
verilen izahate göre, bU eefer ge
lenler, Çatalca. Silivri. Çorlu Te
kirdağ civarına sevkedileceklerdir. 
Buralarda hazırlanan milıaf"ırha
ne' erde kllfl oeçireoekler, yum. 
yine Trakya mmtakasmda kenefi. 
lerine ayrılan k6ylerde iskln edi
lecekler. yeni yaptırılaca.k evlere 
yeri eştirileceklerdir. 

Göçmenler, beraberlerinde 517 
bq büyük. 43 küçük baı hayvan 
getirmiflerdir. 

R'Omanyah Tllrklertn fizlyo
nomisi, temiz ve ub 'nlrk 

ırkının bütün karakteristik hatJa,. 
rmı tqıyor Büroda hüviyeti tee
p~ edi en Aliye soyadm1 sordular. 

Ali tir müddet dütündll: 
- LAabmıı mı 110nıyoraunus?

dedi .. oize Hotunlu derler •. Tl Mo 
kidenberi blSyle.. Bana babamdan 
bir hüccet kaldı.. Uııertnde eeki 
bir yazı var, ben okuyamadım itte 
o eski k Lğıtta Botunlu lmni ~ 

9illatreli Alinin Botun decUt1 

Şa warip Jünyaı 

iki Cinayet 
lşliyen 

Bir Tufek 
Bulgarista.nda ge~ hafta çok ga 

rlp bir ölUm hadisesi olmuştur. Po
morie kasa~sı halkından LUbonir 
Çokof, avdan evine döndükten sonra 
kaldınlması için tüfeğini karısına ve 
rirken tefek. kendiliğinden an&mn 
patlamıı, kadın öltı olarak yere 11&o 

rilmiştir. 
Hldise yerine gelen polislere Ço

kof, olup, biteni anlatını§, fakat po
lisler buna inanm&Dll§lar ve Çokofu 
tevkif etmişlerdir. Ancak kadmm 
maktul düştüğü yerde Çokof'un tü
feği kansma na&1l verdiği hakkında 
bir tecrübe yapılması icap etmiş ve 
bu tecrtlbenin yapılması komiserle di 
ğer bir polise havale edilmiştir. Tec 
rllbenin yapılması esnasında polis, 
komisere tüfeği ayni sw-etJe verirken 
tüfek bu defa yine kendilif?jnden ateg 
alarak komiseri öldürmüştür. 

• 
T oltatoy'un tanına 

Maruf Rus edibi Tolstoy'un torunu 
Jan Tolstoy, hırsızlık suçile Fransa 
da Gras kasabası mahkemesinde sor 
guya çekilmipe de yaşmm küçllklü
ğll dolayısile serbest bırakılmıştır. 

Bundan sonra küçük Tolstoy'u Çar 
tık Rusyasının sabık Paris elçisi Fe
derol hlınayesi altma almıştır. 

Bilindiği veçhile J. Tolstoy, bu yaz 
ağustosun 27 inci gllnil. bir ıslahha
neden kaçtıktan sonra bir bisiklet 
altın saat ve ıair kıymetli eşyalar ~ 
dıJh için Kan gehrinde tevkif edil· 
ınigti. 

• 
80 bin kiş:yi 

tanıyan tulam! •• 
tngiltere pollai kaç gündenberf m& 

tem içindedir. Çünkü en iyi sivil me 
murlarmdan biri ölmüştür. 

Bu memurun ismi Herbert Coys 
dur. Herbert. Londra zabrtasrnda u
zun yıllar çalıL\mıştır. lngilterede o 
na: 

"80.000 khıiyf tanıyan adam .. den 
mektedir. ÇllnkU Herbert. karşısına 
Jl{etirilen bir mücrimi bir defa gördil 
mil. onun vUcudünde ve yU7.iinde bil 
tün karakteristik çizgileri hafızasın 
da tutarak bir da ha hiç unutmaz. Bu 
suretle Herbert Coys. lngilterede 80 
binden fazla yerli ve yabancı kimse 
yı tanıyordu. O. LondrRda adeta dl 
ri bir sicil dosyası idi. Bu sebeple in 
ıltterede polla roma.nlannm kahra-

! 
manlanna da Herbert'in ismi veril
mektedir. 

ye,., Şarki TUrkistaııdaki Hoten. 
cıehrindcn başka bir şey değildL 
Ali, geniş omuzlan, uzun boyu ile 
Orta Asyanm su :catılma.mış halfa 
soyunu ne gilzel temsil ediyordu. 
Siyah koyun postundan gocuğuna 
sarınmış. heybetli duruışile mağ• 
nır. mavi gözlerinin parlak derin
liklerinde. orta Asyadan haber .ge. 
tirmiş taze ve serin bir pmarm 
tatlı berraklığı vardı. 

O cıaya sarı bıyıklı bir geno 
girdi. Ateş gı bi parlak göz. 

leri vardı. BakışJanndan zeki. akı
yordu. Burada. göçmenlerin hüvi
yeti tespit edilirken, soyadı oıım
yanlara birer soyadı da veri iyor. 
Sabahtanberi. yilzlerce kişıye SOJ
adJ vermekten hat,z&sı yorulaD 
genç mem1.11 bana dönerek: 

- Bu. Rahman Aşıklar köyUn. 
den Ahmet. dedi.. Ahmede bir BOJ'" 
adı da siz verin .. ŞengöQmen. Şen· 
gtiçer. Gilzelgeç. GWgeç .. Hepsini 
verdik .• 

- Ahmet. dedim, Atıklar kıs. 
yünden mi?. 

Ahmet yilztlme bakarak gllltl
yordıı. Adeta utanır gibi: 

- Köyün ismi, dedi •• Bizim eli
mizde ne var? 

Memur ilive etti: 
- Bulduğumuz soyadlannm e• 

ııerialnde g6ç. göçmen asıUarmdaa 
parçalar bulunuyor •. neden böyle 
yapıyorus, bilmem •. ! 

Ahnhte soyadı bu'mak bana 
cltltt1yordu .• Biran düşündüm: 

- Ahmet te, GönWgeçme olsun, 
dedim.. 

Memur. bil' yeni soyadı bulmak· 
tan kurtuldufu için. Ahmet te. ilı
ttmaı. gönlüne daima gençlik tel
kin edecek bir soyadı sahibi olduoı 
tu için memnundular .• 

Ahmet Ganttlgeçme, ;varm Çataı
cava. 11evkedilecek-
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7,10 Bertin kısa dalrası: Neıen aadalar 
(8,15: Devamı) 9,20 Paris Kolonyal: 
Plak, 9,30 Berlin kısa dalgası: Macar mu 
ıikisi, 13 Bertin kısa dalcası Hafif musi 
ki (14,15: Devamı), 13,10 Bükreı: Radyo 
orkestrası ( 14,30: Devamı) 14,45 Roma 
kısa dalgası: Hafif musiki, 15,15 Bertin 
kısa dalgası: Av ve aşk şarkıları vesaire, 
17 Llypzig: Hans,Busch orkestrası, 17,10 
Prag: Folı: orkestrası. 17,15 Roma kısa 
dalgası: Karı:ıık musiki, 17,15 Varşova : 

SENFO~'UER 
14,45 Roma kısa dalgası: Senfonik kon 

ıer, 16,15 Berlin kısa dalgası: Senfonik 
konser (Brukner) 18 Roma, Bari: Scnfo 
nik konser 

1IAF1F KONSERLER 
7,10 Berlin kısa dalgası: Musikili pa 

zar ıclimları (8,15: Devamı) 12 Roma kı 
sa dalgası: Şarkılı halk m"'ikisi, 13 Ber 
lin kısa dalgası : Hafif mustki (14,15: De 
vamı) 13,10 Roma kısa dalgası: Karqık 
konıer, 13,10 Bükreı: Diniko orkestrası 
(14,25: Devamı) 13,30 Prag kısa dalgası: 
Konser, 17,05 Prag kısa dalgası: Konser, 
17,4S Beri in kısa dalgası: Küçük musiki 
parçaları, 18,02 Bükreş: Askeri bando, 
20 Bükreş: Koro, 20,10 Liypric: Şarkı 
lar, danslar ve milli havalar süiti, 21 Liyp 
sic, Bertin: Büyük orkestra, sopran, pi 
7ano, 21 Kolonya: Robcrt Schumann, 
Bruckner, Beethoven) 21,20 Bükreş: Eğ 
lenceli p15.klar, 21,30 Roma, Bari: Karışık 
musıki: 21,30 Napoli, Florans, Orkestra, 
Sopran, 21,30 Prag: Halk konseri, 21,50 
Viyana: Holanda - Avusturya arasında 
karşılıklı neşriyat, 22 Roma kısa dalcası: 
Bando muzika, 22,10 Bükreş: Radyo or 
kestrası, 22,10 Praı: Keman ve orkestra 
22,30 Belgrad: Karışık havalar, 22,30 Ro 
ma (2): Bando muzika, 22,35 Peşte: Sey 
rüsefer orkestrası, 23,20 Belgrad: Büyük 
orkestra, 

OPERALAR, OPERETLER 
17,15 Roma kısa dalgası: Lirik opera 

musil.."\si, 

ODA MUSIKISl 
11 Bertin kısa dalgası: Harpa ve yayli 

kuartet, 18,30 Roma kısa dalgası: Oda 
mus kisi konseri, 

• 
RESITAl.LER 

11,45 Berlin kısa dalgası: Asker ıarkı 
ları, 17,05 Varıova: Eski besteklrlardan 
piyano sonatları, 19,lS Peşte: Macar pr 
kılan akşamı, 21 Bclgrad: Halk ıarkılan. 
22 Roma, Bari: Şarkı resitali, 22,30 Napo 
li, Flotans: Napoli ıa.rkıları, 23 Varşova: 
Beetbovcn'in (Jeuncsse beroik) i 23,10 
Roma, Bari: Floranslı mugannilerin kon 
serleri, 

DANS llUSIKISI 
18: Peşte, 19,15: Bükreş, 21,30: Bel 

ırand, 23,30: Napoli, Florana. Lliypzig, 
23,35: Praı, 23,40: Kolonya, 

MUHTELiF 
19,21: Roma kısa dalcası: Arapça mu 

ıikili neşriyat, 20,36 Bari: ltalyan ve 
Tiırk musikisi, 21,15 Bari: Rumca musi 
kili ve sözlü program, 

1 Pazartesi, 10.1. 1938 

SENFO?lı'ILER 
21,0S Liypzig: Senfonik lı:onsCT', 21,10 

Pc,te: Macar filharmonilı: heyeti, 22 Ro 
ma kma dalgası: Senfonik konser, 

HAFiF KONSERLi~ 
7,10 Berlin kısa dalcası: Kanşık muıi 

ki (8,15: Devamı) 9,20 Paris Kolonyal: 
Plak konseri, 12,10 Roma kısa dalgası : 
Kanşık konser, 13 Bertin kısa dalgası : 
Orkestra konseri, 17,15 Roma kısa dalga 
ar: Hafif musiki, 17,15: Varş~a: Mando 
lin orkestrası, 18,25 Peşte: Çigan orkeı 
trast, 19,4S Bıikreş: Radyo orkestrası, 
21,10 Kolonya: Barnabas von Gesi or 
keıtrasmm plakları, 22 Roma, Bari: Or 
kestra ve ı;arkı konseri, 23 Peşte: Plik 
konseri 

OPERALAR, OPERETLER 
14,30 Bükreş: Operalarda geçen vals 

!erden, 18,15 Roma kısa dalgası: Lirik 
opera musikUli, 20,25 Viyana, Graz: Mus 
ıorıski'nin (Hovançina) operası. 21 Bel 
crad: Operadan piyes nakli, 21 Varıova: 
Operet musikisi, 

ODA MUSiKiSi 
13,15 Roma kısa dalgası: Oda musiki 

ıi konseri, 21,35 Bükreş: Teodoresko lı:u 
arteti (Beethovcn), 22,40 Kolonya: Kon 
trbaı lı:ııarteti, 

RESiTALLER 
14,45 Roma kısa dalgası: Italyan halk 

ıarkıları, 18,lS V.arşova: Şarkı resitali, 
18,lS Roma, Bari: Piyano konseri (Bach, 
Buasoni, Chopin v,s,) 20,30 Biıkreş: Liszt 
in şarkılarından, 22,10 Bıikreı: Richard 
Strauu'un prkalarmdan, 23,15 Miliııo, 

Torino: Şarkı resitali, 
DANS !IUSIKISI 

16,30: Berlin kısa dalgası: 19,45: Peş 
te, 20,10: Liypzig (Plikla) 23,30: Flo 
rans, Napoli, 23,3S : Liypzic, Kolonya, 

MUHTELiF 
19,20 Roma kısa dalıaaı: Arapça ıöz 

1ü ve musikili neşriyat, 20,30 Bari: Türk 
çe haberler ve musiki, 21,15 Bari: Rumca 
sözlü ve muıikili proıram 

ı __ Sal_ı, 11. ı. 19_3_8 __ 1 
SENFONiLER 

17,15 Roma kısa dalcası: Senfonik kon 
ser, 21,15 Bükreş, Senfonik konser (Men 
delaahon) 21,30 Florans, Napoli: Senfo 
nik konser (Porodi'nin idaresinde), 22,20 
Praı: Senfoni (Beethoven) 

HAFiF KONSERLER 
7,10 Berlin k11a ~algası: Ncıcli popuri 

(8,lS: Devamı) 9,20 Paris Kolonyal: Plilı: 
9,30: Berlin kısa dalgası: Hafif konser, 
13 Paris Kolonyal: Plik, 13 Berlin kısa 
dalraıı: Hafif musiki (14,15: Devamı) 
13,10 Bükreı: Hafif musiki, 14,35 Roma 
kıaa dalgası: Konser, 15,45 Berlin kısa 
dalcaaı : Küçük hallı: konseri, 16,4S Bcr 
lin kısa dalcası: Neşeli saat, 18 Peıte: 
Peşte hallı: korosu, 18,15 Varşova: Polis 
orkestrası, 18,30 Roma kısa dalgası: Hafif 
musiki, 19,20 Peşte: Pıtlı: konseri, 20 Flo 
rans, Napoli: Musiki ve ıarkı 20,10 Llyp 
zig: Marşlar, 20,15 BUlı:reı: Hafif musi 
ki pliklan, 20,10 Kolonya: Sen konıer, 
Z0,15 Prag, Ostrova: Karqık procram. 
20,30 Roma, Bari vesaire: Karışık musi 
ki, 21,10 Llypzig: Orkestra, ıopran, te 
nor, klarinet, piyano, 21,30 Milino, Tori 
no, Roma (2) : Karışık musiki, 22,10 
Kolonya: Konser aaati, 22,20 Peıte: Çi 
gan orkeıtruı, 

OPERAI.AR, OPERETl..ER 
10,45 Berlin kısa dalrası: Strauss'un 

kanşık eserlyinden, 13,15 Roma kısa dal 
gası: Lirik operalardan parçalar, 20,45 
Kolonya: Zvei im Sonnenchein isimli rad 
yo opereti, 21,2S Prag: Opera akşamı, 
21 Varşova: Opera piyesi, 22 Milino, To 
rino, Roma (2 ve kısa dalra Nedbal'in 
"Lehli kanı., opereti, 22 Roma, Bari: Re 
ficenin ~argherita da Cortona operası, 

ODA MUSiKiSi 
•12,10 Roma kısa dalrası: Oda musikisi 

konseri, 18,15 Roma, Bari: Oda musikisi 
(Libelius, Malipiero, Grieı) 

RESiTALi.ER 
10,15 Berlin kısa dalgası: Solist konse 

ri (Piyano), 17,30 Prag: Flüt, viyolonsel, 
piyano, ıs Bükreş: Viyolonsel ve piyano 
konseri (Richard Strauaa) 19,20 Laypzig 
Piyano konseri, 20 Bükreş: Koloratür sop 
ran tarafından dı.inüıı ve bugünün şarkı 
ları, 20,40 Viyana, Graz: Şarkılar 23 Flo 
rans, Napoli: Orkestra ile fantazi aark.ı 
lar. 23,15 Pette: Piyano konseri, 

DANS MUSiKiSi 
22,35: Varşova, 23,30: Ll:ırpzig, 23,35: 

Kolonya, Hamburr 

MUJITEUF 
19,21 Roma kısa dalgası: Arapça musi 

kili neıri{at, 20,36 Bari: Türkçe haberler 
ve plaklar, 21,lS Bari: Rumca h&berlcr 
ve plak musikisi, 

1 Çarfamba, 12.1:::::1 

~~N1''0NILER 
20,35 Viyana: Osvald Kabasta'nm ida 

resinde senfoni, 21 Lllypzig: Anton Brulı: 
nerin 3 cü d - moll senfonisi, 

HAFiF KONSERLER 
7,10 Berlin kısa dalgası: Eğlenceli ma 

siki (8,15: Devamı) 9,30 Berlin kısa dal 
cası: Çocuk programı, 10,15: Valı, Pol 
ka ve galop dansları. 13 Berlin kısa dal 
gası: Hafif musiki, (14,15: Devamı) 13, 
10 Roma kısa dalgası: Hafif musiki 17,10 
Ostrova, Prag: Hafif musiki, 18,02 Bük 
reş: Radyo orkestrası, (19,lS : Devamı) 
18,20 Peşte: Çigan orkestrası, 20 Florans 
Napoli: Şarklı konser, 20,40 Peşte: Rad 
yo orkestrası (vals ve serenad musikisi) 
21,05 Prac: Smetana salonundan konser 
nakli, 21,30 Milino, Torino: Kanşık kon 
ser, 21,Ş5 Felemenkte verilecek org, ko 
ro, habbois ve ııarkı konseri, :su istasyon 
lar tarafından nakledileçektir: Varşova, 
Peşte, Bükreş, Roma, Bari, 22,30 Laypzic 
Orkestra, aopran, alto, tenor, bas (Vag 
ner) 23,40 Varşova: Barnabas von Gezi 
takımmm pllklarmdan, 23,4S Pe$te: Çi 
gan orkestrası, 

OPERALAR, OPERETLER 
12,15 Roma kısa dalgası: Lirik opera 

musikisi, 17,15 Varşova: Operetlerden 

RESiMLi ZABITA ROMANI: 
DUR.DUR 
Dt:L\MİS\N 
~E·~İN ? 

mürekkep popuri, 17,15 Roma kısa dalga 
sı: Operadan nakil, 22 Roma lı:ıaa dalga 
sı: Operadan nakil, 22 Roma kısa dalını: 
Saint - Sacııs'nin (Sam10n ve Dalila) 
operası. 

ODA MUSiKiSi 
14,4S Roma kısa dalra11: Oda konseri, 

16,15 Praı: Kentet konseri, 23,10 Roma, 
Bari: Triyo musikisi, 

RESITAl.LER 
11,lS Berlin kısa dalra11: Piyano, lda 

rinet ve viyolonsel musikisi, 14,lS Bük 
rcş: Meşhur mucannilerin plllı:larmdan, 
17,15 Berlin kısa dalgası: Solo piyano 
konseri, 18,15 Varşova: Bariton şantöz 
tarafmdan opera havaları 19 Bükreıı: 
Plilda prkı, 19,10 Llypzic: JWyan phe 
ser havaları (Plikla) 19,40 Peşte: Piya 
no - keman (Vıtelli, Debussy, Vicniavs 
ki vs) 20 Bükreı: Aşk prkılan, 20,20 Var 
ıova: Milli şarkılar, 21,10 Bülı:reı: Piya 
no rcatiali (Beethoven sonatları) 22 Var 
ıova: Chopin'in eserlerinden piyano kon 
seri, 

DANS MUSiKiSi 
20,10: Kolonya, 21: Varwova, 23,0S : 

Viyana, 23,50: Kolonya, 24 : Liypzig, 
24,15: Roma, Bari, 

MUHTELiF 
19,50 Roma krsa dalgası: Arapça masi 

kili neşriyat, 20,36 Bari: Türkçe musiki 
li neşriyat, 21,15 Bari: Rıımca musikili 
procram. 

1 Per,embe, 

SENFONiLER 

13.1.1938 

13,15 Roma kısa dalgası: Senfonik kon 
ser, 21,lS Bükrcş: Senfonik konaer, 

HAFiF KONSERLER 
7,10 Berlin kısa dalgası: Karışık musi 

ki (18,15: Devam) 12 Berlin lı:ıaa dalcasr: 
Karqık musiki, 12,10 Roma kıaa dalcaaı 
Hafif musiki, 13 Bertin lı:ıaa dalcuı : 
Hafif musiki (14,15: Devamı) 13,10 Bük 
reş: Haf!J musiki, 14,15 Paris Kolonyal: 
Konser nakli, 15: Keza, 17,15 Varşova: 
Karqık konser, 18,30 Pcıte: Radyo or 
kcstrası, 18,50 Prag: Radyo filini, 19,lS 
Bükreıı: Orkestra, 20 Peşte: Çigan orkeı 
trası. 20,05 Bükrcş: Banco orkestraıı, 
20,15 Prag: Çocuk korosu. 20,25 Florans 
Napoli, Mandolin musikisi, 20,30 Roma, 
Bari: Karışık musiki, 21,10 Varıova : 

•A s k e r i K o n s e r 21,25 
Peşte: Orkestra, 21,30 Italyan pos 
taları: Hafif karışık musiki, 22,30 Kolon 
ya: Orkestra, sopran, piyano, keman, 
23 Bükrct: Eğlenceli plak musikisi, 23 
ıs Belgrad: Çican romansları, 23,30 Vi 
,.ana: Radyo orkestrası, 23,SO Kol0Q7&: 
Hafif mu&iki konseri, 

OPERAJ.AR, OPERETLER 
14,45 Roma kısa dalcası: Opera muai 

kisi, 18,30 Roma kısa dalgası: Opera pi 
yesini nakil, 20,35 Bratislava, Prag: Ope 
ret musikisi, 21,30 Florans, Napoli : 
(Poker di dame) isimli operet, 22 Bari, 
Roma: Mussorgski'nin (Kovançina) ope 
rası, 

ODA MUSiKiSi 
21 Laypzir: Triyo, Yayli kuartet, vi 

yolonsel - piyano düosu, 

RESiTALLER 
10,30 Berlin kısa dalgası: Piyano ile 

Romanslar, 10,45: G~cl seslilerin plikla 

rından) 16,15 Berlin kısa dalgası: Piya 
no, klarinet ve viyolonsel, 17 ,10 Roma kı 
sa dalgası: Halk prkıları, 20,10 Liypzic: 
Asker şarkıları, 21 Belgrad: Viyolonsel 
konseri, 

OANS MUSiKiSi 
17 Berlin kısa dalgası: Vals. polka ve 

Galoplar, 18,02: Bükre:ı, 23: Varljova, 24: 
Peşte (Plikla) 

)IUHTt.."'LIF 
19.21 Roma kısa dalgası: Arapça ma 

ıikili program, 20,36 Bari: Tiırkçe musi 
kili program, 21,15 Bari: Rumca musikili 
program, 22,20 Liypzlg: Hafız ve misa 
firlerl isimli radyo piyesi, 

1 .. --C-um-a, 14. 1. 1•93_8 __ , 

SENFONiLER 
12,10 Roma kısa dalgası: Senfonik 

konser, 21 Belgrad: Senfonik saray ban 
dosu, 21 Varşova: Senfonik orkestra kon 
seri, 22 Millno, Torino, ve lı:ıaa dalgalı 

Roma senfonik caz konseri, 

6 

Radyo salon orkestrası, 18,02 Bükreı : 
Stanesko orkestrası. J8.20 Graz, Viyana: 
Konser saati, 19,10 Varşova: Sesli film 
musikisi (Plak) 20,15 Brüno, Prag: Or 
kestra, 20,25 Viyana, Graz: Askeri' kon 
ıer, 21,30 Florans, Napoli : Sahne musi 
kisi, 21,30 Roma, Bari: Karışık musiki, 
22 Viyana: Ingiliz musikisi, 22,30 Kolon 
ya: Plakla hafif musiki, 23 Bükreı 
Eilenceli plilı: musikisi . . 

OPERALAR, OPERETLER 
13,15 Roma kısa dalgası: Giordano'nun 

(Fedora) operası, 20,30 Peşte: Operada 
verilecek piyesi nakil. 20,35 Biilueı : 
Opera akşamı 

ODA MUSiKiSi 
17,40 Prag: Yayli sazlar ınıarten, 

RESiTALLER 
11 Berlin kısa dalgası: Asker ııarkıları 

11,15: Haydn'nm eserlerinden piyano kon 
seri, 16,30 Bertin kısa dalrası: Alman pı 
yano romansları, 18 Peşte: Piyano refalı:a 
tile viyolonsel konseri, 18,lS Milino, To 
rino: Keman konseri, 18,30 Roma kısa 
dalpsı: Halk şarkıları, 19,20 Liypzig : 
Muhtelif sololar 19,30 Belgrad: Rus 
romanstan, 20,10 Kolonya: Solo lletler 
refakatile orkeıtı'a konseri, 20,10 Bükrcı: 
Romen hallı: prkılan, 21,35 Praı: Sop 
ran, bartioo, koro, 22,30 Bclgrad: Halk 
ıarkıları, 

DANS MUSiKiSi 
11,45: Berlin krsa dalgası: 18,45 Peşte 

(Plikla) 23,15 Belcrad, 23,30 Florana, 
Napoli, Llypzig (ıarkılı), Viyana, 

MUIITELIF 
19,21 Roma kıu dalcaar: Muıikili a 

rapça neşriyat, 20,36 Bari: Türke müsaha 
be, 21,15 Bari Rumca sözlü ve musikili 
neşriyat, 

ı_c_u•m•a•rteai, 15. l•.•1•93•8-•I 

SEN.l<'ONILER 
21 Kolonya: Halk senfonik orkcatra he 

yeti, (Mahler, Spohr, Rörig, Brahms) 

HAFiF KONSERLER 
7,10 Berlin kısa dalgası; Haftasonu kon 

seri, (8,15: Devamı) 9,20 'Paris Kolonyal 
Plak, 10,45 Berlin kısa dalgası: Küçlik 
konser, 13 Bertin kısa dalgası: Hafif mu 
ıiki .( 14,lS: Devamı). 13,10 Biikreı: Plak 
14,15 Pari8 Kolonyal: Konser nakli, 15: 
Keza, 15,15 Berlin kısa dalgası~ Macar 
musikisi, 18,02 Bükreş: Romen musikisi, 
18,30 Peşte: Çigan orkestrası, 18,30 Roma 
kısa dalgası: Kar131k musiki, 20 Floran&, 
Napoli: Şarkılı konser, 20,30 Roma, Ba 
ri: Hafif karışık konser, 20,20 Prag: As 
kert bando, 21 Belgrad: Koro 21 L&.yp 
zig: Orkestra, Akordeon, flüt lletlerile 
bir radyo ııkeçi, 21 Varşova: Halk musi 
kisi, 21,30 JWyan postaları: Karı:;ık ha 
fif musiki, 22,40 Bclgrad: Büyük radyo 
orke&trası, 22,45 Bükreş: Sanda Marlı:u 
orkestrası, 23,30 Prag, Brüno, Ostrova: 
Kanşık eilcnccli muıilı:i, 23,40 Peşte 
Orkestra, 

OPERALAR, OPERETLER 
9,30 Berlin kısa dalıası: Freischütz o 

perasmdao avcı ve aşk şarkıları, 12,15 
Roma kısa dalgası: Giordano'nun (Fedo 
ra operası, 20 Peşte: Leharm Sen Dul o 
pereti, 20,30 Viyana, Graz: Robert Stolz 

• un Kaybolan vals opereti, 22 Brüno, 
Prac: Operet musikisi, 22 Roma kısa dal 
caaı: Puccininin Madame Buterfly opera 
sı, 

ODA MUStKISI 
13,15 Roma kısa dalrası: Sesli kuartet 

konseri, 17,15 Roma kısa dalgası: Oda 
kuarteti, 

RESITAI,LER 
10,15 Bertin kısa dalgası: Solistler şar 

kı söylüyorlar, 12 Berlin kısa dalcası : 
Güzel havalar, 14,25 Bükreı: Neşeli ıar 
kılar, 18,35 Belgrad: Halk şarkıları, 18,45 
Viyana: Avusturya halk tarkıları, 19,15 
Vartova: Janette Mac Donald ve Nclton 
un 'pllkları 20,35 Bükrct : Romen ıarlı:ı 
tarı 21,30 Belırad: Halk ıarkıları, 

DANS MUSiKiSi 
16,30: Bertin kıta dalıaaı, 20,10: Llyp 

zig, 21,15: Bükreş, 22: Varıova, 23,30 
Kolonya, Miinih, Kolonya, 

romatizma 
keser. 

Grip, 
Nevra ip, 

Baı ve Di§ 
Artritizm, 

Ağrdarı, 

Romatizma 

TOPLANTILAR 

e DAVETLER e 
Hafta içinde: 

• Halkevleri ıoıyal yardmı ıubcleri 
menfaatine önümüzdeki cumartesi akpmı 
saat 22 de Tolı:atlıyanda bir balo verile 
cektir: 

• Beyotlu halkevinin profesör Seyfettin 
Asalm idaresindeki 70 kiıilik büyük or 
kestrası 12 kinunusani çarşamba cünü Sa 
ray sincınasmda bir konser verecektir: Kon 
serin ıeliri Beyotlu mıntakasındaki 7ok 
sul çocuklar için harcanacaktU' 

• Eminönü hallı:evi ar ıubcsinin Alon 
orkestrası bu 7dm birinci konserini önü 
müzdeki pazartesi alı:pmı aut 20 de vere 
cektir: Davetiyeler ev bürosundan alma 
caktır: 

• Beyoğlu hallı:evind~ki stenografi kur 
sunun ikinci devresi bitmiıtir; Yeni devre 
için kayıt muamelesi ıs kanunusaniye ka 
dar stirecektir: 

J Askerlik işleri 
Yoklamaya Davet 

Fatih askerlik şubesi başkanlığmdan: 
Şubemizde kayttlı harp mallllü subay ve 

~ratla şehit yetimlerinin 10-1-938 günün 
den itibaren 1-3-938 gününe kadar haf 
tanm pazartesi, salı, çarşamba, perşembe 

günleri saat dokuzdan on ikiye kadar yed 
lerinde mevcut resmi llenet, maldliyet ra 
poru, nüfus hllvlyet cüzdanı ve maq cüz 
danlariyle birlikte 938 yılı ikramiyesine 
ait kayrtlarmı yaptırmak üzere şubeye mü 
racaatları, gelmeyen veya kendisine yaJı:m 

bir kimse ile yoklamasını yukarıda cöıte 
rilcn zaman zarfında yaptırmıyanlar namı 
na ikramiye tahakkuk ettirilmiyecefi ve bu 
yüzden meydana cclen zararın kendilerine 
ait oldutu: • 

lstanbul iki~ci iflas memurluğun_ 
dan: Müflis Afyon ve tiftik tüccan 
Kahvecioğlu Abdürrahim ve Tqçıoğ 

lu Yahya masasına gelen alacaklı 

Mehmedin istediği 2500 lira hakkında 
tetkikat icra ederek istenilen paranın 

esbabı sukutiycsi olmaması ve müfli 
sin defterlerinde kaydi olduğu anlaşıl 

mamasına binaen mahkemei aidiyesi 
ne ikameidavada mühtar olmak Uzere 
alacak kayit talebinin reddine karar 

verilmiş olmakla ilin olunur. (3744) 

.. ,,, r•rl r••n•ı ı 

laTA111Ul, ..,ttııı 
TOtıel meydetıı 12 Ma.111. 

fıllıBu•m••• ılr•••t edltılı ••r• 
t3 No.111 terlfıml•I teteflftl&, 
,, ........... .ı .... ,Ok ......... . 

Başı ağrıdan 

çatlayacak gibi 

NEVROZIN 
En şiddetli baş v 
diş ağrılarını 

dindirir. 

NEVROZİN 
Bütün ağrı, sızı ve 
sancdarı keser. 

NEVROZIN 
Nezle, grip ve ro 
matizmaya karşı 
çok müessirdir. 

lcabında günde 3 
kate alınabilir. 

isim ve markaya dikkat, 
taklitlerinden aakınmz. 

TOKATLIYAN OTELi 
Dün akşamki gala müsame

resinin muzafferane muvaffa
kiyeti ve sayın halkın umumi 
talepleri üzerine; 

GREGER, meşhur iSPAN
YOL BOGA GOREŞi 

ni bu akşam ve Pazar akşamı 
tekrar etmeği kararlaştırmış-
tır. Sayın halk; bu ilci müsame
rede, bir boğa güreşi meydanı 
haline getirilen meşhur lokan
tanın salonunda fevkalade dans 
edecektir. 

MUTAD FiYATLAR --

HAYlR , S\Ç\ iG.
NE 'f'EOiM •• 

f 5( .9 
DER~AL 

DOk'TOQ 

WA~ı:oN 
UM EViNE 
K05UYO • ..... 
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Çürük Direkli Siyaset 
Sehpası B.irden Yıkılıverdi 

Turk Borcu 
18,70 Liraya 

Yukseldi 
Borsamızın dünkü faaliyeti olduk

ça artm.ışur. Hemen bütün tahvil ve 
hisseler üzerinde iş olmuştur. uru. 
türkün birinci tertipleri Pariste 292 
franktan muamele görmesine rağmen 
piyasamızda 18,70 liraya kadar )1lk· 
selmiştir. Bu miktarın daha ziyade 
artacağı tahmin olunmaktadır. Ik.n
ci tertipler ise 18,65 liradır. Anadolu 
tahvilleri de biraz yilkselerek 40.30 
lirayı bulmuştur. Anadolu mümessil
leri 40 ve Anadolu hisseleri 25.60 li
radan alınıp satılmıştır. Ergani tab
villerı 97,10 lira, Sıvas - Erzurumun 
ikinci ve Uçüncil tertipleri 95.10 l'ra
dır. Birinci tertip Sıvas - Erzurum 
tahvilleri ise 100 liralık kıymetinden 
210 kuruş fazla 102,10 l'.radan mua
mele görmekted r. lki gün evvel 
9.45 liraya düşen Aslan çimentosu 
hisseleri 9.65 liraya çıkmıştır. Mer
kez Bankası bir Sterline 626 - 629 
kuruş fiyat koymuştur. Londrada bir 
Sterlin 147,29 frank ve 4,9992 dolar
dır. Dolar üzerinde birkaç gUndenbe
ri görülen hafif düşüklük kaybolmuş 
tur. 

pariste bulunan Türkler, bu 
n· halleri hoşgörmüyorlardı. 

ilhassa Prens Sabahattin Beyin 
etrafına toplanmış olan idealist 
nıuhaliflcr (Şerif Paşa - Sadık 
Bey - GümülcUneli lsmail Bey) 
;:ınunun, pek uzun sürnıiyeceğini 

h!nin ediyorlardı. 
Ş ~rens Sa~ahattin .Bey . ~.vv~l:.~ 
herif Paşa ile çok ıyi gönışttigu 
~.de, bu Uç kişilik siyaset kome
~ başlar başlamaz kendisini çek 
llıi§ti. Ve artık Şerif Paşa ile olan 
~~i hususiyetini kesmişti.Miralay 
j<1ık ve Gilmtilcüneli lsmail Bey 
~e ciddi muhaliflerin arası, za 

Şekerrenkti. 
Gerek bu idealist muna11ner, ve 

gerek litirriyet ve itilaf f ırkaama. 
tnensup olup ta Sadık Bey ve Gü 
tnu1 .. • CUneliden nefret edenler; umu 
~ bir kongre aktederek, Tilrk fır 
1 Cilı~ı namına oynanan bu oyun 
barın onUne geçmeyi düştinmlişler; 
,.: nıeseıe etrafında bir hayli gö 

1 ~Üşlerdi. Fakat muhtelif sebep 
erıe anavatan haricinde kalan ve 
:ut son hadiseler dolayısile Is 

1 huldan firara mecbur olan Türk 
~ Ş\lraya buraya dağılmışlardı. 
1.. lan bir araya toplıyarak öteki 
[{;. bir darbe indirmek, bilhassa 
~ lil'rjyet ve ltilaf fırkası) n·amı 
ı:n ~anan bu oyuna hitam ver 

eı büyilk mUşkUlô..t vardı. 
nı~reket versin ki bu oyun, uzun 
ti.ikdd~t devam etmemişti. Bu, Uç çü 
b' direkli siyaset sehpası, günUn 
t'

1
!inde kendiliğinden yıkılıvermiş 

~· İ1"'arisi.:rı zevk ve safasma alrş 
b 1§ Olan GUmUlcUneli Jsmafl 'Bey, 
~ "lilid:ı.t membamm birdenbire 
lle ruYuvermesi Uzerine, kendisine 
tı k lezzetıi gelen hovardalık haya 
/\.~ daha ucuzca devam etmek için 
l'> ınaya gitmişti. Sadık Bey de, 
tnl~v Tevfik Bey ile Mısıra geç 

~ ~u iki siyaset şerikinden ayrılan 
~ t'if Paşa kasasını yokladığı za 
d.:~ (dört bin altın lira) açığı ol 
c:~u anlamış .. Milhim bir kısmı 
l>a UlcUneli tarafından çekilen bu 
~Ya içi yanmakla beraber, bu si 
lcllıt t oyunundan bu kadar zararla. 

), ~duğuna şükretmişti. 
~ ~lay Sadık Beyin Mısıra geç 
~1• sebepsiz değildi. Çünkü; 1s 
~e buldan firar ettiği gUndenberi 
~dis~i lngiltere hükı1metinin hi 
~ ~esı~e t.evdi etmi§ olan Sadık 
ttı~ ~Yn.i za.manda bazı hususi In 
llıetı flıyasi mahfellerinin de merha 
......_ ~i celbettiği için kendisine 
bil' aııeaini geçindirecek kadar -
ltj brnaaş tahsis edilmişti ... Tabiidir 
~hı u Para, Miralay Sadık Beyin 
l'e a gözlerinin hatırı için verilmi 
~~· ı . fil tecı) ı. lier ne kadar, (s yası m 

bu 0IUrsa olsun, Ingilizler için 
tındfedakfi.rJık bir mecburiyet talı 
d~· a değildi. Hiç şüphesiz ki ken 
be l?lden, lııgiltere hükumetinin işi 
ce~IU-ayacak bir hizmet beklenile 
Ca.ıı) Ve .. Seliuıikte iken, (Rus 

Ott~a bir telgraf çekerek: 
tııer ihatçılar, memleketi mahvet 
haşk .. ~u felaketin önlinil, sizden 
l~et~ kınıse alamaz. Geliniz. Mem 

Dty k~rtarınız.) 
lay S~ IStirba.mda bulunan ~ 
rthitrı ık Beyin; (lngiltere devletı 
hı.ııun esf) ne de ayni istirhamda 
(icap arak, bunun husulü için de 
litıden eden hizmetlerin üasmda, ~ 
c!it-· gelen himmet ve gayreti 

ıg etın· 
rtihh-· 1Yeceği) §Uphesiz. ve pek 

t' ~"'lZdl. 

P ~sin işvebaz kokotlarm
Cunıuı .an derin bir acı ile ayrılan 
l\.ttn cUne}j lsmail Bey, şimdi de 
~t-le~~ Behhar ve füsunkar dil 
l"tıı- il ı.n tnuhitinde, neşve ve sil· 
lt.iler e taklaklar atarken; Mısırda 
let'lii. ~nlden işe girişmek istemiş 
' "M. e bu sefer, sabık Tokat me 
~ usta.ta Sabri Efendiyi ara 
da (~avet etmişlerdi. Istanbul 

' ali fırkası) ndan (Hürriyet 

Kamil Paıa 
ve Itilaf fırkası) na geçen ve ora 
da da zeka ve irfanile temayüz e 
derek GUmUlcüneli lsmaiJ Beyle 
sırt sırta. veren bu zat, bu iştiraki 
kabul etmemişti. Pariste, iplikleri 
çok çabuk pazara çıkan bu adamla 
ra karşı; 

- Ben. bunları anlayamamış, i 
mişim ... Vah, yazık!. Hata ettim. 

Diyecek kadar salabet göstermiş 
ti. 

Bu hal, kısa bir müddet daha 
böylece devam ettikten sonra, ar
tık bütün bu itilB.f ç.ılar arasında, 
bir bocalama devresi başgöstermiş
ti. 

Gilmillcüneli lama.il Bey, Şerif 
Paşadan çektiği paralarm son 1o 
rmtı!'!ınr da Atina barlannda ve 
kafeşantanlarmda yedikten sonra, 
artık orada bannaımıvat'ak hale 
gelmiş: bu sefer de Se'aniğe gel 
mişti. Ve orada. Çanakkaleyi bom 
bardıman eden dilQmanlann hesabı 
na propagandacılık vazifesini ka 
bul etmişti. 

Ismail Bey, burada biT' gazete 
cıkarmrvn: ve bu ga7,etesinde de, 
Türk milleti aleyhinde en şeni ha
karet ve iftiralarda bulunmıya baş 
laınıştı. 

O sırada meşhur muhaliflerden 
topçu livası Mustafa Natık Paşa., 
erkim harp kaymakamı Rasih B., 
Hürriyet ve Itili.f fırkası erkanın 
dan Şair Hüseyin Siret Bey, (Söz) 
gru:etcsi başmuharriri Asaf Mu 
aımmer Bey ile diğer birkaç muha 
lif te Se'anikte bulunmaktaJardı. 

Bunlarm hemen hepsi lttihat ve 
Terakki cemiyetinden dilgir olan 
kimseler olduğu halde, GümülcU 
neli Ismail Beyin, lttihatçılan ve 
sile ederek Tilrk milleti aleyhinde 
yaptığı o feci neşriyattan, hoşlan
maımışlardı. 

G UmUlcfinelinin bu vaziyeti, 
Pnriste bulunan ve Prens 

Sabahattin Beyin etrafına topla 
nan muhalifleri bile fena halde ren 
cide etmişti. Bu çirkin hareketin 
önüne geçilmesi için - o tarihte 
Prens Sabahattin Beyin hususi ka 
tiplik vazifesini ifa eden - (Ah 
met Bey), Selaniğe gönderilmişti. 
rilmişti. 

GiLmUlcUneli Isınan Bey, memle 
ket ve millet nnmma kendisine ve 
rilen naaihatlere, edilen ricalara. 
zerre kadar lnılak asmamıştı. Bu 
nun üzerine, orada bulunanlar bir 
araya toplanarak. bir pire için ko 
ca bir yorganı yalmuya çalışan bu 
adamla bütün alaka ve mUnasebet
Ierini kesmeyi, ve batta kendisine 
sellm bile vermemeyi kararlaştır 

mışJardL 
Ancak bu acr boykottan sonra, 

GtimülcUnell lsmail Bey artık ga.ze 
tesinl kapamıya mecbur kalmıştı. 

Tekrar Mısırdakilere avdet ede 

lim. 
Mustafa Sabri Efendi, orad~ b~ 

rınamıya.rak Romanyaya geçmi§ti. 

Orada, Dobrice Tilrkleri arasında 
kendisine hocalık vesaire gibi bir 
iş bularak - ayni zamanda türkçe 
gazetelere bazı şeyler yazarak -
geçmebileceğini ümit etmişti. 

Miralay Sadık Beye gelince; (ln 

giltere devleti fahimesi) nden aldı 
ğı paralan hak edebilmek için ye 
ni bir şebeke kurmuş .. tekrar faali
yet.e geçmişti. 

Sadık Beyin yeni şebekesi, §U e-
fendilerden mürekkepti: 

Sabık Sıvas Mebusu ŞükrU Ef 
A vranos Zade Sami Bey 
Hürriyet ve lüJS.f Fırkasının Bur. 

sa şubesi milessislerinden Aziz Nu
ri Bey. 

Şerif Paşa ile arasmm açılması 
Uzerine, Sadık Beyle Mısıra geçen 
Pertev Tevfik Bey. 

Ve isimleri z'kre şayan olmıya.n 
birkaç kişi . daha ... 

Bunlar, giıya (Hüriyet ve Itilif 
Fırkası) nı, tekrar ihya etm~şlerdi. 

B u aralık Şerif Paşa Mısıra 
• gelmişti. Sadık Bey, derhal 

kend:sine müracaat ederek: 
- Paşam! .. Gümülcinelinin yü

zünden aramızda çıkan hadiseden 
dolayı çok müteessirim ... Işte, o a
ramızdan çıktı. Fırkamw yeniden 
dirilttik. Sizi, başımızda görmek 
isteriz. 

( A.rka.'il Var) 

Harice Yumurta Satııı 
Baıladı 

Seneba.şı yortuıarı sebeb•yle piya-
samızdan Yunanistan ve Italya için 
fazla miktarda yumurta satılmıştır. 

Son hafta içinde satılan yumurtalar 
Yunanistan için 106.308 kilodur. Bu 
yumurtaların bedeY 29897 lira tut· 
muştur. Italyaya gönderilen miktar 
ise 37370 kilodur. Bunun da bedel 
11104 liradır. Her iki memlekete gön 
derilen yumurtaların tutan 41001 li
rayı bulmakta.dır. 

L O k M A Ntiliiiliffi~it!iiit1l1Wfil 
tffi.füt?Mtiltifüfili~!f M E K İMİN 
e=·=G"e!i···T ... L ı= R i ~;i;;~~~~~~i~;~~~~~~l~;;f;~~~f;i;fütr~;~~ 

Güneşi Biraz da Çekiştirelim 
Güneş, bugünlerde, bize dargın 

mış gibi bulutların arkasma sik 
sık gizleniyor. Vakıa, kışm hava bu 
lutlu olunca daha az soğuk olduğu 
nu söylüyorla.1'8a da güneş!llz güa 
lerde keyfimiz ka~ıyor. Zaten pek 
uzun süron geooJerin sabahı hiç 
gelmiyormuş gibi görünüyor. 

Glineşlın bi7,e yaptığı bu fena şa 
bya karşı, bizim de onu çekiştir 
memlzln sırası gelmiş demektir. 
Güneş bizim "sebebi hayatımız,. 
dır. Ama. onun yaz mevsiminde 
yaptığı kötillükJert de unotaınayrı. 
Güneş vurmasından ~mahıJsek 
bile, yazın bizi lçmfye mecbur et
tiği bir~k suyun, limonatalann te 
sirile mide bozulmıı~wdım ka,tm 
ınak mümkün değildir. 

Halbuki güneşin şimdi öğrendiği 
mlz büyük zaran yanmda. eskiden 
beri bildl~imlz o türlü türlü ı.arar 
lan pek küçük kalıyor. Wç tıııtın 
mıza gelir miydJ kJ bize hal-at n 
ren güneş ayrıl zamaııda kansf'r 
hastaJığmm sebeplerinden biri ol 
stm. Bımu bize Cooup Amerikasmda 
Buenos-A)Tes'te Profesör Rnffo 
haber veriyor. Güneşin kMdl leke 
leriJe ha,·amızı kanştırdığı öğrenll 
diğlodenbcrl. güneşe ıeke -!iiirltl~ 

mez, tabiri zaten suya dtişmlişttt. 
Bu Amerikalı profe."JÖrtin tam .:ı('Ş 

bin kanserli hasta üzerinde mUşa 
hedeJerlııden ve sayısız hayvanlar 
üzerinde yaptığı tecrübelerden '"'" 
ra gilneşln foyası büsbütün meyda 
na çıkıyor. 

Profesörüın bu kadar sağlam de 
llllere daya.nan fikrine inanm• ..... k 
ta, doğrusu, pek güç. Bu beş bin 
hasta.n.rıı heJ>f"l de dert k&o~rine tu 
tulmu~ \'e hepsi de güneşe k·u·şı 
ozun müddet açık kaldığı lçlrı has 
ta.Ia.nmıış. Bu fikri, kolayca kabul 
etmek için büyük bir sebep te var: 
lnsanrn güneşe kapab ka.J.ınası idet 
olan karnı üzerinde deri ka.nst-ri 
olduğunu hiç kimse gönnemlş gibi 
dir. Fakat derinin öukl tarfl"""rla 
kanser görüldü® vakit· bunun gü 
neşun Der getdJglal de ldmee dl 
~ttnmem.lştt 

Amerikalı Profesörüo istatl,tik 
leri güneşin kabahatini ne 1<,.'1nr 
lyt gösteriyor: O be, bin deıl kan
serli hastanın yüzde 61.40 ı bunıun 
dan yani kendini dalma oo ilerıdt> 

görmekten hoşlanan uzvundan has 
talıınuş. Yanaklar kendilerini oa 
ha geride tuhıklanndwı )iİZ•te 18 
nisbetlnde den :kanserine tutulur 
lar. Şapkanın kenarlan alnımızı vıı 
kulakJarnnızı kapattığı lçtn oralar 
da deri kanseri ancak yUzde 7 - 8 
~betinde oluyor. Sakallanmız bi

raz da s~Ia örtfildüğiinden orada 
yüzde dört nishet.kıde, başınuz.. 
dakl ~lar daha sık olduğu için ba 
şın derislude kanser biishüt iin az. 
yüzde blr nisbetl«ıdedir ..• Ba~ınnna 
şapka giymedecı sokağa çıkmak 

modasına uyanlarm kulııklannda 
küpe olsun, kulaklarım da burwı 
lan kadar tehlikeye koyuyorlar lle 
meıldir. 

istatistik hastalann mesleğine gö 
re tasnif edildiği vıı.kit, deri kanse 
rl ecı ziyade. yüzde 78 nlsbetinde. 
~iftçilerde görülüyor. O zavallılar 
dalına güneşte ~a1Jşt:ı1darından gü 
neı;fo zararını bu da isb!lt eder. Goı 
gede çalışan kasaplarla, mara.n;;..,ı 
larda ve aşçılarda yüzde bir nl.sbe
tlnde bile değlldJr. 
Kadınlarla erkeWerln nl~beti el 

bette merak edllec~k birşeydir. iki 
taraf ta hemen hemt'..n ayni o.isbet 
te Lc,e de deri kanserine tutııb{. ka 
d.ıııtarm hepsi ya köylü kadınlardır 
yahut şehirlerde dere kenanoda ça 
lışao çamaşırcılar. lstatistt"kte h.ç 
bir şehirli kadın yok. Bunun Sf'be 

bini tahmin ediniz: Şehirli baya.o 
yüzüne pudra sürer de ond"rı ! 

Derin.in rmgf.nln de kan'JP.r işin 
de büyük ehemmiyeti var. f!""eş 
ten mü~slr o;arak der! kan~er• 
ne tutulanlar hep beyaz ıe.ıcı kıt 
dınlar ve erkeklerdir. Sa.çlan san, 
beyazlar daha. ziyade. Derilt~rl es 
mer olanlar kansere tut.olmuyor 
lar ••. Kendiliğinden san sa~lı. mavi 
gözlü, pembe beyaz taııi güullt"r. 
yUzi.ioüzden, bele burnunuzdan 
pudrayı eksik etmeyiniz. 

Balık Yine Bollastı 
' ~~~~~~~~~~~~~~~~ 

En Çok istavrit e 
Çinekop Tut 

Birkaç gündenberi limana giren balık sürüleri evvelki gün ha
vanm bozması üzerine dağılmışken dün, hava poyraza çevirdi
ğinden yine bollatmıştir. Balıkçılar, sabah erkenden denize açıl
mışlardır. Dün öğleden sonra balıkhaneye bol balık getirilmiştir. 
Kıyı ıularmda on bin kilodan fazla küçük istavrit tutulmuş ve 
kilosu 20 paradan satılmıştır. 
Dığer balıklardan da hemen her.--·-----------

c;nsten tutulmuş, uskumru çıkmıya 

başlamıştır. Dün yedi bin kilo tutul
muş ve kilosu 30 kuruştan verilm:ş

tir. 10 bin kik> hamsi kilosu 7 - 10 
kuruştan, iri istavrit 7 - 8 yüz kilo 
ve k;losu 20 - 25 ten, bin kilo çina
kop k.losu 20 - 25, bir miktar bar
bunya kilosu 150 - 200. tekir kilosu 
40 - 60 kunıştan saWmıştır. DUn 
ancak 7 - 8 yüz çift palamut yaka
lanmış ve çifti 12 kuruştan, 400 çift 
torik çifti 70 - 75 kuruştan Italyan
lara satılmıştır. Çanakkaleden 400 ki 
lo lüfer gelmiş ve kilosu 25 kuruşa 

verUm.iştir. Tutulan 200 k:Io kadar 
kefalın da kilosu 60 - 70 kuruşa sa
tılmıştır. Hava ayni vaziyette devam 
ederse bugün de fazla miktarda balık 
tutulacağı tahmin ediliyor. 

Buğday Satışları 
Dün piyaaamıza on altı vagon buğ

day getirilmiştir. Piyasa gevşekl ğ4nı 
muhafaza etmekle beraber fiyatlarda 
da fazla bir değiş:klik olmamıştır. Yu 
muşak buğdaylar 5,34 kuruşa kadar 
satılmıştır. Sert buğdaylar 5.20 -
5,27,5 kuruştur. Anadolu arpalannda 
3 - 4 para kadar yükseklik olmuş ve 
4,10 - 4,12 kuruşa muşteri bulmuş
tur. Çavdar beş kuruştur. San mısır
lar 4.25 kuruştan, yulaflar 4.05--4.20 
kuruş arasında, keten tohumu 10.20 
kuruş, nohut 6.35 kuruştan muamele 
görmüştür. Piyasamıza otuz beş bin 
kilo mercimek, yüz sek=z bin kilo ku 
ru fasulya, 87500 kilo susam getiril
miştir. 

Türkiye • lsviçre 
Ticaret Görüşmesi 
Ankara, 6 (Tan muhabirinden) -

Isviçre ile hükumetimiz arasında ya
pılacak yeni ticaret kliring anlaşma
sı müzakerelerinde hükumetimizi 
Ttirkofis reisi Burhan Zeki ile Mer
kez Bankasından Cabir temsil ede
cektir. Heyetimiz aym yirmisine doğ 
ru Bern'e hareket edecektir. 

BORSA 
6-1--938 

PARALAR 
Sterlin 625,- 630,-
)olar 122.- 126.-
Frank 80.- 86,-
Lıret 99.- 106.-
~eıc;ıka Fr. ıu- 84.-
Drahmi 18.- 22.-
ısvıc;a Fr, 570.- ~80.-

Leva 20.- 23.-
Flonıı 65.- 70.-
Kron Çelr 78.- 82-
')ilın Avuatıırya 21.- 23.-
Marlr 26.- 29.50 
Zloti 20- 22.-
Pe~o 21.- 25.-
Le1 12.- 14.-
Dınar 48- S2.-
Kron hveo so.- 32-

Altm 1075.- 1076,-

Banknot 273,- 274,-

Ç I!: K t E R 
Acılı• ltar>anıt 

Pariı 23.49 23,4285 
Ncvyork 0.7980 0,7980 
Milano 15,1594 15,1475 
Brüksel 4,70 4,6970 
Atina 87,8610 87,0916 
ŞCenevrc 3,4465 3,4438 
Sof ya 63.7953 63,7450 
Amstcrdam l,4325 1.4314 
Prar 22,7065 22.6884 
Viyana 4,.2150 4,2120 
Madrit 13.7160 13,7050 
Berlin l,9782 l,9775 
Varşova 4.2057 4,2025 
Budapc.,te 4,0070 4,0040 
Biikrq 106,3795 106.3825 
Belırat 34,41 34.3825 
Yokohama 2,74 2.7375 
Stokholm 3.0938 3,0914 
Londra 627..-- 627.50 
Moskova 23,64 23,68 

Zirai Kredi 
Kooperatifleri 
Çoğahyor 

Köy ka.tkınmasının beli.başlı unsur 
larından olan zirai kredi kooperatif-
1erinw sermaye mıktan dört milyona 
yaklaşmıştır. Ortak sayısı da yüz bin 
vatandaştır. Kooperatifler ortaklan
na 16 milyon lira kadar bır yardım 
yapmıştır . . 

Dk kredi kooperatifi 1929 senesin
de kurulmuştur. Her sene, bu kredi 
müesseselerı inkişaf etm;ştir. 1930 
senesinde 191 ko:ıpcratifin 20170 or
tağı vardı. 1931 de kooperatif sayısı 
341, ortak sayısı 34070 oldu. 932 de 
kooperatif sayısı 590, ortak sayısı 

52733 oldu. 933 yılında 653 koopera
tifte 60585; 934 te 661 kooperatifte 
63236, 935te 668 kooperatifte 
67333; 936 da 568 kooperatifte 61716 
ortak vardı. 1937 yılında· ise 650 ko
operatifte 86631 ortak vardır. Zirai 
luedi kooperatiflerinin iş hacmı de 
genişlemiştir. Sermaye de daima art
mıştır. 1931 yılında ihtiyat sermaye 
248456 lira. tahsis edilmiş sermaye 
ı 719810 lira iken, 1937 de ihtiyat ser 
maye 1072284 Jlra, tahsil edilmiş ser· 
maye 2331449 lira olmuştur. 

Kooperatiflerin ortaklanna yaptığı 

yardım da seneden seneye artmakta

dır. 1930 yılında ortaklara yardım 

3463458 lira iken l937 de 16159709 

lirayı bulmuştur. . 
Ziraat Bankası da, kredi koopera

tiflerine her sene artan bir yardımda 
bulunmuştur. KöyUn bünyes:ne gir • 
miş olan kredi kooperatifleri. bundan 
sonra da bir inkişaf seyri içinde bu· 
lunacaktır. 

Ardanoçta Mahrukat 
Sıkıntısı Var 

Erzurum (TAN) - Ardanoçta. 
mahrukat sıkıntısı vardır. Evlerde a.i 
leler yakacak birşey bulmak için ade
ta seferber olmuş gibidirler. Vahit 
isminde birisi de altı ve dört yaşla 
nndaki iki lozmı mahrukat bulmaya 
göndermiş, bunlar bulduktan otlan 
getirnıiş 'er ve pek Uşüdüklen içın he 
men ocağa atmıya başlamışlardır. 
Bu sırada dört yaşında Naime eteğin 
den tutuşmuş , tehlikeli surette yan 
mış, iki gün sonra dn ölmüştür. 

Fındık, Ceviz 
Satısları 

' Son haf tanın ceviz ve fındık satış-
ıan geçen haftaya nazaran daha can 
h geçmiştir. iç cevizlerden Samsun, 
Artvin, Bursa, Niksar mallan 22-32 
kuruş arasında 12033,5 kilo satılmış
tır. Fındıklardau iç olarak 20 bin ki· 
lo Trabzon tombul malı 34,5 kuruş

tan satılmıştır. Piyasamıza Trabzon
dan 2500 kabuklu. Göreleden 17520 
ıç, Unyeden 4220 kilo iç, Trabzondan 
23840 ve Giresundan 4000 kilo mal 
gelmiştir. Iç cevizlerden 6700 kilo 
Hamburga, 5040 kilo iç fındık Kana
daya. 4000 kilo iç fındık dahı Londra 
ya ihraç olunmuştur. Istanbul piya
sasında 10 b;n kilo iç fındılt ile 15 bin 
kilo kabuklu fındık. 20 bin kilo iç ve 
60 bin kilo kabuklu C'eviz stoku mev· 
cuttur. 

Nizip Yolu Düzeltiliyor 
Gaziantep. (TAN) - Nizip şosesi 

nin bozuk kısımJannda yapılan tami 
ratm mühim kısmı bitirilmiştir. Geri 
kalan kilçtik bir kısmı da bu yıl ta • 
mamlanacaktır. 
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Damarlarindan 
Kan ar Boşandı ... 

Bütün yaz tatilini öyle bir ge 
çiriş geçirdim ki, dostlar 

Cla şaştı, eşler de şaştı, dizi dizi 
şişelerde şaştı. 

Alkol, kendini içenlerin ağızlar 
rmda dile gelir. Eğer alkolün ken
di dili olsaydı, bana: 

- Pes artık hocam! Pes sana! 
diye haykıracak ve bir isyan ham
lesile kulaklarımla.n, burnumdan, 
göz pınarlarmıdan, mesamelerim
den fişkırıp kaçacaktı. Fakat bı
rakır mıyım hiç? Ben ki ona sez-. 
meden el attım, sezmeden alış -
tım, sezmeden müptelası oldum. 
Azgın boğa ile töreador mücade 

lesi bizim mücadelemizin yanında 
hiç kalıyordu. O beni devirmiye, 
ben onu bitirmiye, şişe şişeye, lit
re litreye, bardak bardağa uğraşı
yorduk. 

Yaz sonuna doğru bir gün, ve 
ondan sonra birçok gün beni can 
dan seven doktor arkadaşlarım be 
ni kuşatblar. Her şeyi acı acı, a
çık çık söylediler: Sıhhatiınde bü 
yük, hatta korkunç rbir sarsmtr 
varmış. Ben, gövdemin sallanma.
sından sıhhatimin sarsıntısını far 
kedemiyo:dum. 

- Ne yapayım? dedlın o iyi 
insanlara. 

O iyi insanlar bana ısrarla, şid
detle, rica ile şunu dediler: 

- Birkaç sene için şehirden u
zaklaş. Bir köye çekil, kır hayatı 
sür. Yoksa işin duman! 

B ilgilerine ve yüreklerine i
nandığım bu dostların de

dikleri beni tirkutür gıbi oldu. Ita
at ettim. Maarif müdürü Haydar 
beye gittim: 

- Bana havası, suyu iyi bir köy 
'ba.şmuallimliği ver. 

Diye rica ettim. Bu ~adir bilir 
insan açık yerler listesini önüme 
serdi. Beraber arayıp bulduk, ( Ça 
talca) nm (Hadımköy) nahiyesi.
ne bağlı {Hacı Maşll) köyü. lstan 
bula yakın. Hem Hadnnköyden de 
miryolu var, hem Arnavutköyden 
kara yolu. 

O gün emrim yazıldı, formalite
si bitti. lki gün sonra da Hacı 

Maşlıya gittim. İçimde bir ferah 
hissediyordum. Hacı Maşlı 60 ev
li, çok basit bir köydü. Mektebi 
yeni yapılmış. Talebe sayısı bir 
muallimi hiç te yormıyacak ka
dar; üç sınıfta topu topu 20 ço -
cuk. Varlıklı bir köy değildi. Fa
kat halkı iyi, ne CaJ?.a yakın insan 
!ardı. 

Mektebimi açtrm. ÇocukalnmI 
dizdim. Zevkle çalışmıya başla. • 
dırn. 

Bir gün beş gün, üç hafta beş 
hafta böyle. Fakat bir gün birden 
bire h issettim ki, canım fena hal
de sıkılıyor. Sebebini şöyle bir dü 
şününce bakkalsızlıkta bu1!:lum? 
Hemen her şey, elonek bile ya bir 
buçuk saatlik Hadımköyünden ve 
ya yarım saatilk (Haraççı) köyün 
den tedarik ediliyor. Ekmek mek
mek neyse ne, fakat rakıyı ne yap
malı rakıyı!? Sıkıntıların, üzüntü 
lcrin sebebini anladın değil mi? 
Elli kuruşluk rakı aldırabilmek 

iGin otuz kuruş verip Hadnnköyü,
ne adam salmak lazımgeliYQrdu. 

Bu yüzden zıkkım imkanları sar
sıldı. Eski tertip mücadelede de • 
vama meydan kalmadı. 

O senenin kışı da öyle deh
şetli olmuştu ki, karlar, 

y::ı.i{murlar. azgrn seller. fırtınalar. 
Yollar kapatı.rlı. Ocağ·mı tıklım tık 
lım ıioldnrıiuP.um halde bir tilrlU 
ı c:: ,.., ., ..,.,.nrdurn Adam bovu bir 
k r d" hC',. t:ırf!f· kııtıahvermic,ti. 

Hav:ıt hn . Çekmeli. sabretmeli Iyi 
aplma sıhhatim pek yolsuzlaşıyor 
du, Gittikçe derinleşen bir zafa dü 
şüyordum. Sıhb?, tibbt ted:birleri
min hiçbirisi para etmez olmuştu. 
Başımda bir karakuşun dolaşmak
ta olduğunu hissediyordum. 

Gelen baharın güzelleştirdiği, ıtrt 

tığı havalara I'ao<7men ben kötülü.
yordum. 
Mayısın 25 şi idi. Çocukların 

karnelerini verip mektebi usulün
ce kapadım. Niyetim Istanl:mla in
mek yeni bir konsültasyon yaptrr 
maktı. 

Başrmda dolaşan Karakuş ta bu 
niyetimi hissetmiş olacak ki, he -
men çullanıverdi. Mayısın 27 inci 
günü şöyle, hafif bir baygınlık ge 
çirdim. Ayılır ayılmaz.. Dikkatle 
dinle.. Anlıyorsun değil mi ? Ayı
lır ayılmaz gördüm ki, sol tarafı
ma inme inmiş! (Felci tfilanii •ey
ser) uzunlamasına sol taraf inmesi 
derler buna. 
Tıp tahsili yapmamış olay -

dım, vaziyetin dehşetini belki o 
kadar kavrıyamazdım. Fakat bu 
dehşet bütün fenni ve insani ma
hiyetile benliğimi altüst etmişti . 

Ayyaş ben, in.meli ben, dağlarda 
kimsesiz ben ne olacaktım? Bekar 
drm. lstanbulun bir köşesine sı~n 
mıştım. Tuttuğum hizmetçilerin en 
kabadavısı nihayet on gün duru -

yordu. Haklıydılar. Bana bakmak 
hakikaten pek ağır bir işti. Uç ay 
uğraşıldı. 

Bromür, iyot tedavisine itina i
le devam edildi. Neler yapılmadı 
ki .. Nafile. Hiçbiri fayda verme -
di. Hiçbir kurtuluş eseri belirme
di. 

S crilip kalan bir yarnn a
dam ne yapar? Dikkatle 

dinle! Anladın değil mi? Ne ya -
par İçkiyi bırakmak iradesini 
kullanamaz amma, ondan başka 
bUtUn meleke ve iradelerini ~ah -
landrnr! Anlıyorsun değil mi? 30 
Teşrinievvel gecesinin ne olduğunu 
da anladın değil mi ? Anla! Ona 30 
teşrini.evvel gecesi derler. Sol va
nı yuk:1rdan a~ ... ğ-y inmeli adamın 
haı:ımctH gecesi dPrler ona! 

YüzdP dnk•rntı dokuz Ü<' revı-efö 

ölüm olan bir karar verdim! Din 
le! Yath~ım v~rrle 7ar zor knlumu 
sıvadım. Kurşun kalemi yonttu -
ğum pa..~h bir jiletim vardı. Onu 
aldım. Işıkta şöyle bir yokladım. 
acaba keskince kalabi1rni~ köseı:ıi 
bangisidil' diye... Anladın değil 

mi? Dinle! 
Paçavradan daha cansız olan sol 

kolumu şöyle göğsümün üstüne 
çektim. Büyük bir cerrahlık yapa
caktım. Elim titremeden .. lçim e
zilmeden. Kalbim sars•lmadan .. 
Gözlerim kararmadan .. Dikkatle ... 
Ağır ağır .. Cansız kolumun damar 
tarrnda Uç derin şerha (yarık) aç 
trrn! .. 

Anladın değil mi? Dinle! 
Birbiri arkasından üç kan şeri.. 

di ! Sonra üç kan frskryesi fışkırnıı 
ya başladı. 
Başka i.nsanlan ürperten bu üç 

kan oluğunu seyrede ede büyük 
Yunus Emreyi yüksek sesimle ha 
tırlayıp okurnıya başladım! 

Ciğer ki odlara yandı, 
Ciğer ki odlara yandı, 
Kebabı neyliyeyim? 
Gönül ki kana boyandı, 
Gönül ki kana boyandı, 
Şarabı neyliyeyim? 

A nlıyorsun değil mi? Din le! 
Kanım aktı. aktı. Kanım ak 

tıkça içim ezildi. lçim ezildikçe sol 
bacağım kıpırdandı. Bacağım kıpil'

dadıkça sol kolum oynadı. Sol yanım 
bundan durdu, ya artık akacak şe
yi kalmadığından. Anladın değil 
mi? Dinle! 

- Felç irtifa etti! Felç kalma
dı! Oooh .. kurtuldum! Küheylana 
kement atar gibi sağalan kolumu 
kemenLlcdim. Kanımın akısı ya 
bunda durdu, ya artık akacak şe
yi kalmadığından. Anladın mı? 
Dinle! 

Sol dizimi uzattım; sol kolumu 
büktüm. Sol kolumru uzattım; sol 
bacağımı bUktüm. Bana kasttet
miye çalışan felçi tulanii eyser, kö 
tn Diyetine milyesser olamadı. An 

BAŞMAKALEDEN MA.BAAT 

Bir Atlatma 
Siyaseti 
Karsısında 

' (Başı 1 inei<?e) 

Her tarafta 
Şiddetli kış 

(Başı 1 incide) 
mektedir. Fakat, bu hareket pek ağır 
oluyor. Kızılçullu deresi içine doğru 
heyelan daha seri bir şekilde olmak
tadır. Kemer - Kızılçullu arasındaki 
Çift Demiryolunun, dere tarafındaki 
hattan istifade edilemiyor. 

Gediz ovasında 
BBylece Milletler Cemiyeti, şiddet- Manisa, 6 {TAN Muhabirinden)-

le alaka duyduğumuz bir ihtilafı hal- Gediz nehrinin . taşkınlığı devam ed~
Ietmek için yapılan 29 Mayıs anlaş- yor. Bütün ova su altındadır. Har
masında bizim rolümüzü hiçe indi. mandalı köyü halkı, kayıklarla ci
recek bir yol tutmuştur. Bu anlaş. vardaki Çavuşoğlu çiftliğine taşın
mayı yapmaktaki gaye, Ankara an- m.ıştır. Bağcılar köyünden bir yolcu 
laşmasının Fransa tarafından ayak- boğulmuştur. Nakliyatın güçlüğü o
lar alt:ı;na alınması üzerine çıkan ih- dun, kömür fiyatlarını arttırmıştır. 
tilafı, yeni bir kağıt parçası imzala- Söke, 6 (TAN Muhabirinden) -
mak suretile örtbas etmek değildi. Bir haftadanberi yağan şiddetli yağ. 
Asıl gaye. varılan bir anlaşmayı ta- murlardan Menderes taşmış, bütün o
mamı tamamına fiile çevirmekti. vayı su'ar kaplamıştır. Ovada kayık 
Hat~y iç~ ha~ırlanan rejim, entrl.

1 
ıarla gezilmektedir. Bütün yollar ka

kalı bır seçım nızamnaımesile sıfıra panmıştır. 
indirilecek te biz buna seyirci kala. Samsun yolunda 
cağız .... Böyle bir şeye bir saniye için Samsun, 6 (TAN Muhab\ı"~ndenJ-
ihtimal vermek, Atatürk Türkiyesi- Ankara postası. Malatya ile Sıvas a
ni tanımamak demektir. Türkiyenin rasrndaki kar tipisinden dolayı on 
kuvveti, kendisinin her taahhüdüne saat teahhürle gelmiştir. Samsundan 
Slkt sıkıya riayet etmesinde ve buna hareket eden posta treni 400 üncü 
karşı kendisine olan taahhütlerin ye. kilometrede kara saplanıp kalmıştır. 
rine getirilmesinde de asıl gayeden Postayı kurtarmak :çin tahrik edilen 
en küçük bir ayrılığa tahaımmül et.. tren de yolda arızaya uğramıştır. 
memesindedir. Sıvas ile Çam!ıbel arasında ik; met 

Fransa hü.kUmeti hiG te dürüst ol- reden fazla kar vardır. Burada, 91 
inci kilometrede bir yarma yıkılmış-

mıyan Hatay siya.setinde rsrar etme. 
sile, Milletler Cemiyeti <le bu fena sL 
yasete siper ve yardımcı olmasile 
çok ağır mesuliyetler altına girmiş 
bulunuyorlar. 

MillC>tler Cemiyeti hesabına yegil. 
ne ümidi.miz. önümüzdeki 17 lkinci
kf..nun toplantısında; bütün alaka. 
darların bu hakikati kavramalarn:;da 
ve 29 Mayıs 1937 anlaşmas:nm asıl 

esasl<ı.rma ve hak.iki ruhuna tam bir 
surette dönmelerindedir. 

Ahmet E.mın YALMAN 

500 Bin Y ohud 
Romangadan 
Çıkıyor 

(Başı 1 incide) 

. Kabine köylüler tarafından bilhas
sa istihlak ed len maddelere ait fiyat 
larm inmesini temin edecek tedbirler' 
almıştır. 

Nihayet hükumet, gerek devlet 
mekteplerinde gerek ekalliyet mek
teplerinde Romencenin ve Romen 
milli tarihin.:n Romen ırkından olan 
öğretmenler tarafından öğretilmesi
ni karar altına almıştır. 

Bundan baka bütiin ekalliyet mek
teplerinde Romen muallimlerin Ro
men lisanı ile milli tarihi tedris etme
lerine karar verilmiştir. 

Bazı Romen gazeteleri, umumi se
çimin 8 Nisanda yapılacağını bildi
riyor. 

Yeni Romanya kabinesi 
ve Küçük itilaf 

Yeni Romen Harıciye Nazırı Meces 
ko Pazar günü Praga hareket ede
cek. sonra Be'grada uğrıyacak ve o· 
radan Cenevreye gidecektir. 

Prag, bu ziyaretleri Küçük ttilfıf 
lehinde b ir tezahür saymakta.dır. 

Prag mehafil;ne göre Goga hükume
ti, Küçük Itilafın müşterek menfaat 
lerini müdafaa edecek ve bütün taah 
hütlerine riayet gösterecektir. 

Romanya Hariciye Nazırı, Çek Ha 
riciye Nazırı ile Macaristan - Küçük 
İtilaf meselesini görüşecektir. 

ltalya • Romanya 
Romadan bildirildiğine göre Ro

ma • .,va yakında Italyaya yeni bir el
çi tayin edecek ve bu elçi itimatname 
sini Italya Kralı ve Habeşistan lmpa 
ratoruna hitaben takd'm ederek Ital
yanın Habeş istilasını tanıyacaktır. 

• 
Bükreş, 6 (A.A) - Başvekil Goga 

dün saat 11,45 te Tüı·kiye Orta Elçi

sini kabul ederek uzun müddet nez-. 
dinde alıkoymuştur. 

lıyorsun değil mi? 

Başıma bir oğultu ağırlık çök
tü. 

Gözlerim ince 
landı. 

ince kıvılcım-

!çim ıçıme kaynadı. Gözkapak.
larım dilştü. Kurtulmuş benliğimi 

akıbeti meçhul bir uykunrun yumu 
şak kucağına bırakıverdim. Anla
-dm değil mi? Dinle! 

(Arkası Var) 

tır. Bugün şehrimize gelmesi bekle
nen posta Sıvasta beklemektedir Bu
radan da bugün posta treni hareket 
ettirilmem is tir. 

Uzak Doğuda 
Erz'ncan, 6 (A.A) - Ik; gUnden

beri devam eden şiddetli frrtmalar bu 
akşam sükunet bulmuş. serpinti ha
linde yağan yağmur sulu kara çevir
miştir. 

Avrupada kış 
Bükreş, 6 (A.A) - Bütün Orta 

Avrupada 9:>n derece şiddetli bir loş 
hüküm sürmektedir. 

Köstence ile Hayfa arasında işl'
yen lng'liz Harkarmel vapurunda 
yangın çıkmış, tayfa kendis;ni güç
lükle kurtarmıştır. Hasar yedi mil
yon marktır. 

Atina. 6 (A.A) - Veliaht Prens 
Polün nişanlısını taşıyan tren hava-
nın bozulması yüzünden dört saat te
ahhurle gelmiştir. Bütün Yunanistan 
donanmış bulunuyor. · 

Sofya, 6 <TAN) - Bulgarlstanm 
her tarafında ş:ddetli soğuklar hü
küm sürmektedir. Son ik gün içinde 
donarak ölenlerin sayısı altıya çık

mıştır. 

Bedavadan 
Seyahate 
Kalkmış 

Ceyhan (TAN) - Siirt Vilayetinin 
Şirvan kazasına bağlı Hasran köyün
den 50 yaşlarında Isa olduğu sonra 
dan anlaş· lan bir · adam, yanında 15 
yaş 'armda Fatma isminde bir kız ol 
duğu halde Adanadan trene binmiş, 
yolda biletler zımbalanırken ikisinın 
de bi:etsiz olduğu göıillmüştür. 

Isa., paraları olmadığı için bilet a 
lamadıklarmı ve memleketlerine 
dönmek istediklerini söylemıştir. Kı 
yafetJeri pek pejmürde olduğu için 
kompartımandaki diğer yolcular bun 
lara acımışlar ve aralarında bilet pa 
ralarmı toplaımışlardır. 

Lakin lsa ile Fatmanın halleri şüp 
heli görüldüğü için kendileri Ceyhan 
istasyonunda polise verilmişler ve 
emniyet dairesine getirilmişlerdir. 
Uzerleri aranınca, Isan•n yamalar 
içindeki yeleğinin müteaddit yerleri 
ne gizlenerek üzer!eri dikilmiş 331 li 
ra küsur kuruş bulunmuştur. Bu pa 
rarun çoğu madeni ve bozukluktur. 

Isa, memleketinde bir evini sata 
rak bu parayı a.ldığınt, sonra Adana 
ya gittiğini, şimdi de yurduna dön 
mekte olduğunu söylemiştir. Bunun 
doğru olup olmadığı mahallinden so 
ru!ımuş, para da emanet suretile Ma 
!iyeye yatırlmıştrr. 

Galatasaray Klübünün 
Kongresi Toplanıyor 

Galatasaray spor klübü idare be.
yeti başkanlığından :22 sonkanun 9~8 
cumartesi günü saat "14,30., da yük 
sek mürakabe heyeti ve saat "17,, de 
umumi kongre toplanacağından yük
sek mürakabe heyeti aza.sile kulüp 
mensuplarının muayyen saatlerde 
lculUp lokalini teşriflerini dileriz. 

iki Sandalcının 

Dileği 

7-1- 938 

Arı Bigada 
istasyonu 
Teşkilatı 

Beşiktaş sandalcılarmdan tsmail ve Hik Biga (TAN) - Burada. geçen seııt 
met imzasile aldığumz bir mektupta deni bütün köy!ere dağttrlan fenni an tcı1 
liyor ki: . . vanlarmdan halkın daha fazla istif' 

c:Hiç bir ıebep ,.okken. bi~ı Beşıktaı; ~ de edebilmesini temin için merkeıl' 
kelesinden alarak başka bır ıskeleye ver . . . . sJ 
ler Su umuz olmadığı halde affedilerek yi nahıye merkezlerınde bırer an ıst. 
ne· eskiç iskelede bırakılmamız için müraca YQDU teşkilatı vücude getirilecektil' 
atta bulunduk. Fakat ~ir. netice -~l~madı~· ı Bu istasyonlara köylü!er davet t 
Sandalımız karaya çelcildı ve mu~ur.lendi. dilecek. ziraat memuru tarafmd~ 
Bu suretle çalışmaktan da m~edı~ı~ olu konferans~ar verilecek, nazari ve I' 
yoruz Alakalarların nuarı dikkatını c:el li bil ili t' t• ·ı kt' 
betm~nizi rica ederiz,> me g. arıcı ye ış ır ece ır. _J 

• 
Cevaplarımız : 

Galata Okçumusa $air Ziya paşa cadde 
si 30-2 numarada Süleyman Çetine: 

- Çöpçülerin 20 lira aylık aldrldan hak 
kındaki haber doğru değildir: Maaşlarmı 
bu miktara çıkarmak imkanları araşttrzl -
mış, fakat bu sene temin edilemediği için 
gelecek yıla tehir edilmiııtir: 

• 
Kmlcmhama.mda bozuk bir yol 

Kızdcahamamdan yazdıyor : 
Kazamızm içinden geçen ve tzmit. Ada 

pazarı. Bolu. Gerede, Çerkeş otobüslerinin 
işlemek mecbur:yetinde bulunduktan umu 
mi şosenin bir kr.ımı çok haraptır, Kasaba 
mıza doğru gelirken Topçular köprüsü ıe 
çil dikten ıonra ve Kazank_öy ve 
sonraki köyler arasmdak.i la 
sun. bataklık halindedir, Kamyon 
ve otomobillerin o yolda devrildikleri. ça 
mura ııaplandıkları. şoförlerin güruerce dağ 
ba$mda kalmak ve yolcularm bu kışta saat 
)erce yol yürümek mecburiyetinde b.ldılı:la 
rı teessürle görülmektedir Alikadarlarm 
nazan d.kkatini çelmenizi rica ederiz 

• 
Tapu memurlannm ailelerine yardım 

Balıkesir Tapu ıicil muhafızı Tahsin A~ir 
oğlu yazıyor : 

"Gazetenizde inhisar memurlannm aile 
terine yardım edilmek üzere bir cemiyet ku 
rulduğunu okudum: Bu bana tapu memur 
!arını hatırlattı: Tapu memurlan da böyle 
b'r teşekkül kurmalıdır: Ve bu işi Is 
tanbul tapu grup müdür vekı1i müfettiş 
Agah. kadastro müdürlerinden mühendis 
Emin ve Kadıköy muhafızı Yakup Veli. Bey 
oğlu muhafızı Tallittan rica edebiliriz: ln 
hisar memurları için kurulan cemiyet göz 
önünde, tutulmakla beraber, nizamna 
mede bazı değişiklikler yapılabilir Mesela, 
tapu ve kadastro memurları inhisar mem\lr 
lan kadar fazla deiildir Cemiyete girerken 
her arkadaşın vereceği iki liradan maada, 
bir de aydanaya 25 kuruş a' dat verilmelidir 
Bu teşekkülle, tapu mamurlarmm ailelerine 
de herhangi bir vaka, bir kaza karıısmda 
yardım yapılabilir" 

• 
Oıı bir ayda neticelenen bir iş 

Karabıglılı kunduracı Hakkı, veı· 

len örnek üzerine 15 kadar kovan yt 
tiştirmiş ve bu sene hayli bal eld~ 
etmiştir. Köylülere bu kovanları Ot 
nek tutmaları bi1di"ri1ecektir. 

Bundan başka, köy bütçelerine 1<0 
nan para ile tohumluğa e1verişJi rrıub 
:elif cins hububat alınacak ve mahsU 
;ln islahma çalışılacaktır. 

Ziraat memurluğunca haZl?'ları~ 
'talk•nma programı çok zengindir. l3ıl 
da tatbik aahasrna konulmuştur. 

Gebze Halkev( 
Nasıl Yandı? 

Gebze, (TAN) - Halkevini.n Jtdi 
olmasile neticelenen yangının nedi 
çıktığı henüz anlaşılamamıştır. 
Sabahın beşinde oradan geçen tf 

förler, halkevinin birdenbire· aıevıef 
içinde kaldığını görmüşler, helll~ 
polise haber vermişlerdir. Polis 1 
tabanca atmak sureti.le halla i.nld&' 
da çağırmıştır. 

Bir müddet sonra, elle kullanıt&f 
yangın söndürme tulumbasile yeti 
şilmiş ve söndürme işine baştanınıfı 
tır. 

Halkevinin yanındaki hükfımet ~ 
nağı da tehlikeye girdiği için bOşl' 
tılmış, fakat ateş oraya sirayet et 
memiştir. Halkcvinden hiç bir şe. 
kurtanlamamıştır. Bin küslır lira 
lık radvo ile bando takımı da yatı 
mıştır .. Zarar 25 bin lira kadar t>ll" 
min olunuvor. 

Fırtına yüzünde~ 
(Rac;ı ı incide} 

İngiliz şilebi torpidoya imdada i'" 
mi.ş ve onun Köstenceye dönmeSiP' 
yardım etmiştir. 

Ankara, 6 (A.A.) - Romanya\ 
liahdini taşıyan torpidonun Karad 
nizde büküm süren büyük tırW 

Nurosmaniyede büyük handa S numaralı .pi 
odada oturan Mersinin Gülnar kazasından neticesi olarak hiçbir limana mu 
Ahmet Erkan yazıyor : salat edemediği ve gemiden haber 

"Annemin babamın ölümü üzertne haya Iınamadığı hilkUnıetçe duyulması . 
unu kazanmak üzere Istanbula geldim: Bir zerine derhal sahil vilayetlere t~~ 
müddet sonra, babamdan, annemden kalan ga.t yapıldığı gibi bir torpido mu.tıJ". 
mirası almak için on bir ay evvel Gülnar bı' de Karadenize açılarak taharrif: 
ve Mersin tapu dairelerine müracaat ettim -·~; 
On bir aydır uğraşıyorum Hala elime sene ta başlamıştır. Ayni zamanda d~ 
dimi alamadım Birkaç defa Mersine gittim tayyareleri Boğaz açıklarına kı:ı.D' 
geldim: Muamelemi takip için bir sürü mas uçarak Romen torpidosunu a.raŞtl 
raf yaptım Fakat, bili bir netice alamadım l d 
Bu işleri takip için dükkan yerimi satt• mış .~r ır · A A <ıJI 
Kazandığnnı verdim: Artık muameleyi takip BukreŞ, 6 ( · .) - Romen 
için param kalmadı: Gülnar ve Mersin ta ahdini hamil olan torpido bu salf 
pula.rında birçok imzalar attım: Uğraştım: Köstenceye dönmüş, Veliaht hı.tsıf 
Hali bir türlü iş bitmedi Bu işimin bir an bir trenle Bükreşe hareket etıniŞP 
evvel neticelendirilmesi için alakadar ma B esele hakkında hiiki"ımetcP lJl 
kamların nazarı dikkatini celbetmenizi rica U .~ - . k .. . ...:ıtİ. 
ederim" teblıg neşredıLme uzeredır. ı: 

havalar dolayısııe vel ahtın trenle 

Ateşle barut ya.nyana duror mu? 
Bigadan Şevket Aydoz imzasile gazetemi 

zo yazılıyor: 
"Beled·ye, elektrik fabrikasmm Yıtnmda 

ki umumi hallyı barut deposu haline getir 
di; Halbuki, gazhane hemen Yanındadır 
Ateşle barut bir arada durmaz, diye bir ata 
lar sözü de vardır; Fa.kat, burada barutha 
ne, gazhane, elektrik santrali karşı karşıya 
dir Aralarında beş metrelik bir sokak bu 
lunan bu binalar, herhangi bir yangın teh 
likesine maruz değil midir? Daha iki yıl 
evvel Biga. müthiş bir yangm afeti geçir 
mişti Hiç olmazsa. bu eski hadiseden dersi 
ibret almak icap etnıe:ı; mi?" 

• 
Beş aydır bckllyen sıhlttyeciler 

Yılmaz imzalı bir okuyucumuz gönderdi 
ği mektupta diyor ki: 

"Ben de dahil olduğum halde, 32 ar-ka 
daş, bu yd Çorum uhhat okulundan me 
zun olduk Aradan beş ay geçtiği halde, 
benilz yeni vazifelerimizin başnıa gideme 
dik Işlerimi:ıi bizzat takip etmek için bü 
yük fedakarlıklarla memleketimizden ayrı 
larak şehir şehir dolaştık Bu yüzden birçok 
maddi. manevii sıkıntı çektik Gün gec;tikçe 
mesleğimize karsı olan bı\fhlıfımız gevşi 
yor Henüz mektepte okurken. müfettiş 

Omer Fevzi Kut sôylediğ" nutukta: (Vatıı 

nın bin bir köşesi var. ıizi dört gözle belı: 

tinaya gideceği bildirilmektedir. 

YENi NEŞRIY AT 
ÇOCUK DUYGUSU - Haftef 

Çocuk Duygusu gazetesinin ı5 
sayısı çıkmıştır. 

SINEMA OBJE~ - BU~ 
lon mecmuasının da 13 üncü ~Y' 
çıkmıştır. 

' • 
LOKMAN HEKIM - Kıvmetli do~ 

nmızci.m Bay Hahz Cemalin çıkarma1''1 
duğu bu faydalı mecmua her nilshil~ 1 
daha olgunlaşıyor Herkesin behemahll ı/ 
fade edeceği bir eljkİl alıyor Son 17 

sayısı çıkmıştır 

lu ıünlerde üst k::ıtta bulunan Huk11" 
lktısat Fakülteleri talebeleri ciddi bir~~ 
hatsızlık duyuyorlar Bu fakültelerin tıı 
yerlerinde yağmur akıntıları vardrr \'~ 
hassa mütalea salonundaki masalarıtl el, 
!erinde ve koridorlarda yer yer li>' 
ve kovalar göze ~rpmaktadır Vağmı.ır 
\alarmın meydana getird ği giirültli ~ 
lea salonunda derslerine çalışan talebe· 
hatıu edıyor Universite ldaresin n bıı 
'usta lazımgelen tedbirlen almasıJ:ll 
rt:ı" 

lerken. elbette sizi daha fazla bekletemeyiz" Cevaplarımız : I 
demiıti Şimdi iıe aylardu- beklifo:vruı" Adana, Devlet Demiryollan Cer ~·/ 

e fetti;ılii"i memurlarından Hayrettirı 1 

Uoiversite binasmm damı tamire 
muh~ 

Bir talebe imzasile yazdı;yor: 
"Universito merkez binasmın dammda 

esaslı bir tamire ihtiyaç var, Cüııkil, yağmur 

ea : , 
- Adana Osmanlı Bankasına 111Ur'ıV 

ederek tahvil numaranızı veriniz 11'!1 f 
listeleri orada yok ise, Banka umuıııi 
kezinden tahkikat yaparak. iııtediiirıiS 
lillnat1 ıiıı:e bildirir" 
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YAVRUNUN gürbüz, tombul, sağ!am, neşeli olmasını istersen FOSFOTiN NECATİ yedir. BahçeKapı AllH NECATI 
FEN ALEMİNDE 

insan, Kamere 
Çıkabilecek mi? 

. (Başı 5 incide) 
bırlere lüzum görüldü ve bu tedbir 
ler alındı. Bu tedbirler alındıktan 
sonra roketler dosdoğru hareket e 
diyor ve harekete başladıkları nok 
talara dönüyorlardı. 

Roket, uçtuğu yere döndükten 
sonra laşrdığı aletler muayene olu 
:nuyor ve bu aletlerin hareketleri tet 
kik edi'iyor ve ona göre tadilat ya 
Plhyor ve bu sayede her yeni ro1tet 
eskis'nden daha sağlam, daha mu 
kavetnetli, daha kolaylıkla kontrol 
ediliyor ve herşeyden fazla daha 
hatif oluyor. 

ha
Gerçi roketler, henüz tayyare ve 
lonlar dereeesinde yükseklere 

"aranıanırş bul'l.l.lluyor. Fakat roket 
1~ reaksiyon prensibi üzerinde ha 
t'eket ettiği için balonlardan daha. 
Çok Yükseğe varması ve tayyare 
lerden daha fazla sü.ratle uçması 
\re herşeyden fazla arzm nüfuz 
ltıuı.takasında.n daha ilerilerde ha
~et etmesi bekleniyor. 

Kamere gitmek bahsine ~elin
ce; profesör Goddard bir defa 

bu işi hesaplamış ve bu seyahati 
l'apnıak için kırk pavnt mahruka.
ta ihtiyaç bulundtfğunu söylemiş, 
fakat henüz bu mikdar ma.hrukatı 
t~Yacak roketin yapılması düşü 
11Ulınemiştir. Fakat bunun da 
:ı:tı.İitn.kün olduğu muhakkak sayılı 
~Ol', 

F'ra.nsa ve Almanyada ayni işle 
llıeş.guı olan ilim adamları da ayni 
fiku:ded.ir. Hatta bunlar kamere var 
~akla iktifa etmiyerek kameri is 
sınar etmeji ve onu daha uzak se 

~atlar için üssülhareke olarak 
:a Hanın.ayı istihdaf etmektedir. 

Unlara göre kameri üssüıhareke 
~~arak "Merih" e doğru gitmek 
llıuınlı:Und·· ur .. 
mt En san tahmine göre, bugün, ro 
etlerin alabrıeceği azami sürat sa 

atte 700 mildir. Bu sürat ise sesin 
:ıratine mutabıktrr. Fakat daha 

eri.de bu silrati saatte 3000 mile 
\'ardr~ak mümkündür. O zaman 
~0ketıer muazzam bir mermi gibi 

1 ~eket edecek ve infilakli gazlar 
~ ~dare edilecektir. Böyle bir vası 

ıle Nevyork - Paris arasıru ilri 
8aatte yapmak mümkün olur. 
b' br. Goddard son zamanlarda tur 
~~li roket yapmak istediğini bildir 
•uıŞti 
hı. ~r. Fakat bu roketle neler yapı 
~. C<tgı henüz anlaşrlmamış bulunu 
J0l'. 

İllı l.f uhakkak olan bir nokta roket 
lı)~aatınm önümü?.deki yıllarda (}Ok 

hı.tllhinı terakki adrmla.rı atacağı ve 
lı: W?.den ufuklarda yeni fütuhat 
llıaıuıacağıdrr. 
~ "Nevyork Times" 
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Bu~nkö proıtram: 

tSTANBUL RADYOSU 
OGLE NEŞRIY ATI: 
Sa.at 12,30 Plakla Türk musikisi .ı~,~o 

Havidis, 13,05 Plakla Türk musıkisı, 
13,30 Muhtelif plik neşriyatı, 14,00 Son 

AKSAM NEŞRIYATl: 
Saat 18,30 Plakla dans musikisi, 19,00 

Konferans: Ali Klmi Akyüz (~oc~k t~r 
biyesi), 19,30 Beyoğlu halkevı gosterıt 
kolu tarafından bir temsil, 10,55 Borsa 
haberleri, 20,00 Necmettin Bıza ve arka 
daıları tarafından Türk musikisi ve halk . 
şarkıları, 20,30 Hava raporu, 20,33 Omer 
Rıza tarafından arapça söylev, 20,45 Ba 
yan Muzaffer Güler ve arkadaşları tara 
fmdan türk musikisi ve halk şarkıları. 
(saat ayarı), 

ANKARA RADYOSU 
OGLE NEŞRiYATI: 
Saat 12,30-12,50 Muhtelif plak neş 

riyatı, 12,50-13,15 Plik: Türk musikisi 
ve halk şarkıları, 13,lS-13,30 Dahili ve 
baricf haberler, 
AKŞAM NEŞRIYATI: 
Saat 18,30-18,35 Plak neşriyatı, 18,35 

-19.00 Ingilizce ders: Azime ipek, 19,00 
-19,30 Türk musikisi ve halk şarkıla 

rı (Hikmet Rıza Sesgör ve arkadaşları} 
19,30-19,45 Saat ayan ve arapça neşri 
yat, 19,45-20,15 Türk musikisi ve halk 
şarkdan, (Halilk Recai ve arkadaşları) 
20,15-20,30 Konferans: Parazitolog 
Nevzat, 20,30 21,00- Saksofon solo: Ni 
bat Esengin, 21,00-21,15 Ajans haber 
leri, 21,lS-21.55 Stüdyo orkestrası, 1 -
Mozart: la Flute Enchentee, 2 - Mo 
zart: Andante Favori, 3 - d'Abrosio: 
intermezzo Primavera, 4 - Schumann: 
Nuit Etoile, 5 - Mo:ı:art: La Pinta Giar 
dinera, 6 - Mozart: La Villanella Ra 
pitar, 21,SS-22,00 Yarınki program ve 
istiklal Marıiı: 

SENFONiLER 
12,15 Roma kısa dalgası: Operada ve 

rilecek senfoniyi nakil, 21,05: Varşova : 
Senfonik konser, 22 Milano, Torino, Ro 
ma kısa dalgası: Senfonik konser (Pai 
siello, Respighi) 

HAFiF KONSERLER 
7,10 Berlin kısa dalgası: Karışık bava 

lar (8,15: Devamı) 9,20 Paris Kolonyal ı 

Plak:, 9,30 Berlin kısa dalgası: Askeri 
konser, 10.45: Berlin kısa dalgası: Halk 
musikisi 13 Paris koloniyal: Paris 
13 Beri in kısa dalgası hafif 
musuki (14,15: Devaml) 13,10 Bükreş 

musiki 16,15 Brüno, Prag vesaire: Hafif 
musiki, 16,45 Berlin kısa dalgası: Musiki 
li ve sözlü şen program, 17,15 Roma kısa 
dalgası: Karışık konser, 17,15 Varşova: 
Koro tı.vaları 18,02: Bülı:reı: Tandin or 
kestra.ı (19,15: Konserin devamı) 18,10 
Bükreş: Radyo orkestrası, 18,30 Graz, Vi 
yana: Konser, 19,10 Varşova: Karışık or 
kestra, 19,30 Bükreş: Plik, 20,10 Kolon 
ya: Berlioz, Dvorak, J Strauss, 20,25 Flo 
rans, Naqoli, Yeni plak repertuvarmdan, 
20,30 Milino, Torino: Karııık mu 
siki 20,35 Varıova karışık orkestra 
21 Leyp:ı:ig: Muhtelif milletlerin düğün 
musikisi, 21 Kolonya: Orkestra, sopıan, 
lı:eman, 21,30 Floranıı, Napoli, sahne mu 
aikisi, 21,30 Roma, Bari: Karışık musiki 
(Milino, Torino: Keza), 23,30 Pe~te: Çi 
gan orkestrası, 

OPERALAR, OPERETLER 
12 Berlin kısa dalgası: Franz Suppenin 

eserlerinden operet musikisi, 13,15 Roma 
kısa dalgası: (Trovatore) operası 15,15 
Berlin kısa dalgası: (Zar and Zimrner 
mann) operasından parçalar, 20,15 Bük 
reş: Vagncrin (Meistersinger von Nüm 
berg) operası, 20,15 Prag, Bratislava : 
Operet ak~amı, 20,55 Peşte: Vagnerin 
(Die Valküre) operumm 2 ve 3 perdeleri 
21,55 Prag: Rus operetleri musikisi, 22 
Roma, Bari: Fucile'nin (Baron Karga) 
isimli operet, 

ODA ~msnusı 
U,15 Bertin kısa dalgası: Küçilk oda 

musikisi konseri, 18,15 Varşova: Leh oda 
musiki (Triyo) 20,10 Liypzig: Yeni ev 
musikisi (Sopran, piyano, keman, viyolon 
sel) 22,10 Kolonya: Piyano ve kemanla 
oda ve ev musikisi (Bach, Schubert, Has 
sc) 

RESiTALLER 
10,30 B~lin kısa dalgası: Bailad ve rap 

sodiler (Brahms) 11 ,45 Bertin kısa dal 
gası: Franz Schubert'in piyano eserlerin 
den 115,30 Berlin kısa dalpsı: Sarkrlar 
(Sopran) 18,35 Roma kıııa dalgası ltalyan 
halk ıarkıları 20 Florans, Napoli, ıarkr ve 
karı~ık konser, 20 Viyana Graz, Viyana 
ıarkıları (Orkestra refakatile), 

DANS MUSlKIS1 
23, Floramı, Napoli (23,30: Keı:a), 23, 

20: Viyana, 23,35 : Llypzig (Dans ve ba 
fif musiki) 24,05: Peıte; 24,15: Milino, 

MlJHTELIF - Iü 19,30 Roma kısa dalgası: Arapça soz 
ve musikili program, 20,45 Bari: Türkçe 
haberler ve çocuklar için sözler, 21,20 Ba 
ri: Rumca haberler ve maıiki, 

• 

e ı·UKARDAN AŞAGI; 

1 _ Haşarı - Zar sayısı 

2 _ Vilayet merkezi - Hücum 

3 _ Gidip görmek - irinin yanaı 
~ _ Derinlik (arapça) 

5 _ Bir keyif vasıtası 

6 - Bir kıta .• 
7 _ Erkek adı - ismin yennı tutan 

kelime 
8 - Aıymetli taı - Gün 
g - Dominada pyı - Müsabaka 

10 _ Mürekkepli kalem 

1 
16MK•SI ,.--------·-.. Zührevi ve cilt hastalıkları 

or Hayri Ömer 
Oğleden sonra Beyoğlu Ağaca.mı 
kıtrşısmda No. 133 Telefon :4358[ 

• 

SIRA 
Öksürenlere ve 

göğüs nezlelerine 

TÜRKİYE . 
CUMHU RIVETI 

.e 
KATRAN HAKKI EKREM 

Ista.nbul asliye mahkemesi ikinci j •••• 
ticaret dairesinden: Bursada tüccar L 
dan Sosial Alkaş Şirketi vekili avu ı 
kat Dan.yel Bahar tarafından Galata 
nhtmı civarında 33No.da Remzi Dilli 

p R o F i L A K s kioNrur. _ı 
Belsoğukluğu ve Frengiden 

Vevbi Dilli ve Mehmet Dilli aleyhle-
rine ikaıme olunan akdin feshile pe 
şinen verilen (800) ve hilafı mukave 
ıe hareket eylemelerinden dolayı 
(800) lira tazminat ki cema.n (1600) 
liranın tahsiline mütedair açılan da
vanın tahkikatı sırasında istiktap ic 
rasma ve nıüddeialeyhlerden Mehm.e 
din ikametgahının meçhu1iyetine bi
naen iktisap davetiyesinlı. ilanen teb 
liğine ve i.stiktap için tayin olunan 
10-2-938 tarihine müsadif perşem 
be günü saat 10 da mahkemeye gel
mediği takdirde navul mukavelesinde 
ki imzayı kabul etımiş addedileceği 
tebliğ makamına kaim olmak üzere 
keyfiyet ilan olunur. 

Istanbul !kinci lflas memurluğun
dan: Müflis Oskar Cilaciya.nm perü-
kar dükkanmm icraca tahliyesi es
na.smda mağazada bulunan eşya. ve 
tesisat sökülerek başka bir mahalle 
nakli ınasa hukukuna mugayir gö -
rülmek.le mal sahibi Oa.ha.nyanm mu 
vafakati ve hiç bir bedeli icar isten
memek kaydile kendisinin yedi ema 
netine teslim edilen eşyayı yeni müs 
tecirin kullanmasına mezuniyet ve
rilmesi mukabilinde ay beay otuz li
ra a.I.mnıa.sı masa ımenafiine muva
fık görülmüş olmakla işbu muame
lenin tasdik ve tensibi ve konkurda
to hakkında bir karar verilinceye 
kadar bu halini muhafazası muvafitl 
olup olmadığının tetkik ve bir karar 
verilmek üzere alacaklıların celp ve 
davetine masa memurluğunca karar 
verilmiş olduğundan 15-1-938 cu 
martesi günü saat 11 de dairede ha
zır bulunnıalan ilAn olunur. (3746) 

KAYIP: 1327 yılı Davutpaşa ida
disinden aLmış olduğum şahadetna
mem.i kaybettim. Yenisini alacağım.
dan eskisinin hükmü yoktur. 333 nu 
ma.n.Iı Abdullah Faiz. 

Jandarma Genel Komutanhğı 
Sahnalma Komisyonundan : 

1 - Bir tanesine Dokuz lira fiat tahmin edilen 6500 den 7500 taneye 
kadar evsaf ve ö~eğine uygun Battaniye 14-1-1938 Cuma günü saat 
onda kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi 338 kuruş karşılığında Komisyondan alınabilecek o
lan bu eksiltmeye girmek isteyenlerin ( 4625) liralık iJk teminat makbuz 
veya Banka mektubu ile şartnamede yazılı belgeleri muht~vi teklif mek
tuplarını en geç belli gün ve saat dokuza kadar KomisY.ona venmiş olma.
lan. (4678) (8606) 

Kültür Bakanlığı 

Erl<el< Terzilik Okulu Direktörlüğünden: 
Okulumuzda bir Atölye Dikiş Öğretmenliği münhaldir. Bu vazifeye tu.

lip olanların şeraiti öğrenmek 20-1-1938 akşamına kadar Diva.nyolun
daki okul Direktörlüğüne müra.oa.atları. (73) 

lstanbul Liman Sahil Sıhhiye Merkezi Satınalma 
Komisyonundan : 

ı _ Merkezimize ait İzmir Motörii teknesinin tamiri ve makinasmm 
Dizel'e tahvili keşfi mucibince kapalı zarf usuliy:ıe eksiltmeye konulmuştur 

2 - K~if bedeli (6,900) liradrr. 

3 - Bu işe ait şartname şunla.rdir; 
A - İdari şartname. 

B - Fenni şartname. 

C- Proje. 
4 - İstekliler bu şartnameleri ilişikleriyle beraber 55 kuruş bedelinde 

merkeziımiz levazımından alabililer. 

5 - Eksiltme 25 İkincikanun 1938 salı günü saat 15 de Galıa.tada Ka
ra Mustafa.paşa sokağında İstanbul Liman Sahili Sıhhiye Merkezi Satm 
Alına Komisyonunda yapılacktır. 

6 - Muvkkat teminat parMı 517 lira 50 kuruştur. 
7 - Eksiltmeye girecekler bu gibi işleri yaptıklarına dair resmi vesi

ka ibraz etmeleri şarttır. (74) 

Is tan bul Barosu Başkanhğından : 
Baromuzun 71 küttlk sa~smda adı yazılı ve Galata., Büyük Millet Han, 

27 numaralı yazıhanede avukat' Kostaki Loğoteti bir sene müddetle mu
vakkten avukatlıktan menedilmiş ve keyfiyet 4 Kanunusani 938 tarihin
de İstanbul C. müddeiwnumiliği tarafından mahkemelerle adliye daire
lerine ve mülhakata taminı olunmuştur. İlan olunur. 
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Mideniz bozuk, diliniz paslı, kabız çekiyorsu.nliz. l§tahmız yok mutlaka 

HASAN MEYVA ÖZÜ 
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almız. Yarım bardak şu içinde alınan ve meyve usarelerinden yapılan buharika midenize rahat ve huzur ve
recektir. Ş şe 25, bUyUk 40. dört mislı 60. 

İ Temnza 1 
-

• Aka Gün!: yepyeni 1 

Şişesi 

.- TAN Gazetesinde "Ad- E 

i mz Roman,, adı ile tefrika E 
i edildlkten sonra kitap tı. E

5 § linde çıkmıştır. 
E Bir Ura mukablllnde E 
.. Kanaat Kütüphanesinde = 
= ~ ! satdmaktadır. ! - -~ = • onnnn1111mn111111rnnnnn11• 

Bir Eczaneye Mesul 

Müdür Aranıyor 
Merhum Tevfik Doğan eczanesi 

için bir mesul müdür aranıyor. Ta
lip olanların şeraiti Gaziantepte dok 
tor Meclt Barlas adresine yazmala-
rı. 

- Dı. Ihsan Sami -
TiFO AŞISI 
rifo ve paratifo hastalrklanna tu 
tulmamak için tesıri kat't muafı · 

veti pek emin tar.e aşıdıT.Her ecza 
nec'lp hııhınıır Kutusu4~kuruştur 

25 GAZOZ ÖZÜ 

Istanbut ikinci iftas memurluğun 
dan: Müflis Uya Zalmaya ait ve birin 
ci artırmada kanuni kıymeti bu·ama 
dığmdan satrlamıyan tuhafiye eşya 

sile satışa çıkanlmıyan diğer eşya a 
çık artınma euretile 12-1-938 çar 
şamba gilnU saat 10 dan 14 e kadar 
eşyanm nakledildiği Yeşildirekte Ka 
rako hanmda ikinei kattaki odada sa 
tılacaktır. 

Kuruş 

Limon, portakal, mandalina çeşitleri vardır. Meyva 
usa.relerinden yapılmıştır. Şampanya gibi lezzetli ve mi
devidir. Misafirlerinize Hasan Gazoz Özil ikram ediniz. 

O gün birinci artırmaya çıkan mal 
larm krymetlerini bulmadığı takdirdt 
ikinci a--ttırması 14-1-938 cuma 
gilnU saat 14 den 17 ye kadar satIŞI 
na devam edilecektir. lstiyenlerin ma 
hallinde hazır bulunma!an ilin olu 
nur. (3745) 

Yakında ananas, çilek, muz frenk üzUmü, kayısı, ağaç 
çileği nevileri çıkacaktır. 

Şijesi 25, büyük 35, dört misli 50 kuruftur. 

.... SiGARA TIRY AKILERlNE MÜJDE: 

Fennin son icadı olan ve yüzde 89 derec"!sinde tütünün 

nikotin, Pyridin, Amonyak g:bi zararlı maddelerini süzen 

P~rl 

Sıhht ağızhkları Avrupadan gelml§tir. 

Satıt yeri: PiPO 'PAZARI Sultan Hamam 

1 O adet ilacı beraber 150 kurut 

Sayın halknnız tarafından gördüğü fevkalade rağbet hasebile 

EDUARDO BİANCO 
ve meşhur APJ NTiN Orkestrasını 

Bir kaç gün daha 

PARK OTEl.6NDE 
•-----d:nlemek imkanı temin edilmiştir. 

~ ............ : ........................... , 
Soğuk algınlığı • Nezleye karşı 

PASTİL ANTİSEPTİK 

Teneffüs yollarile geçen 

hastalıklara karfı koruyuC"u, 

tesiri kaı•ı pastillerdir. Nez. 

le, brontit, grip ve boğaz ra

habızhklarmda. ses kı~ıkh

jında pek faydalıdır. Bütün 

eczanelerde bulunur. 

lNGILIZ KANZUK 

ECZANESi 

BEYOCLU, IST ANBUL 

''Adeta bir harika!,, 
Diye Bayan Jale itiraf etti 

BiR HAFTA ZARFINDA 
Hakikaten GENÇLEŞTiM 

Bayan ,JAl .. E'nin bir hnftahk e:U· 
zellik tedavisini tatbik etmezden 

enelkJ hakiki fotoğraf 

Bayan Jale yazıyor: "Benim için 
bu, bir harikadır,, bir hafta zarfın. 
da bu derece cazip bir şekil alaca. 
ğımı h:ç ümit etmiyordum. Arka· 
da.şiarım. daha genç ve daha seh· 
har göründüğümll söylüy~rlar Cıd 
den şayam hayret olan böyle b\r 
teni tem·ne muvaffak olduğumu 

gıpta nazarlarile süztiyorlar. 

Evve!a, her akşam yatmazdan 
evvel pembe rengindeki Tokalon 
kremini kullanınmz. Bu kremin 
terkibinde, Viyana Universitesi 
profesörü Doktor Stejskal tara. 
fından keşfedilen ve "Biocel,, 
tab;r edilen gençlik cevherı mec
cuttur. S;z uyurken. cildiniZi bes. 
ler ve gençleştir;r ve yüzdekJ çi ~gı 

Tamamen değiftiği için 

daha caz:b görünüyordu 

Arkada,Jarı, fa.yam hay

ret tenine gıpta edi

yorlardı. 

Bayan .JAl.E'nin hir hafta sonraki 

ret~ görmem~ ha.kiki fotoğr•f• 

ve buruşukluk!an izale eder. Sa • 
bahleyln halktığrnızda daha genç 
görünürsünüz. 

Gündüz iç~n beyaz rengindekı 

(yağsız) Tokalon kreminı kullaru· 

nız. En sert ve esmer b;r cildi yu. 

muşatıp beyazlatır. Siyah benleri 

eritir ve açık meaameleri kapatır. 

Yalnız Tokalon kreminin temin eL 

tlği bu caz;p, sehhar ve güzel tene 
malik olunur. 

Tabip ve Eczacı Ahnacak: 
Askert Fabrikalar Umum Müdürlüğünden : 
tki tabip ile bir eczacı alınacaktır. İsteklilerin şartlan anlamak Urere 

istida ve bir~ hal tercilmeei ile Umum MUdUrlü~e mUracaatlan (8731) 
-
:>ırnıoı. Allmt'l t..11110 • ALıttA~ Uınunu Ne~rıyıtlJ lchut: t!Aeıı . ~ ~Al.ille 

Gazetectllk ve Neenyat Türk Limıtet Şirk€d. Basıldığı yer TAN Matbaası 

Tek Fakat Kat'i Çare 

Tecrübe edenlerd.?n sorunuz 
Bat, dif, adale ağrılarile ÜfÜtmekten mütevellit bütün ıstırapla..

kartı yegane müessir tedbir bir kate 

<ALMAKTIRJ 
Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Taklr'tlerinden aakmmz ve her yerde ısrarla Gripin İsteyiniz. 

Uiş Ma[ ni'e F . 11 m 'ısınız. 
Çünkü 

Bir defa fırçalam 

dişler temizlenmiş olın 

Ağız guddelerınin ve dl 
bili uzuvların müterna 
ifrazat:, dışarıdan mU J 
mndiyen alınan ecnev 
maddeler, mikroplar, Y' 
mek. içki, sigara vesait' 
dişlere, diş etlerine bin bit 
mikrop aşılar. i.nzalar JJd 
su'e getirir. Bunlar biri)' 
birike nihayet dişlerde çt 
rlime, etlerde iltihapl 
baş'ar. Artık felaketi 5D' 
lemek ve durdurmak gO 
tür. 

Vaktinde ihtiyatı Elden Bırak· 
mıyarak Dişlerinizi Her9ün 

RADYO LINLE fırça!avınız. 
"" ----------------------------------· 

t ı 
iç ve dı, basur memelerinde, basur memelerinin her türlii 

ilt:haplarında, cerahatlenmiş fiıtüllerde, kanayan basur oıe
melerinin tedavisinde da}ml'! muvaff.akıyetle ,ifayı temin edef· 

~--•ADEMi iKTiDAR 

ve BELGEVŞEKLIGINE KARŞI 

HO .RMOBIN 
Tabletleri. Her ec7.anede araymrz 
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