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BAŞMUHARRiR!: AHMET EMiN YALMAN 

Aka Gündüzün evvelce gazetemizde ''Adsız Ro

man,, adıyla çıkan ve çok beğenilen romanı kitap 

halinde çıkmıştır. Kanaat Kütüphaneıinde aabl

maktadır. Fiyab 1 liradır. 

-

Şel Atatürk BuraaJa yeni Merino• labri.kamızı gezdikten ıonra .. l Btıfvek:l B. Celôl Bayar fabrikayı açıf hi.tabeıini irat ediyorlar 

B. Hitler Ne Yapacak ? Atatürk İstanbula Geldiler 
Almanyada Ordu İle 

Sanayi 
1Şef, Mudanyaya gelirken Parti~inArası ~o~~çı~ 

H reketinde ld k.. ı··ı . t f d Harbıye Nazın Çekıldı, Iktısadı 
a . Ad 1 yo a oy u er ara ın an Buhran Yüzünden Göringin de 

Yenı ım ar k k .., 1 d Vaziyeti Sarsılmış Bulunuyor 1

Jihmez-;,ALMAN pe coş un ugur an 1 d;-;.::!:d~;i,.,1.:;~~~:: 
C iltler doluau tarih kitap- du ile nasyonal sosyalist partisi l\ra-

la.rınm temin ec:lemiye- E b AJ• J•Je sıı:ıdaki ihtilif şiddetli bir şekil al-Merı•DOS Fabrikası Açılırken " mir er 1 " mıştır. Harbiye Nazın Marepl eeği aydınlığı bazan kısa bir is- Blomberg şu günl rde istifaya davet 

tatistik cetveli bize verebilir. Atatu·· rk Arasında Bı·r Cenk Hatırası Can a ırı eanecek ve ayrıca tekaüde de sev-
Avrupanm e•ki uırlardaki ve kolunacaktır. General Blomberge 

- • '-·•··--.• • ._.. baaıvla ao- imdnik uzunca hır müddet iziiı ve-
nunclaki nüfu.. .,..i~ _., .. ğ~~"';rk~:::zJ~te Cumhur rilmiştlr. Bundan bqka ordunun di-
ren cetvelJeri f<>yle bir gözden reisimiz Atatürk, bugün saat on beş ğer makamlarında da tebeddüller o-
aeçirelim. Varacağımız kanaat te Bursadan, bütün Bursalıların can lacak ve büyük kumandanlardan ba-

tudur: dan tezahüratı arasında İstanbula zıları değiştirilecektir. Erkam Har-
Avrupa nüfusu asırlarca sabit kal- müteveccihen ayrıldılar. Refakatle- biye Reisi Fon friç te hastalık baha-

mıştır. İptidai şekildeki ziraat ve el rinde Başvekilimiz B. Celal Bayar nesiyle bir kaç gundür vazifesi başı-
sanatleri neka.dar nüfus geçindirebil- dahiliye vekili ve Parti genel sekrete na gelmemetkedir. 

mişse muhtelü memleketlerde ancak ri B. Şükrü Kaya, Nafıa Vekilimiz B. Diğer taraftan polis şefinin de or-
o kadar nüfus yaşamıştır. Vakit va- Ali Çetinkaya, İktısat Vekilimiz B. du tarafından sevilmediği söyleni-
kit büyük hastalık salgınları boşluk- Şakir Kesebir, bir kısım mebuslar 
lar açmıştır. Fakat bu boşluklar az ve diğer zevat vardı. Atatürk ve re
zamanda dolmuştur. fakatlerindeki zevat Mudanyaya o-

On altıncı asırdan sonra başlıyan tomobillerle hareket ettiler. 

yor. 
Diğer bir habere göre, Almanya

daki iktısadi buhran son zamanlar
da şiddetlenmiştir. Hatta bu yüzden 
General Göring ile partinin arası a-

ticari inkılap, deniz aşın yerlere be- Bursa valisi Şefik Soyer, Bursa 
yaz nüfus akmasına yol acmıs. ora- Belediye Reisi Neşet Kiper, daimı en· 
larda da nüfus kütleleri vücude gel- cümen azasından üç zat, ~.atürku 
iniştir. Mudanyada teşyi ettiler. Belediye he 

çılmıştır. Alman Harbiye Nazın 

'============(A==rk=as==ı=9==un=c=u=d=a=)========M==a=r=e=,al===B=lo=m==b=e=rg====== 
Fakat Avrupanın muayyen memle- yeti, Şefimiz Atatürk Ege vapurilc 

ketlerinde yaşıyan nufus ancak bu- Mudanyadan ayrılırken, Bursalılara 
har kuvveti icat edildikten, sanayide karşı ibzal etmiş bulundukları yi.ık
,,e nakliyecilikte inkılaplar alıp yürü sek iltüat ve teveccühten dolayı, hal
dükten sonra artmak istidadını gös- kın derin minnet ve şukranını büyük 
terntlştir. Sınai inkılabın başında gi- Şefe arzetmiştir. Ulu Önderin, Bursa 
den İngiltere ve Galin 1781 senesin- lılar arasında geçirmiş oldukları son 
deki nüfusu 6 milyondan ibaret iken üç günün çok samimi ve çok sı-
Yinninci asrın başında 35 milyonu cak havası içinde bulundukları anla
Keçrniştir. Almanya ayni müddette şılmaktadır. Yüce Başbuğumuz, bü -
24 milyondan 60 milyona, Felemenk tün Bursalılara muhabbet ve selamla 
1,880,000 den 5,672,000 miktarına, İs- (Arkası 9 ımcuda) 
'\Peç 1,785,000 den 5,337,000 derecesi-

Atatürk Merino• labrikaaının hatıra de/terine 
ilk cümleleri )'azarlarken .. 

ile, Amerika 5 milyondan 76 milyo
na yükselmiştir. 

B u müşahededen çıkan hakikat 
şudur ki, memleketimiz yal

lllz ziraat sayesinde hiçbir zaman top
!'aklanmızı korumıya ve imara kifi 
llüfuaa sahip olamaz. Başka hiçbir se
bep bile olmasa bu nüfus meselesi, 
lanayi hayatına atılmamız ve bunun 
için icap eden fedakarlıklan yapma
!nız için kfıfi bir sebep teşkil eder. 
'Yalnız sanayi memleketlerinde görü
lebilen ileri nüfus hareketini temin 
edemezsek nekadar çalışsak medeni
Yet yarışında geri kalınz. Kesif nü
fuslu sanat memleketlerine mahsus 
ola~ yüksek ihtiyaç, maişet ve bilgi 
aevıyesine varamayız. 

Açık Şehirlerin Bombardımanı 
• 
lngiltere mühim bir 

anlaşma teşebbüsünde 
Londra, 3 (Hususi) - Ingiltere esaslarını tespit etmek lazım geldi

hükümeti, açık şehirleri havadan ği izah olunuyor. 1'a1trir sahibi B. 
bombardımana karşı gelmek için Morgan ispanya hadittlerine de işa
beynelmilel bir anlaşmaya rehber ret etmiş ve bunlara karşı gelmek 
olmayı üzerine almıştır. Ingiltere liızumunu da anlatarak, Fransa hü
Hariciye Nazırı Mister Eden dün, I kCımeti ile birlikte hareket icap et
Avam Kamarasında bu teklifi ileri tiğini söylemiştir. 

sürmüş ve Amele Fırkasına mensup Mister Eden, Avam Kamarasının 
mebuslardan Morgan Jones tara- bu teklif ile insanlık bakımından 
fından verilmiş olan karar surettni 

çok yuksek bir harekette bulunduğu-

13 Köy 
Altında Su 

İzmir, 3 (Tan muhabirinden)
Gediz ve Büyük Mendiresten 
sonra, Küçiik Mendires te taştı. 
Tire, Bayındır ve Torbalıya ait 
13 köy arazisi sular altında kal
dı. Sular gece köyleri tehdit et
tiği için halk korku geçirdi. U
lamış çayı ile Mendiresin arazi 
de yaptığı tahribat çok büyiik
tür. Gedizle Menemen arasında 
on binlerce döniimlük araziyi su
lar altında bırakmıştır. B eş yıllık sanayi planımıza ait hü,kiimet namına kabul etmiştir A· 

iki buyuk fabrika meydana mele mebusu tarafından verilen ve nu anlatmış ve bu teşebbüsü bu ha- l._ımıiıi!iıiii;.~iiiiiiİİlııiııi..,.İıliııııııİİİııııiiıııİııloİioıioiiiiıiiiiiiii ... -...J 
~kttğı sırada hatırımıza ilk gelmesi bütün kamara tarafından ittifakla kımdan Avam Kamarasının bir ese
lhırngelen düşunceler nüfus hareke- kabul olunan karar suretinde. mu- ri olarak takdim edeceğini söyliye
tine ve ona bağlı olan' içtimai ve ile- dafaasız halka karşı yapılmakta o- rek. teklifin bütün Milletler tarafın
tısadi i~kişaflara ait düşü~e,rm ... 1ııı1lan hava bombardımanlarının müte-
Sungıpek ve Merin fl'brikalan diyen artmakta olan fecaatini kal 

daha Yilksek inki i'tnak için beynelmilel bir itilafna-
(A lüzum gösteriliyor ve bunun 

dan çok iyi karşılanacağını, fakat şim 
diye kadar bu yolda yapılan teşeb -
büslerin boşa gittigjni anlatmış, u -
zak sahalarda emniyet i§leri için tay-

yare bombardımanını ipka etmekle 
beraber açık sehirlerin bombardıma
nına karşı gelinmesi için beynelmi-
lel bir pakbn imzası için çalışacağı
nı anlatmıştır. 

Mister Eden daha sonra İspanya
(Arkası 9 uncuda) · 

Başmuharririmizin Açtığı Dava 

Recai Nüzhet Dün 
Mahkemeye Gelmedi 

Hastalık Raporu Gönderdiği İçin 
Muhakeme Bu Ayın 14 üne Kaldı 

Dün Birinci Ce::ula: Soldan it'baren Avni Bayer, velıili 
Nuri, Neşriyat Müdürümüz Sabri Salim, Ba,muharri.rimiz 

ve davacı vekili avukat Naz.mi Nuri 
Gazetemiz Başmuharriri Ahmet 

Emin Yalman tarafından dişçi Avni 
Bayer ve Recai Nüzhet Baban aley· 
hine açılan davanın muddeiumumi· 
likçe tahkikatı bitmiş ve llUldde ta
yinile hakaret suçu sabit görülerek 

amme davası şeklinde birinci aı;;liye 
<'eza mahkemesine sevkedılmı tı 

Dun birinci ceza bu davası r-
meğe başladı. Davacı Ahmet E
min, avukatı Nazmi Nuri. suçlu AV· 

(Arkası 9 uncuda) 



.................. ---. ____ MAARİFTE: 

Kartalda Yeni 
Ortainektep 
lcin Haattltk 

c DENJZw ÜMAN: 

Deniz bank 
·aeıua U. Müdürü 

Kız Talebe de 
Kampa Gide~ek 



Singapur 
Manevraları 

Orner Rıza DO(;RU L 

E vvelld sündenberi İqiltere
nln deniz, kara ve hava 

kuvvetleri dünyanın en kuvvetli 
ve en mlistahkem mevkii sayılan 
Singapura karp man•vralar yap
malda ve bu mevkiin kabiliyetle
rini tlenemektedir. İnsilWer Sin· 
ppur mevldine "Şarlmı Cebe!tlt· 
tankı,, vasfını veriyor ve bunun 
4a Cebelüttank derecesinde İn· 
alltere İmparatorlutu b&lnmından 
ehemmiyetli ve hayad luyıneti 

hak ltir mevki oldulunu anlatmak 
istiyorlar. 

Slnppuran İqlUs İmparator
Juta lWmrHndan bu luymeti haiz 
olduia f8phe ıötfirmez. Çünkü 
Sinppura Uzak Şark De Yalan 
Şark ve Avrupa arasındaki btltiln 
denk muvasalelerine hlldmdir. 
Btlytlk Obanastan plen btltb 
pmUer Sineapurun lıilim oldu· 
la bofudan pçmek meeburi;re
tlndedir .. Bolu dolambaçh ve 1111• 

lan IOD derece tehlikeli oldulu 
lçüa lulavmam ıeçmiye imkln 
)'Oktur. Tabii tehlikleri insan ka
fasm•n u müthlf ieatlarile takvi· 
7• etmek •yeainde Uzak Şark ve 
Bfl7tlk Oll)'anas ile Y alma Şark ve 
Anapa ile diter memleketler a
nsmdaJd ıeıçide hlldm olmak ve 
böylece Uzak Şark siyasetinde nü
fmanu uilamlamak istiyen İn· 
ailtere, en nihayet buna muvaf. 
ı.k olm111 ve bu mavaffaluyetinl 
._ manevralarla kat kat takviye 

•tmlttir· 
İqiJtereyi ita llattı hareketi tut 

mıya 1evkeden lmlllerin en mil· 
hlmml Japonyanm Çine karp al· 
dalı teeavib vasiyetidir. Japo1a7a· 
naa lttıtb Çini istila etmek, ve 
Cenahl Çini de istili propoamı lıa
ridHe ltanlrmak istememelidir. 
Japonyamn Cenubi Çini, yani Kan· 
tona alması, burada İnclfuı mU.. 
temlekeai olaa .Bone Koncu, ud 
a. o. ticaret 7aP'!Daldan ahJro. 

-3U ve ..,.. uu .... ~YAııaıı.. 11w 

tefkll .at. SlnilPar, ıea;; a 
bcilterenin yan donanmas1D1 da 
ltanncluacak tekilde yapıldıiı 
için, Japonyanın lqWs mllstem
leır.ine kaqı tehdit vasiyeti aı. 
DUıu tlserine ba tehdidi bertaraf 
etmek mümkün olur. 

InsllWere ıöre laponlana 
diler bir mabadı Boaa 

ltonpn Cenubundaki Bainan a
...... da . zaptetmektir. Bu 
8&7ede Bone Koq ile Sinıa· 
Par ..... daki :mesafeyi kesmek 
•Gmldindtır. lnciıtere buna mini 
•bnak 1~ bir müdafaa mlisellesi 
9tieade ptirmittlr. Ba mtiselles 
il-. Kone, Sinıapar ve Avus
t.alyadakl Port Davendea mlte
'8kldldir. Amerikaya tlbi Filipla 
...._ ile Felemenp alt adalar 
..... u.. içindedir. lncntere 
i"8 laayatl luymeti haiz tiearet ve 
ll4la maddeleri yolu hu mliseU.. 
:- içinden ıeçmektedir. Sonra da 
tlaJ.-. • sensin demir, te... 

lre, .. vapk, petrol ve kahve kay· 
~ •• mllsellesin köşelerine 
-suaar. Pakat bu mftdafaa mtl-
~ temeli Sinsapurdur ve 
11rası lncilterenin hayat ve me-

81atı ile alibdar bir merkez •· 
,.....,. için mflthit bir surette ha· 
:!._ı..•lftlr. Sinpparun tahkimi 
9illl Ut IDllyon lira sarfedlldflini 
1171eınek kAfldlr. 
8e Sen 'Danevralann verditi ilk ne-

e ile muhaelm herlumai donan
::_-. J.oiazdan iki ytb mil mesa
._._ iken sörillfip takip edilditi ve 
--a ohmdupdur. 
be MetJce, fncilterede lıotnutluluk 

Qrplannuıtır. 
..:..ıc Şarkta 1naıltere ile Ja-
U. h UUlnda ıörtHen sıddıye

..._ ileri pldltlnl, İqilte-
~la, Jauhtemel her Japon teea
·-lelf.. karşı bu .buırbldarl 
.!~ek Yanlıı olmu. 

1 •a Hoberler: 
* ytlCOllaYJada Rap adumda cdran bir 
~da bir eolr tar bl biaa ~ar 
• laent.ede "Kralice llari., ı11...ma 
.. ,.. 1ılr ••PIU' dalla nkmda ..... -•lw•t1r. 
~ Xrab, Nıae sltmek üsere dila 

~r, 

T A N 
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iMi & rn3 ~ [R2 iL ~ [R2 1 ClfK 
Refahontz lpa 

[Yaan: B. F.ld] • 
Uzak Şark: 

Japon Ordusu Yeni l 
Bir Taarruz için 

1 

Hazırlık Yapıyor 
Şanghay, 3 (A.A.) - Cephelerden ı ya tevdi etmiye karar vermiştir. 

gelen haberlerde Japonyanın, Çinli- Hükıimet bir imparatorluk karar· 
lere karşı daha büyük bir siddet1e ha namesile alabilecell bu kararı par· 
rekita strifeceji kaydedilmektedir. IAmentoya tevdi etmekle Kanunu E
Bu sebeple Japonyanın Pekinde bu - sasiye hürmetkirhğını tebarüz et
lunan büyük elçisi ecnebi mümessil tlrecektir., 
lere bir nota vererek Yangtse nehri Bundan başka beynelmilel vazlye 
ile Tsingtao demiryolu arasında o- tin nazile olması dolayısiyle hük1i
turan yabancılann ikametj8hlarıııın met ile siyesi fırkalar relslerinin 
üzerine mümkün olduğu kadar açık bundan böyle Diyette hükumeti müş 
görülecek şekilde milli bayraklannı kül mevkie sokacak lstizahlann önü 
çekmelerini bildirmlftir. ne geçilmesi teklifi görü§Ülmekte-

Tsingtaodald Japon kıtaatı bu sa - dir. 
hah Chefooyu işgal etmişlerdir. Bu Moskova, 4 (Radyo) - Çin - Ja. 
suretle bütün bu havalide Çinlilerin pon harp sahasını gezen Amerikan 
elinde bir tek Uman kalmamıştır. gazeteci Nlker Poker gazetesine gön 

Nankinin şimali garbisinde bulun· derdlli yazılarda Japon makamati
makta olan Japon ordusu hazırlıkla· le vaki temas1annda edindiği intıba 
rmı yaptıktan sonra Nankin demir - neticesi Japonyanın bütün dünyaya 
yolu mertnde Suchou iatikametinde karp hAldmiyet tesisi makaac:Uyle 
ileri hareketlerine girlpnişlerdir. harp ettiğini anladıiuu bir de cep-

Japonlar, Kanton limanlanndald hedeki askerlerinin ceaaretslzlij'l ve 
bülün yabancı gemilerin çıkıp gitme ni§BD almak hususundaki kablliyet
sini istemişlerdir. Bundan bu hava- slzliklerlnin her fırsatla kendini gös 
lide mühim hareketın vukuu beklen terdiğini kaydetmektedir. 
mektedir. Gazeteci, müşahedesini teyit et-
Japoııland Çlnde giriştikleri bü- mek üzere yalnız Çapeyi iltuyo-

yük tefebbüsiln bafarllması için fe- nunun tahribi için JaP,nlann dokuz 
dakhlıklannı çok ileriye götürecek bin mermi kullandıklanaı w obOa 
lerl anlaf'lmaktadır. Hükfunet ınilli mermilerinin ekseriyetle hedefe ia
eeferberllk p1'nı yapmlf ve bunu ~ bet etmeyip beynelmilel mahalleleri 
nümü.teki hafta içinle Parlimento- tahrip ettiifni söylemektedir. 

FiLiSTiN: iSPANYA: 

Japonyada Ertuğrul Şehitleri Töreni 

1888 yılında Japonyaya yaphfı bir ziyaret seyahatinden dlntlıte Ka
mananada denizinde Katfnozald kayalıklarında parçalanarak batan Er
tuirul harp ıeıniıi şehitleri için Japonyada yapdan yeni Abide mlnUebe
tile, Japon elçililimb tarafından lu.7metli bir kitap n~ilmlftlr. Ba e
serde, Ertuirul faciasmm bllttln tafalıatı anlatılmakta ve felıit dllpnle
rin hatanlan yidedllmektedlr. Kitap blJotok cfbel .._ıınlerle sfialennıif
tir. Kitabın bir kısmı Japoncadır. Resim, Japonlar tarafmdan telıltlerimiz 
için dikilen abidede bu töreni ıöateriyor. • 

ALMANYA: 

Bitin ev bark ahlplerl hUl'lln ltlr 
bfiyük derdin haatuıdırlar. Ba ffr• 
dJn devuuu da ne llstadunıs Akil 
Muhtar ve Mulıar Osman beldmler 
bulabillr, ne de Marko P8fL 

Bu dert, hizmetçi derdidlr. fatan
bulun hizmetçi çalqtana blnlera a-

1 ll•i içüade yaptıiuu bilen, ellae it 
1 emniyet edllebllen, dolra d~ ya
l tak düzeltmesini bilen bir ~ye 
malik olanları Adeta acalpten saYJla
eak kadar enderdir. 

Halbuki; hizmetçi bir ailenin raha
tı ve kafa dinçllti bakımından blrlnd 
anıurdur. Bir iyi hizmetçi ailenin is
tirahatini. dtbenlifini temin eder. 

itte lstanbul • sade lstanbul delil 
ya, Ankara da öyle lsmir de • ha der
din musabıclır; dotru dtırüat. eli aya
lı dtiqün bir hismetçJ baralarü 
Ztlmrildüanka sib olmuttur. 

Bizdeki hizmetçi ida1'!haneleri ile 
elinde tattutu bet oa demirbat a. 
dm veya erkekle müfterilerin Udfer, 
içer ur ..... almaktan ...,.. Wr .. 
ye yaramıyorlar. Batta bunlana lçia· 
de kanuni takibata utramuı lbna
ıelenler bile var. Çünkü size bir hb
metçl veriyor. O hizmetçiyi epr sis 
kovmazsaıus. kendisi bir hafta IOD

ra bir bahane bulup pdiyor. idareha
neye tekrar müraeaat ediyonanas. f ransa Meclisinde 

Türk · Fransız 
Dostluk Grupu 

M •• J k Sise sldenden beter bir yosma daha ustem e e cönderiyorlar. o da iki üç sfln ka-
• • byor. Böylece Karqöztln meeldiyeai 

işi için pbi evirip ~~rip ev ev sezen on -
bet demirbafha, idarehane -.hll•i dl 

Görüşmeler sibı ~- s1s de iıbmetçi ..... 
ımyonunas. Pakat llraeaklarum P. 

Londra, 3 (A.A.) - Burada bulun- diyor. 
~arı .. a (A.A) - Altı .. ne evvel makta olan lngilterenln Berlln sefiri Bana çare bulmak dotradan ... 

M, Herlot tarafından Mebuun Mec· Henderson, milstemleke ifi için lngi- raya belediyeye dfifer. Aile __ .__ 
llelnde lhdaa edllmlt olan ve 220 •· lizlerle Almanlar da Lo drada ---arasın n aynlmu levazımmdan olan hl-_. adan mUt ... kklf bulunan "ra,._ -L6~il k -.-
TUrklye doetluk grupu bugün yeni· a&ı.cu ece konferansa müteallik ~ çiyi tesadüfe. ,unun bunun eline in· 
den vUcude ptlrllmlftlr. larak İngilterenin Berllne yapacalı ralanea buıünkünden iyi netiee aJma. 

M. Luclen •oeeoutrott. ittifak ile teblilat bak~nda B. Clıaıııberlain, ya lmkin 1'0ktar. 

Irak Hariciyesi Korsan :-.. ~::~:. ::·:·:~~.:ru:_::; ~=z. StmaD "Boare ne Yl,....m1sekmefekatlar-.. 

S G T h lb h 1 
w ... ,.... .. ""' --.ut Ol•n ..._,.. Berllnln, bu teblllln ~pıJmumc.ta belMlye, aile ocaiıam Hhhatlle. •"-On ÖrÜşmeden a te a İr er ou takviye etmek 9ıreıerını ber•- vukua getiri1-;. oıan teehhür se""-bt- mettıe, ahıald1e, hatta ...... ,.... 
berc:e tetkik etmek üzere Türkiye ~ ~ alAk d 1 b lü 1 

Batm.Ia le sabımzlık göstermiş oldulh· zanne a a ar o an u zum u unsuru cld· Haberd-- D.JC.!! cak BDyUk Elglılnl Ziyarete memur et· 6"" di surette eline almalıdır. 
-...- & ff- mlf'lr• dilmektedir. Teblitln bugünlerde 

Londra, 3 fs yapılmuı beklenilmektedir. it bulmak, hayatlDI kaamnalr 99 
Baidat, 3 (A.A.) - frak slyaal 11- (TAN) - panya Ctlm- maişettnl temin etm .. ~çla bek~ 

deri Nuri Pap Said'in Kahire ve Lon huriyetinin açık tehirleri bomhardı- AMERiKA: şı·mal Kutbunda •• çare arıyan binleree kadın ....... a ..... drada Filistin meeelesinln halli için mandan vazgeçmeleri için asilere mü 
yaptıiı müzakereler hakkında m~ racaatlertne ratmen bombardıman- rada ipls., stlçsh ve ki111M9ls bekl9-
liste beyanatta bulwuuı hariciye na- ıar tevali etmektedir. Bugün a.nertn Bı·r Hava B ken beride kendine .... Mr IHi .. 
zın Tevfik Sueydl, Nuri P8§8DU11n- tayyareleri, Amerika Salibi Ahmerl UZ Adası n,yan blnleree a11e •annaktac1ır. 
,wz hük6metiyıe müzakere için res- nln de maızemıerini tapyan otu Faciasında Gerçi •ıta. " llhlerlm aüb4u-
m1 biçbir llfatı olmadığın• söyliyerek kamyonu bombardıman eım•.- " Küçük Parçalara ıann hafif bir ...... am ... d .. -.. 
demlftlr ki: kamyon fOförlerinin IJdlt maktul 1 O Kı•şı• ÔJdu" netice vereeellnde ttt.he1iyi1n. Ulda 

.. _ Irak hilk6metl, Filistin meee- diipnil§, dokuzu ~. Mad Ayrı~ dı llylenaek ...... dinlemek ........ 
lesinin l'WatinJe O'rdün'ü İrak'a il- rit bugün Asiler tarafmdan tekrar San Diego, 3 (A.A.) _ Deniz ma- Benee belediye bu iti tlındlld ılW 
hak suretiyle halline matuf herbancl bombardıman edilnılftir. BJr çok nevralarina lftirak etıidf olan Ud bü- Molkova, 3 (A.A) - Tu Ajansı yalnıs sılıht muayene balunmnlan ... 
bir projeyi Londra ile müzakere et- maktul vardır. yQk deniz tayyaresi, tam uçma esna Şlmal deniz yollan idaresinden ap- lil, hizmetçinin ve ailenin mltekaltll 
meml§tir. Bu üç memleketin herhan- Bununla beraber ispanya CGmhu- sında vukua gelen bir müsadem ! ne- lıdaki maıa aaenlaatleri halnmmclaa ele abnab. 
gi bir tekilde birleştirilmesi projesi riyetl Milli M6clafaa Nazın Cilmhu-I ticesinde harap olmuştur. İçinde bu- matı •lmıftır: MUmkftnse kendisi, defllse BalEn· 
hakkında hiçbir malUnıat tı mevcut riyetçilerln tayyarelerine keflf veya lunanlardan hayatta kalmıı olan 4 Papanin ve arkadaflannın buz tbe lerl, Kadınlan Esil'leme Ceml,.ecl li-
deifidf.ı'.,, bombardıman seferlerini ancak ce~ ldfi Tennease zırhlısı tarafından alın- rindeld vaziyeti IOll 24 saat içinde hl hususi kurumlar yolile ~ ayldr 

helerde yapmalaruu emretmift.ir. mıftır. vahimlepniftir. Uzerlnde bulunduk- hi:anetçi kanları ~P it anyaa. a,. 
BULGARiSTAN: İngiltere ile Fransa, açık tehirle- Mürettebattan diler 10 kişi ölmnı lan buz kütlesi parçalanıp dağıl- siz daran ve hbm~& ile hayatmı 

rln bombardıman edllmemeal tefeb titr. Harap olmuı olan tayyareler en makta devam tmiftlr Dö f • kazanmak lıtiyenleri oralara ....._ 
1 büsünü llerletmiye çalıpyorlar. ts- yeni tip bombardıman tayyareler idir. e · rt edakar dip yetittfrmelkllr. 811 117'Mtllm 

Yeni Bir Suikast panya Cümhuriyeti Bqvekil M. . Ta~arelerden biri alevler le; inde lJJın bu en tehlikeli anlarda da ce- pratik ftki" tatbik edlleeek ....._ 
Negrin bir itllat husule geldij'l tak· dilpnil§, diğeri de deniz sathı ile te- saretlerini kaybetmtyerek diğer bir Türk ailelerinin maddi " mhnt 

Sofya, 3 (A.A.) - Bu sabah Rus dirde cümhuriyetçilerin hiçbir açık masa girince parçalanmılfır. buz parçasının ~7.erine at.lamıf)ardır. sıhhat ve istirahatine eWdu .._.. 
gazetecilerinden komünizm aleyhtan tehri boıpbardıman etmiyeceğlni birlerin . . Yalnız kendileri geçmekle kalma- hizmet edlbnit olur. 
Golos Roaia gazetesi bapnuharriri söylemlftlr. seyriseferini tamamiyle me 
Colonevitch'in ikametgihı yakınında İngiltere hüklimeti Akdenizde em netmek lehindedir. Bu mıntakada Dllflar, beraberlerinde yiyecek ve 1 1 
bir cehennem makinesi infilü etmif niyeti korumak ve korsanlıtın kökü gezen ve gôn.ilen tahtelbahirler der- sekiz aylık ihnt tetkikatın neticele- NG L TERE: 
tir. Gazeteci, kansı ve oğlu yaralan- niı kırmak için kati tedbirler aimıt- !~ ı!:t:lacaktır. ~giltere, Fransa rini de iletlerle birlikte tapmıf)ar
Dllflar, Mlkhaloviç adındaki bir .ftus tır. Anlaplan t--litere ko trol al 1 rini ı1..... ın da aynı tekilde hareket dır. 
ta tevkif lmn..+ &&&a ' n • e a'ıyecektir Fransa bu teklifi Bir Casusluktan 

4 Kl§I Mevlcuf 

0 -,,~ur. tında bulunan mıntakada tahtelba- kabul edecekür. · Papanın 2 Şubat saat 16 da fU tel-

ICaldrede Sürre Alayı : 
grafı çekmiftir: 

"İatuyon clv"1 pVÇa)anmakta de
vam edf7or. Buzlar biribirlerini IO• Londra, 3 (A.A.) - Ecnebi bir ete.. 
riklf17orlar. Ufukta tanarelerin in· 1et heubına Woolwich tenaJJMlnln 
mesirıe milaait &ek bir nokta kalma- gizli veaikalannın fotolraflanm a). 
m11tır. ipek bir çadır altmda ve ao 
metre boyunda, 30 metre Seniflitlnde IDlf olan 4 kişi tevkif edilmlftir. 
b": buz parçası üzerinc:I~ Bu teı- yeni Bir GreT 
sizi verirken de ikinci racb'o anten dl-
rejimJ.zi bafk• bir buz parçam üzertne Londra, 3 (A.A.) - Hotfteld ta~ 
nakletmekle megul bulunıowua. Ya- re fabrikalan ameleıdnden 200 ldfl 
runuzda Qç ayhk >Veceirle, tletJeri ve cfaıı. grev ilAn etmfftir. Geçen lalı 
tet.kiklerimizin neticelerlnl alık07duk gün· 
Hepimiz tarafından berk .. aelAmlar • Ü de 500 kifi INV Japmıftt. Bu 
Hülaimetin emri üzerin d .,.,_ 1... grevin sebebi bir ameleye tarlfeclm 

e e • ._.,,.o • az -.-.ı- --ııı-c. 1 
lan idareai 8f8iıdaki tedbirleri al- y .... &N&JV ... ._WW9 o ma11dır. 

ml§tır: 

Talmir bu~1n1'8Jt lrf'mfıri bu sabah 

hareket emrini alllllfhr. Pazla olarak 

gemive bir deniz tayyaresi de y(lkle

tilriıi§tir. Sefere Ermak buzkıran .. 
ıni8t de lttirak edecktir. 

lzmlrln lmanna 
9,S Milyon Lira 

Harcanacak 
Şmld, Papanin'e bir teı,raı .._ lmür, 3 (Tan muhablrladen) _ 

rek gosterilen cesaret Şehir Mecli•hMte imar pllm lfirQelltlr 
dolayı hayranhjuu s.n..w:..ı:'"U:: iten mflıHhplar oldu. mc.ar Pailr 
nan _...., ve ve doktor Mithat aloau teıbttlkten 

Yardım. tedbirleri lıüklnda iıa- 801Sra imar pUım tatbikatı için 9 ıall-
bat verml§tir. Yon 500 bin lira taNllat kabul edlld1. 



TAN - 938 
BAŞMAKALEDEN MABAT 

.:M.ahkemelercle Alexandre Dumas'mn 
. . Sanayi 

BİR ~NA İDDİASI= < Hareketinde 
lkı Yıldır Ayrı Yaşıyan YeniAdımlar 

Dtlnyanm bildiği .. _ 
Herkesin okuduğu ... _ OÇ ŞILAHŞORLAR 

Gençleri çıldırtan aşklar ... Büyükleri sihirleyen vak'alar ... Yiğitleri titreten zaferler filmidir. 

Karısinı Dava Ediyor 
Şuçlu, Kocam Beni Yüzüstü 
Bırakınca Kendime Namuskar 

Bir Koca Aradım Diyor 
Meşhut suçlar müddeiumumiliği, 

diın bir zina iddiasını tetkik etmiş
tir. Davacı Unkapamnda Tepebaşı 

çıkmazında oturan garson İsmaildir. 
Suçlusu da iki sendir ayn yaşadığı 
karısı Fatmadır. İsmailin iddiası şu
dur: 

- Karım Fatma, Kadir isminde 
bir adamla bir senedenberi gayri
meşru bir hayat yaşıyor ve ondan 
gebe kalmıştır. 

Fatma, kendisini müdafaa eder
ken şunları söylemiştir: 

- Kocam İsmail bir sene evvel 
bir kadın sevdi. Beni kucağımdaki 

çocuğumla beraber ~kağa attı. 

Gençtim, güzeldim. Fakat bana ha
yatta bir dilim ekmek verecek kim
se yoktu. Kocam beni her gün dö
verdi, işkence ederdi. Çocuğumun 

ve bir lokma ekmeğin hatın için 
herşeye razı olup kendisiyle oturu
yordum. Bir kış günü çırılçıplak 

sokakta kaldım. Küçült çocukla biz-

metçilik yapmak mümkün değildi. 

Umumi bir eve gitmekten başka ça
re kalmamıştır. Ben yabancı birçok 
erkeklerle düşüp kalkmaktansa, ko
camdan boşandıktan sonra bana ko
calık yapacak bir erkekle birleşme

yi daha namuskirane buldum. 

Kadirle yaşamıya başladım. Koca

mın aleyhine Altıncı Hukuka bir de 

boşanma davası açmıştım. Fakat, pa 

ram olmadığı için takip edemedim. 

Kadir, kocamdan daha iyi bana ve 
çocuğuma bakıyor. Şimdi metresi 
onu bırakıp kaçmış, sokakta ka-
lan kocam bana döndü. "İlla seni is
tiyorum.,, diyor. Ben, Kadirden 9 
aylık gebeyim, doğuracağım. İsmai
le dönmek istemem. 

Müddeiumumilik, kadının bu id
diası üzerine kendisini tabibi adille
re göndererek muayene ettirmiştir. 
Verilecek rapora göre tahkikata de
vam edilecektir. 

YARALAMA: 1 HIRSIZLIK: 

Müşahede Altına Kömür Deposunu 
Alınmasına Soymak Istiyen 
Lüzum Görüldü Üç Çocuk 
Dört gün evvel Kasımpaşa yoku

şunda Sadullah isminde bir genç, 
Ayşe isminde bir kadınla İhsan a
dında bir erkeği ustura ile yarala
mıştı. Müddeiumumilik, tahkikat 
yaparken Sadullahm akli vaziyetini 
şüpheli gösterecek bazı şeyler tespit 
ettiği için kendisini tabibi adillere 
muayene ettirmiştir. Bir muharriri
miz de Sadullahla görüşmüştür. O, 
şunları söylemiştir: 

- Ben kanın Kadriyeyi çok se
verdim. Fakat karımın teyzesi olan 
Ayşenin arkadaşı karımı kandırıyor 

du. Beni öldüreceğini anladım ve e
vi terkettim. Bir sene sonra karımı 
sokakta gördüm, üstüne düşerek ba
yıldım. 24 gün hastanede yattım. 
Dört gün evvel karımın teyzesi Ay
şeyi sokakta gördüm. Fakat, ne yap
tığımı bilmiyorum. Yanındaki ada
mı hiç tanımam. Onu 25 yerinden 
ustura ile kestiğimi sonradan öğren
dim. Benim dimağım çürümüştür. 

Tabibi adil Salih Haşim, Sadulla
hı muayene etmiş ve tıbbı adli mü
essesesinde müşahede altına alın
masına lüzum göstermiştir. 

MÜTEFERRİK : 

Radyoda Türk Musikisi 
Neıriyatı Çoğaltlldı 
İstanbul radyosu, son iki haftadan

beri Türk musikisi için programla
nnda eskisinden fazla yer ayırmıştır. 
Şimdiye kadar Türk musikisine ya
rımşar saat devam eden iki seans ay
nlmışken, bu program, iki misline 
çıkarılmıştır. Türk musikisi neşriya
tı, bundan sonra her gün saat 19 da 
başlıyacak ve yarımşar saatlik dört 
seans sürecektir. 

Programlarda yapılan bu değişme 
radyo dinleyicilerini memnun bırak
mıştır. Yeni şekildeki neşriyat, kom
şu memleketlerinde de iyi karşılan
mıştır. 

Kurban Derileri için 
Kurban Bayramı münasebetile, 

yurttaşlarımız, her sene olduğu gibi, 
kurbanlannı canlı olarak Hava Ku
rumuna vereceklerdir. İstiyenler de, 
kurban parasını veya deri ve bar-
saklarını kuruma teberrü edecekler
dir. Bunların hasılatı Hava Kurumu, 
Kızılay ve çocuk esirgeme kurumu 
gibi memleketin hava müdafaasını ve 
hayır işlerini temine çalışan üç kar-
deş cemiyet arasında taksim edileck
tir. 

Kurban dert ve barsak1an Hava 

İbrahim, Ömer Lfıtfi, Mehmet 
Necati adlı üç çocuk dün söz birliği 
etmişler, ellerine birer kova geçire
rek gizlic;e Kocamustafa~ Hacı 
Peri caddesinde bakkal Feyzullahın 
kömür deposuna girmişlerdir. Bura-

dan maden kömürü aşırırken polis 
kendilerini cürmü meşhut halinde 
yakaladığı için üçünü de müddeiu
mumiliğe vermiştir. 

Mehmet Necatinin yaşı çok küçük 
olduğu için hakkında takibat yapıl
masına lüzum görülmemiş, diğerleri 
meşhut suçlara bakan Sultanahmet 
Sulh Üçüncü Ceza Hakimliğine ve
rilınişlerdir. 

Tütüncü Dükkanını Soyarken 
Recep oğlu Ahmet isminde bir 

genç, evvelki gece saat 11 de Üskü
dar iskelesinde tütüncü Vehbinin 
dükkamna girmiş, para ve sigara ça
larken cürmü meşhut halinde yaka
lanmıştır. Meşhut suçlar müddeiu
mumisi Rept Saka, dün tahkikata 
başlamıştır. Ahmet, suçunu itiraf et
tiği için hakkında tevkil kararı alın
mıştır. 

ÜNİVERSİTEDE : 

Sömestr Tatili Bitti 
"ttniversitenin yirmi günlük sö

meştr tatili bugün bitmiştir. Memle
ketin muhtelif yerlerine dağılmış o
lan Üniversiteliler İstanbula gelmi
ye başlamışlardır. Derslere yarın sa 
bahtan itibaren başlanacaktır. * Milletler Cemiyetine müzahe
ret Kurumunda Türkiye delegesi o
lan Üniversite Rektörü Profesör Ce
mil Bilse} ve Ahmet İhsan Tokgöz, 
kurumun Şubat toplantısında bu
lunmak üzere Pazartesi günü İngil
tereye gideceklerdir. * Tıp talebeleri, üniversite ka
pısından teşrihhaneye kadar bir yol 
yapılmasını istemişlerdi. Talebele
rin çamur içinde gidip gelmemeleri 
için bu yol yaptınlmıştır. 

Kurumu şubeleri tarafından makbuz 
mukabilinde toplatılacaktır. Bunlan 
verenler, muhakkak makbuz isteme
lidirler. 

Köylerde Sıbna Mücadelesi 
Beykozda Irva deresi kenarındaki 

köylerde sıtma hastalığı görülmüş, 
derhal sıtma mücadele teşkilatı me
murlan gönderilmiştir. Şimdilik 10 
köy mücadele mıntakası içine alın
mıştır. 

Pek Yakında SAKARYA.Sinemasında 
(Başı 1 incide) 

yollarda ele geçirilmiş iki mühim 
mevzidir. Binlerce vatandaş bu sa
yede daha geniş geçinme imkanlan 
bulacak; geçinme, sağlık ve bilgi se
viyelerini yükseltebilecektir. 

BUGÜN 

PEK 
MATiNELERDEN iTiBAREN 

SINE.1".ASI 
Başvekil B. Celfil Bayar, Merinos 

fabrikasını açarken söylediği nutuk
ta yalnız bu fabrikanın üç ekiple 
1600 vatandaş, yani ailelerile beraber 
7, 8 bin nüfus geçindirebileceğini or
taya koymuştur. Fakat bir tek fab
rikanın açacağı imkanlar bu kadar 
kalmıyor. Fabrika etrafında dönecek 
para ve hareket, Bursa civan için ay 
nca bir bereket kaynağı olacaktır. 

Bundan başka fabrika bir senede 
2,750,000 kilo yün, 1,500,000 kilo tif

2 büyük ylldızın 2 büyük filmi birden 

MARTHA EGGERTH r DANİELLE DARRiEUX 
· tarafındean tarafındean 

LA BOHEM S '-.1 il~ -lİ I""J:""J. Cll 
• DAVASI 

.. ••••••••Görülmesi arzu edilen en güzel veen zengin program••••••••• 

tik işliyecektir. Bunun da mühim bir 11•••• 
kısıtlı Türk vatandaşlan tarafından 
istihsal edilecek, harici piyasaların 
durgun olduğu senelerde bile maliyet 
fiyatından biraz fazlasına milli fab
rikalarımız tarafından satın alınacak 

Bu 'Alcıam TURAN Tiyatrosunda 
__ , . 

R ad y .o 
tır. 

İki milyon liralık döviz vererek 

hala hariçten getirttiğimiz Merinos Ll938 SENESi TURKIYE KOMiKLER MUSABAICASI 
ipliği için de Burs~dan ~anak~~ley: Sanatkir N aşit, Dumbullu İsmail, Şevki, Rıfkı, Hakkı Ruşen bir 
kadar olan saha bır Mermos bolgesı sahnede karsı karşıya büyiik program. Varyete, düet, solo, düet, caz 
diye ayrılmıştır. Burada bulunan ı••••İııı. •••••••••••••••••••••••• 
halk merinosçuluğa sermayelerini ve •• 
emeklerini hasrederken şuna emin o- B •• TURK sinemasında 2 Büyük 
labileceklerdir ki, müşterisi her va- .... ._ ugun . Fransızca film birden 

kit hazır olan bir mali yetiştirmekle FA K 1 R TA L E B E BAŞKASININ KILIGINDA 
hem kendileri kazanacaklar, hem de Herkesi hayran eden Fransızca 2 saat kahkaha attıran fevkali-
memlekete faydalı olacaklardır. muazzam operet MARIKA de neşeli komedi 

Memlekette plan dairesinde fab- ROCK - JOHANNES HEES- ARMAND BERNARD ~ 
rikalar vücude getirirken, TERS _ ID.i VUST Seanslar: ANDRE LEFAURE 

kendi kendimize katJ olmak ve ha- --2,30 - 6 - Suvare 9,15 ••İlll•••Seansla.r: 4. 7,30 

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

"Geneso • selectionnistes,, sahasında deha kuanmış aiim t V. 

MİÇURİN'in eseri olan ve mumaileyhin son mesaisi ile yeniden tetkik 

ile tamamlanan 

Bugünkü program: 
ISTANBUL RADYOSU: 

öliLE NEŞRİYATI: 
12.30: PJAkla Türk musikisi. 12.50: Ha 

vadia. 13.05: PJAkla Türk musikisi. 13.30 
Muhtelif plak neşriyatı. 14.00: Son. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

18.30: Nebil oğlu İsmail Hakkı refa
katile Türk musikisi ve halk şarkıları.. 
19.0Q: (Çocuk terbiyesi) Ali Karni Ak
yüz 19.30: Beyoğlu Halkevi gösterit ko
lu tarafından bir temsil 19.55: Borsa ha 
berlerl. 20.00: Necmettin Rıza ve arka
daşları tarafuıdan Türk musikisi ve h~ 
şarkıları. 20.30: Hava raporu. 20.33: 0-
mer Rıu tarafından arapça söylev. 20, 
45: Bayan Muzaffer Güler ve arkadaşla
rı tarafından Türk musikisi ve hallt 
şarkıları (Saat ayarı) 21.15: Münir Nu
rettin ve arkadaşları tarabndan Türk 
musikisi ve halk şarkıları. 21.50 Orkes
tra. ı - Mozart: La Noce de Figero. 
2 - Kamsak: Vienne a minuit fantasie 
3 - Tschaikovskl: Romance. 4 - Ru
binstein: Toreador et Andalouse. 5 -
Ponchielli Gioconde. 

ANKARA RADYOSU 

riçle münasebetten istiğna duymak 
gibi bir fikir hatırımızdan geçmez. 
Biz ancak kendi ham maddelerimizin 
bir kısmım memleketimizde kullana
rak ilk ihtiyaçlarımızı karşılamıya 
çalışıyoruz. Bunu yapmıyacak olur
sak, hariçten, memleketteki geçinme 
ve sağlık seviyesini yükseltecek ölçü
de mal tedarikine zaten harici tediye 
kudretimiz kifayet etmiyecekti. Bun
d-.ı başka geçirdiğimiz inkişaflar, ye- ı 
ni yeni ihtiyaçlar ve imkanlar uyan
dırıyor. Başka memleketlerin..malla
nna olan ihtiyacımız bu suretle ar

60 YILLIK MESAi SEMERESi 
namındaki kita:bmm 4 ncU tab'ı çıkmıştır. Renkli resimleri muhtevi 

,ve 490 sahifeden mürekkep olup, fiyatı 3,50 dil'. Moskova, 1936 

1 
ÖC'iLE NEŞRİYATI: 

12.30-12.50: Muhtelif plfık neşriyatı. 

tıyor ve daima da artacaktır. 
Bozguncular var her milli fabrika 

acıldıkca kulağınıza fısıldarlar: Pa
halı iiyatlarla,istihsaller yapacak fab 
rikalar açacağız da ne olacak? Yapı
lacak eşyayı çok ucuzuna hariçten 
pekala tedarik edebilirdik ... 

B öyle düşünceleri, milli menfa
atlere aykın bir harici propa

gandanın serpintileri diye karşıla
makta tereddüt etmeyiniz. Yeni fab
rikalarımızın maliyet masrafı acemi
lik devresi esnasında elbette haricin 
satış fiyatından yüksek olacaktır. Fa 
kat gün geçtikçe bu maliyet azala -
caktır. 

Yalnız bir nevi mali büyük ölçü.de 
yapan bir kısım ecnebi fabrikalarının 
bilhassa hariç için tertip ettikleri sa
tış fiyatlarile belki de hiçbir zaman 
rekabet edemiyeceğiz. Fakat bu yüz
den bir nevi milli vergi şeklinde ödi
yeceğimiz fazla ücreti, memleket da

V. O MEJDUNARODNAYA KNIGA, 
Moskova, kuznetskıy Most No 18 

Sipariş için: Beyoğlu HAŞET KIT AP EVl'ne 
istiklal cad desinde 

•••••••••müracaat ediniz Tel. 49471. • 1
•••••••• 

•\ p- Peli yaliında : 

SARAY 
sinemasında 

@,~ 

ÜÇ AHBAB@ 
ÇAVUŞLAR 

TÜRKÇE SÖZLÜ -

• 
TOPLANTILAR 

DAVETLER e 
Sanayiciler Toplanıyor 

Istanbul Sanayi Birliiinden: 
Birlik nizamnamesinin. 12 ve 14 üncü 

maddeleri hükmüne göre umumi heyetin 
şubatın 11 inci günü toplanacağı bir yan 

lışlılı: eseri olarak yazılmıştır. Umwni he 
yet toplantnıı şubatın 16 ncı çarpmba lfÜ 
nü saat 15,50 da yapılacaktır. 

HAFTA iÇiNDE: * Şişli halkevinde ortaokul üçtincil n 
lise birinci smıf talebelerine mahsus bir 
riyaziye dersi, ac;ılmıştır, isteklilerin acele 
müracaat ederek kayıtlarım yaptırmaları 

lazımdır, 

~ 
12.50-13.15: PJAk: Türk musikisi ve halk 
şarkılan 13.15-13.30: Dahiil ve harici ha 
berler. 

"'U" Q 4 1Lf .... .,. .............. OftT, .__. 

lö . .,v-ııı.tJO: Radyofonık çocuk ........., •• 
li (Ankara Şehir Tiyatrosu artistleri 
tarafından) 19.00-19.30: Türk musikisi 
ve halk şarkıları (Makbule Çakar ve ar
kadqları) 19.30-19.45 Saat ayarı ve a
rapça neşriyat. 19.45-20.15: Türk musi
kisi ve halk şarkıları (M. Karındaş ve 
arkadaşları) 20.15-20.30: İktısadl konuş 
ma: Ş. Süreyya Aydemir. 20.30-21.00 : 
Plfıkla dans musikisi. 21.00-21.15: Ajans 
haberleri. 21.15-21.55: Stüdyo orkestrası 
1 - Massenet: Ariane, 2 - Zichrer: Les 
Filles dave, 3 - Lacome: Suite Laferia. 
I) Les Taureaux - Sousle Balcon Sere
nade - II) Au Theatre: 4 - Rossini Ou
verture Barbier de Seville. 21.55-22.00: 
Yarınki proil"am ve İsti.klil marlilo 

* Günün Program Ozii: 
SENFONİLER 

21 Varşova: Leh filharmonisi 
HAFİF KONSERLER 

7 1 O Berlin kısa dalgası: Hafif muıd
lri,' (8,15: denmı) 9,30 Parla lma dalpa 

PJAk. 10,15: Keza. 10,30 Berlin ima dal 
gam: Askeri bando. 13 Parla kısa dalıaım 
Plak. 13 Berlin kısa dalgası: Hafif mu-ı 
siki. 13,10 Blikreı Gigha orkestrası. (14-

hilindeki imalatın temin edeceği ha- -------------

* Anadolu yakası atlı spor klübii, pa 
zar ıünü saat 17 de Kadıköyündeki ldüp 
salonlarında bir çay verecektir, 

30: Devamı) 14,15 Paris lialonyal. ıs • 
Keza. 1' LAypztg: İki 9eŞeli program 
saati. (Sopran, tenor). 1',10 Prag: FOK 
orkestrası. 18,02 Bükret; iurgea orkee-ı 
trası. 19,15 Bükreş: Badyo orkestram. 

reket ve bereket türlü türlü şekiller
de, çok fazlasile kesemize iade edecek 
tir. 

Milli sanayiden bektiyeceğimiz ne
tice, derhal ucuz mal çıkarmak de
ğildir. Yalnız verimli ve bilgili çalış
mak yolunda sistem dairesinde emek 
sarfedildiğine ve gittikçe iyiye doğ
ru gidilmekte olduğuna emin olmak 
istetiz. Millet bunu günü gününe öğ
renecek olursa,milli sanayiin inkişafı 
namına yapacağı hiçbir fedakarlık 
kendisine ağır gelmez. Bunun için de 
en ziyade itimat verecek kaynak, İk
tısat Vekfiletinde teşekkül ve inkişaf 
halinde bulunan mürakabe ve rasyo
nalizasyon dairesinin kendi tetkikle
ri neticesinae neşredeceği malU.mat-
ıtr. 

[Alamet Emin YALMAN] 

MISIR: 

Yeni Seçim Yapılacak 
Kahire, 3 ( Radyo ) - Başvekil 

Mahmut Pap demiştir ki: 
"Riyasetim altındaki hUkil.met, hı.. 

tihabatı normal surette yapacaktır. 
Ahmet Mahir Pqa ile tam bir ltil!f 
halinde hareket etmekte olduğumuzu 
ilave edebilirim.» 

ALI BABA 
HINDISTANDA 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
Büyük Şark filmi 

Istanbul Belediyeri Şehw Tiyatronı 
DRAM KISMI 

Saat 20,30 da. 

Stl'BTtl'K 
3 perde 

Yazan: Mahmut Yesari 
-0--

* Çocuk Esirgeme Samatya yönkurulunun 
yıllık kongresi, önümüzdeki salı günü saat 
20 de Kocamııstafapaşada 28 inci ilkokulda 
toplanacaktır, .... 

Bttyttk Konser 
KONSERVATUAR ORKESTRASI 

Şef: Seyfeddin Asal 
Solist: Alis Rozunthal, Liko Amar 
5 şubat 938 cumartesi günü saat 

17 de Fransız Tiyatrosunda. 

KAYIP ÇOCUK 
Tophanede Alipaşa Değinnen so

kağı 39 numaralı apartmanın Uçüncü 
katında oturan Haydar Ki.zmıa Top 

kapıdan misafir giden Halidin 4 - 5 
yaşlarında buğday benizli Mukadder 
ismindeki kız çocuğu dUn akşam sa

at beş buçuk raddelerinde evden çık. 
mı§ ve bir daha dönmemiştir. Yaban 
cı muhitte kimseyt tanımaz. Gören 
veya nerede olduğunu bilenin insani. 
yet namına en yakın polis m,erkezine 
yahut babasının aşağıdaki adresine 
bildirmeleri. rica olun'lll".' 
Topkapı haricinde Ga.zlnoco Halit 

KOMEDİ KISMI' 
Saat 20,30 da 

. ERTU~RUL SADİ 
TEK TİYATROSU 

Pazartesi (Kadıköy • 
Sftreyya) sinemasında 

ÇiFTE KERAMET 

SÖZUN' KISASI 
4 Perde Komedi. Yazan: 
Vonschonthan. S. Doray 

Acıklı Bir Ölüm 
Hikayeci arkadaşımız Faik Berç

menin annesi dün akşam ölmüştür. 

Bu bedbaht arkadaşımızın DeŞ altı 

ay evvel de kardeşi ölmüştü. Kendi
sine sabırlar ve uzun ömürler dile
riz. 

Cenazesi yarın öğleyin Kalyoncu 
kulluğunda Hasanpaşa apartımanm 

dan kaldırılacaktır. Merhume Aydın 
eşrafından Eminbey zadelerdendi. 
Babası Kudüs tefterihakani müdürü 
Hacı Omer Lfttfi Efendidir. Ailesine 
taziyet beyan ederiz. 

~s~erlik işleri 
Denb: Ticu'et Mektebi Meznnlan 

Fatih As, Şubeslnden: 

Yüksek Deniz Ticaret Mektebi mezunu 
olup ta tam ehliyetname:vi haiz bulunan 
kısa hizmetliler 1-3--938 gününde melt 
tebe sevkedil.eceklerinden nüfus cüzdanları 
ve ehliyetnameleriyle birlikte 2~93S 
de ıubeye gelmeleri ilAn olunur, 

YENi NEŞRIYTA 
YENt ADAM - Yeni Adamm 214 ÜJl 

cü ıa:yısı çıkmıştır, 



4 - 2 - 938 

TAN 
Gün erk Gazete 

TAN'ın hedefi: Haberde, fikirde, her
ıeyde temiz:, dü r Ust, samimi olmak, 
tuırlln gazetesi olmıya çalıımaktır. 

-0--

ABONE BEDELİ 
Türkiye Ecnebi 

J400 Kr. 1 Sene 2800 Kr. 
'150 » 6 Ay 1500 » 
400 • 3 • 800 • 

150 • 1 ' 300 • 
Mlllctlcrarası posta ltıihndma dahil ol
mıyan memleketler ıçin 30, 16, 9, 3,5 li
radır. Abone bedeli peşindir. Adres de
~ı tirmek 25 kuruştur. Ccvnp için mek
tup! ra 10 kuru luk pul llAvesi llizımdır. 

GÜNÜN l\f ESELELER1 

Çocuklar Ne 

Okuyorlar? 
[Yazan: M. Zek~riya] 

Yeni neslin nasıl yetişmekte oldu
l'tmu anlamak için mektep haricin
de okudukları kitaplara \'e oynadık
ları oyuncaklara bakmak lfızım. 

Biz masalla yetiştik. Nat Pinker
ton, Şarlok Holmes ve Arsen Lü
pen hikfıyelerile büyüdük. Bizim 
zamanımızın en çok okunan eserleri 
bunlardı. 

Bugün çocuğun alakası tamamen 
değişmşitir. Çocuk kitaplan satan 
bir kitapçı diyor ki: 

"Bugünkü çocuk polis romanları
na, cinai hiknyelere artık ehemmi
yet vermbor. Bilakis tabiate ait hi
kayelere, bilhassa seyahat hikayele
rine ve kendisinin teknik kabiliyeti
ni artıracak eserlere rağbet ediyor. 
Nat Pinkerton hiknyeleri raflarda 
uyuyor. Buna mukabil "model uçak 
nasıl yapılır?,, diye iki ay evvel bas
tığımız kitabın hemen de mevcudu 
kalmadı. Çocuk bu kitapları okuyup 
kendi eli~ le bir eser meydana getir
diği zaman çok seviniyor, nefsine 
itimadı artıyor. 

"0) uncaklarda da öyle. Bugünün 
çocuğu artık kaynana zırıltılarına, 

hacı yatmazlara bakmıyor bile. Mu
hitinde gördüğii şeyler onu cezbet
tiği için yüriiyen bir otomobil, uçan 
bir tnyyare, yüzen bir gemi çocuğu 
şiddetle alôkadnr ediyor, bunları 
•·--:--': ~n11J> .irin "" P.vle.ııceli oyun 
vnzıfcsını ~oriiyor.,. 

Bugünkü çocuk makine ve teknik 
medeniyetinin çocuğu olmıya hazır
lanıyor. Okudukları ve eğlenceleri 
hu alfıka etrafında toplanıyor, bu şe
rait içinde yetişen bugiinkü çocuk, 
Yarın Tiirkiyeye yeni bir medeniyet 
cetirmiye lınzırlamyor demektir. 

* 
Halk Konserleri 

İstnnbul konservntuvarı bu ak
§arn ikinci konserini veriyor. İstan
bul müzik bakımıııdnn dünyanın en 
fakir ebirlerinden biridir. Alaturka 
hıu ikiyi ancak meyhanelerde dinli
Yebiliyoruz. Alafranga müzik için 
tadyodnn başka vasıtamız yoktur. 

Bu derin bo luk içinde İstanbul 
konser\atuvannın konserleri bize 
temiz mu iki zevki veren ve müzik 
terbiyemizi yükselten biricik vasıta
dır. Halkın bu konserlere gösterdiği 
rağbet tc konservatuvarın bu hiz
lnetini takdir ettiğinin en biiyük de
ı·ı· 1 ıdir. Bu suretle konservatuvar 
~alnız müziğe aşina gençler yetiş
tırrneklc kalmıyor, halka müzik 
terbiyesi vermek suretile muzaaf 
bir hizmet görüyor demektir. 

* 
Yenicami Kemeri 

Yeni Adamda İsmail Hakkı Bal
t.cıoğlu diyor ki: 

''Yıkmalı mı, yıkmamalı mı? 
ICemeri kaybetmek istemezseniz 

~knuyacnk ınız. Y enicami etrafın-
a sizin anladığınız gibi modern bir 

hıcydan elde etmek isterseniz yıka
;aksınız, birini elde etmek için mut
kaka ötekini kaybetmek gerek. Ba-
alırn ne yapacaksınız? Bana mı so

r~Yorsunuz? Ben işi şöyle hallcde-
rırn· y _ 
0

• • apacagım meydanı nnc.-ak Ye-
ı_carni kemeri ile birlikte güzel gö

r-unecek bir halde yaparım. O za-
lnan kimse h. b" ·· 'I::::::::;--- ıç ır zarar gormez.,, 

Eyüpte Yeni Belediye 
Te,kilah 

E " Ytip kazasında belediye teşkuatı 
4tUrulması için umumi reye müracaat 
~•imiş, fakat tahsisatsızlık yüzün-

en Şimdiye kadar bu teşkilat yapıla
~ mı ı. 938 mali yılı başından iti
. aren Eyupte belediye kurulması 
ıçın butçeyc para konulmuştur. 

T 1\ N 

• 
Eminönü meydanının modern bir ıekilde açılması artık bir emrivakidir. Mükemmel bir sanat 
eseri olan Yenic:ami ôbidesinin etrafı çok yakında tertemiz bir vaziyet kazanacaktır. Fakat 

sanat eseri ôbidenin etrafı açıhrken, onun biti§iğindeki "Kasır .. ne olacak? •• 
• 

a a 

Y enicami Kasrı Niçin 
Y ıktırılmamak Lazımdır? 

-······-···-YAZAN: ............... .. 
1 İbrahim Hakkı Konyalı 
: ......... ·-····················--················ 
Y enicami Kasrı; yeri, ya

pılış tarzı, çinileri, ki
tabeleri, iç süsleri, gayri dini 
oluşu, tarihi ve bediiliği iti
barile eşsiz bir eserdir. Yeni
cami olmasaydı bile yalnız bu 
pırlanta tarih yadigarını or
taya çıkarmak için bir mey
dan açmak lazımdı. Kasra gir
meden evvel Y cnicami külliye
sinin ve kasrın yapıldığı yeri 
tanımak, bu tarihi manzume
nin kıymetini tebarüz ettir
mek bakımından çok önemli
dir. 

Yenicami külliyesi hakkındaki 

en eski malumatı Selanikli tarihin
de buluyoruz: Tarihçi Mustafa E
fendi (Nurosmaniye kütüphanesi 
numara 3132, yaprak 299 A) kita
bının henüz tabedilmiyen kısmın
da 1006 Hicret yılının vakıalarını 
sıralarken cami yerinin Üçüncü 
Mehmedin anası Safiye Sultan adı
T"" ; .. +•-•A•- -.. ııınlljinl c:nyle nnla
lır: 

yük Sanatkar temelatma törenin
deki söylevinde o vakte kadar sa
hilde böyle muazzam bir bina kur
maya kimsenin cesaret edemediği
ni söylerken de sanatinin ve eseri
nin yüksekliğine işaret etmiş olu
yordu. Camiin temelleri açılırken 

tulumbalann çıkardığı su, değir

menler döndürecek kadar çoktu. 

1 nşaat bir ay kadar ilerileme 
den İstanbulun üstünden 

müthiş bir taun tırpanı geçti. ııMü
hendisi Ruzigar Mimar Davut A
ğa da marazı taundan sekt vaki o
lup hakidanı dünyadan göçtü, Mi
marbaşılık Su Nazırı Dalgıç Ah
met Çavuş denmekle manıf bir fa
yik-ül-akrane tayin olundu. ıı Sinan 
mektebinin kıymetli bir şakirdi o
lan Dalgıç Ahmet Yenicamiin in
şasına devam etti. Davut Ağa Ye
nicamii 25 - 30 günlük bir sanat 
öksüzü olarak bırakmıştır. Fakat 
şakirdi bu öksüzü, Dav'udu arattır
madan büyütmiye başladı. Bina; 
Fındıklılı Mehmet Efendiye göre 
alt pencerelerine, Evliya Çelebiye 
er::-- •-ı..ı_ 1 .. ,,.,:ı ... - vliJ,0..,.1: .. ı, ... 1. 

uEmri Şehnişahı Vacib - ül - im
tisal ile validei mükerremelerinin 
Emin iskelesinde olacak camii şe
rü ve imaret ve Rıbat ve hayratla
n mahalli Yahudi taifesinin mahal
latından kargir yapılı evler alınıp 
kal' olunup yeri hazırlanmıya şü
ru' olundu. Darüssaade Ağası Os
man Ağa kethüdası, kapıcı Kara 
Mehmet emini J:>ina tayin ve bir 
gayrı kapıcı kfıtip olup ahyanen 
Sadra7.am Hasnn Paşa fırsat ile bi
nayi yoklamıya varır oldular. n 

de 1012 yılında Üçüncü Mehmet öl 
dü ve Safiye Sultan şimdiki Üni
versitenin yerinde bulunan eski sa
raya sürüldü, İki sene sonra da öl
dü. İnşaat beş sene kadar devam 
ettikten sonra yüzüstü kalmıstı. 
Ustat Ahmet Refik merhum meha-

Yenicami Kmrında sedefkarı bir kapı 

zindeki 1006 yılı ile 1007 yılı vu
kuatını biribirine karıştırarak Mi
mar Davudun başladığı inşaatın se
kiz ay fasılasız devam ettiğini söy
lemek suretile hata yapmıştır. 

A vrupalılara da geçen bu ha-
tayı düzeltirken tekrar ede

yim: Biraz yukarıda işaret ettiğim 
gibi camiin temeli 1006 yılı Ra
mazanının ikinci günü atılacaktı, 

Sadrazamın azli ve idamı üzerine 
temel kazma merasimi 1007 yılı 
muharreminin on birinci günü ya
pıldı. Mimar Davut Ağa da Saferin 
ilk günlerinde öldiıgünc göre inşa-

ı-._M U VA Fil= "IJi. K-· 
t'O~MANIN SIR 

S adrazam Hasan Paşanın ne
zareti altında camiin yapı

lacağı yerdeki kargir Yahudi evle
ri yıkıldıktan sonra 1006 yılı Ra
mazanının ikinci günü temel kaz
ma merasimi yapılacaktı. Şafakla 

beraber Sadrazam, Vezirler ve bü
tün devlet erkanı Emin iskelesine 
çıktılar. Çifüt kapusundan girdi
ler. Temel kazılması içih münec- ı 
cimlerin tayin edecekleri esref saat 
bekleniyordu. Sadrazam ilk kazma-

J ~. 1 

yı vurmaya hazırlanırken uBos
tancıbaşı Ferhat Ağa gelip Sadra
zam Hasan Paşaya tezkerei huma
yunu sunup okuduğu gibi müte
gayyir-ül-levn oldu [l]ıı Ferhat A
ğa Sadrazamın elinden mührü al
dıktan sonra onu kayığa bindirdi. 
Padişaha götürüyormuş gibi Saray 
burnunu dolaştırarak Yedikule zin
danına getirdi, dört, beş gün sonra 
da burada boyuµ vuruldu. 

Temel kazma törenini yapacak 
olan heyet dağılmıştı. Ve 1007 yı
lı muharreminin on birinci cumar
tesi günii parlak merasimle Molla 
Fı.ituhi Efendinin yazdığı zayiçe i-
le cnmiin temeli atıldı. 

B u merasimde bulunan tarih-
çi Mustafa Efendi hadiseyi 

şöyle canlandırır: uLilkin lebi der
yaya karip olmakla ve dağ eteği 
mahalli bulunmakla tulumbalar i
le suyu değirmenler yürütür cari
dir. Mühendisi ruzigarı mimarı za-
man Davut Ağa lebi deryada böy
le bir azimülbina düşvar'a temel 
bırakılmamıştır. Aceb eseri has o
lup nümunei deveran olacaktır de
di.ıı 

Yenicami külliyesinin planını 
Mimar Davut Ağn hazırlamıştı. Bü-

rll Scl1'mlkll tnrihl. Ynnrnk :iOl A 

EN MÜHiM 
Bugiin size, nefsimizi kontrol 

için tavsiye ettiğim idmanların en 
mühiınınini ve en gücünü anlata
cağım. Bu tecrübe size manasız ve 
gayri kabili tatbik görünebilir. Fa
kat öyle olmasına rağmen hunu ol
duğu gibi tatbikten çekinmemeniz 
lazımdır. 

Bir psikoloğ der ki, muvaffakı· 
yetin en büyük amili, kendimizi 
uydurmaya mecbur olduğumuz 

muhite intibakhr. Bu tecrübe size 
hu kabiliyeti verecektir. Orduda, 
donanmada disiplin gayet sıkı ol
duğu için askerlerin en çetin şe
killere mukavemet kabiliyetini ka
zandıklarmt görüyoruz. Bu kabili
yet hayatta hepimiz için lazımdır 
ve gençlerin bir askerlik devresi 
geçirmeleri kendilerine l>u kabili
yeti vermekte hayli faydalıdır. 

Bu yapılacak ey şudur: 

On iki kağıt alacaksınız ve bu 
kağıtların her birine şu yolda emir
ler yazacaksınız: 

cıOn kilometre yol yiirü. (Hava 
yağmurlu, karlı olabilir Fakat sıh
hatiniz mani olmadıkça bu emir tat 
bik olunmak la:T.ımdır). 

cı 12 saat yemek yeme. 
ıc24 saat uyumadan çalış. 
cıBütün gün söz söyleme. Soru-

lan suallere cevap vermek müstes· 
na . 

Bunlar gibi bir nevi çile mahiye
tini haiz emirlerle on iki kağıdı 

11' 
iMTİHAN 

dolduracaksınız. Bunları birer zar
fa koyup karıştıracnksınız. Her haf 
ta sonunda veyn on be~ günde bir 
bu zarflardan birini çekip açncak 
ve orada emredilen şeyi yapacaksı
nız. 

Bu kiiğıtlara yazılacak emirler 
bir nevi riyazet vazifesini görme
lidir. Şarklılar ötedenberi, riyazetin 
ruhu disiplin altına almak hususun 
daki tesirini tecrübe etmişlerdir. 
Oruç nefsi imtihana tutan bir ri
yazcttir. Eskiden gayet şiddetli, 
riyazet usulleri tatbik edilir ve mu 
vaffakıyetli neticeler nlmırdı. 

Bizim o kadar şiddetli disipline 
ihtiyacımız yoktur. Biz nefsimizi 
kontrol etmek, irademizi kuvvet
lendirmek için haftada, on beş gi.in 
de, hatta ayda bir defa hu riyazet
Jerden bir tanesini tatbik etmekle 
iktifa edebiliriz. 

Bir genç tanının ki, mahcup ta
biatli idi. Kadınların yanında kıza 
rırdı. Tecriibe olarak şu riyazeti 
tatbik etmiyc karar verdi: Hiç ta
nımadığı yabancı kadınlann yanı
na gidip onlarla konuşmak. Bunu 
muvaffakıyetle tatbik etti ve sı
kılganlığını gidem1iye muvaffak 
oldu. 

Bu sebeple seçeceğiniz on iki e
mir içinde kendi ihtiyacınıza. ken
di zafınıza göre riyazet şekilleri 
seçmeniz milraccahtır. 

P•ikoloğ 

atı ancak 25, 30 giın idare etmiş 
demektir. Bugünku Yenicami külli 
yesinden Mımnr Davudun planına 
göre yapılan ancak cami binasıdır. 
Mimar Davudun Safiye Sultan için 
hazırladığı planda cami, imaret, 
Rıba-Kervnnsaray ve hayratları 
vardı . Bu plfmda kasnn bulundu
ğu hakkında sarih bir işaret 

yoktur. Hatice Sultanın mimarı, 
Davudun cami plfınından başkala
rını değiştirmiştir. 

Y enicamiin bulunduğu yerde 
Yahudi evleri vardı. Surun 

şimdiki Eminonu meydanına açı
lan ve camiin vakfi •esinde de yer 
alan kapısına Çifut kapısı denirdi. 
Deniz de şimdi Eminönü tramvay 
durağındaki saatin yanına kadar 
sokulurdu. Kasrın tramvay cadde
sindeki kule duvarı da denize pek 
yakındı. Kasrın ve Y enicamiin ö
n imden bakınca Beylerbeyine ka
dar bütün Boğaz görünürdü. 1850 
yılında yapılan bir tabloda cami 
ve kasır şu tarif ettiğimiz şekilde 
gösterilmiştir. Kasnn eteğine ya
pışan şimdiki Mehmet Kazım ecza
nesi ve pastırmacı Serkisin dük
kanı öniınde dururken Beylerbeyi
nin goruldüğünü bilen ihtiyarlar 
hala yaşıyorlar. Bu mabedin ve kas 
nn onünü kapayan binaların yaş
lan 50 - 60 seneyi aşmamaktadır. 

Y enicami 1070 senesine kadar 
tam 58 sene Yahudilerin çöpleri al 
tında ıstıraplı bir uykuya daldı. 

Bu sene İstanbulda üc gün süren 
ve şehrin en ticaretgah yerlerini, 
su yollarını, değirmenlerini ejder 
gibi yalayan bir yangın çıktı. Halk 
susuz, aç ve açıkta kalmıştı. 

Dördüncü Mehmedin anası 
Hatice Sultan yangın yerle

rini dolasırken bu camün yerini 
keşfetti Ve elim akıbetinden dola
yı natamam camie (Zulmiye) adını 
koydu. Esasen kendisi de daha ev
velce İstanbulun tepelerinden bi
rinde bir cami yaptırmaya karar 
vermiş, fakat müsait bir yer bula
mamıştı. Hassa miman Mustafa A
ğa; Mimar Davudun başladığı bu 
güzel eserin tamamlcnmasını Sad
razam vasıtasile Valde Sultana tav 
siye etmişti. Valde Sultan bu tekli-
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Hııcın 1 
~KÖŞE 
içtimai Y ard m 

T eşkilatlandırllmal d§r. 
[Yazan: Aka Gündüz] 

Bir tanıdık söylendi durdu: 
- Yılbaşı dolayısile, münasebe

tim olan müesseselerin gönderdik
leri bedava takvimlerden başka altı 
takvim daha aldım. Birine beş, biri
ne üç, dördüne de birer lira \'erdim. 
Sırf içtimai yardım i inde bir çimcik 
tuzum bulunsun diye. Derken yedin
ci i de burnuma kakıldı. Rica ederim, 
'ilrtık yeter görünüz, dedim. Beş ta
ne beda\'a, altı tane paralı tnkvim 
aldım. İki odalı yazıhaneme iki tane. 
İki odnlı evime iki tane .. eder dört. 
Bir tane koridora, bir tane de mut
foğa .. eder altı. Elimde beş tane da
ha \'ar. Bir de sizden alırsam ne ya
payım? 

GcJcnlerden birisi yarı homurtull\ 
bir sesle: İyi amma biz ne yapalım'? 
dedi. Satamazsak mesul oluruz. 

Nenin mesulü? Kim mesul ede
cek? Böyle bir eyin olmadığını pek
~J.ı\ bili~·ordum. Biliyordum ammPI 
ndamcağız manalı manalı söylenip 
duruyor. Tehdit etmez görünüyor 
amma, sözlerinin hava mı gel bana 
sor. Rica eder görünerek çıkışıyor, 

çıkışırmışçasına rica ediyor. Elli ku
ru verdim. Benim gibi adama elli 
kuruş \•ermek yakışmazmış! 
Şu içtimai yardım işine bir şekil 

veril e fena olmıyacak. 
Bir başka tanıdık ta anlattı: 
- Bizim şirkete bir bayanla bir 

bay geJmi . İçtimai yardım parası is
temişler. Memurlar demişler ki, di
rektör gelsin, söyleriz, verir. Ne va
kit gelir? Niçin öğleden sonra gelir? 
Sabah gelmez mi? Biz her gün gele
cek değiliz! Pesine mi düşeceğiz? 
Söyleyin direktörünüze yarın bura
da bulunsun! 

Ertesi giin masamın başında oturu· 
yordum. Dün geldiklerini haber al
dığım bayanla bay kapıyı vurmadan 
karşıma dikildiler. Haydi, dediler, ne 
\'ercccksen ver de gidelim. Bekliye
cek vaktimiz yok. 

- Siz kimsiniz? Size borçlu oldu
ğum nedir? 

- Haliı öğrenemediniz mi hayım!? 
Fakirlere yardım için para topluyo• 
ruz. 

- İyi amma yardım bu şeklide is
tenmez. Önce hüviyetinizi söylersi
niz, sonra nazik davranırsınız, SO• 

nunda yardımı alır gider iniz. Siz de 
biz de memnun kalırız. 

- Mütalea mı beyan edeceksiniz. 
para mı vereceksiniz? 

- Bu tertipte devam ederseniz pa· 
ra değil ya zırnık bile vermem! 

- Demek reddediyorsunuz ha! 
- Yalmz reddetmiyorum, beni yal 

nız bırnkmanızı da istiyorum 
- Kovuyor musunuz? 
- Hayır. Faknt bir polisle yolunu· 

ziı. göstermek ta avvurundayım. 
lşte böyle azizim, şu işlere bir dili zen versek. 
Evet bu i lere bir düzen vermeli. 

Bu ~ardım mesele ini bence bir teJr 
knnala çe' irmcli. Tek knnal kime vt 

na ıl yardım edilecekse tayin eder 
Halk ta üziilmez, Yardım i i de s& 

mercii bir yola sokulmu olur. Yan 
1 içtimai yardım i leriınizi tek çer~evc 

<le tcskilatJandırmahyız. 

fi kabul etti, helal malından beş 
bin kese ayırarak inşaata başlan
masını emretti ve: 

- Adı da "Adliye" olsun dedi. 
Derhal keşifler yapıldı. 1071 yılı 
Zilkndesinin yirmi beşinci gunü es-
ki binanın üstünden birer sıra taş 
sökülmek suretile işe başlandı. 

yeni mimar camie kasrın pla-
nını da eklemiş ve onun sol 

temelini Gömlekli kule ve Peçeli 
hisar denilen Bizans surunun üstü
ne dayamıştı. Şimdi Eminönünde
ki Mehmet Kazım eczanesi, pastır
macı Serkis, iki tuhafiyeci, bir ko
lonyacı ile Türk Tokatlı lokantası
nın sarılmakta olduklan bina kas
nn ayağı olan Gömlekli kuledir. 
Kule Fatih ordusuna en son tes
lim olan kuledir. Fetih gı.inü İstan
bulda Türk bayrağının en son çe
kildiği yer burası olmuştu. Bu ku
lenin önünde denize seller gibi 
Türk kanı akmıştı. Bu kuleyi alır
ken ölen iki Türk kumandanının 
kabirlerini de yine buradaki Arpa
cı camiinin bodrumlarında bul
dum. 

Bundan sonraki yazımda. teme
linde temiz Türk kanlannın dökül
müş olduğu kule üzerine kurulan 
Yenicami kasnna ~eceğiz. 
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Eski Senelerin 

Yol Vergisi 

i imparatorun Aşkı ~ -

G 
(YAZAN: EŞREF ŞEFiK) 

i Yapılacak 

f 
t 
l • • • Fransız milli takımı Bel<:ikaya kar 

şı otuz ikinci milli maçını Pariste 
oynadı ve 5-3 kazandı. 

Fransız mlili takımının bu galibi
yetinde tek seçici G. Barreau'nun his 
sesini kabul etmeliyiz. Fransızlar fut 
bollerinin iyi zamanlarında da Belçi
kalılardan daima çekinmişlerdir. Bel 
çika takımı o milletin secivesile mü
tenasip bir inada ve sebata maliktir. 
Geçen sene Brükseldeki oyunu 3-1 
kazanmıştır. 

'"""'-""~""' 1 i 

İstanhulda atletizmin arzu e· 
dildiği şekilde inkişafı için icap 
ettiği kadar reklam ve propagan 
da yapılmadığını gören atletizm 
federasyonumuz hu eksiği kapat 
mak içni Fenerbahçe atletlerin
den 400 metre koşucusu Bay Fi
ruzanı İstanbul atletzim propa
ganda şefliğine tayin etmis ve 
keyfiyeti .Monitör Bay Saili Mo-• • t $ ran \'asıtasilc kendisine bildir-i S mişfü. Arkada,.moz Firnzana ye f , .... .,,-~'"'·~~' i ~iiz.işinde muvaffakıyetler di_jle-

~••••••••••••••••••••••• 

Bundan iki gün evvelki nüshamız
da Belçikaya hazırlanan Fransız mil
li takımının merkez muavinliği me
selesini okuyucularımıza etraflıca an 
!atmıştık. Fransız tek seçicisi Avus
turyadan Racing klübe alınmış as
len Avusturyalı Jordan ismindeki o
yuncuyu Fransız takımının merkez 
muavini mevkiine münasip gördüğiı 
zaman Pariste kıyamet kopmuştu. 

El karı umumiyeye rağmen 

Atletizm: 

Üçüncü 

Pazara 

Kır Koşusu 

Yapılacak 
Beyoğlu halkevi spor şubesi baş

kanhğında!l: 

1 - Evimiz tarafından tertip edi
len üçüncü kır koşusu 6 şubat pazar 

1 
1 günü Heybeliadada yapılacaktır. 

2 - Takımlar üç atletten teşkil e
dilecektir. 

3 - Mesafe 5000 metredir. 
Jordan, daha birkaç ay evvel te. 

baasmı değşitirdiğinden. Fransız mil 
li takımına girecek kadar manevi va 
ziyeti olmadığı ileri sürülmüştü. Fe
derasyon efkiırıumumiyenin bu hoş
nutsuzluğunu tek seçicisine bildire
rek Jordan yerine bir başkasının kon 
masını tavsiye etmişti. 

Fransa milli takımınin bel ke
miğini teşkil eden lordan 

4 - Klüpler 4 şubat cuma akşamı 
na kadar listeleri vermiş olmalıdır
lar. 

rt berabere kalmıştır. Yediği golle
rin adedi 86 dır. Attığı gol adedı 56 
dır. 

5 - Müsabakaya iştirak edecekler 
pazar sabahı Köprüden 8 de hareket 
eden vapurda bulunmalıdırlar. 

6 - Yzb. Hüsamettin, Yzb. Nuri. 
904 tenberi cetvel 

Fransız tek seçicisi federasyona ve 
efkanumumiyeye karşı dayattı. En 

904 
905 

sağlam ve kuvvetli Fransız milli ta- 906 
kımını cıkarmak üzere hareket etti- 907 
ğini, diğer mülahazalann mevzuu-

908 
bahsolamıyacağını kati şekilde bilidir 

909 
di. Bu meselede tek seçiciye aleyhtar 910 
olanlnr Belçika maçının neticesini 911 
beklemeyi daha münasjp görmüştü- 912 
ler Eger Fransız takımı yenilse idi 913 
Pusuva yatmış olan muhalüler parlı- 914 
yacaklardı. Fnkat ırçoklarının he- 9 19 
saplıyamadıkları galibiyeti Fransız 920 
takımı kazandı. 

Tek seçici 
921 
923 
924 

Fransız tek seçicinin pek yakında 925 
Fransız tebaası olmuş bir Avusturya 1926 
lıyı Fransanın en sevilmiş ve en çok 927 
milli takımlarında çalışmış olan Del- 928 

929 
930 
930 
931 

Fransa-Belçika berabere 
Belçika galip 
Belçika galip 
Fransa galip 
Belçika galip 
Belçika galip 
Belçika galip 
Belçlka galip 
BernbMC 
Belçika galip 

Fransa galip 
Berabere 
Fransa galip 
Belçika galip 
Belçika galip 
Fransa galip 
Belçika galip 
Fransa galip 
Berabere 
Belçika galip 
BPlçika galip 
Belçika galip 
Fransa galip 
Berabere 

1 Yzb. Zeki. İbrahim Hoyi. Füruzan. 

3
•3. M. Nuri, Cehti Şahingiray, Cahit 

3_
0 

Hayta. İhsan Belor, Çerasinin hakem 

5
_
0

' olarak gelmeleri rica olunur. 

2-ı' Orduda Kır Ko,ulan 
2-ı'. Ordu. (TAN) - Spor mıntakası ta-
5-2. rafından tertip edilen kır koşulannın 
4-0. üçüncüsü arızalı yolda 3000 metre 
7-1. mesafede yapılmıştır. İştirak eden at 
l-l. Jetlerin kabiliyetleri ilerisi için ümit 
3-0. verici bir mahiyette görülmüştür. 
4-3. Kurban bayramında Trabzon Necmi 
2-2. ati futbol takımı şehrimize gelerek 

2.ı. halkevi futbol takımı ile maç yapa-
3.1, caktır. Bu maç için Ordular şimdiden 
4-L hazırlıklara başlamışlardır. 

2-0. 
3-0. 
4-3. 
2-2, 
3-2. 
4-1. 
6-1, 
2-1. 
2-2. 

Memlekette: 

Uçok lzmir 
Şampiyonu 
İzmir (Tan muhabirinden) - İki 

Okuyucularmıızdan H: Çidam imzasile 
aldtitımız mektuı>ta deniyor ki: 

Devlet vergileri, Evkaf haklar, 
cezai fiiller. hatti suc;lar, cinayetler hakkın 
da birtaknn umumi ve hususi kanunlarla 
mururu raman hadleri tayin edilmi:stir: Fa 
kat, Belediyenin ifasile mükellef oldu 
ğu 1525 ve 1882 numaralı şose ve köprüler 
kanunu ve zeyillerine evvel ve ahır hic;bir 
zaman haddi tayin edilmemiştir: Bundan 
b'I stifade, belediye c;ok eski senelere ait 
yol verJ'İlerini de gelip istiyor: 16 ıene ev 
vele ait vergiler iııteniyor: Mükellef, eğer 
eski, 16 yılhk makbuzu gösteremezse, ver 
giyi cnyrr caYJT' alryorlar: Eve gelip eşyayı 
haczedivorlar: 16 vıl evveki bir vergi mak 
buzu sakanmıvabllir: En doğrusu. yol ver 
gileri hakkında da bir müruru :ıaman had 
di tavin etmektir: 

• 
Feriköyde Bozuk Yollar 

Feriköyünde oturan bir okuyucumaz ya 
zıyor: 

Pangaltı, Hamam civarı ve Feriköy so 
kaklarınm hiç birisinde kaldırım yoktur, 
Halk yazın tozdan. kışm çamurdan ıztırap 
çekmektedir, Yazm pencere açıp hava ala 
mayız, Her taraf toz, Bu toz deryaamdan 
geçerken. yere tlikürmemek kabil mH Tü 
kürseniz ceza verecekııiniz, Bu sokaklarda 
yüzlerce ev, apartıman var. Hepsinden de 
yol. tanzifat, tenviriye vergiıi alırur. Barı 
sokaklarda ışık yok, Gece zifiri karanlıkta. 
bataklar kinde bata çıka gidilivor. Bu va 
ziyetin alakadarların nazarı d.kkatinc ar 
zedilmesini rica ederim,. 

• 
Mektepten Çıkarılan Çocuk 

Uaküdarda Çamhcada Bulgurlu caddesi 
90 numaralı evde oturan Mahmut Demirel 
yuryor: 
"Uıküdarda 13 üncü ilkokul dördüncü 

smıfında okumakta olan oğlum Mehmet Ne 
cati yaşınm üç ay ilerlemiş olduğu iddia 
sile mektepten c;ıkarılmrştır, Çocufumun 
sene ortasında uğradığı bu felaket onun 
istikbalini mahvetmiştir, Şimdiye kadar tah 
sil:ne devam ettiği halde, böyle ders sene 
si ortasında. neden mektepten çıkarddığmı 
bir türlü anlayamadım, Şimdi bu çocuk ne 
yapacak? Küc;ük yaşta kahve köşelerinde.• 
sokaklarda mı vakit geçirsin? Çocutum ça 
Jışkandır. Böyle çalışkan bir çocuğun tah 
sil hayatına set çekmek dofru mudur?,, 

• 
Süt l\tüstahsillerinin de Derdi Var 
Erenköyünde istasyon hat boyunda otu 

ran imzası mahfuz bir okuyucumuz tunları 
yazıyor: 

Süt meselesi tetkik edilirken. hayvan gı 
dalarmın vaziyeti de gozönünde tutulmalı 
dır. Hayvan gıdalan bucun pahabdır ! K" 
pek, raznıuı, wc:ı;aırc tecıanki bugün çok 
zordur: Çunkü, komtu memleketlere mil 
him miktarda ihraç yapılıyor: Halbuki. me 
selli Bulgaristan bu maddelerin ihracını. 
menetmişt: r. Sut müstahsilleri gittikçe pa 
halılaşan bu maddeler yüzünden sütü ucu 
za veremiyorlar. Mlistahsiller sütçülere sü 
tiln kilosunu 8 kuruşa veriyorlar. Yine de 
idare edem-yorlar. Bu yüzden birc;olc ıüt 

müstahsilleri bu işte vazgeçiyorlar. 

Futbol: 

------ Arapçadan Çeviren : Faik BERCMEN = --~ llllllllllllUllHlDll; .. Jll 11111111111111111111 • 

} mparator odanın içinde bir 
aşağı bir yukarı gidip ge

liyordu. Yüzünde bir endişe oku
nuyordu. Asabı gerilmiş , bir hal
de sara)'ln penceresinden ışıklı se· 
maya bakıp içini çekiyordu. Bir 
müddet böyle düşünceli kaldıktan 
sonra büsbütün canı sıkılarak ka
pıya doğru seslendi: 

- Lüsyüs! 
Uzun boylu, adaleli ve munta

zam vücutlü ve yakışıklı bir deli
kanlı kapı)'l açarak içeri girdi. İm
parator gözlerini ona çevirdi ve 
bir lahza onun yüzünde birşey oku 
mak ister gibi durdu. Sonra: 

- Oktavyüs nerededir? diye 
sordu. Birkaç dadika evvel onu a-
rattımdı. Hala gelmedi. 

Lüsyüs birden titredi. Ve kor
kak bir sesle: 

- Haşmetmeap .. Biraz sakin o
lunuz! dedi. Birkaç dakika sonra 
Oktavyüs burada olacaktır. Bu sa
bah büyük meydana giderek nok
tai nazarınızı halka anlatmak üze
re bir saat süren bir nutuk söyle
di. 

İmparator tekrar içini çekti. 
Sanki yüreği parçalanıyordu. Lüs
yüs ona yaklaşarak eğildi, ve er
guvan rengindeki eteğini öperek 
kendinden geçmiş bir halde: 

- Ey Haşmetlu İmparator Haz 
retleri! Sizi ancak ben anlıyabili-..... -......... ---· 

Ve hıçkırmaya başladı. Lüsyü
sün bu hali İmparatora dokundu: 

• 
tınızı tehlikeye koyuyorsunuz! de 
di. 

- Fakat onlar da hayatımı teh 
likeye koyuyorlar. Halk için bü
tün hayatımı, herşeyimi hasrettim. 
Her hizmete katlandım. Birçok fe-
dakarlıklara katlanarak arzuları
mı kurban ettim. Bunların müka
fatı, sevdiğim ve onsuz ya
şıyamıyacağım kadını benden u
zaklaştırmak mı olacak? 

İmparator bir müddet sustu. 
Sık sık nefes almaktaydı. Çok he
yecanlıydı... Bu sırada, dışarıdan 
kulağa müthiş gürültüler ve bağı
rışlar aksediyordu. Yükselen bu 
sesler· arasında: 

- imparatoru .. Imparatoru gör· 
mek isterizl .. sözleri duyuluyordu. 

Titüs birden titredi. Mıhlanmış 
gibi yerinden kımıldayamadı. Bu· 
nun üzerne Lüsyüs ona yaklaşa
rak: 

- Haşmetmeap! dedi. Bu arzu. 
nuzdan vazgeçiniz! Milletinize gö 
rünün! Mutmain olsunlar .. 

Imparator tereddüt içindeydL 
Fakat dışandaki avazeler gittikçe 
yükseliyordu: 

- İmparatoru.. İınparatoı u is
teriz. 

Titüs, çarnaçar balkona yalı laştı. 
Meydandaki kalabalık imparatoru 
-Yörünce birden bağırdı: 
,- Yaşasın Sezar! Yaşasm İ~ 

parator! .. 

1 mparator birkaç söz r.öyl~ 
mek istedi. Fakat Oktav

yüsün cesedini halkın kollan üs
tünde görünce yüreği hızlı hızlı 
atmıya başladı; ellerile yüzünü ka 
padı; birkaç lahza sonra kendine 
gelince halkı selamladı ve : 

- Ey çocuklarım! dedi. Artık 
dağılın! 

İmparator odasına dönünce göz.. 

~de~. r~~~a:....~~!!a~--~p.jl~J: 
rileyerek çılgın gibi bağırdı: 

- Birins!. Birins!. 
Kapı açıldı. San saçlı, uzun boy-

four'un yerine intihap etmşi olması 
da kendisi için ayrı bir tehlike teşkil 
ediyordu. Çimkü Delfour senelerce 
milli takım kaptanlığını yapmış. ken 
dini arkadaşlarına ve halka pek sev
dirmişti. 

932 
933 

Belçika galip 
Fransa galip 
Fransa galip 
Berabere 

buçuk aydanberi devam eden İzmr 
5-2. lig maçlan bu haftaki karşılaşmalar 
3-0. ile nihayet buldu. 

Yugus~avya 
Takımı 
Şehrimizde 

- Ah Lüsyüs! bilsen onu ne ka 
dar çok seviyorum. Onun aşkı göz
lerime perde indirecek. Bütün duy 
gulanm onun tarafından zaptolun 
muş gibi.. Sen onu gördün müydü 
Lüsyüs? Birinisi gördün mü? O ca 
na yakın Yahudi güzeline baktın 
mıydı? Zeki ve akıllı bir insan olan 
sen, onun güzelli~in sırrını id
rak ettin. mi? Hayır. Hayır. O, her
kesin anladığı şekilde güzel de
ğildir, o, tatlı dilli, zeki, hassas, ol
gun ruhlu, şefakatli ve onurlu, a
teş gibi bir kadındır. Evet onu sev-,_ ______ .._ __ .,. ..... 

Muvaffak olduğu oyunlann haddi 
hesabı yoktu. Böyle bir oyuncunun 
yerine Fransız oyuncuları tarafın -
dan gizli gizli kıskanılan bir A vus
turyalının konması teknik bakımın
dan da makus lesir yapabilirdi. Bun
lara rağmen tek seçicinin itimat et
tiği A vusturyah fevkalade muvaf
fak oldu. Onun intihabı aleyhinde 
maçtan evvel yazan muharrirler bi
le, cenah değiştirerek uzun ve derin 
verdiği pasların Belçikalıları şaşırt

tığını ve Fransız hücum hattını ihya 
eylediğini yazıyorlar. 

Bu seferki Fransız takımında Av-
rupanın en iyi kalecilerinden olduğu 
tasdik edilen Dilorto yoktu. Fena bir 
tesadüfle kaleci sakattı. Tek seçıcı 

ondan mahrum olarak Belçikalılara 
karşı çıktığı halde çetin rakibini yen 
di. 

Maçın hu'asası 

934 
935 
936 
937 
938 

Fransa galip 
Belçika galip 
Fransa galip 

GÜREŞ: 

Müsabaka ar 

3-2. Alsancak sahac;ında 937-938 liğ 

1-1. maçlarının son maçı Alsancak • De-
3-0. mirspor arasında yapılacaktı. Fakat 
3-1. Demirsporlular nizami bir şekilde sa 
5-3. haya çıkamadıklarından Alsancak 

takımı seremoni yapmak suretile ma
çı kazandı. 

Bu suretle İzmirin 937-938 liğ maç 
ları nihayete ermiş ve milli güme

I ye girecek iki İzmir klübü taayyün et 
aş 5yor miş ve şampiyon belli olmuştur. 

İstanbul güreş ajanlığı tarafından Yapılan maçlarda Üçok ile Alsan-
cak 25 şer müsavi puvan almışlardır. 

tertip edilen güreş müsabakalarına Futbol federasyonuna yapılan müra 
gelecek hafta başlanacaktır. Bu mü- caat üzerine gol averaj sisteminin 
sabakalara milli takıma işitrak etmiş kabul edilmiş olduğu cevabı gelmiş 
güreşçiler sokulmıyacak bu vesile ile ve Üçok bu suretle İzmir şampiyonu 
klüplerin yeni elemanları üzerinde ilan edilmiştir. 
tetkikat imkanı elde edilmiş olacak- Alsancak iknici, Doğanspor üçün-
tır. cü, Ateş.5P0r dördüncü, Yamanlar 

Klüpler tarafından bu müsabaka- spor beşinci, Demirspor altıncı olmuş 
lara iştirak ettirilecek güreşçilerin lardır. 
esamisi birer liste halinde ıtüres a- Üçok ile Alsııncak bu sene milli 

tng.1. h k . . .d . d 40 janhğına verilmektedir. ı kümede İzmiri temsil etmek hakkını 
ı ız a emının ı aresın e ve 

bin seyirci önünde pek seri bir tarz-1 -- kazanmışlardır. 
da cereyan eden maçın ilk devresin
de iki takım ikişer gıolle berabere ay-
rılmışlardır. 

İkinci devrede Jordan arkadaşları

na daha iyi alışmış. Fransız oyuncu

ları da Avusturyalıyı kendilerinden 

addedecek kadar. milli hislE>rine ka-1 
pılmıı:;l:ır ve mevrlanda fevkalade bir 
s• t m c-ıkararak u göl daha atıp 5 3 
g ge mıı:;ler 

Fransa - Belçika futbol rekabeti
nin başından bu seneye kadar canlı 
bir misalini teşkil eden şu cetveli ve
riyoruz: 

Fransız milli takımı Belçikaya 
karşı oynadığı otuz iki maçta 15 ke
ft yenilmiş, 11 kere yenmiş, ve 6 ke- Bu sene lzmir şam,,iyonluiumı kazanan Ocokıpar ovunculan 

Galatasaray klübü tarafından üç 
maç yapmak üzere şehrimize davet 
edilen Belgradın kuvvetli kliıple
rinden Yugoslavya bugün konvan
sıyonel ile şehrimize gelecektir. 

Yugoslavlar ilk maçlarını yarın 

gayrifedere klüplerin en kuvvetlile
rınden olan Pera ile Taksim stadm· 
da saat 15 te yapacaklardır. 

Şehrimize gelen ecnebi takımların 
bazısı ile federasyonun müsaadcsıru 
alarak karşılaşan Peralılar Yugoslav 
klübü karşısında iyi bir derece al
mak için rahatsız olduğu cihetle ta
kımda oynıyamıyan meşhur oyun· 
cuları Bambino'yu aralarına alarak 
s&.hnya çok kuvvetli bir şekilde çı· 
kacaklardır. 

Yugoslav futbolünün derecesini 
ve gelen klübün Belgrattaki aldığı 
muvaffakıyetli neticeleri bildiğimiz 
için yapacakları üç karşılaşmayı da 
kazanacaklarını tahmin ettiğimiz 
Yugoslavlara karşı klüplerimizin na
sıl bir derece alacağı merak edilme
y~ ve heyecanla beklenmeğe değer 

bir hadisedir. 
Çoktanberi ecnebi temas yapmı

ynn futbolcülerimizi bu vesile ile 
sahada görmek futbol meraklıları 

kin kaçırılmıyacak bırer fırsat ol· 
duğu şüphesizdir. 

Yugoslavlar ikinci maçlarını pa· 
zar günü Galatasarayla ayni sahada 
yapacaklardır. 

Uçüncü mçını bayramın birinci 
gimü Şişli ile yaparak o akşam ha
reket edecek olan Yugoslavlar gele
cek pazar Sofyada Bulgar şampiyo-
nu ile karşılaşacaklardır. 

dim, ve buraya sarayıma getirdim. 
niyetim onunla evlenmektir. 

B u sözler üzerine Lüsyüs ba
şını mahzun mahzun sallı

yarak: 
- Ey Haşmetlu İmparator Haz 

retleri, kulunuz da böyle bir ya
bancı kızla evlenmek istemiştim. 

dedi. Benim öğütlerimi, dinlemek 
ister misiniz? Bana itimat ediniz. 
En sadık kölenizim. 

İmparator: 
- Söyle! dedi. 

Lüsyüs bir müddet İmparatora 
telaşlı bir bakışla baktıktan son
ra: 

- Oktavyüs ... dedi. 
İmparator bağırdı: 
- Ne oldu? 
- Cesaret edemiyorum~ size ha 

kikati söylemiye dilim varmıyor. 
İmparatorun gözleri parladı, gür 

ler gibi bağırdı: 
- Açık söyle!. 
- Onu öldürdüler! Halk onu 

öldürdü. Bu sabah büyük meydan 
da onu taşn tuttular ... Çünkü .. 

İmparator ellerini uğuşturarak: 
- Çünkü beni müdafaa etti. 

Çünkü onlara benim arzumu ve 
Prenses Birinisi İmparatori<;e ola
rak kabul etmelerini söylediği ıçin 
değil mi? dedi. 

Lüsyüs cevap verdi: 
- Evet Haşmetmeap! .. 
Bu söz üzerine İmparatorun he

yecanı fazlalaşarak: 

- Benim iradem budur; halk 
bunu kabul etmelidir! dedi. 

L üsyüs kekeliyerek: 
- Fakat Haşmetmeap tah-

lu, ateşin gözlü bir kadın getründü. 
İmparator kadını k~llanndan tuta· 
rak: 

- Gördün mü? Oktavyüsün ce 
sedini gördün mü? diye sorddu. 

Birinis sakin bir tavırla cevap , 
verdi: 

- Yarın benim de akıbetim bu 
olmıyacak mı? 

Titüs bağırdı: 
- Hayır .. Asla!.. Herşeye rağ• 

men seni kurtaracağım. Beraber 
kaçarız. Saadetin, hürriyetin. sev· 
ginin olduğu bir yere kaçarız. 

- İmkansız bu. Haşmetmeap ... 
Bugün beni seviyorsunuz! Fakat 
benimle evlendiğiniz takdirde hallt 
sizi sevmiyecek ve aleyhinize ha
reket edecek. O zaman, halkın ben 
den nefret ettiği gibi siz de ben
den nefret etmiye başlıyacaksınız! 

B u sırada bir rüzgar çıktı. 
Pencere açıldı. Dışarıdaki 

halk Birinisi görünce gürledi : 
- Yabancı kadına ölüm!.. Ölüm 

isteriz!.. 

Lüsyüs "derhal koşarak pencere
yi knpadı. Ve kapıyı iyice kilitle
di Sonra İmparatorun önünde e
<iilerek yalvarıcı bir sesle: 

- Haşmetmeap' dedi. Dışanda 
.ıtıvamet kopuyor Halka acıyın! 

Vicdanınızı dinleyın! Siz, yalnız 
kendinizin değilsiniz! 

Imparator sağına soluna şaşkın 
şaşkın bakındı. Sonra başını sema
ya doğru kaldınp : 

- Ey Allahım! dedi. Bana kuv
vet ve cesaret ver!. 

{Arkası 10 uncuda) 
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9.15 Bertin kısa dalgası: Scn!onllt 
konser (Yeni Alman eserleri). 

HAFİF KONSERLER 
7.10 Berlln kısa dalgası: Pazar selAm

ları (18.15: Devamı). 9,20 Paris Kolon
yal: Pllik. 10 Berlin kısa dalgası: Eğlen
celi sabah konseri. 10.30: Hallt musi
J,ısi. 10,30 Paris Kolonyal: Pltık konse
ri. 13 Berlln kısa dalgası: Hafıf konser 
( 14.15: Devamı) 13,10 Bükreş: Diniku or 
keslrası tarafından hafif musiki ( 14.25: 
Devamı) 14,15 Parla Kolonyal: 
konser nakli (14,15: Devamı) 

(15: Keza,) 16 Peııte kısa dal 
gnsı: Askerl bando. 16.45 Peşte: Askeri 
bando. 17 ,15 Berlin kısa dalgası: Halle 
musikisi konseri. 17,45 Berlin kısa dal
gası: Eğlenceli musiki, 18 Bükrcş: As
keri bando. 18.15 Berlin kısa dalgası: 

Hafif musiki (8.50: Devamı) 18.40 Peş
te: Macar musikisi nkşamı (Şarkılı) 20 
Berlln kısa dalgası: Neşeli haftasonu 
programı. 22.10 Bfikrcş: Radyo orkestra 
sı (22.45: Devamı) 22.35 Peşte: Çigan 
musiklsi. 23.35 Prng: Karışık program. 

PERALAR, OPERETLER 
21 Prag: Knrnkum'un eserlerinden 

«Sahrada bri gece• islmli operet piyesi. 
21.05 Viyana: Viyana opcreUeri konseri. 

ODA MUSİKİSİ 
15.15 Berlln kısıı dalgası: Lutz kuar

teti. 23,15 eşte: Caz triyosu. 

RESİTALLER 
16.15 Bcrlin kısa dalgası: Gnspar Cas

sadonun solo konseri. 16.45: Operalardan 
havalar, 17.30: ~i Viyana havalan. 
ı7,45 Peııte: Piyano konseri, 18,10 Prag 
Şarkılardan mürekkep PoPUrl. 20.10 
Prag: Şarkılı revü, 20,20 Peşte: Piyano 
rcfakatile viyolonsel konseri. 20.30 Vi
yana: Keman resitali. 

DANS MUSİKİSİ 
19.15: Bilkreş: (Pltık) 19.20: Viyana. 

21.20: Bükrcş (Pllik) 21.30: Bertin kısa 
dalgnsı. 23.15: Peşte. 23.35: Viyana, Graz 

1 Pazartesi, ?. 2. 1938 -SENFONİLER 
20.25 Viyana: Mnx Schönherr'in ida

resinde Senfoni. 

HAFİF KONSERLER 
6.45 Paris Kolonyııl: ı-ıuıı. konscrı. 

7.10 Berlln kısa dalgası: Ham musikl 
(8.15: Devamı) 12 Bcrlin kısa dalgası: 
Orkestra konseri. ıs :Qerlln .kısa dalga
sı: Hafif musiki (14.15: Devamı) 13.10 

Bilkreş: Pllik konseri (14.30: Devamı) 
15.1~ Bttl.!n losa ditlgllS: Konser saatf. 

16.30 Bertin kısa dalgası: Bando muzlkn 
17.45 Berlln kısa dalgası: Hafif musiki 

18 Bfikreş: Pllik konseri. 18.30 Berlln kı

sa dalgası: Halit musikisi (18.50: Eğ

lenceli konser) 20.10 Bilkrcş: Hatif mu
siki. 21.15 Peşte: Çigan orkestrn."l. 21.15 

yano rcfakatile şarkılar. 20.15 Prag: 
Halit şarkılan. 21.40 Bükrcş: Piyano -
Keman (Beethoven'ln eserlerinden) 

DANS MUSİKİSİ 
23.20: Viyana. 

1 • --S-alı, 8. 2. 19•3•8 __ 1 
SENFONİL'ER 

20,30 Peşte: Senfonik musiki ve skeç 
20.45 Bilkrcş: Senfonik konser (Çay
kovski) . 

HAFİF KONSERLER 
7,10 Berlin kısa dalgası: Neşeli mu

siki (8.15: Devamı). 9.20 Paris Kolonyal 
PlAk. 10.30: Kezn. 11.15 Berlln kısa dal
gası: Halk musikisi. 13 Berlin kısa dal
gası: Hafif musikl (14.15: Devamı) 13.10 
Bükrcş: Tandin orkestrası ( 14.30: Deva
mı). 14.15 Paris Kolonyal: 15: Keza. 15. 
15 Berlin kısa dalgası: Şiir ve musiki. 
17.45 Berlin kısa dalgası: Eğlenceli mu
siki. 18.30 Peşte Amele korosu. 10.50 
Peşte: Sesli filmlerden pltıklar( 20.15 
Prag, Ostrovn: Hafit musiki. 21.10 Viya
nn: Musikili çiçek demeti. 22.15 Berlln 
kısn dalgası: Hafif musiki. 22.45 Bilk
reş: Lokantadan hafif konser nakli. 23 
Peşte: Çigan orkestrası. 23.20 Viyana: 
PlAkla artistik program. 

OPERALAR, OPERETLER 

19.10 Prag: Opera ve operetlerden 
parçalar. 20 Berlin kısa dalRrısı: Karı
şık opera musikisi. 

RESİTALLER 
10.15 Berlln kısa dalgası: Solist kon

seri (Tenor) 16.15 Prag, Brüno, Ostro
va: Çaykovski'nln şarkılanndan. 18.30 
Prng: Plyano resitali. 18.30 Berlin kısa 
dalgası: Küçük piyano parçalan. 18.50 
Bertin kısa dalgnsı: Eğlenceli musiki. 
19.15 Berlin kısa dalgası: Şarkılar. 20.20 
Bükreş: Alman şarkıları. 20.40 Viyana: 
Viyana aşk şarkıları. 22 Peste: Piyano 
ve şarkı. 

DANS MUSiKiSi 
24: Peşte. 

1 Çarfcımba, 9. 2.1938 

HAFJF KONSERLER 
1 

6.45 Paris Kolonynl: Pllık 7.10 Berlin 
kısn dalgası: HıİfU musiki (Neşeli po
puri) 8.15 Devamı. 10.30 Paris Kolonyal: 
Pllik. 13 Berlln kısa dalgası: Hafif mu
siki. 13.10 : Bilkreş: Pltık konseri. 14.15 
Pnris KoloN'al: Konser" nn\dl ( 15: Ke
za). 14.30 Bükreş: PlAk konseri. 17.10 
Prag, Brüno: Fok orkestrası. 17 .45 Ber
lin kısa dalgası; ı;Eğlenceli konser. 18 
BUkreş: Giurgca orkestrası. 18.30 Peşte. 
Çigan musikisi. 18.50 Berlni kısa dalga 
sı: Hafif musiki. 19.50 Peşte: Radyo or
kestrası. 21.05 Prag: Abonman konseri. 
21.45 Berlln kısa dalgası: Hııvcl hava
ları. 22.45 Bilkreş: Konser nakli. 

OPERALAR, OPERETLER 

17 Berlln kısa dalgası: Opera musikisi 
22.30 Berlin kısa dalgası: Opera musikisi 

ODA MUSİKİSİ 
22.15 Prng: Yayll sekstet konseri. 

23.20 Viyana: Yayll kuartet konseri. 

RESİTALLER 
10 Berlin kısa dalgası: Piyano konse

ri. (10.15: Havcl havaları) 15.45 Ber:Un 
kısa dalgası: Piyano konseri. 18.20 Bcr
lln kısa dalgası: Piyano, keman. 20.05 
Bilkreş: BalAIAyka musikisi. 22.15 Peş
te: Piyano sonatları (Beethoven, Emö 
Dohnanyl tarafından). 

DANS MUSİKİSİ 
20.15: Prag, Brüno. 23.05: Peşte. 

~a, 11.2.1•9-38 _ _.I 
SENFONİLER 

20.35 Viyana: Osvald Kabastanm ida
resinde büyük senfonik konser. 

HAFiF KONSERLER 
6.45 Paris Kolonyal: Plfık musikisi. 

7.10 Berlin kısa dalgası: Karışık kon
ser (8.15: Devamı) 9.30 Bcrlin kısa dal
gası: Askeri bando. 10.30 Berlln kısa 
dalgası: Küçük konser. 13 Hafit musiki 
(14.15: Devamı). 13.10 Bükrcş: PlAk mu 
sikisi. (14.30: Keza). 14.15 Paris Kolon
yal: Konser nakli. 15: Keza. 17 .45 Ber-

TAN 

lin kısa dalgası: Eğlenceli konser. 18 
Bükreş: Predcsku orkestrası. 18.35 Peş
te: Konservatuvardan nakil. 18.50 Ber
lin kısa dalgası: Eğlenceli musiki. 19.15 
Bükrcş: Konser. 19.40 Peşte: Stüdyo or
kestrası (Suppe, Lehar, vs.) 20.15 Prag 
Salon orkestrası. 21 Peşte: İtalyan mu
sikisi konseri. 22.20 Prag: Radyo or
kectrası (Dvornk). 23.25 Peste: Çigan 
orkestrası. 

OPERALAR, OPERETLER 
21 Bilkreş: Verdlnin cTroubadourı> o

perası. 

RESİTALLER 
18.35 Viyana: Piyano resltnll. 20.20 

Bükreş: Viyolonsel konseri (orkestra He) 
22.15 Berlin kısa dalgası: Enstrümantal 
solo. 

DANS MUSİKİSİ 
15.15: Berlln kısn dalgası (Valsler) 

19.30: Viyana. 23.30: Graz, Viyana. 

Cumartui, 12. 2. 1938 

SENFONiLER. 
20.10 Viyana: Senfonik konser. 

HAFİF KONSERLER 
7.10 Bcrlin kısn dalgası: Haftasonu 

konseri. 8.15: Devamı. 9.20 Pnrls Kolon 
yal: PlAk. 9.30 BerlJn kısa dalgası: As
ker musikisi. 10.30 Paris Kolonyal: PlAk 
13 Berlin kısa dalgnsı: Eğlenceli musi
ki (14.15: Keza) 13.10 Bükreş: PlAk kon 
seri. 14.15 Parls Kolonyal: Konser nak
li (15: Keza). 15.15 Berlln kısa dalgası: 
MenficUer ve ateş dansları. 17.45 Ber
lln kısa dalgası: Ham musiki 18.30 Peş
te: Çigan orkestrası. 18.50 Berlln kısa 
dalgası: Hafit karışık konser. 18.55 Prng 
Sahne musikisi. 21 Viyana: Fnntazi mu
siki. 21.35 Bükreş: Stüdyo orkestrası. 
22.45 Bükrcş:: Hafif musiki nakll. 23.25 
Vıyana: Muhtelif kısa dalgalı postalar
dan nakiller. 24 Peşte: Asker bandosu. 

OPERALAR, OPERETLER 
18.15 Bcrl nlkısn dalgası: Musikili 

skeç. 21 Peşte: cDie Braut Von Hnm
burg• isimli operet. 
RESİTALLER 

11.45 Berlln kısa dalgası: Cenubi Al
manya piyano ~scrlı:-ri. 19 Viyana: Hallt 
şarkıları. 20.30 Bukreş: Eski Romans -
lar. 22.45 Viyana: Avusturya vnrkıl::ınn 
dan mürekkep şnrkılı skeç. 

DANS MUSİKiSİ 
18.30 Bertin kısa dalgası. 19: Bükreş. 

21.30: Bcrlln kısn dalgası. 23.15: Pe~te. 
23.30: Prng. • 

_.............___ ... .-... -- - ' · .-...---"--- ~- .... 

l:saş, dış, nezle, grip, romatizma, Nevralji, kırıklık ve bütün 
ağnlanmzı keser. icabında günde üç kqe alınabilir. 
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Dişleri niçin hergün temizlemek lazımdır? 

Çünkü Unutmayı ız ki: 
:&kımsızlıktan çürüyen diŞieİin 

düteri, bademcik, kızamık, enflo
enza, ve hatta zatürreeye yol açtık
ları, iltihab yapan diş etlerile kökle
rinden mide humması, apandisit, 
nevresteni sıtma ve romatizma yap
tığı feunen anlaşılmıştır. Temiz, a
ğız, ve sağlam dişler umumi vü
cut sağlığının en birinci şartı ol
muştur. Binaenaleyh dişlerinizi her 
gün kabil olduğu kadar fazla - la
akal 3 defa - (Radyolin) diş ma
cunulc fırçalıyarak sıhhatinizi ga
ranti edebilirsiniz ve etmelisiniz. 
Bu suretle mikropları imha ede
rek dişlerinizi korumuş olursunuz. 

Bütün tehlikelere karşı sıhhatinizi korur. 
y~...., 

.vı. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı lstanbu~ 
Satınalma Komisyonundan : 

1 - 1 sayılı açık deniz motörü güverte tamirinin 29-1-938 cumartesi 
günü 11 deki açık eksiltmesi ne istekli çıkmadığından 8 - 2 - 938 
salı günü saat 11 de yeniden eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasmlannn tutan 2024 lira ve ilk teminatı 152 liradır. 
3 - Şartnamesi komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin gün ve saatinde kanuni vesikaları ve ilk teminat mak. 

buzlarlle Galata eski ithalat gümrüğü binasındaki komisyona gelr 
meleri. "590,, , 

' Soğuk algınhğı - Nezleye karşı 

J-ASTİL ANTİSEPTİK 

T eneff üı yollarile geçen 

hastalıklara karşı koruyucu, 

tıeıiri kat'i paıtillerdir. Nez· 

le, bronşit, grip ve boğaz ra-
Peşte: Çigan orkestrası. 21,15 Bükreı: 

Plfık konseri. 22.15 Prag: Orkestra ve 
viyolonsel konseri. 22.40 Peşte: Opera 

orkestrası, keman. 22.45 Bükreş: Hafif 

konser nakli. 

9.15 Berlln kısa dalgası: Opera mu
sikisi, 20,25 Viyana: Beethoven'ln cFi
delioıı operası. 21 Peste: Gounod'nun 
cıFnush operası. 

,. HER AKŞAM p A R K OTELiNDE ~ habızlıklarmda, seı kısıklı

ğında pek faydalıdır. Bütün 

eczanelerde bulunur. 
ODA 1\IUSİKİSİ 

<BEYAZ ÇIGAN) lsmile anılan 14 yaılarında genç 

ODA l\IUSİKİSi 
22.45 Berlin kısa dalgası: Küı;ük oda 

musıkisi konseri. 
CARMEN PADY 

RESiTALLER taraf mdan idare olunan ve Ekıelıior de Lido ve 
19.15 Bilkreş: Mozart'm oda eserlerin 

den konser. 
RESİTALLER 

10.45 Bcrlin kısa dalgası: Viyana şar
kıları (11: Aşk şarkılnn) 17.45 Peşte: Pi
yano konseri. 19.15 Berlln kısa dalgnsı: 

18.30 Berlin kısa dalgası: Piyano mu
sikisi. 20 Bükreş: Şarkı resitali. 23.35 
Prng: Brahms'ın piyano sonnUnrı. 

Gazino de San Remo'nun methur 

T APY A-COLMAN 
DANS MUSiKISİ 

Solist konseri. (Tenor) 19.40 Peşte: Pi-
20.30 Berlln kısa dalgası: Vals mu

sikisi. 23.20: Viyana. 

Kuba eğlence ve danı orkestrasının emsalsiz muvaffakiyetleri 
devam ediyor. 

Yalıya genç kızlar, genç kadınlar gelirlerdi. Biz on 
lara giderdik bunlar lisan bilir, müzik yapar, hatta 
bazı yakın dostlar ve akraba çocukları toplanarak 
dans ederlerdi... O zaman İstanbulun nadir olarak 
bazı muhitlerinde, bazı aileler arasında bu kadarcık 
bir serbestlik, bir sosyete hayat1 vardı. Llıkin bun
lar da bana bir şey söylemiyorlardı. Hepsi hayattan 
memnundu; hiçbirinin bir ideali, bir endişesi yoktu .. 

Hepsinin ~rasında ben kendi kendimi yiyip bitiri
yordum. Benden büyük olmasına evlenmesine rağ
men ancak Nükhetle biraz anlaşmıştım. Büyük bir 
ideali olmasa dahi o, genç yaşta, çocuk yaşta evlen
dirilmiş, hayatı cemiyetin, aile an'anelerinin darbesi
le yaralanmış bir kadındı; duyuyordu; ıztırap çeki
yordu. Zorla sevemiyeceği bir adamla evlendirilmişti! 
Bütün bunlar cemiyetin sakatlığından, bilgisizliğin
den, duygusuzluğundan ileri geliyordu. Memlekette 
insan ruhuna, kalbine hürriyet ve kıymet verile
cek zaman daha gelmemişti ... Lakin, Nükhetin du
yuş, görüş çerçevesi benim için dardı. O da benim 
için kfıfi bir arkadaş değildi.. 

* • • 
Fahir ağabeyle en çok Fikreti okurduk. Babamın 

akşam evdeydi. Onun varlığı benim ruhumda bir in
kılap yaptı .. Endişelerimden, ruh rahatsızlıklarımdan 
birdenbire silkinir gibi oldum. 

Fahir ağabey Galatasarayı bitirmişti; Artık her 
gördüğüm keskin, yüksek bakışlı, az söyliyen, söyle
yince insanı ürküten, sarsan, düşündüren gençlere 
benziyordu. Benimle meşgul oluyor, tıpkı babam gi
bi. herkese benden bahsediyordu. Onun, bu küçük 
kızı kendisine muhatap yapmasına mağrurdum. 

Fahir ağabeyle en çok Fikreti okurduk. Babamın 
bana verdiği (Kemal) sevgisinden sonra Fahir ağa
bey de şimdi (Fikret) sevgisi aşılıyordu. Fikretin ka
}·a gibi eğilmez; memlekete, gençliğe her sanat ada
mından daha çok bağlı bir sanatkAr olduğuna beni 
ilk defa Fahir a~abey inandırmıştı. 

YAZAN: ~eJJ<UFE N"J+-tAL - . 
-18-

Fahir ağabey ara sıra eline Halukun defterini, rü
babı şikesteyi alır; bak, Yıldız, derdi; şu mısraları 
belliyeceksin! O söylerdi, ben tekrar eder, küçük def
terime yazardım: 

"Hak bellediğin bir yola yalnız gideceksin!,, 

• • 
!'Haksızlık eden başları bir gün koparırlar ... ,, 

• *. 
·'Yükselmeli, dokunmalı alnın semalara1 

Doymaz beşer dedikleri kuş itililara ... ,, . .. 
'Elbet sefil olursa kadın alçalır beşer ... ,, 

• .. 
"Ey madcri hicranzede, ey hemşcri mliğber, 

Avare çocuklar, hele sizler, bel sizler ... ,, 
• . . 

"Söyle, ey muztarip '·atan, bildir; 
Çektiğin hangi kanlı seyyiedir?,, 
Sonra bu mısraların manaları üzerinde uzun urun 

konuşurduk. Fikrette işte böyle hep vatan; hep yük 
seliş ... Hep hak ve hesap aramak ... Hep sefil olan ka
dın ve çocuk! .. Kendimi bildim bileli benim fındık 
kadar beynimi didikliyen mevzular vardı ... 

Bir sanatkardan, bir şairden insanlığın yükselme
sine çalışması, insan ruhunu terbiye etmesi için bu 
pırlanta mısralardan başka ne bekliyebilirlz? 

Fikret gözümde bir ilnh, rübap ellinde bir kuran 

oldu! .. 
Karşımda, etrafımda, yeryüzünde büyük insan, 

büyük sanatkar, büyük kahraman görmek ihtiyaci
le yanıyordum. Fahir ağabeyin bana tanıttığı Fik
reti, bunun için sevmiştim ... 

• 
Meşrutiyetin bize umutlar veren ilk coşkun gün

leri geçmiş ve memlekette bir şeyler değişmemişti. .. 
Yalnız sık sık, pek akıl erdiremediğim fırka müna
kaşaları; İttihatçı ve İtilafçı kavgaları oluyordu. 

Kadınlarına serbestlik veren ailelerde şuur yoktu. 
Bunların çoğu milli duygulardan uzaklaşmış, frenk
leşıniye mütemayil insanlardı. Bazı ailelerde de ka
dın hala kafesinin, peçesinin altında esirdi. Memle
kette zaman zaman, irtica hareketleri bile oluyor
du. Hatta İstanbulda, softalar ara sıra azıtarak şık 
kadınların çarşaflarını kesiyorlardı. Meşrutiyetten 

beklediğimiz, umduğumuz şeyler boşa çıkmıştı. Bila
kis, İtalyan ve Balkan savaşlarile yeni bir umutsuz.. 
luğa düşüyorduk. 

Bir gün, Çatalcayı döven düşman topları ta yalı
nın pencerelerinde uğuldadı.. Güzel Rumelinin her 
gün bir parçasını kaybetmiye başladık. 

Bir akşam, Fahir ağabey karşımıza asker urbala
rile çıktı; asker olmuştu .. İki ayağını bir araya geti
rip çarparak bize askerce bir seUtm verdi; takdirle, 
hevecanla eülümsedik. Fahir a~abey, sivil elbiseler 

INGILIZ KANZUK 

ECZANESi 

BEYOCLU, IST ANBUL 

giyindiği zamandan daha vakur, daha güzel olmuş
tu; toprak renkli caket, pantalon; yeşilimsi kabalak; 
biçimli dizlerine sanlan dolaklar ona nekadar yaraş
mıştı ... Ne güzel bir kahraman olmuştu ... 

Fahir ağabeye uzun uzun. imrenerek baktım. 
Ruhlardaki kahramanlığın bir dış sembolü olan bu 
asker kıyafetine karşı içimde her zamanki gibi o gün 
de öz bir heyecan uyandı: 

- Ne kadar yaraştı bu kıyafet, Fahir ağabey! Sa
kın bir daha çıkarma, bunları .. 

Sonra düşündüm: 
Asker olmak, cenge gitmek, yaralanmak; sonunda 

belki de ölmek! 
Aklıma Makedonya geldi; penceremizin önünden 

taze kanları süzülerek geçirilen askerler geldi: bir 
ııabah, beyaz çadırlarını söküp hududa. düşmanla dö
vüşmiye giden, belki de bir daha hiç dönmemiş olan 
genç, güzel zabitler geldi... 

Telaşla sordum: 
- Seni de Balkanlara gönderirler mi. Fahir ağa

bey? 
O, bir asker gururu ve inanile keskin kcskın cevap 

verdi. 
- Gönderirler de. gideceğim de! .. Baksana mem

leket parça parça dağılıyor; biz koşmazsak onu kim 
kurtarır? Hani ben daha Galatasarayda iken !':en de 
daha on yaşında bir çocukken bağıra bağıra vatan 
türküleri söylerdik, onln eğlenmek için söylemedik 
ya! 
"Yastığımız mezartaşı, toprağımız taş. km· o1,.un, 
Ben bu yoldan döner isem namus hnna ar olc;un! .• 

Diye haykırırken her Türk çocuğu kendı kendine 
bu vatan yolundan dönmemiye yemin etmiş sayılır: 
Acı bir isyanla haykırdım: 
- Öyleyse o yemini ben de etmiştim; Fahir ağa

bey! Şimdi erkek değilim diye böyle oturacak mı
yım? 

(Arkası \'ar) 
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Rakı Binliğini Taşlara 
Çarpıp Hınç Aldım 

Kendimi tutamadım, ağzımdan 
ihtiyarsız olarak şunlar döküldü: 

- Üzülme kızım, Allah yardım
cın olsun. Bununla beraber bir de
facık ta kendini bir ebe doktora 
muayene ettirsen iyi olur. 

Ses çıkarmadan uzaklaştılar. 

Gözyaşlarım bir boşanış boşandı 
ki.. kendi kendime bağırdım: 

- Toparlan, kendine gel be a
dam! Ağlamanın, zaaf göstermenin 
all'ası mı? Demini hak.la! Karar 
verdiğin işi sonlamaya bak! 

•• 

U üstüste çekiştiriyor; kavu-
nu peyniri ltıtlıktan çık

mış bir obur telaş ve endişesile yu
varlıyordwn. Tahlili bence müm
kün olinıyan bir haleti ruhiye için
deydim. Bir aralık kulağıma ses
ler geldi: 

- Amca! Şu parmaklığı aç! An
nem sana yemek yolladı. 

Bu da ne! Fırladım. On on bir 
yaşlarında bir kız çocuğu. Elinde 
bir tepsi. Tepsinin içinde kapalı 
bir tas, iki ufak sahan, kenarda 
ekmek ve havlu. 

- Kızım! Bunlan kim yolladı? 
Ne diye yolladı? Ben kimseden 
böyle bir şey istemedim. 

- Amca! Annemin yanına üç 
bayan geldi. Para verdiler, bu ye
mekleri yapıp sana göndermesini 
tenbih ettiler. 

İşi anladım. Kolay doğurması 
için benden medet uman gelinle 
ötekiler. Pöstekinin altına bırak
tıklar) paradan kızcağıza bol mik
tarda - yemiş parası diye - verdim. 
Tepsiyi önüme aldım. Kızcağız se
vinmişti, dedi ki: 

- Bitince, Emine! diye seslen, 
gelir tepsiyi alının. 

- Olur kımn, seslerim. 
Bakır tasın kapalım açtım. A

man efendim aman! Buram bu
Bm tüten tarAan8 çorbası. Ufak 
sahanın birinde pastırmaya kırıl
mış yumurta; ötekinde üstüne tu
lum peyniri ufalanmış bulgur pi
Uvı. 

Önüme gelen şu nimet dolu tep
si, bütün hüviyetimi allak bullak 
etti. 

Kararlanm sarsıldı! 
Demek ki, kudret; yaşatmak is

tediğine, haberi olmadan böyle 
tepsi OOlusu en nefis nimetleri de 
aunarmJ.§! 

Ya ben ne diye, varlığımda işll
yen, kudretin o hayat cereyanını 
ölüme layik göreyim? Ne diye ken 
dimi öldürmiye kalkışarak ruh bo 
zukluğuma, irade eksikliğime hü
küm verdireyim? 

Dök ulan o rakıları' At o ze
hirleri! Kır o nL,teri! Afi

yetle ye şu yemekleri! Getirdiğin 
Kısıklı suyunu da çek! Yak siga
ranı! Sonra da cana can katan şu 
canım havalı yerde horul horul u
yu! 

Ölüm ne demek? Ölüm, ancak 
kendi gelirse makbuldür. Zoraki 
ölümün minası mı var? Hayat, is
terse sefalet içinde bile olsa, ni
mettir be budala! Nimeti tepmek 
olur mu? 
Rakı hinliğini taşlara çarpıp 

hıncımı aldım! Hissi iptal edici ilAç 
fişesini kırdım! Veronal tüpünü a
yağımın altında un ufak ettim. 
Nişterimi fırlattım attım. Tepai-

nin başına geçtim. Oh! Ne Ala! 
Ne neİıs çorba! Artan kaşer pey-
nirini de içine ufaladım. Tası hak
ladım. Yumurta sahanını sıyırdım. 
Bulgur pilavını bal gibi kavunum
la, tadına vara vara göçürdüm. 
Hah! Dünya varmış! 

- Emine! Emine! kızım! 
- Geliyorum amca! 
Birkaç dnkika sonra geldi. Ge

liş amma ne geliş! Bir elinde üç 
fincanlık bir kahve cezvesi, bir e
linde tiryaki fincanı ile bir çıka
geliş. Kahveyi höpürdettim .. Kap
lan verirken bir 'yemiş parası,, 
daha sunmayı unutmadım. Aman 
ne tatlı; rehaveti, zevki tarife sığ
maz ne derin bir uykum gelmişti. 
Postallarımı ga7eteye sanp başı
mın altına .. çuvalı pöstekiyi eııtı.. 
ma.. DUşUncesiz, içim hayat sev. 
gisile dolu, rahat bir uykuya dal
dım. 

S abahleyiı:ı kuş cıvıltılarile, 
erkenden uyandım. İlk işim 

Kısıklı suyundan üst üste iki bar-
dak içmek oldu. Yola düzüldüm. 
Yaşıyacaktım. Tam manasile bir 
celadet ve ciyadet, kafamda, vü-
cudümde, bütün benliğimde hü
küm sürüyordu. Şimdi neşelerle, 
azmü irade kuvvetinin verdiği 

şetaretle indiğim bu yokuştan, dün 
çıkarken duyduğum mendebur 
meskeneti, yılgın aczi hatırladık
ça utancımdan kızanyordum. Ha
yat, hilkatin verdiği en büyük ni-
metti, ben ona nankörlük etmiye
ceğim. 

Tramvaya atladım, Bağlarbaşı. 
İkinci bir tramvay, Kadıköy. 

Ortada inşiraha değer, maddiye-
te taallük eder, durumu değistire. 
c:ek bir fevkalidelik yok. Fakat 
ben öyle dejildim. Bayram elbise
sini arüe gününden giymiş bir ço
cuk sevinciyle yürüyordum. O gü
ne kadar aklıma gelmiyen şen şar
kılan mırıldana mırıldana iskele
ye geldim. Bana yorganlık eden 
çuvalunı pek emniyetli bir aşçı dos 
twna emanet bıraktıktan sonra va 
pura girdim, kuruldum. 

Geçtiğim lstanbulda ne işim var 
dı ? Kime gidiyordum? Ne yapa
caktım? Cevabına tenezzül etme
diğim bu sualleri bir kenara bırak
tım. Şen, keyüli, vapurun ba§ına 
yanladım. Büfeciye bir de kahve 
ısmarladım. Vapur Modaya gidip 
dönecekmiş. 

Fenerbahçe hA! Çocuk iken bü
yük annemin, Haydarpaşa Mül-
hakat Nezareti gümrüğüne 

devam etsin diye bana al-
dığı Midilli (cüce yapılı at) 
ile her cuma ve pazar tur yaptığım 
yer .. Kalamış koyu mu? Atımı sa
tıp kotra aldığım zamanlar bir ke
narda funda demir ettikten sonra 
dümen yelesini başıma yastık ya
pıp mavi göğü hülyalar içinde sey 
rettiğim Kalamış koyu .. Moda ön
leri.. Adalar .. Canım Adalar .. Genç 
liğimin en ateşli günlerini işveli 

bir Rum kızı ile kovalamaca oynı
yarak geçirdiğim çamlıklar .. Adı
m bile hatırlıyorum: Aspasya. 

Ş imdi Bayım! Yırtık çorapla
nmla, taşınmaz postalla

rımla, dizinden tut ta kuyruğu-
juna kadar phrem şahrem ayrıl
mış, pantalonluktan çıkmış panta-

RESiMLi 

BULMACA 
Evvelki gönkü bulmacanm ha1ll 

BUGUNKU BULMACA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
1-.;..._.:--

2 

3 

4 

5 

6 
7 
8 

9 

10 

* SOLDAN SACA: 
-1 - Cingöz - Ali 

2 - Bir sıcak memleket yemişi 
3 - Kalın elek - Faydalı böcek 
4 - Sorcu edatı 
5 - Dai kovuiu 
6 - Ruayada bir tip - Ev eı:yaaı 
7 - Hudut - Renkli bir tq 
8 - Titreme - Birdenbire 
9 - Haz - Anayurt 

10 - Valde - Iatanbulwı bir semti 

* YUKARDAN AŞAOI: 
1 - Ufak bir av ku111 - Cefa 
2 - Halk (arapça) - Genillik 
3 - Sahnede vazife - Saçma 
4 - Jki kız kardeşin kocaları 
5 - Ceylan - Mevsim 
6 - Bir çatcı - Llyık 

7 - Renk 
8 - işaret - lttah veren 7emek 
9 - Vücut J'lrtıiı - Hüner 

10 - En büyük deniz hayvanı 

lonumla, düğmesiz mintanımla, 

kasketsiz başımla.... Bu, ben hl!? 
Bu ben miyim?Koşturulup koşturu 

lup ta bir hamlede hamam halve
tine sokulmuş adam nasıl bunalır

sa, nefesi boğan bir terleme sıkıntı
sı geçirine, Bojudan kopup gelen 
serin rüzglra rağmen ben de o buh. 

ranlan geçirmiye başladım. Varlı

ğımdan utandım. İçimden bir .. 

yükseldi: Neyzen Tevfilin şivesile: 
- Ulen Nihat! Ne duruyon? Şu 

sulara salıversene kendini! 

Evet, en doğru hareket bu idi. 
Bu iğrenç kılıkla nereye gidiyor
dum? Hiç te mi utanmam yoktu ? 

Kimi görecek, ne söyliyecek, ne is

teyecektim? 
İçimin sesi söylenip duruyordu: 
- Salıver ülen, denize kendini! 
Kalktım, şöyle bir toparlandım, 

denizle kükreşe kükrete yol alan 

vapurun küpeştesine yaklaştı~ 
yağımı kaldınvermek yeteri Ola
cak bitecek! Arkamda bir ince ses: 

- Bey baba! Kibritin var mı? 
Bunu yakıversene! 

Arkamda oturan bayanlardan bi
rinin beş altı yaşlanndald çocuğu 
elinde bir sigara tutuyordu. 

Aman, bu ne gijzel çocuk! Tah
rirli mavi gözlerinden fışkıran ne
şe, saffet, muhabbet, insana varlı
ğının elemlerini bir hamlede unut
turabiliyor. Yahut, ne bileyim ben? 
hakikatte belki öyle değildi de be
nim insanlığa olan fartı muhab
bet enayiliğim bana öyle gösterdi 
Her ne de olsa, ayağımı kaldıra
madım, küpeşteden fırlayıp sulara 
kanşamadım. Bana fena ve delice 
fikirleri unutturdu. Hayat, sen ne 
iyisin._ 

(Arkam var) 
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le Amiral Kladyüs göründü; arka
lanndan hüktlınet müsteşarlarile 

Senato azalan geliyordu. 
Nasyüs imparatora yaklaşarak 

eğildi, sonra: 

- Haşmetmeap! dedi. Halk he
yecandadır. Büyük meydanda a
teşler yükseldi. Yalnız hususi müs 
teşarınız Oktavyüs değil, General 
Tirizyas ta öldürüldü. Şimdi söz 
sizindir. İkisinden birini seçmelisi
niz! Ya kadını, veya Romanın 

mahvını!" 

B u sözler üzerine İmparator 
yıldırımla vurulmuşa dön

dü, ve bap bir taş gibi göğsü üze
rine düştü. Birkaç dakika sonra 
odada geziruniye başladL Pencere
den, yükselen ateş sütunlarını gö
rünce derhal kendine geldi ve ez
gin, bitkin bir sesle: 

- Nasyüs! dedi. Prenses Biri
nisi alıp memleketine yollayın!. O 
nunla ev lenmiyorwn. Ben yıkıl
sam da Roma yaşamalıdır! 

Odadakiler hemen Imparatorun 
etrafını aldılar ve onu balkona gö
türerek hepsi birden bağırdılar. 

- Yaşasın Sezar! 1 
Sonra hepsi çıktılar. İmparator 

y•lnız kalınca bir çılgın gibi çırpı
narak Lüsyüsün kollarına düştü 

ve bir çocuk gibi hıçkırmaya baş
ladı. 

Istanbul 5 inci icra memurluğun. 
dan: Bir baçtan dolayı mahcuz olup 
paraya çevrilmesine karar verilen 30 
lira değerinde 150 adet Rekor marka 
konserva 12 lira değerinde 80 kilo ça 
lı fasulyası, 3 lira değerinde 1&> kilo 
Adapazarı fasulyası ve daha birçok 
bakkaliye eşyası açık artırma sur&
tiyle 9-2-938 tarihine rastlıyan çar 
şamba günü sat 9 dan 11 e kadar 
Tophanede Kasaplar caddesinde ve 
sokağında 12 No. lu dükkind& atıla 
caktır. 

Almak istiyenlerin me~ m,ahal 
de gösterilen saatte ham bulunma.. 
lan ilin olunur. 

r Levamm Sahnalma 
Komisyonu 116nlan 

Ordu hastaneleri için 400 adet çe
lik somyalı demir karyola 4 Şubat 
938 cuma gtlnU saat 15,15 te Topha. 
nede satmalma komisyonunda kapa.. 
lı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tah 
min bedeli 10800 lira ilk teminatı 810 
liradır. Şartname ve nUmunesi ko _ 
misyonda görülebilir. lateklllerin ka.. 
nunl vesikalariyle beraber teklif mek 
tuplamu ihale saatinden bir -.at fl'l
vel komisyona vermeleri. (396) (397) 
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eviw.oe, 

P AT 1 
iç ve dıt basur memelerinde, buur memelerinin her türlü 

iltihaplannda, cerahatlenmit. fiatüllerde, kanayan basur me
melerinin tedavisinde daima muvaffakıyetle tifayı temin· eder. 

15-2-1938 tarihinden itibaren; 15 günlük, bir ve iki aylık halk ticaret 
biletleri, sürat trenlerinde munzam Ucret verilmek şartiyle, meriyet müd
detleri dahilinde, Devlet Demiryollannm ldaresinde bulunan bilfunum hat 
larda ve trenlerde yapılacak seyahatler için muteber tutulacaktır. Avru. 
pa, Erzurum, Samsun - ~amba ve Mudanya. pursa hatlarımızdan da 
halle ticaret bileti satılır. (311) (669) • 

* Ağaç kömtlril nakil Ucretıeri, ton b8§ID.a · olmak• Uz.ere, yeniden tesbit 
edilmiştir. Yeni tarife 20-2-1938 tarihinden itibaren tatbik edilecek.. 
tir. Fazla tafsilit için istasyonlara müracaat edilmelidir. (310) (670) 

• 15-2-1938 tarihindE!ıı itibaren, nakliyat sahiplerine ait sarnıçlı va. 
gı:>nla.rla yapılacak Melas nakliyatında asgari iicret vagon başına 15 ton 
üzerinden hesap edilecektir. (312) (671) 

lstanbul asliye be§inci hukuk mah 
kemesinden: Davacı Gümrük Umum 
Müdürlüğüne izafetle, lstanbul Mali 
ye muhakemat müdürlüğü ta.rafm
da.n, Macit Kara.kat aleyhine .20884 
lira 41 kuru§un tahsili hakkındaki da 
va zımnında lstanbul Gümrüğü sabi 
salonunda mevcut olup tayin kıhiıan 
ehlihibre marif etile nevi ve kıymeti 
ve evsafı saireei tayin ettirilmif olan 
muhtelifUlcins ipekli lr11magların 8-
2-938 tarihine müsadif aah gtlnfl aa 
at on raddelerinde ı.tanbul Gtımrii
ğünün satış müdürlüğü eat11 salonun 
da, Gümrük remni milft;erİye ait ol
mak üzere açık arbrma auretile aa.. 
tılmasma karar verildiğinden talip o 
lanlarm mukarrer klymetinin % 7,5 
niabetinde pey akçea1ni Giimrtlk vez 
nesine tevdi ile alacaklan makbuz il 
mühaberini mUateehiben muayyen 
gUn ve saatte mezkiir sat11 salonunda 
ha.zır bulunmala.rı lüzumu ilan olu.
nur. 

lstanbulda ldrofll 
Pamuk Fabrikaları 

Türk Anonim Şirketindenı 
I L A N 

Hiuedarlar umumi heyeti eau mu 
kavelenamemizin ve Ticaret Kanunu 
nun ahkamı mucibince 25 şubat 938 
cuma günü saat 15 te Şirketin Gala 
tada, Omer Ahit Hanının 2 nci katm 
da No. ~ ~ki idare Merkezinde top
lanacaktır. En az (25) yinni bet his 
ae senedine sahip olan hissedarların 
o "gün teşrifleri ve içtima tarihinden 
evvel nihayet 17 şubat 938 perşembe 
gtlnU akşanuna kadar sahip olduklan 
hisse senetlerini Şirket Merkezine bı 
raknıalarmı veya bankalardan alacak 
lan makbuzları getirmelerini ve mu 
kabilinde duhuliye vara.kası almala
rını dileriz. 

idare llecll&I 

Konutulacak itler: 
1 - 1937 yılı muamelit ve heaabatı 

na müteallik idare MeclW ve 
murakıp raporlarmm okunup 
tasdiki. 

2 - 1937 yılı bilAnçosu ile klr ve m
rar heaaplarmm kabul tasdiki 
ile 1dare Meclisi azasının ibrasx. 

3 - TemettüUn sureti tevzii hakkın. 
da idare Meclisi teklifiııin ka.
bulil. 

4 - 1938 yılı için murakıp tayjni ve 
ücretinin tesbiti. 

5 - ldare .Meclisindeki miinhalıe se. 
çim. 

Be~ğlu ilçUncll aulh hukuk hl.kim lstanbul ikinci 1flls Meınurlufwı-
liğinden: Mehkemenin 938/ 690 sayılı dan: Müflis Foti Kozmidt mae•mna 
dosyasile Kiryak:o SUnbWoğhı vekili gelen hazinenin istediği 561 L. 32 K. 
Avukat Ahmet Nuri ta.rafından mü.- hakkında.ki talebi 1f1is idaresince tet 
ekkilinin Beyoğlunda Ağahamammda kik edilerek ibraz edilen vesika aJa .. 
72 No. lu dilkkanda bakkal iken ha- cak talebini ispata kafi görülmediğin 
len ikametgihı meçhul bulunduğu an den kayıt talebinin reddine karar :ve 
laştlan Todori zimmetinde alacağı o- rildiği illn olunur. ( 4618) 

lan 78 liranın tahslli hakkındaki da. -------------
vanm duruşmasında davacı vekili lstanbul asliye mahkeme8l altmcl 
mUddeasmı ispattan izharı acizle da hukuk daire.tııden: Yorgiya tarafm.. 
va edilene yemin teklif eylemie ve dan Beyoğlu Nane sokak No. 9 - lj 
gelmiyen dava edilene usulün 337 in te iken halen ikametgi.hı meçhul Har 
ci maddesine tevfikan berayı yemin ry Tırahalakis aleyhine açılan ihtar 
gelmesi hakkında tebliğ olunacak mu ve başanma davasının tahldkatmda 
ameleli gıyap kararmm 20 gün mUd 1. 2. 938 tarihinde mahkemeye gelme 
detle ili.nen tebliğine karar verilerek m.11 olduğundan mtlddeialeyh hakkın 
muhakemesi 24 2 938 tarihine mil da gıyap karan lttihazile ilinen teblf 
sadif perfeDlbe günü aaat on buçuğa ğine karar verilmie ve gıyap kararmı1 
bırakılmıf oldujıundan itirazla ifbu bır nüshası da mahkeme divanhane. 
gün ve aaatte mahkemeye gelmediği sine talik edilmif ve mahkeme &ı 
takdirde yeminden kaçmıDll ve vakıa 22-3-938 aalı saa.t 14,30 a bil'&kJl. 
ları kabul etmiş sayılacağı gıyap ka 1llI§ olduğundan yevmi mezkftrd& ha. 
ran telıliği makamına kaim olmak ü zır bulunmanız Ulzum.u tebliğ yerine 
r.ere ilin olunur. geçmek tızere illn olunur. 

-s:JUADA Pl.ARJ 
&uwu Q.\ ALA.&h • .İ~ıM .-~----..,_......, 
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Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
Dördüncü Keşide 11 Şubat 938 dedir .. 

Büyük ikramiye: 50.000 Liradır_ 
Bundan bqka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle, 

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

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden 

bu piyangoya iştirak ediniz.-
' 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi~~~~~~~~~~~~~, 

Nafıa Vekaletinden: 
Diyanbakır - Irak ve 1ran hatla rmın Diyarrbakırdan iti.haren 8 + 310, 

:35+ 455,51 + 845nci kilometrelerinde 2X60, 4X60, 3X60_ metre açıklığın
da yaptınlacak üç adet dmeir köprünün inşa ve montaJlan kapalı zarf 
usuliyle münakasaya konulmuştur. 

1 - Münakasa 14-3--1938 tarihi ne tesadüf eden Pazartesi günü sa
at beşte Vekaletiıniz Demiryollar inşaat dairesindeki münakasa Kom.is -
yonu odasında yapılacaktır. 

2 - Bu üç köprünün m.uhammen bedelleri mecmuu beş yüz bin liradır. 
3 - Muvakkat t eminat cem'an (23 ,750) liradır. 

4 - Eksiltme şartnamesi, Mukavele projesi, Ray inbisat tertibatı, 

Devlet Demiryollan Ray tipi, Nafia işeri genel şart.namesi ve üç adet şe
madan mürekkep bir takım münakasa evrakı 25 lira bedel mukabilinde 
Deıniryoll&r inşaat dairesinden tedarik olunabilir. 

5 - Bu münakasaya girmek isteyenler 2490 numaralı arttırma, Ek
siltme ve ihale kanunu mucibince ib razma mecbur oldukları evrak ve 
vesikalan, 938 senesi için muteber olarak Vek&letimi7.den verilmiş Mü 
teahhitlik vesikasını ve fia.t teklifini havi zarflarını mezkftr kanunun ta
rifatı dairesinde hazırlıyara.k 14-3-1938 tarihinde saa.t on dörde ka
dar Demiryollar inşa.at dairesindeki Komisyona makbuz mukabilinde ver
meleri 18.zımdir. 

6 - Bu münakasaya gireceklerden li.akal 50 metı-elik bir Demir köp
rll imal ve montajım yapmış olmak şartı aranacaktır. (146) (330) 

Lokomotif Makinisti 
Alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden : 
Kırıkkkalede yevmiye ile çalıştınlın&k üzere bir lokomotif makinisti 

almacakbr. Talip olanlann bir istida ile müracaatlan. (339) 

llAYllE7Tilt 
CİZIR 

, 

il 

T.I BANKA~I 
1938 

Küçük Cari Hesaplar 

ikramilie plcinı== 
·4 adet 1000 liralık-4000 lira 
8 " 500 " -4000 " 

16 " 250 " -4000 '' 
76 ,, 100 ,, -7600 ,, 

80 '' 50 '' -4000 '' 
200 ,, 25 ,, - 5000 ,, 

384 " 28600 " .,......., ...... ~__........__... 
1 

Kuralar : 1 Mart, 1 Haziran, 1 EylOI, 1 1 
~~k.:::..::·:~! 

• 

En Az 50 hira Mev
duatı Bulunan Hesaplar 
Kuralara Dahil Edilecektir. 

Istanbuı 4üncü ıcra Memurluğun_ •·ııı•1111•1111•ı•nıı•1111•111ı•ıııı•ıııı•111ımını•mı•ını•t11 ~ 
dan: Tamamına (1970) lira kıymet = -
takdir olunan ıstanbulda Asmaaltm = B mda yalnız • 
da Asmaaltı eaddesinde eski 33 yeni • ayra 
39 No. lu dükkanın 288 hisse itibarile - • 

KIZILAY GAZETESi • 29 hissesi açık artırmaya artırma su • 
retile paraya çevrilmesine karar veril 
miştir . • 

Bitinci açık artırma 8-3-938 ta çıkacaktır • 
ribine tesadüf eden salı günü saat 14 ~ • 
ten 16 ya kadar dairede yapdacak- • 
ve kıymetin yüzde yetmişbeşini bul. • ilanlarınızı vermekle hem kendinize ve hem de -
madığı takdirde ikinci artırması da- Kızdaya yardım etmiı olacaksınız. ~ 
hi 28--3-938 tarihine tesadüf eden • 
pazartesi günü ayni mahal ve saatte Müracaat yeri : • 
yapdacaktır. isteklerin kıymeti mu.. • latanbulda p09tahane karşıımda Kızılay 1&hf bürosu. = 
hammen~m:!1 7m5e~ftrb ~tıldacak hisk- • Tel: 22653 İatanbulda, Postahane arkaaında ilancılık Şir- • 
seye musıp 10 , nıs etm e pey a -
çesi veya milU bir banka mektubu •1111•1111•1111•11111~ keti. Tel: 20094- 95 ılllll•llll•llll•llll. 
ibraz etmeleri llzımdır. 

Hudud: Bir tarafı lsmail Hakkı ma 
ğazası, bir tarafı Hasan· mağazası 

lstanbul Defterdarhğından : 
Lira K. 

ve bir Cebeli Akdar hanı bir tarafı Kuzguncukta 
tariki amile mahduttur. 

İcadiye caddesinde eski 39, 41 yeni 43 • 45 548 00 
sayılı iki dilkki.nın 14/ 64 payı ... 

Evsafı: Demir kapıdan girilen ze
mini kmk taş ve çimento döşeli antre 
solda ahşap camak8.nlı yazıhane ant 
reden Uç basamaklı inilen zemini kıs 
men taş ve çimento döşeli dükkan o 
lup tlstü tıonos kemeri ve bili. hava 
penceresi içerden demir kepenkli ve 
dıp.rdan demir parmaklıklıdır. Sokak 
caddesinde klonez saplı saç ocağı ve 
içinde elektrik tesisatı vardır. 

Umumi mesahası 39,50 metre mu 
rabbaıdir. Bu saha üzerine bina meb 
nidir. 
Hakları tapu sicillerile sabit ohm. 

yan ipotekli alacaklarla diğer ali.ka,.. 
daranın ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklarını ve hususile faiz ve masa 
rif e dair olan iddialarını ilan tarihin 
den itibaren 20 gün zarfmda evrakı 
müsbitelerile birlikte dairemiR bil. 
dirmeleri lazımdır. Aksi takdirde liak 
lan tapu sicillerile sabit olmıyanlar 
satış bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. Müterakim vergi ile evkaf 
icaresi tanzifat ve tenviriye borçluya 
ait olup bedeli müzayededen tenzil o 
lunur. 20 senelik taviz bedeli ile yüz 
de iki buçuk rusumu delliliye alıcı. 
ya aittir. Daha fazla malftmat almak 
istiyenlere bu işe dair 937 / 3631 nu
maralı dosya üzerinden izahat verile 
oeği gibi müddeti kanuniyesi içinde 
daire divanhanesine asılacak olan a
çık artırma. prtnamesini okuyabile. 
cekleri i1ln olunur. (620) 

.. .. İcadiye caddesinde eski 43, 45 ve 47 yeni 

Hasköyde: 
30 _ 47 sayılı ev ve dükkanm 5/ 16 payı... 562 50 

Kiremitçi Ahmet Çelebi mahallesinin Ça-
kırgöz sokağında eski 11 - 13 yeni 11 sayı

lı evin 18/ 40 payı ... 
Arnavutköyünde Sucu bahçesi sokağında eski 25 yeni 23 sayılı 

evin 7 / 20 payı ... 
Mahmutpaşada: Çuhacı hanının alt katında eski ve yeni 

Ku.mkapıda: 

Cibalide: 

46 • 46 sayılı odanın yan payı ... 
KUrkçübaşı Süleyman ağa yeni Bayramça 
vuş mahallesinde Kuyulu halen Kürkçü ku. 
yusu sokağında eski 20 yeni 30 sayılı evin 
tamamı. 

Seferikoz mahallesinde Fener caddesinde 
yeni 132 sayılı ev ile ve yeni i28 sayılı üstün 

200 00 

175 00 

175 00 

61 41 

de odaları olan kahvehanenin 33/ 96 payı. 874 00 
Yukarıda yazılı mallar 22-2-938 salı günü saat 14 te satılacaktır. 

Satış bedeline istikrazı dahil! ve % 5 faizli hazine tahvilleri de kabul olu. 
nur. Taliplerin vakti muayyeninden evvel pey akçelerini yatırarak mez.. 
kftr gün ve saatte Defterdarlık Milli Emllk MUdilrlUğilnde müteşekkil sa-
tış komisyon'l.lJla milracaatleri. (F) (677) 

l.tanbul Birinci Ticaret Mahkemesinden: 

1 P L· I K SATIŞI 
Mahkemece satılmasma karar verilen 8 numaradan 10 balya, 14 nu. 

maradan 35 balya Hindistan malı tek katlı ipliğin açık artırması 7-2-
938 pazartesi günü saat 14,30 da yapılacaktır. 

Bedeli Hindistan husust takası He tediye edilmek Ur.ere almak istiyen. 
1erin o gün ve saatte Eminönü 4 No. l'll Anbarda hazır bulunmala.n ilan 
olunur. 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN. Umumi Ne§Jiyatı idare Eden: 8. SALIM 
Gazetecilik ve .N.3§riyat TUrk Llmitet Şirketi. Basıldığı yer TAN Matbaası 
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Bütün dünyanın en ne
fis yağı Türkiyede Ay· 
vallkta çıkar. A yvah· 
ğın en leziz ve en sıhhi 

yağı da şüphesiz 

HASAN 
Zevtin Jağı~ır 
Şerbet gibi tatlı olduğundan 

tababette içmek suretile müsta
meldir. 

Kum, böbrek ve bilba.asa ka
raciğer, safra, sarılık hutalrk
lannda, zaafı umumide, inkı
bazda. 
Tereyağ yerine yemeklerde, 

salata'arda, tatlılarda, pilav
da Hasan zeytinyağı kullanınız. 

1 /4 §İ§e 40, 1 /2 §İşe 50 
1 litre f İ§e 80, 2 litre 

şi§e, 155, 
Tenekelerile bir kilo 75, 

üç kilo 21 O, be§ kilo 350, 
yedi kilo 475 

MUTLAKA HASAN 
MARKASINA DIKKA T. 

HASAN Deposu 

RKiYE· 
MECMUASI çıkıyor 

Yeni Bir 
CiLD 

BIRhıfCI 
GON 

ÜÇÜNCÜ 
GON 

Açık me
sameler 
ve siyah 

benler 

Beyaz ve 
yumuşak 

Ebediyen kaybo'muşturl 
Çirkin siyah benler, sivilceler, <ül

din sert tabakaları, renksiz ve scl
muş bir ten... Bütün bunlar açık 

mesamattan ileri gelir. P·u mesame-
leri kapatan gayrisaf yağlı maddele
rin ne su ne de sabun ile izalesi ka· 
bil değildir. Her aç\)( mesame, t:ıl

din taharrUşüne sebep olur. Bevaz 
rengindeki (Yağsız) yeni Tokalun 

Her sayısında ~azıları görülecek değerli muharr;rlerimizden birkaçı : 

HÜSEYiN CAHiD, AKA GÜNDÜZ, SALiH MURAD, PEYAMi SAFA 

kremi hemen mesamata nüfuz ıle 
cilt guddelerinin taharrüşünü 8.nı

yen teskin eder. Mesamatın derin
liklerindeki gayrisaf maddeleri ve 
siyah benleri hal ederek harıce tarc 
ve açık mesameleri tabii hadlerine 
ırca eder. Esmer ve sert bır cildi oo
yazlatıp yumuşatır. En kun' bir ~ild 
kuvvetlendirir ve tazeleştirir. Alnın 
yorgunluk çizgileri ve burnun par 
lak ve yağlı manzarası tamamen za. 
il olur. Beyaz rengındeki bu yeru ·rcı 

kalon kremi terk~binde taze kremı 
ve tasfıye edilmiş zeytinyağı gibi mu 
' avvi, besleyici ve beyazlatır.ı mad 
ieler mevcut olduğundan 3 giin zar 
fında cilde yenı bir güzellik vem 
ve beyazlatıp yumuşatır. Bu kremi 
'ıer sabah kullanınız. 

MUHARREM FEYZi, SELiM SIRRI, FAiK SABRI, SERVER BEDi 

Naşiri: HALK NEŞRIY AT EVi NOT - Yüzünüzde buruşukluklar 
"'arsa, yüz adeleleriniz zayıflamış 

ıse. cildinizi Biocel ile bestemenız 
lazımdır. Cildinizdeki Biocel'in ayni 

Yeni postahane arka•ında Hanında 26, 27. 28. Te1efnn : ?31?5 

--- -· ---- ... [" 
LESiKALSiN 
3RANLJL€ 

GAYET MÜHiM iLAN 
' 1 olan bu kıymetli cevher. şimdi genç 

hayvanların cild hüceyrelerinden is. 

Kansızlığı giderir, zayıfları fİf

manlatır, ittahayı açar, vücu
dü sari mikroplara kartı koyar. 
Her eczanede arayınız. 

~ Dr. İHSAN SAMI 

Bakteriyoloji Laboratuan 

Umumf kan tahlllltı frengi nok 
tal nazarından (Waaaerman ve 
katın teanıüllerl) kan !<,Ureyvatı aa 
yılması Tifo ve ıaıtma hastalıklar 

'ethlal idrar balgam cerahat kazu 
rat ve su tahlııfltı Oıtra mlkroakop 
huaual aıılar lıtlhznrı kanda Ure 
ıeker Klorür Kollesterln miktarla 
..... ," ••vlnl Olvanyolu Ncı 11 

.. ___ Tel 20981 ---·· 

Harici Askeri Kıtaat 
ilanı arı 

.LJıyaniıakırda Uç hangarın gösterilt 1 
cek mahalde keşif ve şartnameleri 

mucibince yapılması kapalı zarf usu 
lile eksiltmeye konulmuşlıur. Tahmin 
bedeli 27431 lira olup ilk teminatı 
2057 lira 33 kuruştur. !halesi 21 şu. 
bat 938 pazartesi günti saat 15 te Di 
yarıbakırda Levazım amirliği satına! 
ma komisyonunda yapılacaktır. Fen 
ni şartname ve keşifleri görmek isti 
yenler bir lira 38 kuruş bedel muka· 
bilinde Tayyare Alay K. inşaat Ayni 
yat Muhasipliğinden alabilirler. lha
leve gireceklerin mezkur gün ve sa. 
atten "lir saat evve' teminatlarile ve ı 

Nnfıa Vekaletinin mUteııhhitlik vesi., 
l· ı. 'q r:ıe bir'ikte n 1varbakTr T PVR?.l"' 

r ,:rı ;;. .,.,+ ... ftı ..., ., ı . ... ...,;syonuna mu 
r 1-.ri 11718 "5G!> .. 

ZA YI 
12----1-938 tnrihli ve 471390 sa_ 

yılı gümrilk makbuzunu zayi ettik. 
Yenisini alacağımızdan eskisinin bük 
mü kalmadığım beyan ederiz. "683,, 

l\lateo Alaluf Mahdumlan. 

FRIGIDAIRE 

TESiSAT ve 

SOGUK HAVA 

DOLAPLARININ 

R C A RADYOLARININ 

TELEFUNKEN RADYOLARININ 
Tesisat ve tamiratını \}'apan montörlerimize hüviyet kartları 

evzi ettiğimizi muhterem müşterilerimize arzederlz. 
Herhangi tesisat veya tamirat yaptıracak olan muhterem müş. 

•erilerimiz'n, montörlerimizdcn hüviyet cüzdanının ibrazını talep 

~tmelerini, aksi takdirde tarafımızdan hiçbir mes'uliyet dcruhde 
"dilemiyeccğini malumat ed;nmek Uzere ilan olunur. 

BURLA BiRADERLER 

tihsale muvaffakTyet hasıl olmuştur 
0 embe rengindeki Tokalan kremi ter 
'<ibinde tam cildinizin genç ve taze 
kalması için matliip nispet dairesın· 
de kanştınlmış olarak Biocel cevhe
ri vardır. Akşamları yatmazdan ev· 
vel tatbik P.diniz. 

lstanbul ikinci iflas memurluğun. 
dan: Müflis Aleksandır Korpinin his 

sedar bulunduğu Cibalide Korpi de.. 
ğirmeninin diğer hissedarları hissele 

rini ahara satmakta olduğundan müf 

hsin hissesi hakkında tflas Idaresin 
ce ne suretle hareket edilmesi lazım_ 

geleceğinin tayini ve icap eden kara 
rın verilmesi için alacaklıların top
lanmıya davetlerine Iflfı..s ldaresinc.e 

.. lüzum gösterilmiş olduğundan alacak 
~ ı lılann 18---2-938 cuma günü saat r -----•• 1\1 E V S i l\I S O N U •••••• .. -'":ıii 15 te dairede hazır bulunmaları ilin 

E noıt''S E A LA TS dy··Ö R l-0~-un-ur::· :':46:06::> :::::::::::::: 
Elbise mağazasındaki mevcut olan eşva GAYET UCUZ 

FİATLARLA Satılmaktadır: FIRSATTAN İSTİFADE EDİNİZ. 
Şu cetvelden bir fikir edinebilirsiniz: 

E R K E K L E R E Liradan itibaren 
PARDESÜI.ER - Janr Angle 13 
PARDES"ÜLER Empermeabl gabardin 186 
l\IUSAMBALAR Her renkte 13j 
TRENCKOTLAR Birinci nevi 15 
KOSTÜMLER Jnnr An,gle 13~ 
KOSTÜMLER Birinci nevi 16! 
PALTOLAR Yünlü 12 
KADINLARA 
MANTOLAR -
)IANTOLAR 
l\IUŞAl\fBALAR 
l\IUSAl\IBALAR 
l\IUŞAl\IBALAR 
COCUKLARA 

Yü~ü 8 
Birinci nevi 15 
Her renkte 8 
Yünlü ve Merserize 14 
İpekli birinci nevi her renkte 23 

PARDESÜLER Gabardin 
.MUSAJ\IBA IAR Her renkte 
KOSTÜMLER Her renkte 
PALTOLAR Yünlü 
F.J{KEKL'ERE 1smarlama KOSTÜMLER en iyi 

7 
66 

6; 
7 

kumaşlardan 
iki orova ile 281 

TAKSİTLE DAHİ MUAMELE VARDIR. 
Bu fır~ntı ka~ırmuyınız. YALNIZ ON BES GÜN İCİNDİR 

Galnfada E K S E L S Y O R illll••••••• mal!azasında satılmaktadır. ••••-••ıi 

Diyarbakır Nafıa M üdürlüijünden : 
İki defa eksiltmeye konulup ilanı yapılan (34,230) lira (92) kuruşluk 

D. Bakır Lise paviyonu talibi çıkmadığından 17-1-1938 tarihinden iti
baren 17-2-1938 perşembe günü akşamı saat on bire kadar eski şeraitle 
pazarlığa konulduğu ilan olunur. (668) 

lstanbul Komutanhğı 
ilanları 

lstanbul komutanlığı hayvan has 
tanesinde biriktirilmiş olan 200 ara
ba gübrenin açık artırma ile ihalesi 
7 şubat 938 pazartesi günü saat 16 
da yapılacaktır. Muhammen tutan 
120 liradır. llk teminatı 9 liradır. 
Şartnamesi her gün öğleden evvel 
komisyonda görülebilir. Isteklilerin 
ilk teminat makbuz veya mektuplan 
ile beraber ihale günü vakti muay -
yeninde Fındıklıda komutanlık satın 
alına Komisyonuna gelmeleri. (386) 

• 
Gümilşsuyu hastanesi koğuşların. 

dan bir tanesinin girişlerinin pazar_ 

lıkla . tamiri ihalesi 7 /Şubat/938 pa
zartesi günil sa.at 15.30 da yapılacak 
tır. Muhammen keşü bedeli 356 lira 
99 kuruştur. I!k tem;natı 27 liradır 
Şartnamesi her gün öğleden evv~I ko 
misyonda görUlebilir. Isteklilerinin ilk 
teminat makbuz veya mektuplarile 
beraber 2490 saytlı kanunun 2 ·ıe 3. 
neti maddelerinde yazılı vesikalarile 
ihale günü vakti muayyeninde Fındık 
Iıda Komutanlık Satrnalma Komis. 
yonuna gelmeleri. "685,, 

4 - 2 - 938 
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Gripinin Mucizesi 

Kolay, en çabuk ve en ucuz geçirmenin ıstırabın ve ağnnm en 
tiddetliı:ni, en çaresi bir ka.,e GRlP1N almaktır. Mideyi bozmaz 

böbrekleri ve kalbi yormaz. 

icabında günde 3 kaşe ahnabilir 
Taklitlerinden sakınınz ve her yerde ısrarla GRlPIN i~teyiniz. •--7. .--7. w es , ÇiFTÇiLERE MÜJDE 

Patates, tütün, hububat, pancar, sebze vesaıre • 

mezruabmz için 21 azotlu 

Rus Voviyet Kimyevi Gübresini 
Kullannuz: Bir taraftan toprağınızı kuvvetlendirmiş olursunuz. di· 
ğer taraftan % 50 nisbetinde fazla mahsul alırsınız. Mezkfır gUbre 
nce toz halinde bulunduğundan güzelce erir ve silratle topraktan 
ı1e köklerden imtisas olunur. Fiyatı diğerinden ehven olmakla bera
ber diğer kimyevi gübreler gibi kullanılır. Fakat tesiri ve faydası 
fazla olması cihetle diğerlerine tefavuk eder ve tavsiyeye şayandır 
1stimaline dair prospektüs parasız verilir. Diğer malumat için 1.stan. 

ı.-,,ıaa Tütüngümrük 34 No. lu mağazanın sahibi fhn 

.. •••• PER1KL1 LAGUTtS'e müracaat olunur. ----· 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRiP 
, ve bütün ağrlları derhal geçirir. 

iCABINDA GONDE 3 TANE ALINABiLiR. 
Mideyi, kalbi yormaz. Taklitlerden sakınınız. 

Eczanelerden 1 - 12 lik ambali.jlannı ısrarla arayınız. 


