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TA N Matbaau - İstanbul 

Parti Divanında ve P· ·, ti Grupunda Mebus 
Seçiminin Yenilenmesine Karar Verildi 

Faik Öztrak Dahiliye, 
Muhlis Erkmen Ziraat 

Vekili Oldular 
Celal Bayar, Partinin intihabata Yeni ve 

Taze Bir Kuvvetle Çıkmasını Maksada Dah~ 
Uygun Bulduğu için Çekildiğini Bildirdi 

&ık 25 (TAN Muhabirinden) - Başvekil Celal Bayar, 
bu sab::~aat 10 dB: toplanan ~arti divanı. iç~i~aından sonra, 
Re· · ümhur İsmet Inönüne istifasını verdı ve ıstıfası kabul olun 
dtL~abineyi teşkile, Dahiliye Ve~ili D;. Refik Say~am mem~1: 
edildi. Yeni kabinede eski Başvekil Celal Bayar ve Zıraat Vekılı 
Faik Kurdoğlu hariç kaldılar. Dahiliye Vekaletine Tekirdağ Me
busu Faik Öztrak, Ziraat Vekaletine de Bursa Mebusu Muhlis 
Erkmen getirildiler. Dr. Refik Saydam, Cuma günü Meclis top
lantısında beyannamesini okuyacak ve itimat reyi istivecektir. 

"' lnönünün cevabı BAŞVEKiL Dr. REFiK SAYDAM 

Millet Meclisi Yarınki 
Toplantısında Seçim 

Kararını T etki~Edecek 
Seçim Hazırlığına Bcqlandı, intihap 59 Gün 
içinde Bitirilecek ve Yeni Meclis Nisanın 

ilk Haftası içinde Toplanacak 
Ankara, 25 (TAN Muhabirinden) - Vekiller Heyeti, Parti 

Grup Heyeti ve Parti Umumi İdare Heyetin~en t~şekkül eden 
Parti Divanı, bugün saat 11 de Reisicümhur ismet Inönünün ri
yasetinde toplandı. 10 dakika süren bu içtimada, Celal Bayar da 
Başvekil olarak hazır bulundu. Parti Divanı, Meclis seçimimn 
yenilenmesi kararını vererek dağıldı. 

Cümhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi Grupunun bugün 
Meclis Umumi Heyeti içtimaını müteakıp yaptığı toplantıda yeni 
Başvekil Dr. Refik Saydam söz alch ve sabah saat on birde 
Reisicumhur İnonünün riyasetinde 
toplanmış olan fırka divanının Bü-

Sabık Başvekil İzmir Meb'usu Ce
lil Bayar, Reisicümhur İsmet İnö
nüne aşağıdaki arizayı takdim etmiş

~,--l-m ___ e_k_s--,-,-}•.._n ___ M __ e __ r_k __ e __ Z_l•-1 :~ I\!~:ts~~~li~a::;ı~!~~İJ:~i~~ 
karar umumi heyetçe de tasvip edil
diği takdirde cuma günü toplnnaca'~ 

yem Dahiliye Vekili 
Faik OZTRAK 

tir· 
ının yenilenmesine Parti divanınca 

karar verilmiştir. Partimizin intiha
ba yeni ve taze bir kuvvetle çıkma
sını maksada ve esasa daha uygun 
ve faydalı mülahaza ettim. Bu imka
nı zatı devletlerine vermiş olmak i
çin Başvekaletten istifamı arz ve tak
dim ediyorum. 

Yüksek teveccühlerinin devamını 
sonsuz hürmet ve tazlınlerimle istir
ht.m ederim. 

lzmir Mebwu Celal Bayar 

* Reisicümhur İsmet İnönü, şu ce-
vapla mukabelede bulunmuşlardır: 

------------, Celal Bayar l:zmir Mebunı 

D r. Ref •ık B. Mlllet Meclisi intihabının yeni
lenmesi ihtimali üzerine vuku bulan 
tstifanız kabul olunmu~hır. 

İktidar mevkHnde geçen hizmet saydam zamanınızı takdir ile yadederek size 
ve aı'kaıdaşlarınıza ha1is eşekkiirle

riml ifade etmek isterim. Siyasi tarf-

Ka bine si h!ınizin çetin bir devresini yüksek 
mezlyetleriiule iyi idare etmenizi 
mllletlnıiz daima teşekkür ''e takdir 

Bu memleliet artık' liergün duyıulartıe hatırhyacaktır. 
bir sürpriz karıısında k~!· Hilkömetln t .. ~uıne İstanbul 

· Ek Ko meb'usu Doktor Refik Saydam me-mama hdı r. Dün rem • • _ • b ün im• mur edilmiştir. 
nıg rezaletı, ug · R . • ·· h ı ı ı ·· ·· 

k 1 t • ibl Refik eı•ıcum ur •me nonu pe s reza e ı g • . . 
Saydam kabinesinden bu Millet Meclı.ınde 
rezaletlere kartı kat'f, 
merhametsiz tedbirler a· 
hnmasını bekliyouz. 

Yazan: Ahmet ACAOCLU 

Büyilk Millet Meclisi, bugün saat 

15 de Faile Öztrak'ın reisliğinde top
(Sonu: Sa. 8, SÜ. 1) 

Denizbank U. Müdür 
Muavini Hamd• 

Emin Çap da Çekildi 
A karR, 25 (Tan Muhobirindl'n) --

n d" E Denizbank müdür)cr:nden Il~m. ı · 

Ankaraya Gönderildi 
lktısat Müfettişleri de Şirket Müessislerinin 
Kardeşleri Denizbank Mühendjsi Süleyman 
Sedenin Odasındaki Evraka Vazıyet Ettiler 

Kemal ve Şakir Seden karcl.,eılerin kurduğu fİrket, 16 tiklôl 
cadderinde Banka hanının bir daireainde falıııyordu 

A nado)u Ajan•.I an.i ola
rak çok mühım bır ha

ber tebliğ etti: Batvekil Cel~I 
Bayar istifa etmİf ve Batveka
lete Devlet Reisi tarafından 
Dahiliye Vekili ~ktor ~efik 
Saydam getirilmi,tir. :.enı ka
binede Ziraat ve Dahılıye Ve· 
killerinin de değittiğini görü-

. Çap istifa etmiştir. Bu ,.,hfayı, 
mın . d ~ · 
daha bazı istifaların takıp c et"cbı 

söyleni~·or. Eski Başvekil Celal Bayaı:n, evvelki gün Paı ti Grupu içti-* .. 
1 
.... maında mevzuu bahsettiği "Impeks,. şirketine ait tahkikat. iki 

Yoruz. b ri Eski Deni~.bank .. umuhm. .':1111 
urlu cepheli olaıak ilerliyor. Bu isimde bir şirketin İuaı"lterede bazı 

D - ki bir müddetten e V f z· a Oniş dun şc rıınıze gc - .. ] 01 t:ı 
efka.~7:u~~mı~e bu tebeddülü ı.~~- ~sı.• .y . h k umum müdiirhi • muessese ere müracaat ettiği ve ıo 8 veya 6 komisyon verılirse 
ki duymuş gibi beklemekte ıdı. mışt~r. D~nız d~:O umumi murakabe Türkiye ile yapıl~cak işlerin kendilerine tevdiini temin edece
Vekaletlerdcki kararsı.zlıkla~, sı~ ğüne _tn~~ ;usuf Ziya Erzin bir kaç ği yolunda müracaatlarda bulunduğu hükumetr-e istihbar edil-

1 f mmı-.e.tı reısı . · dl 3' 
sık değişmeler, muhte 1 dar şehrimize ıelerck vazı • mış ve a i tahkikat biınun üzerine başlamıştır. 
bu kablelvuku duyguyu ralacaktır. (Sonu: Sa. 1Q. Sil.. 1) 

(Sonu: S 

içtimaında muamele•fnfn fkmaJ olu· 
nacağını izah etti Dıvan kararı. grup 
umumi heyetinin tasvibine arzoluna
rak ittifakla seçımin yenilenmesine 
karar verildi. 

Ruznamede görüşülecek başka 

madde bulunmadığından toplantıya 
nihayet verildi. 
Seçim hazırlığı 

Beşinci Büyilk Millet Meclisi bu 
cuma günkü toplantısında intihabı 

yenileme kararını verecektir. Viliı • 
yctlere intihap hazırlığının başlama 
sı bugünden tebli~ edilmiştir. Kanu
ni olarak intihap fi9 gunde bitirilece-

Yeni Ziraat Vekili 
Muhlü ERKMEN 

ğine göre yenj meclis nisanın ilk haf 
tasında toplanacaktır. ı-----:---------

Meclis. yarın ve cuma günü top· F k • ti 
!anarak müstnccl olan kanun lfı.yiha- ra n 1 s er 

1 
!arını ve bu arada bayram dolayısile 
maaşlarm ve ücretlerin ayın 27 sin- B 1 

ı' de verilmesi ve Millt müdafaaya tnh a rs e 0 n 
sisat verilmesi. yent seçım dolııyısi· 

le icap eden masraf ve tahsisatın ve- K 1 d 
1 rilmcc;i hııkkındaki li'lyihaları müza- a p 1 arın a 
j kere edecektir. 

Münhrıl olan Bııyük Millet Meclisi 
reis '·ekilliqine sedm yapılmıvacak
ve an1ıışıldığına ;öre, yeni meclis top 
}andıktan sonra. meclis riyaset diva
nı ve encümen azalıklnrı için vaplla-

1 cak seçime kadar ;iinhal kalacaktır. 

1 Ankara. 2:; (TAN) - Ba vekalet 

1 

~~~ste..;arlığını: • r>ahil~ye . Vek81cti 
~hıste~arı \'t>hbı Demırelın tayin e

l dildiği söylenivor. 

l Halk Partisi 
Katipliğine 

Tuzer Tayin 

Umumi 

Fikri 

Edildi 
Ankara 2~ ~Tan l\luhabirinden)

Jfalk Partisi Umumi Katipliğine ida 
rr hevetinin katip muavini Erz urum 
Mebusu Doktor Fikri Tuzer tayin 
edilmiştir. Bu tayin, umurni katipli

ğln Dahlllye Vekili uhdesinde hulun. 

ması hakkındaki kararın· tadilini gös

term~;tedlr. Valilerin Partı başkan
lıktan hakkındaki tetkiklerin d e ya-
kında neticelenerek bir karara bağ-
lanacağı bekleniyor. 

---<>-

Fransanın Müdahalesi 

ihtimaline Karşı ltalya 

Asker T ahşit Etti 
1:°ndra, 25 {Hususi) - İspanya 

vazıyetf şu merkezdedir- o·· d . . un gece-
enberı Barsclonadan, doğrudan doğ 

ruya hiç~ir haber alınamamıştır. 
Fr"ankıstler, üç taraftan Barselona

nın uzerine yürumektedirlcr. Cenup
tan ilcrliyen kıtalar şehirden 2 kilo
metre mesafededirler. 
. Şimalden gelen kuvvetler Manreza 
ışgal ettikten sonra ileri hareketleri
ne devıım etmiş!erdir. Ecnebı leJyon
l~r~n cuztitamları Masguesa tepclerl
nı ı~gal ederek Torrose'ye kadar ller
lemışl.erdır. Şimali garp kolu. Barse
lona ıle Fransız hududu arasındaki 
münakalatın merkezi Solsona yı if
gal etmıştir. 

Frankistler cümhuriyetçilerın bi
ner biner teslı molduklarını bildirı
y.orlar. Manreza·dan çekilen cümhu· 
rıyetçiler dinamıtle yolları tahrıp et
mektedirler. 
Frankist tayyareler Barselonay1 miı
temadiyen bombnrdım~n ediyorlar. 

\ (.')onıı~a. 8 sii 3 . ., . 
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PENCEREMDEN 

Ne Rücu, 
Ne İrtica 
Sadece Vüzuh 
Ve ıstıfa 

Et Meselesinde 
Toptancıların 
Sabotajı 

11 I .. .. .. D .,,, d "' E ı Muallimlere 
nonunun og ugu V Kon/ eı·ans 

Bu Karta işi 
Biz Neden 
Yapmıyoruz? 

Yazan: M. Turhan TAN 

IDJ ilimizdeki kararsızlığın gide-
Ziraat kurumunun et piyasasını 1 

normal vaziyette tutmak fçin aldığı 1
1 

tedbirler üzerine sermayesi az veya 
hiç olmıyan bazı kasapların ziraat 
kurumu namına satış yapmalarına 

mani olmak için esnaf arasında pro
paganda yapılmakta olduğu haber 
alınmıştır. Toptancılar tarafından ou 
kısım esnafın ziraat kurumu taraiın
dan açılması düşünülen d.ukkanlardil 
çalışmamaları da tavsiye edilmekte· 
dir. Hatta bu esnafın kurum namına 
çalışmalarına mani olmak için bazı 
toptancılar kendilerine kerdi açacak
hı.rını da vaadetmişlerdir. Diğer ta· 
raftan peşin para ile alış veriş yapan 
kasapları da kurumdan uzaklaştır

mak için kendHerinden alınacak hay 

Park içine Alınıyor . ~~~~1!~i~~dürlüğü şehir S - Palamut ve torik balık· 
ltırını ltaıyaıı ve Yunan gemi· 
leri yüklf:yip götürüyorlar. 
Bu balıkları ne yapıyorlar? 
E ğ~r bu iş çok karlı ise biz ni
çin yapmıyoruz? Balıklar bo· 
zulmuyor mu? 

rilmesini ilk istiyen Falih 
Rıfkı oldu, yau ile uğraşanların yüz
de dokJan dokuz buçuğu da ona u· 
()"Up ayni dileil açığa \'Urdu. Meicr 
geride kalan ~ üzde yanm i~inde böy
le bir dileği geriliğe doğru dönüş o
larak tellkki edenler, hatta hu te
menniyi bir irtica haınleı.i sa) anlar 
\'armış. Bunu da yine Falih Rıfkının 
"İrtica delil, ıstikrar diyoruz,, baş
J•klı nefis bir yazısından öğrendik, 

.hayretler içimle kaldık. Nasıl şaşmr
ralıın ve şaşımuyalım ki dil i~i, ni
J,ayet bir ilim işidir. İlmin birinci 
"\lasfı da aydrıı olmak ve muhiti ay
c.hnlatmaktır. Halbuki irtica zulmet
ten kuvvet ahr ve mağl\ip ettiii ira
cıeleri gilndüzden U):aklaştırıp gece
h~rin derinliğinde siiri.indüriir.. O 
halde vaziyet ~udur: Dilimizdeki ka
ıarsızlıktan kurtulmak istiyenleri 
ti.icu ve~·a irtica ile itham ctmiye 
yeltenenler bu kelimelerin nuinusı-

1'1 bilmlvenlt:r, dilimizdeki anarşi3 i 
rle görmiyenk•rdir. Bu gibilere her
~eyden c\"Vel zihin açıklığı temenni 
dmek gerekfrr! .. 

• 
Fakat şu rilcu ve irtlca klişeleri, 

dil m~selesinde muhtaç olduğumuz 
,-uzuh \.'C ıstıfn bakımından, dikkati· 
mi de uyandnmadı değil. Çünkli bu 
iıd kelimeyi hile dilimizden atmak 
lıir lahzada w bir hamlede haşarıla
<"ak bir işe benzemiyor. Niçin mi di
yeceksiniz?.. Müsaadenizle anlata· 
:; ım: Rticu du. irtica da Arapça Rec' 
aslından alınarak dilimize sokulmuş
tur. Yine bu asıldan ricat var ki as
kerlikte ku"·wtli bir )"er işgal edi
~ ordu. akat ayni asıldan ahnnıış olan 
irca kelimesinin cerrahlık. kimya ve 
ri~·aziye uıtılohlarmdan biri olmak 
haysiyetiyle Tttrkçede tuttutu yer 

-hala- pek öuem1idir. Meseıa .kim
yada nfi bir maden Mihsal etmek 
;11aksadiyle madeni humuzlardan ok· 
sijcni 1ecrit etmiye irca denildiği ıi· 
ı i bir kemmhetl -tabi bulundutu 
diğer bir veya bir kaç miktara · mu
hassas kıymedere ııöre- diier bir 
ı·emmiyete t:Jhvil eylemek te irca 
kelimesiyle jfode olunur. 

Sonra sık :;1k kullandığımız mUra

raat yine bu köktendir. ~lerci' ve 

terci :ıtbi resmi, edebi lisana nilfuz 

('tmiş kelimeler de ciyledir. Heklın· 

likteki Jmmnıayı racia ve teşrihkki 

"'5erayini racia. dahi böyledir. 

Denıek isti.yorum ki bir l"tikrar 
davasını bir irtica mesel.esi haline 
koymak değil. o davanın azametini 
idrak edip te gUzel Türkçeyi hakla· 
rına kavu'5hıımak hiinerdir. 

• 
Dil isinde )'apılacak ıstıfa ile bu 

--o--

Müze Haline 
Getirilecek 

Milli Şef İsmet İnöniiniin iz-
nıirde doğdı:klarr ev, bugiinlerde 

istimlak edilecektir. Belediye 935 

te bu e\'İn knııısına ''İsmet Paşa bu 

e\·de doğmuştur. 1884,, liıvhasını 

, astıruuştrr. Bu ev, Medine yoku

' şundadır, es! ... i numarası 87, yeni 

ı numarası 26 dır. Şill)dikl sahibi 

bir binbaşıdt'" Belediye bu evi al-

vanların sakatını yüzde elli noksan 1 dıktan sonra binanın unıwni evsaf 
fiyatla vereceklerini, fakat kuruma 
çalıştıkları takdirde kendilerine hiç 
bir yardımda bulunulmıyacağını da 

ve teşkllahn. tadil etmed._n tamir 

ettirecek, ch·arındaki evleri de is

timlalt ederek bir park yapacaktır. 
söylemişlerdir. Mevsuk olarak ı 
bildirildiğine göre, kuvvetli bir Ev, müze o!arak muhafaza edile. 

toptancı tarafından sermayesiz kasap cektir. 

ları elden kaçırtmamak için kendile· '-•-~i!!!!!!!!!!~~~i!!!!!!~!!!!i!!!!!!!!!!!!!!~I 
riae Küçükçekmecede kesilen hay -
vanlardan parçalar getirtilip dağıtıl
mıştır. Bu etlerin pirzola kısımları aş 
çılara ve lokantalara. kol, kürek ve 
but gibi parçaları da kasaplara veril· 
miştir. 

Et işlerile yakından alakadar olan 
!ar, ziraat kurumunun yeniden dük
kan açtırmaktan ise sermayesiz ka -
sapları kendi emri ve teşkilatı altınıı 
almasını tavsiye ediyorlar, Bu suret
le bu gibi kasaplara temin edilecek 
bir menfaat mukabilinde perakende 
et piyasas1m eld~ tutmak kolaylaş

mış olacaktır. 

Belediye izahat iatedi 
Devlet ziraat işıetmeleri müdürü i

le Kasaplar şirketi reisi Ahmet Kara. 
kasapların yine son günlerde devlet 
ziraat kurumu işletmelerine karşı al 
dıklan vaziyetten dolayı. du11 l.Jclc~i 
yeye davet edilerek şehrin et ihtiy_a
cı hakkında kendilerinden t7ilhnt ıs-

tenilmişt.ir. 

---ı>---

DENiZ VE LIMı\.NDA: 

Karadenizde Yine 
Fırtına Başbyor 

Hava vaziyetine nazaran bugi.in 
Karadenizde ve Marmarada fırtına 
olması muhtemeldir. Keyfiyet deniz 
ticaret müdürlüğünden limanlara ve 
vapur acentelerine bildirilmiştir. 

Vapurlar Kurtarıhyor 
Ereğli limanında karaya oturan 

vapurlardan Samsun vapurunun da 
bugün kurtarılması muhtemeldir. 

Hapishanede Yine Bir 
Yaralama Vakası Oldu 

İstanbul umuml hapishanesinde i
ki mahkum arasında kanlı bir boğuş~ 
ma olmuşı neticede bunlardan Ka
sımpaşalı Hasan, arkadaıı Onniği ta· 
ban çivisi denilen ve şişe benziyen 
bir aletle boğazmdan ve bacağından 
yaralamıştır. 

Vaka şöyle olmuştur: 
Her ikisi de ayni koğuşta yatıp 

kalkan Hasan bir katil suçundan do· 
layı 15 sene. Onnik te hırsızlık mad
desinden yedl ay hapse mahkO.m bu
lunmaktadırlar. Vaka günü, şen ve 
lrn,.,,.....:ı. t.. ~- -...1-- nlDrı f.\,..._"'!1- 1 ~ -;:r r.. 

oturup arkadaşlarını eglerulirhken, 
paraca sıkıntısı olah Hasan yanına 

sokularak: 
- Ulan oturup herkesi gtildürece· 

ğine borcunu ver. demiştir. 
Bu sözlere içerliyen Onnik parası 

olmadığını söylemiş ise de Hasanın 
ısrar ettiğini görünce ona söğüp say 
mıya başlamıştır. Bütün koğuş arka• 

Bir Kadın Kaza ile 

daşları arasında maruz kaldığı bu 
fena mukabeleyi hazmedcmiyen Ha
san ceketinin iç cebinde taşımakta 
olduğu mahut şişi çekerek Onniğin 

üzerine hücum etmiş ve rastgele yer 
lerine vurmıya baş1amıştır. İlk dar
bede boğazından yaralanan Onnik. 
kanlar içinde yere yuvarlanmış. Ha
san. tekrar hasmının üzerine çulla
narak ikinci darbeyi de Onniğin ka
ba etine saplamıştır. 

Bu sırada i§e miidahale eden diğer 

mahkumlar Hasanın kolur~ı tutmak 
:.ureule Onnıgı ıuı..ıuaıvı.cıhi • )U u ...... . 

den kurtarmışlardır. Biraz sonra ko4 

ğuşa gelen jandarma ve gardiyanlar 

Hasanı elindeki şişle beraber yakala 
nnslar, mecruhu da hapishane hasta
ne~ine ka1dırmış1ardır. Hadiseye 
müddeiumumi muavinlerinden Hica
bi el kovmustur. Tahkika+" '4.sva.m 

olunmaktadır. 

Tramvay Şirketi İle 

Çocuğunu Öldürdü Y aptlan Müzakereler 
Dün Yenişehirde iki aylık bir ço- İstanbul tramvaylarının miibayan• 

cuğun ölümü ile neticelenen !cci bir sı hakkında Nafia Vekalet! müınes
kaza olmustur. sllleri ile şirket murahhasları arasın

Gatlno s~kağmda oturan Vartuhi da başlamış olan müzakerata dlin de 
isminde genç bir kadın kucağında i- devam edilmiş v~ şirketin mevduatı 
ki aylık kızı olduğu halde merdiven- üzerinde yapılmakta olan tetkikler 
lerden inerken ayağı kayarak çocuk· son safhalarına yaklaşmıştır. 
la beraber yuvarlanmıştır. Tesadti - Son kararların pek yakında al na· 
fen kı:tının üstüne düşen bu talMz cağı tahmin edilmektedir. 
anne, ayağa kalktığı zaman yavrusn- Karabük Mühendisleri 

hudutları içindeki mekteplerde oku
tulan tarih, coğrafya ve yurt bilgisi 
derslerinin tedrisatında bir vahdet 
temini maksadile üniversite konfe
rans salonunda, Galatasaray lisesi 
salonlarında ve Kadıköy 12 inci ilk 
mektebinde, köylerde çalışan mual
limlerin imli, tahrir, kıraat, aritme 
tik ve geometri dersleri üzerinde gô
rüşmelerine imkan verebilmek için 
Çatalca, Şile, Yalova kaza merkezle
rile İstanbul erkek lisesinde birer 
seri konferansı tertip ve konferans ta 
rihlerini tesbit etmiştir. Şehir mual
limleri için verilecek konferanslar 
vüksek muallim mektebi müdi.ırii 
mit Ongunsu, Pedagoji enstitüsü 
müdürü Sadrettin Celal Arel, erkek 
mual1im mektebi muallimlerinden 
Fevzi tarafından verilecektir. 

Maarif müdürlüğü bundan başka. 
yaz tatilinde kurslar açmıya karar 
vermiştir. İlk konferans 8 şubat çar
şamba günü verilecektir. 

BELEDiYEDE : 

Şehir Meclisi Şubat 
Toplantdarına Başhyor 

Şehir meclisi, şubat içtima devre
sinin ilk toplnntısını, 6 şubat pazarte
si günü öğleden sonra yapacaktır. 
Meclisin ilk toplantısında köprü ta~ 
mirat amelesinin dahili iş talimatna
mesi hakkmdaki encümen kararile 
I· atlh belediye şubesinde tahsil edile
miyen e~ki senelere ait bazı vergile· 
rin terkini, Üsküdar iıskele meydanı
na ait imar planının tasdiki hakkın· 
daki fen heyeti teklifi, Beşiktaşta 
Abbasağa (llezarhğmın park haline 
ifrağı, istimlak hakemleri intihabı

nın tecdMi ve şehrin ana caddelerin-

,~~s·i hakkında bel~diye · zabıta 'tali
matnamesine bir madde ilavesine da
ir teklifler mi1zakere edilecektir. 

Nümunelik Ekmeğe 
Hile Karı!tırılmıı 

Belediye iktısat müşavere heyeti bu 
gün, belediye iktısat müdürlüğünde 
t~planarak tekrar ekmek işi üzerinde 
tetkiklerde bulunacaktır. Heyet, u
cuz ikinci nevi ekmek için hazll'lanıp 
da kimyahaneye gönderilen nümu· 
neye hile karıştırıldığına, mayası~ 

hamurla ekmek yapıldığına kanaat 
getirmiş olduğu için bugünkü top -
lantıda ikinci bir nümune yapılıp ye.
pılmıyacağına dair bir karar vere· 

c:ektir. 

Evkaf Umum Müdürü 
Belediyede 

C - Karadeniz, Boğaz sulan ve 
Marmarada tutulan torik ve pala
mutları İtalyan ve Yunan gemileri 
Yunani~tan adalarında ve İtalyada, 
'friye.;tede kurulmu§ balık konserva 
fabrikaları ht>sabına satın alıp götü
ı üyorlar .. Bu ~emiler beraberlerinde 
buz getiriyorır.r ve aldıkları balıkları 
buz içine koyarak naklediyorlar. Bu 
fobri?<alar b!llıkları temizledikten 
!onra t~Uyerr.k ve kutulara doldura
r3k İt<ılyan ve Yunan ton balığı mar· 
hsı altında A.merika ve Almanyaya 
ıhraç etmektedirler. Bu karlı bir i§· 
tır, fa1cat yurdumuzda bu işi yapacak 
~mcak iki fabrika vardıl'. Bu fabrika
lnr bütün 'balıklarımızı işliyebilecek 
viisatte değildir. Hükıiınetçe bu işe 
ehemmiyet Vflrilmiş olduğundan kon 
serva fabrikalarının tevsii için bazı 
t:ısavvurlar mevcuttur. 

• 
S - Tiirkçede, içinde 8llde 

hayvanlaı·c alt hikdyeler bu
lunan eserler var mıdır? 
C - Hayır. Maalesef, bu janrda, 

2lakay:ı !Ayık sayılabilecek eser cı
knrılarnamıştır. Halbuki, hayvanlar, 
hayatlarının hayret, merak ve dikkat 
uyandırıcı blr çok hususiyetleriyle, 
ı.Jünya edebiyatına tükenmez bir 
mevzu teşkil otmişlerdir: Moris Me
ıcr lin3in, sarle karıncaların hayatın
dan bahsede!'. eseri, meşhur Fransız 
muharriri J&gar'ın, sade köpeklerin 
hayatından bahseden edebi romant, 
dünyanın en ~ok okunan eserleri a~ 
ıl.smda yer almıılardır. Ve bu misal
leri çolaltmakı ~ylıkla mümkün
dür. !'akat bizim münevverlerimiz, 
C:ünyanın en )>üyUk flllmlerlW.,, edip
c.ıen hayvaı:aı r.uh\n"tıtln''xı:ırş. cezbe
~vyt kalmışlardır. Bu itibarladır ki, 
1:ütüpbanelerımiz maalesef, bu be.
tınıdan da çok fakirdir. 

• 
S - Stradüvariüs markalı 

kemanın, t;ok kıymetli olmak· 
la şöhret kazantfının sebebi 
nedir? 
c - HemPn bütün mütehassıslan· 

uın ü~erinde Utifak ettikleri bir ka
ııaate göre, d.inyanın en güzel seıi, 
insan sesidir Stradüvariüs kemanı
nın en büyük meziyeti de, insan se
s1ne eıı. yakın sesi çıkaran musiki a
leti olusundauır: Dünyada, insan se
sine en -yakın sesi çıkaran musiki a-
1eti keman1 ve insan sesine en yakın 
ıaes çı'caran keman da Stradüvariüs 
markasını taş1yan kemandır. 

• 
S - Dürıgada, takriben kaç 

çeşit ilaç vardır? 
c - Tababette ilaç olarak kulla-.-meliye sonunda eld€.' edilecek istik

rarın ancak ilmi vHıtalarla ve ilim· 
ler eliyle idare ve temin olunabile
ceğini -malı"mm ilam dahi olsa
teharüz ettirmek için bir misal daha 
nrcceğlın: 'l'Hrkçede hir od kelime-

Samsundan başka karada halen 
Kaplan ve Galata vapurları bulun -
maktadır. F'akai bu vapurların vazi
yetleri itibarile kurtarılmasının e
peyce muŞküt olacağı bildirilmekte
dir. 

mm ölmüş olduğunu görmüştür. Gelmiye Baıladılar 
iki Kadın lahktan Karabi.ik fabrikaları işletmelerinde 

Schrimizde bulunmakta olan ev
kaf umum mtidürü Fahri dün belec\i~ 
yeye giderek vali ve beled~y~ reisı 
Lütfi Kırdarı ziyaret etmıııtır. Ev
kaf umum mi.idürU iki senedenb~ri 
belediye ile evkaf arasında tahaddüs 
eden ufak tefek ihtilaflar hakkında 
belediye reistle görüşmüş ve bu iht_i· 
ıatıurın mahkeme ve yahut ta ~1~ 
hakem heyetine sevkedilmeden ıkı 
dairenin alakadar memurları tara .• 
fmdan halledilmesini teklif etm•ştır. 

nılan maddelerin sayısı yirmi tane .. 
ôir. Faıcat bUtLarın biribirlerine muh 
tl•lif hesaplar ve tecrübelerle kanş-

. i var Çağa ta~ . Yakut. Çuva~. Koy-
1.al lehçelerinde bu kelime, od ve ot 
~ekillerindc, Uygurcada da ort biçi
minde ateş demektir. (Net'i) run: 

Kahrl sipihri pür sitemin od eder ye-
rin 

Hulki cihana ~.uyi gülü gülsitan verir 

l~yitinde goriildüğü gibi Osmanlı 

lehçesinde rle od kullanılıyordu. 
~imdi sehirlimiz .. kiiyliimüz, okuru
muz okuma~·anımız odu bırakmıs, a
tesi kullanır olınu~hır. Acaba üz 
Tiirkçeye dilimizi açarken atesi bı
ı-akıp odu mu almalıdır '\'e halk dili
ı e girdiğindcJl dolayı ateşi oda ter
< ih edeceksek od aslından ielen o
dun, utan. ota~ otakçı gibi kelimeleri 
de atmalı mıdır? .. Bunlar \.'e bunlara 
benzer meseleler dil ilmini gerçekten 
)tavramış olanlara bırakdmak lazım 
gelir. Biz sadece dilde viızuh ve ıstı
t:ı istiyoruz vP. Kugızlar, Yakutlar, 
(uvaşlar filanlar gibi kültür bakı
rnından da, medeniyet bakımından 
c!a bizden en az bin yıl geride kalmış 
,.tan kfülelcrin dar lehçelerinden 
kelime derlemekte de çok ihtiyatlı 
.l•'•rantlmasın: gerekli buluyoruz. 

Zehlrlendller vazife almak fü~ere şehrimize gelen 

Ç ki K t 
Tarlabaşında oturan Hadiye ismin- 10 İngiliz işletme mühendisi dün ak-

OCU arı • Ur ar~a de bir kadın misafiri Fatma ile bera- şam Karabüke gıtmişlerdir. Bunlar-
Yurd~ Maarıfe Verıhy~r her yedikleri balıktan zehirlenmişler, dan başka bugimlerde elli miihcndis 
Belcdıye, çocukları kurtarma Y ur-, t d . lt alınmııılardır. daha gelerek Karabüke gidecektir. • • . • ı e avı a ına ~ . . 

du hakkında vah ve beledı~·e reıs. ı * Bebekte yol inşaatında çalışan * Vali ve belediye reısı Doktor 
Lutfi Kırdara vukubulan şıkayctler Aı· bal .. 1 t kırarken büyüi< bir Lutfi Kırdar dün Yugoslavya ıconso-

1. · ·ı "k" b 1 d' 1 yoz e aş bl k ·· 1 
üzerine va ~nın emrı e .ı ı eı~ ıye 1 taş parçası başına çarparak ağır ve loshanesine giderek r aç gune rn-
müfettişi bi.ıro muamelatına vaz ıye:i' tehlikeli bir surette yaralanmasır.a dar memleketimizden ayrılacak o\ı;ın 
ederek tahkikata başl~mışlardır~ ı sebebiyet verml .. tir Vııralı Beyo~lu Yugoslavya general konsolosuna zi-

Di""er taraftan aldı$!'.ımız ınalı:m.'- h · k ld lmıstır "·aret etmil'tir. 
ı; . . • . astanesıne a ırı • . J 

ta göre belediye reıslıgı. yurdun ma- ~~====7:-=======~;;.-;:====== 
hiyeti itibarile terbiyevi bir müe:.sese 
olduğunu gözönüne ~etirerek b.::lcdi
ye_ ile olan alfıkasını kesip maarıf r:ıü 
dtirli.i~i.ine devretmek fikrinciNl"r. 
Vali. bu nokta hakkında maarif mii
diiri.inrtn fikrini ele sormustur. * İstimlak muamelesi ikmal erlil
tniş bulunan Eminönü hanının altın
daki dükkanlara. tahliye için veci!en 1 
mühlet, dün akş~m bitmiştir. Dük· 1 

kanların icra marifetile tahliyesi için 
bugün teşebbüsata girişilecektir. 

........ -----·-·-.. ·-· _, .. <= __ , ......... 

Üç milli cemiyete yardım 
için, müsait bir fırsatla karşı

laşıyoruz: Kurbanlarımızı, kur
ban derilerini Tlirk Hava Ku
rumuna verelim. 

....-... ............. --. ... --.. ··· ......... . 

BATAN GEMi ENKAZI: 

Sirkecide inlil81r neticesi batan •emi çıkartılıyor 

Fikretin Aıiyanı 
istimlak Ediliyor 

Belediye Rumelihisarındaki şair 
·tevfik Fikret aşiyanını istimlak et
miye karar vermiştir. Vali ve bcıad7-
ve reisi Lıitfi Kırdar. bir aralık aşı· 
~anı gezmistir. istimlak muamelesi 
ikmal edili~· edilmez etrafı ve yolu 
düzf'ltilccek ve bir halk müzesi ha

line getirilecektir. 

Anadoluhisarında 
Yeni Plai 

Şirketi Hayriyenin Anadoluhisa
rında tesis etmiyP. karar verdiğt plaja 
ait plan, dün belediye fen heyetine 
verilmiştir. Fen heyeti planı tetkik 
ettikten sonra muvafık bulmuş ve 
dün akşam belediye reisinin tasdiki
ne arzetmistir. 

Şirket, pİaj mevsiminden evvel Hi
sardaki tesisatı ikmol etmek fikrin· 
eledir • 

urılmularile -.ucude getirilen illç for 
,ı:ıüllerlnln miktarı sayılamıyaca'k 
1.r.dar roktur: 

26 lkincikônun 1939 
PERŞEMBE 

' . .. ..... 
ı inci ay Giln: 31 Knsım: 80 
Arabi: 1357 Rumi.: 135'1 
Zilhicce: 4 İkincikıinun: 13 
Güneş: 7.18 - Öjle: 12.26 
ikindi: 15.01 - Akşam: 17.17 
Yatsı: 18.51 - İmslık: 6.34 -
Yurtta Hava Vaziyeti 

Yetilköy meteoroloji istasyonundan a
lınan malılmata göre, hava yurdun doğu 
ve cenup do,iusunda kapalı ve mevzii ya
lııılı, diğer bölgelerde kapılı ve yer ye: 
yağıılı 1eçmi1, rUı.1lrlar Trakyıda eimall, 
diğer bölgelerde cenubt istikametten orta 
kUvvette, Karadeniz ve Marmara deni
zinde şimalden, Ege denizinde garbi isti
kametten fırtına şeklinde esmiştir. 

Diln istanbuldu havn kapalı geçmiş, 

rüzgar şimalden saniyede 4-6 metre hızla 
esmi:if · Saat 14 de havn tnzyikı 748,0 ıni 

..hunet en ylıksek 12,8 \'e en 
tlgr~t olarak k11~ dedilml~tlr. 



ilkbaharda 
Harp Şayiaları 

Yazan: ômer Rıza DOCRUL 

G .. ük bir 
elecek ilkbaharda buY b 
h y dair aZJ 

d
. arbin kopacagına .. ··ten 
ıpl ·ı · suru 0matıar tarafından ı erı .. 

k d muna· .aı-ant \_ "ht" 11 her yer e . ~ ı ıma er, ta 
}faşa edilmektP ve bu ihtimallerın : 
h k ak vesı· 

& kuk inıkaıı)armı araştırm 
le· · sını hazırla11,aktadır. 

"cine ver· Alnıanyanm silablannıa ıs- i . 
lliği azami ö11emi Alman siyaset. nın 
d ' ı dakı hı· Urınadan ge'uslemek yo un . 
:tı - · e yenı yarı 
nı rnuhalaz!I etmesı, v . . . 
.. tmk ıçın hır 

rnustakil devietler icat e . · 
lakıın nüveluden istifade et?1esınlı. 
" . r ın atı· nlınan ve İtalyan sıyase ın 

· b" t kırn ta· '\nlığını ve daima yenı ır a .. ·' d 
"'z onun e E'Pleri ortaya atmasını go d 

bulunduranlar. gelecek İlkbahar a 
w nı mu· ~eni bir büyiik harp çıkacagt 

hft1. b üzden bed· 
cuı;kak saymakta ve u Y 

binlik gösternıektedir · nl 
1 

k 
y k ka ı ı 

Fakat vaziy<.>ti daha sogtı d 
f"k" de ela tetkik edenler hiç te bu 1 ır ,. ·ıe 

.. 1 h p beş amı 
t?ı dir Bunlara göre ar • J 
d d demir petro 
ayanır- ı'nsan gı a, ' 

· · d Atman· 
\'e Pal'8 Ve Ltt bakımlar an 1 

· k"ld hulasa o u· Yanın vaziyeti şu şe ı e 
na bilir· 

"Alın. 1 rm nüfus sayısı 1914 e 
ana d lan o 

tıisbetle artnı.1c;tfr. Fakat or u .. 
1 · ·ı mu· ıatnanki ihtiyJt kuvvet erı J e 

'-ehh d yild;r Alman deniz kuvvet· 
ez eg . Gıda 

leri 1914 e nio;betlc çok zayıftır. 
1 • imparator· ~arlığı Kayser Vilhe mm 

ltığunu yıkan en esaslı seb:pt.erden· 
d' Al ı 914 te yiyecegının beş· ı. manya . ü 
te d". d" ü istihsal ediyordu. Bug n 

or un . F k t Alman· 
de ayni vaziyettedır. a a . 

· yıne gJ· ~ ı· "lt e il<- harbe gll'erse Ja ngı er b .. 
da darlığı ile karşılaşacak ve u yu~· 
rlen ayni n·etıceye varacaktır. Demır 
~n mühim har, madenidir. Alm~nya
··- mühim demir madenlerı Lo-a.L<u en • . 
rende idi ve burasını kaybetmıştır. 
Almanya her ~ene 20 milyon ton de· 
rnir alıyor ve bunlan Fransa ve is
veçten tedarik ediyor. Harp kopar 
kopmaz, Almanya demir bulamaz O· 

lacaktır. Tay)are ile tankı, kamyo• 
nn, motörün toplarını kmırldat•.?, 

t ldil- A.1..--nnTymnlil an· y, p~ ro • · ... 
onda birini istihsal edebilmek-

tdir. Almanya, Kumanyanın pet· 
:olünü alsa dA ancak yarı ihtiyacını 
temin etmiş o]or. Tank ve tayyare 
harbi Almanyayı bu bakımdan zaafa 
uğratmış sayılır. Para bahsine geli~· 
c~ Alnıanyantn harici borcu çok b?· 
Yüktür Altını azdır. Ve kredi temın 
edemiyecektir .,, 

Vaziyeti bu şekilde muhakeme e
~enler önümüzdeki ilkbaharda harp 
t lnuy;cağını, lıu yüzden rahat etınek 
lbıtn geldiğini söy]iiyorlar. 

~ d"'şünreler hesaplara dayan· 
~ u d wu . 'n netice itibariyle Al-

ıgt ıçt w tanıaınlamış ol-
.tıanyanın ha1Jrlığ1DJ 

1 
da kaynak· 

iuğunu, tamRmlanıış o ~:ynaklariyle 
aıınnı hasımlar~ lduğunu 
~·arışanuyacak vazıyette o 

~österir. 1 ra istinat 
İş YRlnız bu gibi hesap aki 1914 

et • .. he yok ' ınış olsaydı şup 

harbi vuku bulmazdı. . 
b hesapların ın· 

Onun için yalnız u · et· 
. t" abat t·emın 

)anlara huzur ve ıs ır 'bflaflarlD 
lllesi beklenmez. Ancak 1 1 

ükli· 
b · · tıraplarm s ertaraf edil.ııesı, ıs . der. 
net bulması t'mniycti takvıye e d 

' kt son e· 
Vaziyet ise böyle olma an, berta· 
l'ece uı:aktır. Eski ihtilaflar, ,, • 
raf edilmeden yeni ihtilaflar dogtıd' 

• • A iddetlen ı· tuy_or ve esk~ ıhtılafları ş ,. 
ıyor. • b'r 
t 1 sını hıç ı 

. lkh:\harda harp o ı;:kat harp 
Hınse temenni etmez. . t ta 
ı>l ·ıen t-eıruna 
tnıyacağına dair verı h ' tte 

tı·· d k ına ıye tı kinıseyi tatmin e ece 
rleğiJdir . 

. . kendi enını· 
Onun kin her mıllet, ak 

• evi yapac , 
Vetini korumr k için herŞ • hazır 
~er zaınan h~r ihtimale karşı 
Vt uyanık bu1 unacaktır. -= --

Fransa 600 
Tayyare Allyor .. 

• Fransa hu· 
_Paris, 25 (Hususı) - harp tay-

kurneti Amerikadan 600 . · Hali· 
errnıştır. 

Yaresi almıya karar v heyeti. 
hazırda bir Fransız tayyarea·· Tar· 
A gul ur. 

rnerikada bu işle meŞ il süt'· 
Yarelerin içinde saatte 50~e;bulun· 
atle hareket eden tayYare 

dtığu bildiriliyor. 
~--~ 

Ribbentrop 
Varşovaya 

Gitti 
--0-

Beck. Polonyanın Harici 

Siyasetini izah Ediyor 

hlman Hariciye Nazın 
Ribbentrı:Jp 

T-A N. 

Almanya, Afrikada Harp 
Çıkarsa İtalyaya Gönüllü 

Asker Gönderecekmiş 

Üflemeden 
içmemeli! 

Yazan: B. FELEK 
Gerçi Avrupada kah\•eyi ve çayı 

hölpürdete hölpürdetc içmek ayıp
tır. Böyle gürültülü içenler için: 

_ Ölüleri uyandıracak kadar şa

mata yapıyor! derler. Onlar böyle 
diyedursunlar bizim için dikkat edi
lecek şey ses meselesi değildir. İçti· 
ğimiz şeyin tadını almak ve v~ğnmı· 
zı ynkmaınak istiyorsak değil çayı 

kahve)i hatta darbımeselde dendi~ 
Londra 25 (A.A.) - Havas Ajansmın muhabiri bildiriyor: gibi yıoğurdu bile üfliyerek ye~elı· 

1 Şimali Afrikada harp vuku bulduğu takdirde İtalyan kıtala- yiz. Bunun için de mutlaka sutt~n 
. ağzıml'Zın )"anmasını beklemek ka· 

rını takviye etmek üzere İtalyaya, Libyaya ve belki de Ispanyol n akıl olmaz. Civarda ağzı yanmış 
Fasına Alınan kıtaları gönderilecektir. Bu kıtalar. yalnız Italya- olanlan görmek bizi bu yakıcı tec· 

nın iştirak ettiği bir harp zuhurunda "Göniı1lü,, cüzütamları sı- rübeden kurtarabilir; eğer ınüşahe· 
fatiyle hizmet edeceklerdir. de kabiliyetimiz varsa. 

Chamberlain'in Akdeniz ve müs- turan İtalyanlara mahsus statüd!! ta- İmdi nasıl kahveyi çayı üfliyerek 
temleke meselelerini müzakere et • dilat yapılmasını, Cibutide bir ser - kmeyl dilimizin ve damağımızın se· 
mek üzere İngiltere, Fransa, İtalya best liman ihdasını, Süveyş kanalı lfmıeti icin lüzumlu sayıyorsak bü· 
ve Alınanyanın iştirakile yeni bir idare meclisine İtalyan mümcssille- tün kara.rlanmızı alır ve tatbik eder· 
dörtler konferansı toplanmasını tek - rinin kabulünü, Addis - Ababa • Ci- ken de uzun uzadıya iifle~ip ağzmu· 
lif edeceği, çünkü İngiltere Başveki- buti, şimendüerlerinin işlemesinde zın yanmasına mahal bırakmamak 
linin Franko, nihai zaferi istihsal e- ve idares nde bazı tadilat yapılma - akıllıca bir iş olur . 
der etmez, İtalya ile Almanyamn sını derpiş edebilecektir. Maamafıh Bundan on, on iki sene evvel bir 
müstemleke taleplerinde bulunaca - bu imtiyazlar ancak Musoslinı, bü • spor ziyareti ınünasebetile Peştede 
ğına kani olduğu beyan edilmekte- tün kuvvetlerini İspanyadan <~ekmek bulunuvorduk. Bir akşam bizi kala-
dir. hususundaki vaadini tuttuğu takdir- balıkça. bir ziyafete davet ettiler. U· 

Varşova, 25 (Hususi) - Alman Chamberlain, Frankonun !talyaya de verilebilecektir. Mussolir{i, İspan- Dörtler konlerans~nı toplamıya zun bir masanın iki yakasını işgal e· 
Hariciye Nazırı Von Ribbentrop 11 olan borcunun İngiltereye de~rini ~adaki ~:~lyan ~taların:ı geri ~~n:ak çalışan Chamberlain di ·orduk. Ben bizi davet eden beye--
kişilik maiyetile bugü~ _bura~a. g~l- teklif etmeyi derpiş eylemektedır. ıstemedıgı takdırde 1ngıltere huku - . . l rcisile yanyana oturuyordum. 
miştir. Bu ziyaret resmıdır _v~ ı~: g~n Bu takdirde Fransa da Tunus'ta o- meti, "Minorque adasında veya 1s • panyol Fasında garantı temın et ~ tin d bizim Sait Çelebi ve 
sürecektir. Ribbentrop bu ıki gunluk --,mek,. hususunda Fransanın vereceğı Karşı tarafta a .. .. • 

ikameti 'esnasında meçhu as er a ı- k 1 k b . H fl lk l • miıhtemel kararı tasvip edecektir. diğer arkadaşlar va_rdı. Buyükd bbır 

t masada yemek yenrr en ora a U· 
desine çelenk koyacak, reisicümhur a ay a ev er l * lunan 50' 60 hatta sır. asma göre 100 
tarafından kabul edilecek, şerefine p · 25 (A A ) O d t · 1 B 1 

arıs, . . - r re gaze esı, kişi ayni yemeği yemıyor ar. un ar-
muhtelif ziyafetler verilecektir. R • l e • B t Alm.anyarun İtalyan taleplerme işti- dan bir kısmı birinci yemeği bitirip 

26 Kanunusani 1934 anlaşmasının ezs erznın eyana l rak ederek kendi müstemleke talr.p- ikl . h ld bi kısmı 
Yıldönümüne tesadüf eden bu ziya- lerini de bu vesile ile ileri sürmesi ikincisine geçt v• e~ı . a e r 

' daha ilk ycmegı ındı.nneklc meşgul ret Polonya matbuatı tarafından 934 ihtimalini nazarı dikkate alara!t di - ı 
siyasetine devam edeceğini ilham et- Antakya, 25 (A.A.) - Hatayın belli ba~h merkezleri olan r ki· bulunuyorlar. Bu. servisi yapan ann 

· İ R h · O d B ı· 'd yo · cabukluk ve ağırlığına bağlı bir şey. mektedir. Antakya, skenderun, Kırıkhan, ey anıye, r u ve ey an a "T tk'k edilin d t k ı s 
e ı e en e rar.a~nıası Nedense, bizim kıyı henüz sıra ye-

Polonya Hariciye Halkevleri açılmıştır. Yeni Halkevleri derhal faaliyete geç· muvafık olmıyan bazı iddialara güre, meklcrini yerken karşı taraf peynl-

Nazırının beyanatı mişlerdir. Antakya Halkevi dokuz Kol teskil etmiştir. İsken· Almanyadan İtalyaya daha şimdiden re kadar gelmiş idi. Üstünde muhte-

. ~ . . . derun Halkevi şimdilik altı kol olarak çalışmaktadır. Diğer malzeme naklcdilınektedi~. ~u :r1al - lif cinsten peynir olan bir tepsiyi Sa. 
Polonya har1cı sıyasetının esas k k.ld t k'l d'l zeme, ile birlikte _te~nıkçılerın de it Çclebh-c sundular. Peynirlerin en 

prensiplerinin neden ibaret olduğu evler de mahalli ihtiyaçları karşılıyaca ~e ı e eş ı e ı - gö~~e~ilmiş olması ihtımalden uzak yağlı gö~üneninden hiirmetlice bir 
sualine Bek, şu cevabı vermiştir: miştir. • degıldır. . parca kesti ve tabağına aldı. Ben, da. 

1
'Bu siyasetin esas prensibi komşu- Antakya Hc;lkevi Başkanı çalış- Akdenizin öbür tarafında Bınga • ı.. ~-ı-

1 
.. J...adun. LAJdn iki 

1 1 . . . kt' Bunu:ı.'i.i{'.in ~ -.~-•• ~~.~. -·--··· uıuntlrırr onKmaa vp.,-,o At:ıV""' • ki h J!!.f arımız a ıyı zecınme ır. ......... - -- .... - vetlerile askeri kıtaların karaya çıka dakika sonr.a Saıt san avaya n ~ı~r1:)ırııği 1ıe mün:ısebetlerine bü- F·ı· . G. k ı ı 
:t""" -" Her sahada daima büyük var- 1 ISfıne 1tme rıldıg-ı söylenmektedir. Bundan ba«- ahyormm; gı >: - • yük bir ehemmiyet atfetmektedir. 1 " B ı Jd ~ d ı 

nklar ~österen münevver ve şuuru ka Libyanın cenubunda Kufrada ha- - en m a ıgnn pcynır en ama-
Siyasetimizin diğer bir prensibi de ' t• 1 h l 

Hatay gençliğ:nin Halkevleri faali- s ıyor ar zı hazırlıklar yapılmaktadır. Bu mm yın; ma YO ursunuz! sözünü hiç pey-Polonyanın Rumanya ve Fransa ıle 
yetinde de e$aslı bir rükün olarak takada kuyular açılmakta, hava mey nirle mesgul olmaz bir tavırla orta. akdettiği ittüaklara sadakatle riayet 
büyük başat°ılar göstereceğine hi<,> Varşova , 2;; (A.A.) - Yahudi isti- danları tesis edilmekte ve daha buna ya attı. Macarlar bu sözden bir şey etmektir. Nihayet üçüncü prensibi-

miz de Polonyayı alakadar eden bir şüphemiz yoktur. Güzel memleketi- mar k·"'mitesınin bir murahhas he- benzer faalıyetler göze carmmıkta - anlamadılar ama ben Saidi görünce 
mesele hakkında karar verilirken Po- ro.izi '>usyal durumunda da her ba· ~ıeti, r .ondraya hareket etmiştir. He- dır. ~iilmed<'n patlamamak için dudak-

1 1 Y.ımdan ana ~ urt seviyesine en kısa } et, Y:;ıhudi muhacereti işinde müş- * larımı ısınnıya mecbur oldum. Sa-Jonyanın müta easının a ınmasına bir zamanda yükseltmek hedefimiz-
mani olmaktır. Polonyamn bir mese. t~rek bir tarzt hareket takip edilmesi idin aldığı peynir Kamambcr deııJ-

air. Y·ıpacağur.ız işlerin başında. ge icin Yahudi \'e ecnebi tesekküllerile Roma, 25 (A.A.) - İnformazione len kokulu peynirlerden imiş. 
~:~~ e~:~1;

00~:r~!e~~~ı:n;:,1::; ı..e kursları, halk dersanelE>ri. parasız tPmas edecelrnr Bu meselede bilhas Diplomatica gazetesinin notu, Cham- Her hirimi:r.. böyle kokulu peynir-
hasta \.>akım yurtları, sağlık evleri ~a Po;IT.lya Y:thudil,,rile Almanya- berlain'in Romadan hareketinden bi- leri y~rken arkadadanmızı diiştin .. 

hudutları arflsındaki mesafeye göre ~cmak mu··m.!nin oldunu kadar genis 1 ~ ı · k b" k ·h • ti · ·· -
·· " tan .rı-. onyayı-ı gelen mültecılerin ıh raz sonra neşredilen diplomatik n..>L· se ırço na oş vnzıye erın onune ölçülür.,, 

İstikbale ait umumf tahminler ve 
Polonyanın iki büyük komşu arasın
da muvazeneyi temiil imkanları hak
kında Bek, şöyle demiştir: 

"Ben bedbin değilim. Vazifemiz 

yapıcı bir mesai için elzem olan sul

bü idame etmektir. Polonyanın Sov

yetler birliği ve Almanya arasında 

müvazeneyi temin etmesi tabiidir.Bu 

şekilde hareketimiz bu iki komşumuz 

dan birinin aleyhine müteveccih te

cavüzkarane planl!lra müstenit her 

.. Iü teşriki mesaiden uzak durmak 
tur • . . . b" 

Undaki umumı kanaatımızın ır husus 
neticesidir.,, 

Müstemleke ~eseı:_sinde Polonya 
. • ı·yasetinın rolu hakkında da 

harıcı s . . 
k 

u malumatı vermıştır: 
Be • ş 

cıpolonya iki sebepten dolayı mfü.
eselesile alakadardır: Bun-

temleke m .. 
b'rincisi, muhaceret ıçın ara-

lardan 
1 

ikincisi. endüstrisi için la 
. araması. . . 

zı . tidai maddelerı temın ede-
ım olan ıp . 1 

ı embalara ıhtıyacı o masıdır. 
cek m . ensibe dayanarak Polon-

Bu ikı pr . 
. d' u .. stemlekelerı olan memle 
şım 1 :n 

ya t şriki mesaide bulunmıya 
ketlerle e 
çalışmaktadır.,, • 

----0-',_ __ _ 

lzmit Belediye 

intihabı Feshedildi 
. 25 (TAN muhabirinden) -

tırnıt, li . . t•h b t d . Iediye mec sı ın ı a a ın a 
tzmıt bel "'zlükler yapıldığı iddiasi-
baıt usu su . . edilmi ti' 

1 t şurasına ıtııraz Ş · 
le Dev Şe. rası itiraıı yerinde bularak 
Devlet tru feshetmiştir. Bugünlerde 
· tibabıa 
ın ·ntihap yapılacaktır. 
yeniden ı 

ebatta umumi bir kütüphane kur- hyacları gözi nünde tutulacaktır. taki ihtarın tekrarı mahiyetınde tef- gecmi~ oluruz. 
mak, şehirde ve sırasile köylerde Her·t, Yahııdilerin çok miktarda sir edilmektedir. Bu evvelki nota Sıcak çay ve kahve bize hayatta 
h~pisal'lelerde okuma odalarr tesis VE' serbestçe ilıstine hicret edebilme- .. Negrinin dostları tarafından genLi her 11tılacak adımın ihtiyat ve teen-
etmek işleri \•ardır. Gençliğin fikri •erini riP isti""<'ektir mikyasta bir müdahale vukukubul- ni ile iiflc:re iiflcyc, ağız yakmadan 
ve bedeni kııJ .. etini yiiksPltmek icin Alman.vacla kapanan duğu takdrrde, İtalyanın hareket ve atılmasını bize ihtar eden birer 
spor ,,~ güzel sanatlara olduğu kadar Yahudi müeHeseleri ıcraat serbestliğini tekrar elde ede- semholdiir. 
t.n uzak köylere uzanacak olan ıreniş Bertin, 25 ·fi .A.) _ Alınan Ajansı ceğini,, bildirmeltte idi. O zamandan-
bir nesriyata da bilhassa ehemmiyet Mldiri,1or:: beri İtalyan matbuatı Fransaya İs
\'ereceğiz.,, Yahudi pe .. :H<ende ticJıtretinin tas- panyada müdahale maksatları atfet

İsk~nderun Halkevi Başkanı da tıyesi ve arn~~tirilmesi işi bu ayın meye çalışmıştır. 
rnnfarı söyletr.iştir: kışında heme;-; hemen ikmal edilmiş Keza gazetenin notu Fransanın Pı-

"'°Hcılkevim;t yeni bir nizamname h d tl d İt l 1 b bulunuyordu. 1938 Ağustosunda ye- rene u u arm a ayan arın u -
ile yenı ve l!"riş faaliyet sahasına fı:unü :ı 750 o!~rak kaydedilmiş olan lunmasından mütevellit endişelerinin 
girmis bulunuyor. Ebedi ve bi.ivük Yahu ii müe~"'e>sesinden 1200 iı ari- hakikaten mübalağalı olduğu tekrar 
Atatu .. rkün "Antakv, ı> ve İskenderu- edı·ıı·yor Bununla beraber ınoı "'tnı lesmi ve müsr:ı tanmmrştır. Bu mü- · o; ~ -

rıun mukaddcratT üzerinde ciddivet f d 60 bı'n kı' ı·nı'n sı'la"h altına a cı:seselt>rden y~lnrz ?OO ü halis kan ın an Ş ç • 
''t: kaliyetle d11rduf{umuz bir mese- .\lmanlarrn .~;indedir ~050 peraken ğırılması ve Romaya 1 şubatta milis-
le., dejiği :?;;.;nden itibaren Hatav ceci müessesı:- faaliyetini tatil E'tmiş lik teşkiJ yıldönümü vesilesile gelen 
ıcinde resmen teşekkül ve taazzuv tır 20 bin milisin tahşidi İspanyada muh 
ı:·derek merkc7.de halk partisi ve mül temel bir Fransız müdahalesi tehlike 
l·akatt& Halkevleri r:amr alan siyasi 
tesekkül büy;;k ve medeni Türkiye 
Halkevleri ni?amnamesini esas tuta
u:.k içtimai sahada :'alışmalarda bu-

Şilide Şiddetli Bir 

Zelzele Oldu 
lunmak üzerf' Halkevlerini teşkil et- _ Ev-

Santiago "Şili" 25 <A.A.) 
miştir Anavınanın dahil olduğu üs- lk' k b 1 bi ı ı .. . ve ı gece vu u u an r ze ze e ne-
tun medenıvete ermek yolunu tuta- f . d b. k b. 

1 
kılın t 

cak olan H1.)(evlerimiz şahsi faali- 1
1

0ce_~1~ e 
2
1

0
rço 1ına ard yı ış ır. 

· . · 1 . d o u ve yara ı var ır. 
~ etınde Ker.-.alızm prensıp erın en v· to . . h. l · d d 
• k · b. b h' b. t l"k ıc na ve Cunco şe ır erın e e ı. aş a hıç ır men a ve ıç ır e a . . . . 
ki cer,•vanı :ısla tanımıyacaktır. Ha- bırçok ev yıkılmış ve yıne bırçok kiŞi 
t h l.k ··t h ll' l.d w u'"ksek ölmüş ve yaralanmıştır. Zelzele Tal-:;y :ı ı m'ı ~ a ı o u~u y . 
luı-bilivetlerilc bu gavesine az za- cada da hissedilmiştir. Orada ~a bır-
manda varaı:f:ktır. Bütün gayemiz çok hasar ve ölü varciır. Hapıshane 
memleketimiz1 içtima! sahada Tür- binası tamamile yıkılmıştır. 
kiye seviyesine yükeltmek ve o se- 11-
viyey~ vardılctan sonra beraber yü- Londra, 25 (AA.) - Santiago de 
rümektir. Yeni Türk medeniyetini Şiliden bildirildiğine göre zelzeleden 
yeni Türk ha) E tr içtimaiyesini yay- iki bin kişi ölmitştür. 
mıya vf' köklc>~tirmiye çalışırken bü- Sili.lkeae de zelzele oldu 
tün dünyaya fazilet ve insanlık ders Silifke 25 (TAN muhabirinden) -
leri vermiş ohn şanlı Türk ordusu Bugün saat 11 de Silifkede 10 saniye 
bize asil bir numune teşkil etmekte- süren bir zelzele oldu. Hasar yok-
c:ir.,, tur. 

sile alakadar göriinmektedir. Bu sek
sen bin kişinin silah altına celbi t 
şubat için ilan edilmiş olmakla bera
ber, küçük çantalarla bir çok sivilın 
tabur halinde garlara ve kışlalara 

doğru gitmekte olduğu görülüyor. 
Orduda kısmi seferberlik ılan edil

diği hakkında yabancı memleketle-r
de çıkan meseleler salahiyettar mah
fil1erde yalanlanmakta ve alınan ted 
birlerin kısmi seferberlik ile hiç bir 
alakası olınayıp yalnız modern ve 
teknik bir talime iştirak etmek üzere 
bir kaç ihtiyat sınıfın silah altına çağ 
nlması mevzuu bahis bulunduğıı tas 
bir nutku vardır. 

Rayştag içtimaa çağırıldı 

Berlin, 25 (A.A.) - Rayıştağ 30 
kanunsani pazartesi günü saat 20 de 
içtimaa davet edilmiştir. Südet me
busları ilk defa olarak içtimada hazır 
bulunacaklardır. Ruznmede Hıtlerin 
bir nutku vrdır. 

Sofyada Gizli 
Bir Radyo 

Merkezi Bulundu 
Sofya, 25 (Hususi) - Polis. BuJ

garistanda kısa dalgalarile radyo 
neşriyatı yapan gizli bir radyo mer
kezi meydana çıkarmıştır. Bu mer
kez, 75 kilometre uzaklara kadar 
gramofon neşriyatı yapmakla iktüa 
ediyormuş ve böylelikle civur köy 
ve kasabalarda radyo dinleyi.ci!erini 
ale18ıcaip neşriyatile hayrette bıra
kıyormuş. Arama neticesinde Sofya
da Dondukov bulvarında radyo ima
latçısı Nikolay Panov adında birinin 
tecrübe için bu işi yaptığı anlaşıl
mıştır. 

Bu münasebetle, polis müdürlüğü 
tarafından neşredilen bir tebliğde 
Bulgaristanda gizli radyo neşriyatı 
yapanlann bundan sonra d;ı siddetle 
cezalandırılacakları ve halen, radyo 
merkezi kuranların neşriyat cihaz
larını polise teslim etmeleri bildiril
miştir. 

Yurddas: 
Yarın göklerden gelecclz 

ölüme binlerce kurban v~r
memek için kurbanlarımızı 

Sava Kurumuna bağışlıya
lım. 



Ermeni Klisesinin 800 
ltını Nasıl Çalınmış 

Dün asliye ikinci ceza mahkeme
ıi Galatada Ermeni Katolik kilisesin 
den 800 altın lira çaldığı iddiasile tev 
kif edilen Piyerin muhakemesine de
vam edildl Şaditler dinlendi. 

Kilisede zangoçluk yapan ihtiyar 
madam Margrit şunları anlattı: 

- Suçlu Piyer, bizim efendimız 
başpapaz Rafaelin arkadaşıdır. Her 
\'akit kiliseye girip çıkardı. Üç buçuk 
ay evvel bir çarşamba günü yine gel
di. Ben kilisede dua ediyordum. Kili
senin içerde duran merdivenini dışa
rıya çıkardı ve kilisenin duvarına 
dayayarak: 

- Bir Rum sobacı gelecek merdi
veni buradan alacak, dedi. Gitti. Bir 
gün yine geldi. Kiliseyi kapatmıştım. 
Yazıhanemin anahtarı içer dd kalmış, 
dedi, benden kerpeten istedi. Çıkar
ken elinde kilise kasalarının anahtar
ları vardı. Oynuyordu. 

- Neye aldın anahtarlan diye sor
dum: 

- Hiç elimde oynuyorum, dedi. 
Cuma günü merdiveni oradan al

mamışlardı. Ben her gün kiliseyi sa
bahleyin saat 6,5 tan ona kadar aça
rım. Cumartc .. i günü sabahleyin yi
ne kiliseyi açtım. Mumu yaktım, dua 
ediyordum. Ben günahkar bir kulum, 
dua ederken gökten etrafıma bir d•ı
man indiğini gördüm. Görünmiyen 
bir yerden kulağıma: 

- Ey kulum, başını yukarıya kal
dır sesi geldi. Başımı yukarıya kal
dırınca kilisenin pencerelerinin açık 

olduğunu gördüm. Bir de yukarı ka
ta çıktım. Kapıların da açık olduğu
nu görünce saçlnnmı, yolmıya ağla
yıp, inlemiye başladım. Meğer bu 
merdivenle kilisenin penceresinden i
çeri girilmiş, mahvoluyordum. Efen
dimiz Ra!aele hiçbir şey açamıyor
dum. Artık Yeşilköydeki kızıma te
lefon edip onun vasıtasile vaziyeti 
başpapaza söyleyip tedbir almasını 

istiyecektim. Cumartesi günü bu va
ziyette ağlarken yanıma Piyer geldi: 

- Ağlıyorsun, dedi. Vaziyeti an
lattun. 

- Korkma, dedi bir şey olmaz, ben 
papaza söylerim. 

P apaza söylemiş, tetkikat yapılın
ca o sırada hastanede bulunan ve ki
lisenin odalarında yatıp kalkan Ago
bun 800 lirasımn çalındığı meydana 
ÇıktL 

İkinci şahit yine kilisede yatıp, kal 
kanlardan 76 yaşında Madam Taku
hi de hadiseyi Madam Margrit gibi 
ımlattı. 

Sakızağacında İtalyan mektebinde 
bulunan babası Şabanacıyan da şahit 
ti, gelmemişti. Bu sırada suçlunun a
vukatı Esat söz alarak, şahitlerin 
dinlenmiş olduğunu ileri sürerek üç 
buçuk aydanberi mevkuf bulunan 
müekkfünin kefaletle tahliyesini is· 
tedi. Mahkeme 150 lira kefaletle tah 
liyesine ve gelmiyen şahitlerin çaıtı
rılmnsı için muh '!kemenin başka 1/ r 
güne bırakılmast:ıa karar verdi. 

JOAN GRAWFORD 
mcrikanın l'exas eyaletinde San Anto

nio'da 28 mart 1901 de doğmuştur. Asıl arl ı 
Le Sucur'dur \'alidesi bir daha evlcninrr ü
\'ey babasının adım almıştı, ve Caccin diye 
anılırdı. 

FiLMLERi 
Güzel kadınlar, Eski elbiseler, S aJJy f rerıP ve 

Cin, Peri Değil 
Apartımanın 

Kapıcısı imiş 
D ün Sultanahmct sulh ikinci ceza 

Tevkif haneye 
Sevinerek 
Giden Suçlu 

Sultanahmet sulh birinci ceza mah 
mahkemesinde ,periler, cin ler tarafın kemesi dün Yakup isminde hırsızlık 
dan sarılan Lale apartmanı davasına şuçlusu bir genç hakkında tevkif ka
bakıldı. Davacı apartmanın ikinci k a- rnrı verdi. Yakubun ayakları çıplak
tında oturan tüccardan Hasandı. Suç- tı. ü stündeki çu\-zıl parçaiaıma•m YA 

lusu da ayni apartmanın kapıcıs~ pılmış elbise vücudunün her tarafını 
1332 doğumlu Mehmet Posatlıdır. İd- örtcmiyordu. Titriyordu. İddia şu i-

· Mary, Paris, Tramp! Tramp! Tramp,, Anlayış. Yü

rek, Çölün galipleri, Tafi dansözü, On iki mil. Meç

hul, İlkbahar sıtması, Ebedi gençlik. s;n·~apura'. 
Rosc Mar!e. Oynayıcı kızlarımız Dört duvar , Hol
lywood r esm igeçidi, G ayri ehli, n tana ay ı. Kıza· 

ran gelinlerimiz, Dük Hazretleri tc rif ediyorıar, 
uau::. ÇH~U JCU.ı, l UUU u h. zmrlllll.t. u lllUCU U!Jcuı-

dia §Udur: di: 
Hasan bir ay evvel dairesinin a- Yakup geçen gün Mahmutpaşada 

nahtarını kaybetmiştir. Bundan son- teşme başında ceyyar satıcı Ynsefin 
ra her taraf kilitli olduğu halde ev bir top kumasın1 calmış ve 25 kuru
tedrici surette soyulmıya başlamış- şa biris:ne satmıştır. 

kfırlar, Ahnrı.aman, Letty Lynton, Grand Hotcl, 

Yağmur, Zaptolunmuş, Bugün yaşıyoruz, Oynıyan 
kadııı Sadie .Merkee, Zincirli Otek' lerdcn vazgeç-

miş, Hayatımı yaşarım. Şanlı kaltak. Koşar ayak 
aşk, Mrs Cheyncy'io akıbeti, G.?lin k!rmızık.ra bü
rünmiiştü. 

.. 

VICTOR MC LAGLEN 
"İlkkftnun 1886 da Londrada dofrmustur. 

Koyu sa~h. ac:ık mai gözlüdür. 

FiLMLERi 
Yolun çağırışı. Karnaval, Jack Korintiynh, Alla

hın kardeşi, Kralların sporu, Şsnlı sergı~zeşt, Ka
lender gemicı, Çingeneler, Dragonun §iktırı, Ak yo
lun lordu, Sevgili hayvan, Netameli üçler, l'es.:ıdüf 
rüzgarı, Kovalanan kadın, Çelik erkekler. Güzel 
jest , Şanın bede:i, Knrmenin sevgileri. ı\n:ı .Mac
bree, Her lımanda bir kız, Kaptan Lash. Kuvv0 tli' 
oğlan Hayber nişancılarının kralı. Şaşı diin)•a Pari
se kanıksamı ş. Seviye üstünde. Mes'ut güııkr. Şey
tan ve kadın . Üç baldırı ç ıpl rtlHar, Her miı letın ka
dını, Annabelle'in işi, Lekednr, Şen Cabullcro. Şey
t~ ~ •• 1rıtsırva~ı. ParJ_ç ',,,.,,,.Jr~n T?;v~}ıı>hı ~..ıı:ı.-:. M11! .. 
teı . .5n ve mucrım, .,r..ızgın bıoer. nayata 6u 1~ı iD cK 

Turpin, Artık kadın yok, Kaybolan kolculor, Cina· 
yet, Wharf Angel. Kaptan denizden iğrenir. Tazyik 
altında , Büyük otelde cinayet, Hafiye. Klorıdike 

Anne, P rofesyonel asker, İki bayrak 'illtıncla Şanlı 
hayvan, Deniz şeytanları, Nancy eksik, Onun ışi. 
Mee Willie Winkie. Onun erkeği idi. 

ve nihayet evde bir şey kalmamıştır. Hakim hüviyetini teshil ederken i-
Bir gün Hasan karısına: l kametgahını sordu: Yakup: 

K ~ d · bu ıns· an işi - Eskiden kahvehanelerde yatar-- ancıgım, emış, 

d ~ ·ı · · · · 1 k B n anah dım. Şimdi kahvehaneler de alm1yor-egı , cın, perı ışı o aca . e - 1 
tarı kaybettikten sonra evin uğuru , lar. Sokaklarda kalıyorun:ı, çeşme 
.bozuldu. Bunu kimseye söylemiye- yalaklarında yatardım, dedı. 

sef o.nun intikamını almak için bana ı Bir Yalancı ~a_hit ~-
iftira ediyor. Sultanahmet sulh bırmcı ceza mah ~ 1 

rak devam etmesine karar verdi. J an cıc yalım yere şahitlik ettiği iddia olu ~ 
Hakim m uhakemenin mevkuf ola- kemesi dün a sliye ceza mahkemesin· ~-~,· 

Bu akşam 
CM O D E R N 

K t Z L A R) 

Şen operet 
Yazım: M. Vesul 

Cumartesi paı:nr 
matine ( 16} da k d. · · .. 1 ·· dafaa et-lim. Allah belayı yakında başımızdan Sonra en ısını şoy e mu 

nan kunduracı Dimitrinin duruşma- ~~·:•_".A ,~ 
darmalar Yakubu tevkifhaneye götü· sını yaptı ve tevkif etti. ~ 
rüyorlardı. O sıcakça bir yer buldu- ===-============== -========= alır. t i: 

K k ~ 1 dık - Ben çalmarlım, ben geçenlerde an oca a6ız arını açma ça pe . . . . . 
ğu için bu karardan memnun olduğu 

nu anlatıyordu. ·1 · · b .. b' ı·· t ı d Nih bır Musevı ılc kavga etmıştım. Ya-rı er ışı us u un azı mış ar ır. a 1 

v~e~clhl~n~~y~~e~ka~ ~~==========~====~-~-~~~~~~~~~i~~~:::~~:~ Çıkar gibi yapmışlar ve karanlık bir ı DAN'IELLE DARR'IEUX 
odaya çekilerek arkasından kilitle- ı 
mişler ve saat sekize doğru içeriye 
bir adamın girdiğini duymuşlar. Bu 
adam kapıları karıştırmıya başlamış. 
Meçhul adamın çamaşır odasına gir
diği anlaşılınca hemen karı koca so
faya fırlamışlar, odayı üstünden ki
litlemişler ve derhal polisten istim
dat istemişler. Polis tertibat aldıktan 
sonra kapıyı açmış, arkasında apart
manın kapıcısı Mehmet Posatlıyı zan 
gır zangır titrerken yakalamışlardır. 

Filmlerin en giizcli ve en cazibi 
ve bütün dünyayı teshir ettiği 

PAR İS ÇIÇEGI 
Son şaheserinde: Bütün güzcn:k, 
sıklık ve sevimlilik rekorun• ı 

kırmıştır. 

Pek yakında 

SİNEMASINDA 

'9 ................ sm ..... -.m11 .. ma1mmm11am_. 

_.,, _ Gedikpa~ _..a 2 r;; Şehzadebatı -

1 Büyük 

A'9A~' Sinema . ~ AH S inem'\ ı&. lf\. Tel: 2354~ Sınemnda r Tel: 2135! 

Beyoğlunda Taksim s:nemaı.ında (SAHRA KIZI LEYJ,ı\.) namile 
göster!lcn ve Türkç:eye çevrilen • 

1- BAALEBEK 
Hafif 
Mevzulu Türkçe 

GECELERi 
Sözlü ve büyük T ürk 

Musiki Filmi 

2 T A L ., H Y l l D l Z I :O~t;.~::~ ;a~~;: v:i~;.as~:~~ 
• nelerıyle dolu enfes bır film. 

Jean Pierre Aumont. Michel Morgan • Meg lemonier 
Bayram miinasebetiyle bu iki büyük film ancak pazartesi günü 
akşamına (Dah 1) kadar gösterilecektir. 
Bayramın birinci salı günü her iki sinemada ayrı ayrı yeni filmler J Bundan sonra polis Mehmet Po

satlının odasındıı araştırma yapmış, 
Basanın apartmanından muhtelif za
manlarda çalınan 45 parça eşyayı 
bulmuştur. Mehmet Posatlı, bu vaü
yet karşısında her şeyi itir af etmek 

-------------------- ~---~~~-----------------------~--~~~--------------------

mecburiyetinde kalmıştır. 

Dün mahkemede davacı şikayetini 
yukarda yazdığımız gib i anlattı. Ha
kim davayı kendi salahiyeti haricin
de gördüğü için asliye ceza mahke· 
mesine gönderilmek üzere mevku! 
suçluy ile doyasınt müddeiumumiliğ\! 
gonderdi. 

Polis Nezaretinden Ka4;mıı 
Ali oğlu Mustafa isminde b ir gen~ 

hapishaneden çıkmış, n ezaret altında 
bulunma kararına muhalü harekette 
bulunmuş, her gün akşamları polis 
karakoluna giderek hususi deftere 
imza atması lazım gelirken bunu yap 
mamıştır. Polis, dün kendisini yaka -

1 ltyarak Sultannhmet su lh birinci Ol! · 

z.:ı mahkemesin~ vermiştir. Suçlu t~v \ 
if olunmuştur. · 

IU AKŞAM senenin en büyük ve muazzam Türkçe sözlü ve şarkılı filmiı 

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

İzdihamın önüne geçmek ve nefis filmi halkımızın rahatça görerek eğlenmesi için 

iPEK ve SARAY Sinemalarında birden 

Baş Rollerde : RAMON NOVARO • MIRNA LOY 
ALATURKA MUSİKİ ve Fasıllnrı tertip edenler: M. C. ve C EVDET KOZAN ŞARKI ve 

GAZt:ı..umi 'MUS1'AFJ\ ÇAÔLAR 

--------------------·-------.......................................................... ~ 
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RADY""·O 

ANKARA RADYOSU 
Türkiye Radyodliüzyon Postalall 
Türkiye Radyosu Ankara Rady090 

D alga Uzunluğu 
1639 m. 183 Kes. 120 KW• 

T. ıA. Q. l ,74 m. 15193 Kes. 20 KW· 
T. A. P . 31,70 m. 9456 Kes. 20 KW· 

26, 1, 939 Per§embe 

12.30 Program, 12.35 Hüzilc (Salistlel' 
Pl.), 13 Memleket saat ayarı, ajans me· 
teoroloji hnberleri, 13.10 Türk müziği: Pi. 
13.4014 Müzik (uvertür: Pl.), 18.30 Prol 
ram, 18.35 Turk müd 1, l - Osman beyin 
segAh peşrevi, 2 - Sedat Öztoprak: Seglh 
şa11kı: Oc!ayi hicrirue, 3 - Refik Fersan: 
Hüu.em şarkı: Sen gücenmiitin etendlın. 
f - Cevdet Çağla: Taksim, 5 - Nuri Halil: 
Sµzu dfl şarkı: Sevda ili, 6 - Nıkogos ağa: 
Suru dil şarkı: Bir nigfıh eyle, 7 - Sedat 
Ö.ıtopnık: Suzu dil S."\Z semaisi, Oku;ran : 
Şadi Ho es. Çalımlar: Cevdet Çatla: Re-
tik Fersnn, Eşref Kadri. Kcmııl Niyazi Sey 
hun, 19.05 Konuşma (Ziraat saati), 19.25 
Tilr'k müziği: Fasıl heyeti mahur faslı, 
Okuyan: Tahsin Knrnkuş, S:ıfiye Tokey, 
Çelanlnr: Hakla Denmın. Eşrd Kedrl, Ha 
sıın Gür, Hamdi Tokay, Basri tiner, 20.25 
Mü7.ik (solist: Havııycn Gittr. Sadettin 
Suat), l - Havayan Gitar için muhtelif 
ololıır, 20.!5 Müzik (melodiler: Pl) , 20.45 

Ajans, met rolojl haberleri, 2ıraat borsası 
(fiyat), 21. Mmtteket saat ayarı. 21 lto
ouşmn, 21.15 Radyo orkestraıa: Şel: Pra
ctorlus, l - Kurt Atterberg: Varmlands -
rhııpsodie, op. 36, 2 - Paul Graener: Dive
rtfmcnto, oı:ı. 67, Allegro Vh•ace: Allegret 
lo Sclıerz.ando, I.nrghetto: Un poco alleg
retto, con ııruia Allcço, 2 - Jan Brandts: 
Bızys: Poetischer Spaı.ier~ang (Şairane ııe-
7.inti) op. 50, Hirten'in öder Eiraamkelt 
(Issız yalnızlıkta çobanlar, Begegnung (le 
sndilf), Dns gt'tınımophon in der Schenkc 
(meyhaned gramofon), Harap ıatonun 
anlattıkları, Acayfp ;rolcu, Gelıp ı.çen fır 
tına, 22.15 Esham, tahvUAt. kambb'o • nu
kut borsası (fiyat), 22.25 Müzik (konser: 
Pi.) , 22.45 Mü~lk (ktiçük orkestra: Şet : 
Necip Aşkın), l - Arnold Metster: Bohern 
yn rapst><!isi, 2 - Krllg r: Haruıchmann : 
Andalu in: I panyol \-rtlsı, 3 - G.ıntlber -
ı:cr: Aşk çanlıırı· şarkı, 4 - Johannes Brah 
ms: Macar dansları No. 5 ve 6, 5 - Villi 
Lautm~hlacgcr: Yıldızlara d:ığru· :F'ante
:ıt, 6 • Vlgg Gabrfcl: Hafta nlhe~ti Pa
zor g lir, Marş, 1 - Johann Strıuas: Vi· 
yana ormanlarının clımncsl, 8 - vaıtıer Sch 
mdcr: Akş:ım üreri: Hn:ıin parça, 23.45.2f 
Son njans haberleri ve yarınki nrnın-Am . 

• • SENF'ON'L~~: 
ur.us Pııı.rı: .~ııtp)'\lk konser. 2J,Ut Btnt

reş: Buyük se.ritonık konse.r (Rtırnen fil· 
harmonik ork trasf). :?l.30 Bel~ Sen
"'"'Ml<\ılıl" :v " tı T 

6,45 Bültr<?$: :ıb:ıh neşriyatı. 7.10 Berı ... 
kısa d tınısı: Nes'cll musiki (8,15: ~
mı). <il.45: Hafif musiki). 12 Bukret: Pllk. 
13 Bcrlin kı n dalı;ıası: Hafit musiki (14,UI: 
Devamı). 13.10 Bi.ikrc • Orkestra (14,30: 
Devamı) . 17,10 Prag: Fok orkestrası. 17,45 
'Berlln kı~a dnlgası: issonu konseri (19.1(): 
D"vnrrıı). 19 B ll{rad• Kon er, 18,15 BOk· 
reş: Pi 1c. 20 Vıırşova: Strauss'un eıHrle
rlnden konser. 20 Berllo kısa da1'ası: ~· • 
kcrl bando. 21,10 Münih: Paganiniden 
parçalıır. 21,15 r·rnnkfurt: Hafif musiki 
proımımı. '22.10 'BrClno: Rndyo orkestr1lst. 
23,30 Muhtelif Alman merkcılerl: Hanr 
musikl konseri. 23,45 P te; Çijan orku
trnsı. 

OP ERA LA~. OPERETLER: 
1 l.45 Berlln kısa dalgası: (Gelsha) ope

reti. 20.45 Bnıtlslftvn: (ilkbahar olunca) 
1simll operet lenı ili. 21.ıo Brcslav: (P"re
cıchütz) operaşı. 21.30 Kolonya: Biaet'nln 
<CarmC'n) operası. 22 Roma: Bruch'un 
(Martuççl) operası. 22 Torlno: (Abu Ha
san) Ot>f'rll!ı. 

1 

RESiTALLER: 
16.45 Berlln kısa dalgası: Piyano konte• 

ri (Chopin). (18,30: Piyano ve vi,yolonsel 
1 sonaUarı). 18,30 Belgrad: Halk ~arkılan. 
, Hl.40: Piynno sonatlnrı (Mozart). Ul.40 
Ostrava: Sevilen şarkılnrdan mttrekkeJ) 
popuri. 19,20 Bratiılava: Slovak havaları. 

Toplantılar, davetler: 

Konferans 
Türk Dili ve Duygusu Yayım Kurumu 

powr günO seat 14.30 da Beyoğlu Halke
vinde btr konferans hazırlnmıştır. 

e Kadık6y Halk evlnden: 27-l·IU CU· 
ma günO aksamı ııaat 20.80 da ıalonumuı· 
da Dr. Necmettin Rıfat tarafından (So
ğuktan korkmalı mı, korkmamalı mı) 
mevztılu konfr.r:ıns verlle<.'ektlr. !ılıht ve 
pora nit bir tllm gösterilecektir. 

111111111111111 

1...11 
111111111 

T E P 61 A ' I 
DR AM K ISMI 

Du ııkenm saat 

20,30 da 

HAYDUTLA .. 

5 Perde 
iST i K L AL C ADD ESi 

KO M ED i K ISM I 

oaL U M U Z 

Yurddaş : 

Dünün dini bcıy:-amlan 

bugünün milli meselelerine 
yardım için en uygun lırıat
hr. Kurbanlarımızı Hava 
Kurumuna verelim. 

1' H K 
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-Y'AN-
Gündellk Gazete 

-0-
TAN'ıı• tııdefl: Haber• 
d fikirde. herıeyld~ 

e, d!lr!lst. sanı mı 
temiz, t 1 

karlln gaze •• 
oımal<, ııctır. 
oımıy• ta

11
'"' İ 

A B O N .E B E D E L b. 
ı;cne ı 

Türkiye -2800 l{r. 
1400 Kr. ı Sene 150n ,, 
750 ,, 6 AY SOO ., 
400 ,, 3 AY 300 ,, 
150 ,, 1 AY d 8 dahil 

ta ıttlhıı ın 
MilleUcrarası pos için abone 
olmıyıın memleketi.er 30 16 9, 
bedeli mllddet sır:s~~ell ~indir· 
3,5 liradır. Abon 

25 
ıcuruıtur. 

Adr~ değiştirmek 1 O kurue· 
C vap fçln mektuplar 

l.,!;h~ık!.,!p:u~l~t~IA~v:es~f•l:A:~~m~d~ır~.========:; 
:::::: 

F t r ee Pi ·~ 

f ~~·~~~ ~ESELELERİ j 
.. • •••• 1 •••• 

şüph~ii Şekilde 
Çalııan 

iş Adaml~~· ....... 1• 
fa) undan tam on 8 

• Uteakıp 
ISiii9 istiklal zaferlnı ~ d ın-

t kim serseri ış a • 
Ankaraya bir 8 

• Zaferden yeni 
1 hil etmlştı. i 
3n cuın . d b'r rok ~·en . Türkıve e ı :ı 

< ıkmış ycnı • •8 enl ı ter içln 
· ı pdacaKU• u Y İ ış er ya 

1 
lhtlyac \'ardı. ş 

büyi.lk sermaye ere d ~ geçinen 
ko an ve hava an , . 

peşinde . d tarı i"lıı bil-
• . t kı serterl ış a am , 
ııır • m b ıunuvordu. 
::ük bir fırsat açılını u ·ax.-a. 

O kit Ankarada aklınca y •··: 
vıı · 1 d KenedY ıs· 

,.. ko!>anlardan bır e ,•ak· 
. i d • blr Anıerikalr idi. Bu ut 
m n e l d bUvUk imtlyaılar 
ti ·le TUrk ye e · jeler tek· 
ııcşinde ko~mt•ş bUyUk p:o nt~ll etti
lif etmi Çester grupunu e . • 
gini iddia ediyordu. Bu proJelerı 

d buhntA•Sft bulmu~, onlara ha· 
ner en ~ k 
"alinden bir ~ok ilaveler yapara 
: \nkaraya gchnlşti. TUrkiyeye 300 
ı11ihon dolarhk bir sermaye getlre
c-eğ-İnl söylüyor, şimendiferi.er yapa
ra!Jnı, yollar inşa edeceıını, TUrkl· 
~ eyl on senede bir mamureye ~e\·f. 
ı cccğint iddia ediyordu. 

Anliara, f stıklal Harbi nıüddetin
cl' kendi kaboğu i~ine c:ekilmiş oldu
~" lcln harl~le •-- •wfl~l\b'.i11\\ " 
mainışt1. Mcmlı•ketln şiddetle ,-e sur: 
;.•tle imara dn ihtiyacı \•ardı. Et'nebı 
~nmayesinden a~zıınız yanmıştı am
ıııa, Amerikıııı sermayesinden Urk
ı ıiyc c;ehep yoktu. Amerikalının pr?
jcleri de çok razip j?Öriinü~·ordu. MU· 
'lnkercler yapıldı bu adama bil~·Uk 
imtİY!lzlar ,·erildi. 

• d . tı·,·az vesikalarını ecbi
Kene \" ım . 

· olug·u Novyorkta ald1. 
nl' korunca ~ . .. 
Ve b~ imtiyazları atnıak içın mu . 

ıedı o vakit Amt· 
lt'fİ arllmJY• ba~ 
. hklkat ~·apıldı. Bu adamın 
rıkada ta dı:.· ·· ter· f1 t>tme ıı; 1 ı go 
Jıiı; kim<11eyi rems ~ ı sıl-
·ğ' 'kalar•n sahte oldugu an a .• 

ıı ı ı ,.P..,t il ·1 ... tiva1 
d. ı ver en ... · 

~ •. ,,~ kcın 111 ne 

foshcd:ldi 
lf 

.. . ve taf~ilatın• heniiı 
tein İl' yuıuuU d f ortn,·a 

1' , bcr bu e a . 
hilınenıeklc ber~ 't. hakkında ve· 

t ks Şırkc ı . 
<·ıknn mpe ·akitkı er· 
rilen mal\ırnPt bana o ' 

1 K dy',•i hatırlattı. ı'kiıtinln 
~,.r ene d lh-u ise. 

ÇilnkU. e~c.... . Oıı;&h t or. Bu ~ir· 
k nb ... abc c . . 

<•rasınrla ço ı " b' takınt 111ıtı· 
Jr"t tc hiikunıetten ır ,·e bu da. 

.. alt ıyor 
' 'adar koparnı'ya ~ 1 1 tngiliı 
. b ımttvaı ar 
Kened~· gibi u . · tışı)·onnuş. 
:-,erma,·esinc satrnı~a ç~·ı edenlerin. 

Fak'lt, bu ~irketı tcş. ~ daha ınü-
. · açın 

TUrk olmalat'f, bııım 
. rnaceradır. 

him ve acıklı bır k Könlll' isi 
Yalnız ~u var ki, f, rem karanlık 

• bU ~on 
"" eg· ~r dolru ıse · il h"li sckildc 

'Jdc Ş P ... ~ 
hlldise bize ctah• . . adaınlarınr.1•n 
<'nlı an bir takım ı;ldiğlni ,·e h~· 
l·orunmak Uı7ıtn fl k ınccburı· 
lora kutu ttdbirler nJına .,.ö~tcriyor. 

• d ıl-t1Jlllflll ,. 
:..-ctindı- buhıtı Uı; t l'iha ·natın· . . de~Jc ın 

\'e hükuınotın ~ ıU·,·etınekle ne 
c!a komisyonculuıru . d fa daha &a· 

111-· bır e 
kadar j!'abet ett "'1 

hit olmu~ 0Ju.1·or. k' bu son hl-
·j dellnı 1' 

Yalnız, umt: e. 'b' çıkmasın. -. 
(füe, -ı:annedndiği ııı 1 

__.. •• 

........ ---- 1 
-· -··-·-.. ••. . deyip ı.çıne- 1 

·Kurban derısı ·ı ufak bit a• 1 
ylniz. Gö~terece!lıU b'r k•Ç ta~·- ; 

d uıa ı • 
laka ha,·• or um d t bekli· ! 

tın • 1 
~ are. Krzıtaydaıt k Jını.; ya\'· i 

kakta a • . • 
''enlt're \'C so d•ccktır. 1 
• temin c ~ -· 
ndara ,.ardım . -~---

ısERBE • • ~ .......................... ~ 

Köy M allimini 
Kö den Kaçıran 
Tesirler 
T an gaıctes!nin 10-1-939 sayılı n~s 

hasında \iğretmen Nuri Berkoz 
imzasını taş1yan (Maarif Ş<tr sındnn 
lll•klediğimlzl hıı lığı altındaki yazıyı 
c1ikknt , e ınc~ıeki bir allık ile oku· 

dııııı. 
l ' udun bi.iyUk bir kısmını, tanı· 

nınk mak ndııe gezip bilhassa şark 
, e cenup höh:clcrlnde i tcğile, sene
lf'rcc \iazife apnu 12 yıllık bir ôğ· 
ı<'tınen ıfatiyl(' köyde mu\'ntfak ola· 
mndı!:. ileri l\rülcn muallimin -v~· 
:.-itse- mU\· füıkıyctshlik eh plcrı
ııı tahmin ve SA nv,-urJaro değil gör· 
ı~iı ve va ayış1orıma daynnan ,·akıa
l:ırla suradn izahını mev imsiz 'o 
rnimas.z n~ nııyacnğnn .. 

8 11 bina. bir lmoaratorluiun maliyesini mahvetmek gibi bir mi.ilıiz hıyanet mukabilinde yapılabilmiş 
bir iıralın latanbula miraııclır 

12 s,.nıılik biı muallimim. Bu mUd· 
det zarfında mezun olduğum İzmir· 
it• nnnmla gı•tiğim V n ora ındn 
muhtelif ~erlerde \ azlfe Yaptım. Ve 
llolayı i ·le ki»,ı mualliml rinin dcrt
lt•rini ,·nkından du ·nbilm k fır atını 

} uldu.n. Eğe?' ınernkh bir in af ehli 
ı;ıkıp t::ı bunlu.-ın icil ve hüviyetleri· 
ııi tahkik etmek zahmetinde bulun· 
"V idi ~nlardr-n dörtte ikisinin cezalı, 
birinin vekil, miltehakl inin d her 
nnsıLa müfctd lcrlnc yaranamadık· 
lıırı ic;n köy" gönderilen znvnllılar
dnn ibaret bulunduğu fccaatiylc kar· 
~ı)asncat,-rı nıulınkkaktı . Meşhur ırağan 

Sarayı Ne Olacak? 
la ir kaç gün e,·,·el, gazete· 
lliiiiiP cilcth~ konu urken Va· 

1i ye Belediye Reisi Lfıtfi Kır
dar, "Çırağnn Sarayının ye· 
rinde bir büyük otel yapılma· 
&ını r1oğru bulduğunu, Başve
kil Bayar'ın da bu işi kendisi· 
ne ayrıca tavsiye etmiş oldu· 
ğunu,, sÖ) lcdi. Başvekilin bu 

r···--.- Yazan : ~-··· .. ··ı 
l · Nizam ettin NAZiF l 
• • :.. ...................................................... . 

f ~.':~: ·~~tT;tu ri\-tT"'"'Mt'jtlf~·h ti"K"' ..... ------~ 

ten sonra bu tav iyenin isa
beti iizerindc durmak isterim. 
Çırnğan Sarayı ile Çifte ~a 

rayların tamiri lüzumundan 
evvelft bahı,eden ''e bu tamir 
ile ehrin 'ki miihf m ihtiyncı
nı en münasip ı;;ekilde ker!i<ı· 
Jamış olaca~ımızı ı~rarln iil· 
dia eden ben olmu~tum: 

Çıragan sarayının bir otel olma· 
sını ve Çiftesaraylnrın da kimsesız 
üniversitelilere mahsus bir yurt 
haline sokulmasını üıt mi tim. 

En ufak hatıraları en geniş tarz
da istismar etmek sanatı halini a
lan turizm davasında Çırngnn sa
rayının kıymeti nasıl inktir edilc

bilirdı? 
Bu snrny, Osmanoglu Abdıili'i-

ziz gibi, debdebeli hayatı pek e • 
rarengiz bir maceranın kanına bu
lanarak sönmüş bir on dokuzuncu 
asır imparatorunun orjilerine sah
ne olmuştur. 

o kinci Fransız lmparııtorlu-
0 ğunun en bLiyük bcync~.mı

Jel şöhreti olan İmparatoriçe Oje
ni'nin güzclJiğindcki masuın sihri, 
en iyi göze vuran dekor bu sara
yın harikulade muhte§em arabesk 
tezyinatı olmuştur. 

Beşinci Murat gibi tahta çıkışı, 
tahttıın inişi ve bedbaht hayatı-

bu" tün dev3m1 en esrarengiz sa-
~m . 

ntrikalarına mevzu olmu bır 
:ay .c tora bu saroy zindıın olmu 
ıınpara . . . O 
de 11 midir? Be ıncı Murat kı, s· 

ğ 1 ı· mparatorlugunu başka e· 
ınan ı İ . 

. d bir Hindistan yapıp ngıllz 
kıl c 1 k . . 

atorluğunn bağ nma ıçın 
imporda Tunn Sava. Meriç ve Vnr
Moro • -

h ·•zalarında. şarki ve garbı 
clar n v • • • • 

Anadoluda Fılıstın, Suı-ıyc vo l\Iı-

d t am bir asır çalışmış olan 
sır a 1 SkoÇ localarının en ileri g~ en men-

u bir rnason blrad rdı. Beşinci 
sub kl AbdUlhamidın snltanat 
Murat • . 

dilğü yıllarda Osmanlı ımpnrn· 
r;Ur lh• un Türk münevverlerini 
torl\.le-" ' d · ı· 
akıp tutuşturan garp ma enıyc ı 

Y ftarıııtının gadre uğramış n 
tara e d'l ·şı· O B .. . k lideri acl<lc ı mı ı. e-
buy~ M rııdt kurtarmak için silah· 
~incı u . · · 1 ,. uhacirlcrın bindıklcrı ye • 
lan~? ~r gece bu Çırnganın mcr
kcn 

1
' ·divcnleri oni.ıne ytınaşma

mer meı 

Binayı süsliyen 48 büyük mermer sütunla 144 ıomaki ve Porfir 
sütunun bugünkii kıymetleri 150 bin liradan aşağı değildir 

mış mıydı? Abdülhamit zabtlyc
lerinin muhııfaznsı altındakı saray 
on dakika içinde ihtiliılcilerın eline 
düşmemiş miydi? Hnnl Ali Suavi 
bir parça daha etraflı bir teşkilnt 
ile harekete geçmiş olsaydı ve Bc
§iktaş muhafızı Ha nn Paşanın so
pasını kapıp Çıragnnn koşma ına 

mani olacak tedbirler alınış o1say
dı, Osmanlı impl\1atorluğunuıı tn
lii bir başka scy r takip edemez 
.miydi? 

~ onra 1908 inkılabı bu mer
i;;;JJ mcr saraya ımparatorluk 

rnllletlerlnin mümcssillcrinı topla

mıştı. Rum t ba nın imparatorlu- • 
ğa dü man kesilmesinde V niıe· 
lostnn ve Fener patrikhanesinden 

daha bilyiik bir rol oynamış olan 

"mebus Buşo Efendi,. o zehırlf nu

tuklarını bu binnda söylemişti . 

Bcrnt mebu u baskıncı Arnnvut 
İsmnil Kemal, J\Tnll;br isyanlarını 

tahrık ccıen sıy::ısı entrikalarını bu 
sarayın somaki ve porfir sutun
larla sı.i.slü koridorlarında çevirmiş
ti. Bu sarayın i~indcki "Millet kür 
süsü., öyle bir yerdi ki, Makedon
yalı mebus bu kürsüye Makedon
yada ihtilal parolası ulaştırmak i
çin çıkardı. Dürzi mebus, harbiye 
bütçesini tenkit etmek için söz al
dığı zaman Havran'daki ası Dürzi 
Redif taburlarının cephanesiz kala 
cağını anlar ve "İstanbul mebusu 
Müderris Zöhrab Efendi., Dahiliye 
Nezareti bütçesini· tenkit için soz 

· aldığı zaman Vandaki Taşnak ko
mitacısının jandarma taburundan 
korkusu kalmazdı. Abdüluzizin 
Sırp Prensi Milan'ı tokatladığı sa
lon bu sarayda idi ve Hidiv İsmail 
Paşa. bu saraya yığdığl altın tor • 
balnr1 ile yarı müstakil bir hük\.im
d r olnbilmist\r. 

nıtnlrJ 1'Y'11ll'Va oey-ı. nangr •"ll 

goshıv zcngıni. hangi Rum. hangi 
Bulgar. hangi şimnli Afriknlı veya 
Suriyeli. f rrıklı zengin boyle renk
li bir tarihin sayısız hatıraları ara
sında bir kııç gi!h yasnmak iste -
mez? Ve hangi Avrupalıya hnngl 
Amerikahyıı İ::>tnnbulda bu saray
dan daha cazip bir ikametgah ~ö -
tcrileblllr? Kaldı ki. Çıragnn. Bo
ğazın en gtizel yerindedir. Ay al
tında İstanbul bu ~;nrayın somaki 
çerçeveli pcnccrclcrlne en şiirli en-
damını sunnr. 

R:5) öyle bir yeri wmanın tnh-
1.g) rıbinc tcrkctmek, rıhtımın

da pi . murdar teneke salaşlar ku
rulmasına müsamaha etmek. ken
dini göste,rcn şehircilik şuurumu

za asla uygun olamazdı. Dinncnn
leyh Başvekilin İstanbul yalis1nc 
verdiği emre sevinmeliyiz \'C bun
daki isabeti tekrarlarken " Çifte 
saraylur., iizerindeki haklı dava -
mızın dn bir an evvel böyle müs
bct bir neticeyo ulaşmasını dile
mclivb:. 

Simdi ortada bir mesele kalıyor: 
"Acnba Cıragnndo bir otel yap

mak mcsclcu:;l .. ne trırzdn ele alını
yor? Sara · ın mevcut duvnrların

drın ic;t fadc ederek bir "rccons
tructlon .. ynpmnk mı istiyoruz. yok 
sa bunları yık1p Çıragan yangın 

yerinde modern (!) ve kiibik bir bi
na kurmnk mı? 

Bu ikinci tarza temayül edilirse. 
bu mermer dağ yıkılırsa işte o za
man Çıragan hlr v:ıngın yerine dö
ner Bu k dor nefis mermerleri 
bulup dantele gibi i lctcrek üstlis
tc yıf:m ık İstanbul chrl bütçe ine 
uzun znman nas ıp olmıyneaktır. Bu 
bina. bir imparatorluğun maliyesi
ni mahvetmek J,?ibi bir misilsiz hı
•anct mukabilinde •apılabilm . 
bir israfın fstanbula mirasıdır. Bu 
mermer yığını hakkında kısa bir 
fikir vermek için söyllyelim ki. 
valnız binnyı üsliyen 45 büylik 
mermer sUtun il 144 !!om ki ve 
porfir sütunun bugünkü kıymeti • 
rl (1) yüz clll b!n liradan aşağı de
ğildir. TromvayJa geçerken gördü
ğünüz snlt~nnt kapılarının kaço 
mal ol blleccğlnl artık varın kıyas 
celin. 

Camsız pencereleri b irer ölii gö-

{Küıtiir Bnkanhğının bir k rnrı 
,·ardı: "Her muallim üç en köyde 
öğretmenlik '\ opacak.,, Şu nuntakn 
maarif idarelerinden sorul et, acabn 
ıgöriilcn Uizum iizcrine) kaydiylc kö
~'C gönderllc•ılerden bn ka k ç şehir 
muallimi ne l{'ivdcki arkada§i~1c ~er 
deği tırtilmiı:ıt ir? .) 
Buniaıı iiç vıl lince idi. o se Ki· 

lı"'e g<'len iiğrctmen kadrosunda. nrn
m·if memuru 1u t, Ba öğretmen Ab
diilkadir, muallim Resmi~ c ve Emin' 
ın scb, p zikrl'l'lilmedcn köye laıldı-
;:-;Jdıklnrını hayretle gördiik. Bonlnr 
llıtlmnl ki sm;"uZ değillerdi. Bunun
la beraber nrnhakkıık ki köy hizmet
lerini :ra için de kaldırılmıımı lardı. 
Eğer hö~ le o\ a~ dı birinin, iki, di-

cr n n de hfr en orırn tekrar 
merkeze nlınırıamnlıırı icoı> ederdi. 
!Jlitiin orn (ilfrctmcnlcri gibi gene 
l ati bı kannııde övliyeceğim ki, on
hır, me leki miilfıhnzalnrla değil, fU
rnlT s 11lyetforin tc ir ve mildnhnlc
lı•rivle bir g;ıraz binaen ahlmı ol· 
,lukları kii~·lerdcn bu defa da yaban
, •• (me lek h:nici) koruyucuların ta· 
,.a sııtu ile eski yerlerine D\ det im· 
ı nnlnrım buhntı tardı. 

Kentlinılz r:lhi bn k Itırını dn al
cfatmı fn çnhsmı)alını Eğer, köv mu
,. Jllmi köye, kli3 liiye fnydnlı olaını

) Orsn bu, onun ne milli duygulardan 
trznk huhındu<inna ne de kendinden 
olan kıh lilyU t:ınımadığına dcJCtfct et 
mez. Onu l>l' gibi snihelcrle ithama 
çnh ... mnk gUnc" ziyasını kömiırlc bo-
3 amıyn ~cltt•uınek gibi giilüıfÇ bir 
h' ebblls olur 

J{nnnntinıct · Aramızda kö >den, 
ı.iiylfülcn anlH·nmndığını iddin eden 
lıir tek nıun1 1ım yoktur. Bir 2: ıdır 
Nmna gene imnf edelim ki, i~e 43 11-
ı n ile ha lıyan bnznn hayııtn-tiil so· 
nun kador ela o man la ç lışmağa 
ınccbu • cdit .. rı muallim, herşe~den 
l'\'\ t•l maddi Nıkımdnıı kö~ li, şehre 
tercih l'tmck 1'.nruretindedir. 

l\luoilimi ko~ den im ırmamnk mı 
• tiyor tınuz? 'N znriyat çcrçc\•csi hu 
<1udunu nsanııyan fantezi tedbir \'C 

tikirlcri bir •nrafn bırakın. 111eti, 
l!okfor nncnk hn tn mı g(irntek \'C 

,-\inlemekle t-=şhis edebilir. Binaenn
l<'yh köyden kaçına zaruretlerini, 
]. acını vn mcchur kalanlardıın, hoki· 
1 ati d~rt ahlplcrindcn orup öğrcn
ı•u~k lfizım Onlnr. derin dertlerini nn 
J.ıhrkc:ı ihtiı"a} ki -idealizm, {iliın 
f~ilıi cdmlelcr knllnnnuyncnklar, in
kin muhakkak ki, hakikatin ifnd i 
olacak hulunnn ikfıvetlcri , derde de· 
vıı nrı\: ocak lam, tcrbiyc,i tcrciinıc· 
lndc11 kiiyü ho~·nlcn tanıyan ôlim· 
lerin nnrlak nazarivclcrinden çok 
daha pratik 1 cdblrlcr hattrlntncak 
' 'e şiiJ;hcsiı, çok daha f aydah olacak
lardır. 

Vehbi ôCAL 

zil gibı Boğazdan geçenlerın gözu
ne çarpan Çıragnn. bugünkiı halile 
en az yarım milyonluk bir servet· 
tir. 

(1 ) KaidC!leri t'c ba ~l 7 ları 7ıa ic. 
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Dahili Pentatlonde 

Halid Is tan bul 
Şampiyonu Oldu! 

İlki 1938 yılında yapılan dahili pentatlonc birinciliği 1939 8e· 
nesinde de tekrar edildi. Üç kategori üzerinde yapılan müsaba
kalarda, muhtelif rekorlar kırıldı. Birinci kategoriye 25, üçün
cü kategoriye 21, dördüncü kategoriye 13 atlet iştirak etmiştir. 
Koşular, 58 metroluk kapalı pistte yapılmıştır. 

Bu müsabakalarda, İstanbul birin- , 
ciliğini Halit kazanmıştır. Halidin Af · 
yüksek atlama rekoru 1,57, durarak ına Muhteliti 

Ankaraya 
Geliyor 

uzun atlama rekoru 2,72, gt.ille atma 
rekoru 9.87 metre, 200 metre koşu re
koru 31 saniye, 400 metre koşu reko
ru 67,4 tür. 

Bu kategoride ikinciliği, Beyoğlu 
Halkevinden Şerif kazanmıştır. ü- Futbol federasyonu iki maç yap-
~üncü P. L. den Bülent, dördüncü Ga mak üzere Atina muhtelitini Ankara
latasaraydan Suat, beşinci Beyoğlu ya davet etmiştir Yunanlılar bu da
bal~evinden Arat, altıncı da Kollej- vete muvafık cevap verdiklerinden 
den Muammer gelmişlerdir. şubatın son haftasında Ankaraya ge-

Üçüncü kategoride birinciliği. Be- lcceklerdir. 
yoğlu Halkevinden Feyyaz kazanmış Futbol federasyonu Ankara muhte 
tır. Feyyazfiı rekorları, yüksek atla- litinin Yunanlılar karşısına en kuv
mada 1,57, durarak uzun atlamada "Vetli şeklile çıkabilmesi ıçin mektep-
2,51, gülle atmada, 8 metre 60. 200 l Ii oyunculara müsaade verilmesi hu
metre koşuda 31.1 saniye, 400 metre- sus~nda M~.arif Vekaletine müracaat 
de de 71,3 sanivedir. etmış ve musaade almıştır. 

Bu kategoride ikinciliği Fenerbah· Ankara muhteliti haftada iki gün 
çeden Omer, üçüncülüğü Fenerbah- olmak üzere talebe oyuncuların da 
çeden Neriman, dördüncülüğü Gala- tştirakile ekzersio;lerine başlamıı;ttr. 
tasaray lisesinden Sait, beşincıliği Ka 
sımpaşadan Kazım, altıncılığı da İs
tanbul lisesinden Afif kazanmışlar
dır. 

11 Balkan K upası .. 

Maçları Yapllacak 

TA N 
r·-- - ..... 

l ~~~~-~l . ~E~~~ .. ~R J 
26 - 1 - 939 

lstanbulun Yüzünü 
Güldürecek Tedbirler 

Tesbit Olundu 
Şehircilik mütehassısı Prost tara

fından hazırlanan imar planına göre 
İstanbulda ilk planda yapılacak işler 

1 hakkındaki tetkiklerini ikmal eden 
Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kırdar. 
bu plana tevfikan hazırladığı raporu 
Dahiliye Vekaletine göndermiştir. 

Lütfi Kırdar bayram ertesı alakadar 
vekaletlerle görüşüp yapılması iste
nilen işleri ikmal etmek için, Ankara
ya gidecektir. Valinin Ankarada in
taç etmek ıstediği işler şunlardır: 

1 - İstimlak kanununun tadili hak 
kında hazırlanan layihanın kanuni
yet kesbetmesi. 

Belediye, bu tadilat layihasını ha
zırlarken bellibaşlı dört nokta üzerin 
rle durmuştur. 

Valinin istediği salahiyet 

A - İstimlakten evvel fazla bir 
kıymeti haiz olmayıp da istimlak do
layı sile ön plana çıkan ve bu vesile 
ile büyük kıymet iktisap eden gayri 
menkullerden belediyenin istifade e
debilmesini teminen bu sahalardan, 
menafii ammeye tahsis edilecek kı

sımdan gayri olarak 35 metre arzın
da ve 35 metre ~enişliğindeki saha
nın da istimlak edilmesi ve bu istim
lak sahasından belediyenin istediği 

gibi istifade edebilmesi için salahiyet 
itası. 

B - İstimlak edilen sahaların kıy

metlerinin tesbjtj için gayri menku

lün hasılatı gayri safiyesinin esas sa
yılarak 10 mislinin hakiki kıymet ad-

nasına giden saha dahilinde kalan 
mıntakada tetkikat yapmış ve heyet 
bu hususta hazırladığı raporu da ala
kadarlara göndermiştir. 

Talebe pansiyonu yapılacak! 
4 - 150 - 200 yataklı bır üni

versite talebe pansiyonu tesisi için 
istimlak yapmak. 

Belediye reisi Lütfi Kırdar bu pan 
siyonun Şehzadebaşı ile şimdiki üni
versite arasında kalan saha üzerinde 
kurulacak üniversite mahallesıne ya
kın bir yerde yapılmasını muvafık 
görmektedir. 

5 - Atatürk köprüsünün iki ba
şından ayrılarak İstanbulun ve Be
yoğlunun merkezine doğru uzanacak 
caddelerle her iki taraftan Halice ve 
Galata köprüsüne doğru inecek ana 
caddeler için yapılacak istimlakler. 

Bu istimlakler için şehir meclisi ge 
çen sene valiye 1,5 milyon liralık is
tikraz yapmak salahiyetini vermişti. 
Her iki sahada istimlak işlerine baş
landığı şu günlerde bu bir buçuk mil 
yon liranın kifayet etmiyeceği anla
şılmıştır. 

Otobüı ıervl.leri ve Belediye 
6 - İstanbulda otobüs servisleri 

için Belediyeler bankasından alına
cak olan 500 bin liralık istikraz me
selesini intaç etmek. 

Dördüncü kater;orinin b irincisi Ga
latasaray lisesinden Cezmidir. Cez
minin rekorları. yüksek atlamada 
1,40, durarak uzun atlamada 2,36, 
gülle atmada 9.91 metre, 200 metre 
koşuda 32 saniyeı 58 metre koşuda 

Rumanya ligi başkanı Stelca Dellt Carol huri dansı ile ,öhret bu lmu, bir artisttir. Bu danı şifon farla 

R h 1
. . 1 A k 1 oynanan ve insanı hakikat Uemlnden hayal Alemine götüren bir danstır. San'at- dolunması, buna vaki olacak itirazla· 

Belediye, bu paranın 150 bin Ura
sile şehrin muhtelif yerlerinde ga
rajlar tesis edecektir. Geri kalan 350 
bin lirasile de otobüs satın alacaktır. 
Bunun için belediye daha şimdi· 
den bir çok otomobil ve otobüs fabri
kalarile temasa girişmiş, bu fabrika
lardan kataloğlar istemiştir. Dün de 
şehrimizdeki Ford fabrikası belediye
ye müracaatle bu hususta bir teklif
te bulunmuştur. 

umanya mu te ıtı i e n araya ge diği vakit merkezi Avrupa kupası kArın bu hissi vermek için kabul ettiği ştkli, ahlaka uygunsuz sayanlar bulunmuf, rın reddi. 
''.• .. un için Amerika ahilik sansürleri dıo-:sı görmüşler, fakat dansta ahlAka uygun- C İ t• lAk dil k · 

Şeklinde bir Balkan kupası yapılma- - s ım a e ece gayrı men-suz hiçbir ıey bulmadıklarını aöylem lşlerdlr. 
sı için teşebbüslere girişeceğini söy- kulün hudutlarinın tesbiti için yalnız 

9.1 saniyedir. 
Bu kategoride ikinciliği Robert 

kollejden Masanoviç, üçüncülüğü 

$işli Terakkiden İhsan . dördüncülü
ğ'ü Sen Mişel'den Stavro. beşinciliği 
!stanLul lisesinden Bedri. altıncılığı 

da A. S. den Cemil kazanmışlardır. 

~~:;E~:;:~~!::::i~~~:::: 1 E K O N O M i j :::::~~!:~~~=:~::~~~=:~: 
~kmfuattb~~mqh~ ----------------------------~-~ ün~r~~t~lig~ yçılm~~ Bu noktalardan başka h alen istlmlak e

d ilip de şeref kesbetmiş olan sahalar 

hakkında da layihada bazı hhkümler 

7 - Kadıköy - Üsküdar tramvay 
idaresile, belediye Sular idaresindeki 
meclisi idarelerin 18.ğvı hakkında Da
hiliye Vekaletinin Büyük Millet Mec 
lisine b ir kanun lh'hası teklif etme
sinin temini. 

Bu turnuvaya Türkiye, Rumanya, Yu 
nanistan, Yugoslavya ve Macaristan
dan ikişer takım iştirak edecek, her 
takım biribirile ikişer defa ltarşılaşa-

cak, bir maçı kendi sahasında diğeri-

ni hasım sahasında yapacakhr. 

~t,qfutl'.«'!1Cl'Jl{4" muele.l 

Nereler i.timlak edilecek? 

Ruma y . 
Anlaşması Y enilenec~k Yukarda da yazdığımız gibi, bu 

müsabakalar 58 ~etrelik kapalı pist
te yapıldığından. koşucunun aleyhi
ne 400 metrede 12. ve 200 metrede de 
6 saniye hesaplamak lazımdır. (Yani 
mesela 400 metreyi 68 saniyede kos
muş olan atletin hakiki rekoru 56 

Futbolümüzün ilerlemesine vesile 
teşkil ecıecek bu teşeb1.1 isün müsbet 
bir netice vermesini candan bekliyo-

Rumanya ile aramızda yapılan ve ı--
müddeti bitmek üzere olan ticaret ı:.n - - --.. -, 

taşmasının yenilenmesi için alakGLdar B Q R SA 

2 - Taksim ktşlasile, Taksim bah
çesinden Sürpagop mezarlığına kadar 
devam eden sahanın belediyece is -
timlaki. Belediye reisi Lutfi Kırdar 
tstanbuldaki tetkıkatını yaparken bu 
saha dahilinde, eğlence yerleri, Be
yoğlu Halkevi, Konservatuvar, bir 
hastane gibi bir çok içtimai müesse
selerin kurulmasını muvafık görmüş
tür. 

tramvayları idaresine att sermayenin 
onda dokuzunun belediyeye ait bu
lunduğu, Sular idaresinin ise tama
mile bir belediye şubesi mahiyetin
de olduğunu ileri sürerek bu ild ida
rede idare mecfü;lerine lüzum olma· 
dığı kanaatindedir. 

saniyedir. ruz. mahafilde hazırlıklara başlanmıştır. 
8 - Çıragan sarayının belediyeye 

Birinci kategoride Halit sayı reko
runu 2909.60 dan 2986.25 e çıkarmış 
milli takımdan Cemal de 400 metre 
rekorunu 67.4 ten 66,4 e indirmiştir. 

Üçüncü kategoride de, yüksek at
lamada, rekor 1.45 ten 1.57 ye, gülle 
atmada ise 9.96 dan 11,05 e yüksel
miştir. Dördüncü kategoride Galata
~aray lisesinden Cezmi puvan rekoru 

Baremden istifade edemlyen bizim gibi. 
bedbaht eski mütekaitlerle, bundan müs
tefit olan mütekaitler arasındaki nisbetsiz 
maaş farkının izalesi hakkında; Büyük 
Millet Meclisi riyasetine verdi~iniz takri
rin suretini, Tan gazetesinin 17-1-939 ta
rihli nüshasında okudum. 

Balkan harbine, Harbiumumiye ve Kur
tuluş savaşına iştirak eden ben ve benim 
gl.bi bedbııht mütekaitler; arkadaşlarile 
kendi tekaüt maaşları arasındaki büyük 
farkı ve müsavatsızlığı görmekle, yürek
leri yanmıyor, büyük bir elem ve acı duy
muyorlar dersem; yalan söylemiş olurum. 
Suçumuz; arkadaşlarımızdan bir ay, ya 
bir hafta, veyahut, hatt~. bir ~ün evvel te
kait oluşumuz mudur'? Takrirlnizde buyur 
duğunuz vechiye «Memleketimizin bünyesi 
ne ıztırap veren bu müsavatsızlığaıı niha
yet verilmesini hatırlattığmızdan dolayı 
size ne kadar teşekkür etsek yine azdır. 

Yeni kanundan istifade eden bir kıdemli 
;r!lzbaşı ayda 50 küsur lira alıyor; barem
den istifade edemiyen diğer bir kıdemli 
yüzbaşıya ayda 21 lira veriliyor! İkisinin 
de rü tbeleri bir, hizmet miiddctleri de bir. 
tstiklnl savaşına giren bütün mütekait ar
kadaşlarımın bu müsavatsızlıktan dolayı 

onların da ,benim gibi, yüreklerinin sız
Indığını, söyliyecek olursam; eminim ki on
l!'!Tln da :ıcı duygularına tamamile tercü
rnan olmuş olurum. 

su sual Uıkririniı.le . hayırhahane oldu
ğıJ 1< ı:ıdar necibane ol 1n dileğiniz, müsbet 
bir neticeye .iktiran ~ lecek olursa; birçok 
c"ki askerlcrın l~ye1A1 minnet şükranları
nı, bihakkın, kazana<'3ğınıza emin olunuz 
az,ı.z "e sayın saylavunız. 

Mara9 en'lel<U yDzba91 "'Ot• · 
ka ldl Cihat Sanal 

nu 2144,20 den, 2360,50 ye çıkardı. 
Yüksek atlama, 1,40 dan 1,45 e çıktı. 
Gülle, 8,65 ten 10,55 e yükseltildi. 
Keza, 200 metre rekoru da 31.2 den 

31,l e indirildi. 
Önümüzdeki pazar günü, atlama 

müsabakaları da Beyoğlu halkevinin 
jimnastik salonunda yapılacaktır. 

Halil Menteşin Takr iri 
Münasebetiyle 

Eski kanunla tekaüt olanlardan hiç de 
ğilse «mücadele,, de bulunanlar diişünüle
cekmiş! Evvelki harplerde malıil düşen 
biı.ler, sakal kalmasaydık «mücadele» ye 
giremez mi idik? Bu harbe girenler kadar, 
biz Çanakkale malCılleri de salon zabitle
ri de~il harp erleri idik. Artık bu ayrı 
gayriliği kaldırmak 11\zımdır. Çanakka
lede gerdiğimiz göğüslerimize merhem o-
lunuz! 

Be~lktaş, 126 numarada mal01 
emekli yüzbaşı 1 hlan Tl:ıre 

* Tekaüt Kanunundan 
Beklediklerimiz 

Barem kanunu müzakereleri esnasında 
Aka Gündüz arkadaşımız emekli ihtiyat 
zabitlerini unutmamalarını Büyük Mccli
ı:imizden istiyor. Sağ olsun, var olsun. 
Tecrübeli emeklı ı.abit olan bizler mektep 
yavrularını alnrak vatanın yarasına mer
hem sürmek ve sargı sarmnk için beraber 
koştuk, vurulnuk, ölenlerimiz arkada bir
çok yetim bıraktı. Kalanlarımıı.ın kimi
nin kolu, kiminin bacağı koparak geri gel-
dik. 
Sevgili meb'us kardeşlerimiz bize vere

ceğiniz parayı c;ok görmemelisiniz, zira bu 
para bizim ve yetimlerimiz.in aş ve 1laç 
parasıdır. Vatanın her toprağında bizim 
bir damla kanımız ve bir damla alnımızın 
teri vardır. Adalet, müsavat, iki kanunu 
mezcetmek lazımdır. 

Ordu nun emekdfrıarından 
Erenköy Fırın •okak No. 16 

Mütekait Kaymakam 
Nazmi GUndoğan 

Türkofis lstanbul şubesi yeni anlaş
ma için hazırlanacak esaslar üzerın-

Londra 
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CEKLEIC. 
devri. 

5 .89 
de etütler yapmış ve bazı ıhracatç; 

tüccarlarla temasa geçerek Ruman-
yayı alakadar eden ihracat malları ! Nevyork 

l Paris 
125.9825 

3.3275 
Bundan başka Dolmabahçede eski 

Istabıj amire yerinde kurulacak o
lan stadyom da bu istimlak planı içi
ne girmektedir. Gerek Taksim kışla
sı, gerekse Istablı amire ahırları ha
len emlaki milliyeye ait bulunmak· 
tadırlar Belediye bunların Heyeti 
vekile kararile kımdisine devredilme
sini istemekte ve istimlak işinden ta
sarruf edilecek para ile buraların i

marını derpiş etmektedir. 

Belediye burasını imar ederek bir 
seyyah oteli haline getirmek fikrin
dedir. Bu bina halen Maliye Vekaleti 
ne bağlıdır. Lutfi Kırdar Heyeti Ve
kile kararile bu yanık sarayların da 
belediyeye devrini istiyecektir. 

piyasasında da tetkikler yapmıştır. Milano 6.6275 

Nevyork Sergisi 
Komisyonu Faaliyette 

Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 
Pra~ 

Medrid 
Varşova 

BudııpeştP 

Bükreş 

Bel~ad 

Yokohıı rna 

Stokholm 

28.4375 
68.0825 
50.3425 
21.2975 

1.075 
1.55 
4.32 
5.89 

23.7975 
24 .9375 

0.90 
2.8175 

34.385 
30.325 

Moskova 23.77 

ESHAM VE TAHVİLA·r 

Sıvas - Erzurum Ill 19.05 

Anadolu Demiryolu 

Nevyork beynelmilel sergisınde 

Türk pavyonlarına gönderilecek eşya 1 

için yapılmakta olan hazırlıklar bit
mek üzeredir. Şehrimize gelmiş oları 
sergi komiseri Vedat Nedim dün bir 
aralık Ticaret odasına gelerek umu· 
mi katip Cevat Düzenli ve sanayi ş11-
besi müdürü Avni Abacı ile birlikt;? 
teşkil olunan komisyonda çalışmıştır. 
Nevyork sergisine gönderilecek eşya 
nümunelerı arasında ticaret odasının 
İzmir fuarında teşhir eylediği nümu- 1 
nelerin en iyi ve tipik olanlarından ı 
bir miktarının seçilerek gönderilme· • ı ve II peşin 40.20 
sı muhtemeldir. ! İş Bankası Müessis 70.-

Susam Piyasası Sağlam 
Bu sene Trakyada susam rekoltı>si 

az olduğundan Akdeniz mıntakasının 
susamları piyasamızda iyi fiyatlarla 
satılmakta ve aranmaktadır. Son haf 
ta içinde hayli miktarda mal satıl -

mıştır. Sovyetler yeniden mal alma
mış olmalarına rağmen piyasa sağlam 
ve tutkundur. Köyceğiz susamla,.ı 
19.30, Fethiye mallan 20 ve Antaly2 
susamları 21 kuruştan satılmaktadır. 

590 Ton Buğday Geldi 
Dün piyasamlZa 590 ton buğday, 

120 ton arpa, 30 ton mısır ile 8,5 ton 
tiftik gelmiş ve hepsi satılmıştır. Yu
muşak buğdaylar 5,24 - 5,35, sertleı 
5.03-5.07 ,5, kızılcalar 5.28, yemlik 
arpalar 4.21--4,24, Anadolu arpaları 
4.11--4.12.5, çuvallı kuşyemi 5.35, 
dökme kuşyemi 5,20, mavı haşhaş 
23,20, ceviz içi 52-55, iç fındık 84.5 
kuruştan satılmıştır. 

P iyasaya getirilen dabak yününün 
kilosu 54-55 kuruştan ihracat için 
satılmıştır. 

'\... ...... ,...ı ·- 1 • ._,...........__, _______ .... 

Pirine; Fiyatları da 
Yükseldi 

Son günlerde pirınç satışları hara

retlendi. Talepler fazlalaşmış olduğu 

gibı. Anadoludan dahi az mal geldi -
~inden fiyatlar yükselmiştir. 1zmır 
ve havalisine de fazla mal gönderıl
mektedir Mersin mıntakasının pirinç 
leri 22,5 kuruşa. kurşunlu tosya 24,5 
kuruşa, Bursa Orhangazi ekstra pi
rinçleri de 29 kuruşa yükselmiştir. 

Toriklerin Fiyatları 
Yükseldi 

Son günlerde yeniden balık· tutul
maktadır. Fakat limanımıza gelmış 
olan altı İtalyan balık vapuru ile al
tı Yunan motörlü gemisinin istedik
leri miktarda balık tutulamadığı i
çin toriklerin çifti üzerinde2-3 kr. ka 
dar fiat yükselmesi olmuşturBu suret 
le çifti 15-18 kuruşa verilen torik
ler 20-25 kuruş arasında satılmak
tadır. 

Hükumet daireleri birarada 

yaptırılacak! 

3 - Hükumet dairelerinin bir ara

da insası. 
Bu nokta için şehir mütehassısı 

Prost tarafından hazırlanmış bir plan 

vardır. Bu planla mütehassıs hükU -

met dairelerinin Sultanahmette ya

pılmasını ileri sürmektedir. Fakat bu 
planın tanziminden evvel ayni müte

hassıs Sultanahmet civarının bir asa
rı atika mahallesi haline getirilebile
ceğini, hipodromun ergeç meydana 

Yeni Adliye Tayinleri 

çıkacağını, bundan başka bu civar
da Yunanlılardan. Romalılardan, Bi
zanslılardan ve nihayet Osmanlılar
dan kalma bir çok tarihi ve kıymetli 
eserler bulundu~nu ileri sürmüştü 
fakat bilahare bu fikirden vazgeçerek 
hükumet dairelerinin bu mıntakada 
yapılması hakkında bir plan hazırla
mıştı. Son zamanlarda ise hükumet 
dairelerinin halen vilayet. ve defter
darlık binalarının bulunduğu sahada 
yapılabileceği. vilayetin karsısındaki 
adanın da adliye sarayına tahsis e
dilmesi muvafık olacağı hakkında 
bir fikir ortaya atılmış, hatta Adliye 
Vekaleti tarafından teşkil edilen bir 
heyet bundan iki hafta evvel halen 
Tayyare cemiyeti binasının bulundu
ğu saha ile eski polis müdüriyeti bi-

Ankara, 25 (Tan muhabirinden) - 70 
Ura maaşlı başmUddeiumuml muavinliği
ne temyiz raportörlerinden Halit Evren. 
temyiz raportörlüğüne üçüncü umumi mü
fettişlik adli milşaviri Nuri Özok, 55 lira 
maaşlı Karamürsel hAkimliğine Akçadağ 
hakimi Refikı Kayseri asliye ceza hakim
liğine sulh hı\kiml Sırrı, 40 lira maaşlı 
Kayseri sulh hakimliğine Sungurlu ceza 
hakimi Fikri, 30 lira maaşlı Ödemiş sor
gu hakimliğine terfian Adapazanndan 
Hakkı, Tavas sorgu hakimliğine terfian 
Köyceğizden Rıza, Bulvadin sorgu hAkim
liğine terfian Amasyadan Hayati, Kocaeli 
sorgu hı\kimliğlne terfian Hulusi, Göynük 
sorgu hakimliğine terfian Abdülbaki, Si
lifke sorgu hAkimliğine Şarki Karaağaç
tan Celal, Edremit sorgu hAkimliğlne ter
fian Hakkı, Suşehlr sorgu hakimliğine ter
füın Çorludan Sabri İmre. Urla sorgu hA
kimliğine Yalvaçtan Şerif, Safranbolu 
sorgu hakimliğine terfian Çi~den Rıza, 
Seyitgazi sorgu hftkimliğine terfian Sa
lAhattin, Ünye sorgu h~kimliğine terfian 
Kamil, Şark! Karaağaç sorgu h~imligi
ne terfian Turgutelinden Muhsin, ınuhoı:-
lu sorgu hakimliğine terfian Sami, Ayva
lık sorgu hakimliğine Kemahtan Remzi, 
Develi sorgu hfıkimliğine Basri, Çerkeş 
~orgu hakimliğine Termeden Kudret. Kon
ya Ereğlisi sorguhaklmliğine Saimbeyliden 
Sabri, Kelkit sorgu hakimllğine terfian 
Suphi, Kemaliye sorgu hakimliğine terfi
an Nazmi Kaya, Adapazan sorını hakim
liğine terfian Antalyadan Hasan, Mıınav

gat sorgu hfıkimliğine ter!inn Zeki. BUr
haniye sorgu hftkimliğine terfian ınuıtış

ladan İhsan, Mermeris sorgu hAkimH~ine 
terfian Azizlyeden Rahmi, Görele sor~u 
hakimliğine terfian Muharrem, Havza sor
gu hakimliğine Devrekten Feridun, An-
talya sorgu hftkimliğine Ayvalıktan 'Nr>.~
mettin, İstanbul Aza muavinliğine GE'm
Ukten Muazzez, İstanbul Aza muavinli~ine 
İzmitten Nadire, Cihanbeyli sorgu hakim 
vekilliğine Aksekiden Reşit tayin ve nak
ledilmişlerdir. 
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GAZETELERLE ŞAKALAR 
• • 

göre G azeteleıde okuduğuına 
Mussolini: h 

"- İtalyanın dü"manları, te • 
like t~şkil eaemiye~ek derecede 

aptaldırlar' diyormuş. 
Savın t!ik~atÖr, bu hükmünde 

Yanılıyor: 
Bent'e bütiin insanlrğı korkutan 

tehlike, '"aptal,, ların çoğalması 
dır. • 

Çiinkü ap~alın, düşmanlığı değil, 
dostluğu bile tehlikelidir! 

• 
·arihi pabuçlar .. _ .... __ 

B . k .. evvel Son Pos • 
ır aç gun .' . . . 
ta gaıetesinin bırın~ı ~a~f~-

sınd'l iki eski pabu~ resmı gorm~Ş 
türn: Sporcu Besim Koşalaya aıt . . . ' 
olan 0 pabu~lar, "tarihı,, ımış. 
Ebukasımı Tanburin'.n pabuçlll· 

n "t "h "d' , arı r,, ı ı. 
1 Holh·uda bakarsanız, Şar 0 

• 

d "t 'hi dir tıun pabuçlafı a arı " · • 
Bunları düşünerek gHetl'lcn 

,kurken "Haber,, &'azetesind~ şu 
satırları da eördüın: . . 

H t ·ık giren Mehınetçığın a aya ı 
1 

"tarihi postalı müzede .. 
" d Bu ''tarih., denilen şey, kun u-

racı dükkanı mı dersiniz? ffcnı Ts· 
tiklal kavgasında İngiliz crk:lnı 
harplerinin yedi senede yıkılaını
Yacağını söyledikleri istihka~lar· 
dan aşıp yed günde Afyona gıren, 
'Ve dünyaya parmak ısırtan za~er· 
teriyle. feragatiyle, tevazuu ıle, 
cesaretiyle, bitmez tükenmez men 
krbeleri:vle 'fiirk milletinin kalbi • 
ne ıire~ Türk askerinin müzclt>re 

MiZAH KÖŞESi: 

konulacak hatırası, eski postalları 

mı? 
H,.yır .. Hı.ıuralan da, liflar gibi 

ayağııa düşürmiyeJim! Ve "Hatay,,a 
ilk giren Mehmetciğ'in po!italları, 
bizi böyle bir "hata,, ya sokmasın! 

• 
Halk "'natkarı 

S on Poı;ta .. gazetesinin genç 
bir muharriri, Naşitden hah 

sederken: 
"- Ona, diyor, "Halk sanatka 

rr,, ~ıfatını • .-vvela ben verdim! 
Ben bu sıfatı vermeden, ona "ko· 

mik,, derlerdı!,, 
Bu !latırlar: yazan gent' arkadaş, 

henüz devam ettiği mektebe ,; eni 
başla.lığı zamanlarda, Na itten, 
"Halk sanat~arı,, sıfatiyle hah. e -
denler arasınıla ben de vardım Na 
şit, han, hamam, apartıınan yaptı
ramadı. Sahnede geçen otuz heş 
yıl, ona yalnız temiz bir '}Öhret. ve 
şerefli bir isim kazandırdı Şimdi. 
adına bile ~ahip çıkanlar var. Bu 
iddianın sahıbine bakarsanız, ''halk 
sanatkarı., sıfatı, gazeteler \·asıta

siyle ahmp ,·erilen bir rütbedir: 
Halbuki; "Halk sanatkarı., sıfatı -
run eski de\o'irde paşa çocuklarına 
verilen bir riitbe şekline !iokul • 
masını. ne halk affeder, n<; de sa • 

natkir! 
''Halk sanat!<arı,, adını, bilmem ka 
çıncı muharrir tarafından, bilmem 
kaçıncı defa yazılan ''hayat,. ı ile 
kazanmış olan Naşitten arta kalan 
sıfatı, onun isim babası oldu~unu 
iddiava kalkısan yavruya verebi -
liriz: 
"- Komik!., 

T A.N 

MODERN TAYYARE HARBi 
~--.--..-~N =-A-=. S 1 L O LACA K~_? ____ ~~ 
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Siyah tayyare, grı tayyare
nin üzerine çullanıyor, ikinci 

Düşman harp tayyarderi (1• Müdafilerin iizezim 

yürüyor ve süratli bombardıman tayyareleri (5, 
ilerliyor. Hedef (6) bir numnrayı vurmaktır. 

Tayyare dafii topl&r, keodi tayyarclcrini dli · 
şürmemek için ateşi l<esiyor. (7) Ve dii mnnın hn· 
fif tan·arcleri bunlar. homhnrdınıan ediyor. 

Son yırml ııene içinde tayyare harbi tamamlle deQlımlıtlr. Tel< baıına 
<ahram <' nlık ve ctsaret hareketleri yapmak bugün hemen hemen lmkinsı:ı: · 
ır. Üçer t a yyareden mOteıekkll kıt'alar 7 teklinde yahut merdiven ı;eklı n · 

de tıartkc:t ed iyor Bu Uç tayyareye karıı bir tek tayyare, bir ıey yapamn:ı:. 
Tayyare tıarb l teıekkUI harbidir. Resimler, en esaslı manevraları göttcrmek· 
•edlr. 

Ta.)l)ııtecller l•panya harbinden çok ıeyler ö!jrendller. Bu derslerin e n 
mUh lmnıl. bombardıman tayyaresine kartı en belli batlı müdafaanın top ta · 
retleri de(jll , sür'at oldu{ıudur. 

Cüın~.urlyetçller tarafındaki en mllkemmel tayyarenin Boelny ti pindeki 
'fövUı ta:yyareal oldu(lu, Franklıtler tarafındaki en mükemmel rnyyaren in 
o.ı ma n Htlnkel ve ltalyan Flat tayyareleri oldu§u blfd lr lllyor. 

bir gri arkadaşının imdadına M odcrn tayyare harbinde en bi.iyük hata bir tnv ... ·nrcn'ın k t .:1 . ı k d · • ' ·'" ı nsınuan 
koşuyor ve nihayet siyah tay- . d a~ r~. ara uşman tayyarelerıne tek ha ına hücum etmcsıdir. Rc-

1 

Bulut altında gizlenmiş olan tayyareler hl f d sını e gorulen tayyare bu hatayı işlemiş, biı hasım tayyaresinin d 1 düşmanın dokuz tayyarcsınin ustune ve yare siya ar tara ın an kur- pc ine diiştüğiinü görmüştür. Soldaki diyagram vaziyet· . k" flerha 

Yaıısıı ~"'~ik~Ô~y~e~~!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ar!!!!!k~as~ın~a!"'!!!'!d~U~şm~il~ş~tu~r~.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~ta~n!!!!!!l~ıy~o~r~.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ö~s~te~r~m~e~k~t~e~d~ir~.~~~~~~~~!!l'~l!!!!!!!!l!!!!!!!!!~!!!!!!!!~ı~n!ll!ı~n ... ış~a .. a•r•ın•ı 
~!?~-~~e:zz(l50rClrsanıı : 1 llttlfıas Haltlcı Mahfuzdur ı 

Nasrettin Hocay vapan: sALiH 

- . be ho· 
• değilsın • 

- Vallahi olur şeY ekerle ulurlı 
b• kutu Ş 

cam... Çocuğu ır 1aınetliyorsun.-
1acağına bir tokatla se 

... Galiba, tokatın acısını hatırla ın da 
tahsilini bırakıp sefahet alemlerine dal-

uı&SID·• 

•.• Eninde, sonunda da bir sarı ın gü
zele kendim kaptırmasın demek istiyoı
ıun! Ali .. 

Nasrettin Hoca - Hayır, tahsile gön
dermiyorum, bir ticarethane namına o
yuncak mübayaasına gönderiyorum ... 

··· Gözünü dört açıp, aldığı malı ıkı· 
t'a muayene etsin, dalavereli işle.-den 

sakınsın, sonunda bir sürü tahkikata 
dedikoduya meydan vermesin!. dh·e to· 
katı PC!iİn ahvornm! ~ 
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Celal Bayar Çekildi, 
Refik Saydam Başvekil 

F rankistler Barselon 
Kapılarında 

•ıııı•ı ı ı ı •ııı ı •ıııı•ıııı•ıııı•ıııı• ııı ı•ıııı• ı ııı•ı ı ıı• ı ı ıı•ıııı•ıı 
,Çocuklarınıza En Muvafık Bayram Hediyesi 

Cep Kitaplarının Bir Senelik Abonesidir. 

11 inci Kitap Bugün Çıktı 
,. (Başı 1 ncide) ı ve in1nlapları zamanında yapılmış, 

~andı. Ve celsenin açılışını müteakip, 'l'ıp Fakültesınin ıslahı, sari hastahk
Izmir meb'usu Celal Bayarm. Başve- farla mücade1 e. hastane tesisi, An
kaletten istifa etmesi üzerine İstan- kara Tıp Fakültesinin kurulması, 
bul meb'usu Dr. Refik Saydamın küçük sıhhat memurları, sıtma. mü
Başvekalete memur edildiği hakkın- cadele teşkilatT gibi sağlık davamıza 
d2 Riyaseticümhur tezkeresi okun- ait en büyük kanunlar zamanında çı
du. Reis, yeni kabinenin teşekkülüne karılm!stır. Kızılayın umum reisi o
ka.dar celseyi tatil etti ve Meclis sa- !arak ta vazife gören Doktor Say
ai 16.50 de Refet Canıtezin başkan- dam, bu şefkat müessesesinin bugün 
11ğında tekrar toplandı. Bu içtimada kü ileri ve öraek hali almasında mü
Heisicümhurun aşağıdaki tezkeresi hinı bir amil olmuştur. 
okundu ve alkışlarla karşılandı: Ankara mal·filleri, Dahiliye Ve-

B. M. M. Y üksek Rei&liğine idlliği ve Pa-:ti Genel Sekreterliğini, 
İstanbul Mebu"su R efik Saydam'ın kJsa bir zamarı içinde muvaffakıyet

haşkanlığında teşekkül eden icra ve- le idare eden ve işine tam manasiyle 
killeri heyetini gösteren listenin ili- sarılan Doktor Savdamın Başvekil
~1k olarak sunulduğunu saygılarım- l'kte ayni eseri daha geniş ve ~amil 
Ja arzederlın. Reisicümhur bir rabıta ile devam ettireceğinde 

İsmet İnönü ~i.:phe etmemektedir 
Başvekil: İstanbul Mebusu Doktor Faik Ôztrak 

Refik Saydam, Adliye Vekili: Konya 
Mebusu Fikret Sılay, Milli Müdafaa 
Vekili: Bursa Mebusu General Naci 
Tınaz, Dahiliye Vekili: Tekirda~ 

Mebusu Faik Öztrak, Hariciye Veki· 
Ji: İzmir Mebusu Şükrü Saracoğlu, 
Maliye Vekili: Elazığ Mebusu Fuat 
Ağrah, Nafıa Vekili: Afyon Mebusu 
Ali Çetinkaya, Maarif Vekili: İzmir 
Bcbusu Hasan An Yücel İktısat Ve-
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kili: Izınir l\febusu Hüsnü Çakır, 

Yeni Dahiliye Vekili Faik Öz
trak, 1882 de Malkara.da doğmuştur. 

Mülkiyeden mezundur. Muhtelif mu 
tasarrıllıklarda ve valiliklerde bu-
lunduktan sonra Dahiliye Vekaleti 
teftiş heyeti umum müdürü iken bi
rinci Büyük \1.illet Meclisine Tekir
dağı Meb'usn olarak seçilmiştir. Son 
clevrede Kamlltay Reis Vekili olmuş 
tur. Devlet Şurası reisliği için hüku
metin namzetler listesinde ismi bu-~ıhhat ,.e İç. Muavenet Vekili: Dok

tor Hultisi Alataş. Gümrük "c İnhi- lunm.ıştur ... l\tem.u~lar Ka~unu mu
:.arlar v k"l' · 1· t b 1 M b A,. vakkat encum"nının tetkık etmekte 

e ı ı. s an u e usu \ı ld ~ . F "k Öztrakın tek!ifi-
H.ana Tarhan, Ziraat Vekili: M uhlis 0 

.. ugu proJe aı 
~ .. kn oır. 
ı:.r ıen. M hl ' E k 

Parti Grupunda 
C. H. Partisi. Büyük Millet Meclisi 

.grupu umumi heyeti, bugün, Büyük 
Millet Meclisinin umumi içtlmaını 
müteakıp saat 17 de Trabzon sayla
n reis vekili Hasan Sakanın riyase
tinde toplandı. 

a ıs r men 

Yeni Ziraat Vekili Muhlis Erkmen 
:L891 de Bursc.cla doğmuştur. 1910 se
rıesind0 Halk<'lı Ziraat Mektebinden 
mezun olduktan sonra Almanyada 
ihtisas yapm1ş ve memlekete döndük 
ten sonra Halkalıda Zootekni mual-

(Ba§ı 1 iflcide) l 
Bilhassa limanın istihdaf eylediği ve 
maksadın milisleri Fransaya götüre
cek vapurları batırmak olduğu bildi
riliyor. Bu tayyareler Balear adasın
dan gelen İtalyan tayyareleridir. 

Hükumet nakledildi 
Barselonadaki l~ordiplomatik bura

rlan ayrılmışlardır. Caldetos'a yer
leşmişlerdir. Fransız sefiri Barselo
nada kalmıştır. Hlikumet de Gerona'
ya nakletmiştir. 

Neşredilen kararname mucibince 
mağazalar kapalıdır. Bir çok kimse
ler bavullar ve paketlerle şehri ter
ketmektedirlcr. Köylüler keçiler ve 
eşek koşulu arabalarla sokaklardan 
geçmektedirler. Bunlardan bir çokla
rı Fransa yolunda yaya yürümekte
dir. 

Araba kafilelelerinin ve fakir hal
kın takip ettiği sahil yolu dün bütün 
gün düşman tayyareleri tarafından 

bombardıman edilmiş ve makineli tü 
fek ateşi altına ahnmıştır. 

Sendikalar tarafmdan verilen bir 
emirle tiyatro ve sinemalar kapan
mış ise de otellerle lokantalar faali
yetlerine devam ı?tmektedirler. 

Ecnebi gzetecilerinden mürekkep 
büyük bir grup, dün akşam Gerone, 
ve Figueras'a gitmiştir. 

Daimi içtima hrılinde bulunan sen
dika liderleri vaziyetin inkişafını sa
ati saatine takip etmektedirler. 

Askeri mahfillerde siikl'ınet hüküm 
sürmektedir. 

Şehir, dün akşam di.işman topçula
rı tarafından doğrudan doğruya bom 
bardıman edilmekte idi. Halkın sinir-

rilmektedir. Fransrz krt'alanmn 
İspanyada her hangi bir şekilde 
h arekete geçtikleri haber verilir 
verilmez bu emir verilecektir. Bu 
münasebetle şunu da ilave etmek 
lazımdır ki İtalya bugün yeni bir 
ihtar da bulunmuş ve Fransa son 
dakikada cümhuriyetçi İspanyılya 
yardım etmeğe teşebbüs ettiği 

takdirde İtalyanın ademi rnüdaha. 
le h ususunda serbestçe hareket e
deceğini bildirmiştir. 

Nevyorkta büyük nümayişler 
Nevyork, 25 (A.A.) - Dün akşam 

burada cümhuriyetçi İspanya lehine 
olarak büyük bir tezahür yapılmış ve 
halk bu tezahüre kütle halinde işti
rak etmiştir. Münakalat bir kaç saat 
durmuştur. Nümayişçilerin elinde 
cümhuriyetçi İspanya ve Amerika 
bayraklar ile silah gönderilmesini isti 
yen levhalar vardı. 

Bir çok peskopos ve rahip ile 250 
haham reisicünıhur Roosevelt'e bir 

istid a göndererek cümhuriyetçl İs

panyaya ser bestçe silah gönderilme
sini istemişlerdir. 

Haber alındığına göre, geçen haf
ta içinde hükumete vemebusan mec
lisi azasına cüm.huriyetçi İspanyaya 
silah gönderilmesi yasağını protesto 
eden 250 bin m~ktup ve telgraf gel
miştir. 

Bir Çin Şehri 
Bombardıman Edildi 

leri azami derecede gergindir. So- Çungking, 25 (A.A.) - Central 
kaklarda büyük bir kalabalık vardır. Nevs Ajansı bildiriyor : 
Otobüsler ve tramvaylar her zaman- 16 Japon tayyaresi Honanda mii -
ki gibi işlemektedir. ' him bir şehir olan Loyangı bombar-

BarseJona hükumetinin en mühim dıman etmiştir. Şimdiye kadar tes
endişesi, sehird2ki harp sanayiini sü- bit edilen ölü adedi 50 dir. Japon 
ratle daha şimale nakletmektir. tayyareleri üzerinde bayrak çekili * olmasına rağmen İsveç misyonunun 

İngiltere hükumetinin General . binasına da bomba atmışlardır. 1 
Frankoya işgal olunan sahalarda iti- 1 oı---
dal gösterilmesini tavsiye ettiği bil- Mısırda Mühim Bir 
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Demokrasi Ne Demektir ? 

Yazan: JAMES BRYCE 

Türkçeye Çeviren: Sabiha Zekeriya 

Bu kitap şimdiye kadar demokrasi 

hakkında yazılan eserlerin en iyisidir. 

10 

Nncrettin Hocanın Hayatı 
ve Hikayeleri 

Yazan: ZİYA ŞAKİR 1 1 

Bu eserde Nasrettin Hocanın hayatım j 
gayet toplu bir halde bulabilirsiniz. Fık-

~---rra_ı~ar_,..ının~-e~n!""'""i~y~il~e~rı~· ~s-eç~ilm~~i~şt~ir~."".'."'-..-..;:;=-=...~....11 
ır 
' 

,9, 

Uyl<ulu Kuytu Menlilliesl 

Yazan: VAŞİNGTON İRVİNG 

Türkçeye Çeviren: Halikarnas Balıkçısı 

Vaşingtonun meraklı ve zevkli bir hi· 
kayesidir. 

Yeni Başvekil Dr. Refik Saydam, limliği ve aynı mektebin müdürlüğü 
söz ,alarak kürsüye geldi ve yeni te- nü ya!,)mıştır Halkalı lağvedildikten 
. ekkül eden hükıJmetin Teşkilatı E- sonra Ziraat Vekaleti müsteşarlığına 
sasiye kanunu hükmüne göre cuma tayin ~dilmiş ve müsteşar iken Bur
günü toplanacak olan Büyük Millet sa.dan mebus ~eçilmiş ve İsmet İnö
Meclisi umumi heyeti içtimaında be· nü kabinesin;fo beş sene Ziraat Ve
yannatnesini okuyup itima't reyi isti- tilliği yapmı~tlr. Ankara Ziraat Ens 
yeceğini bildirdi. Başvekilin, yeni se- t\tüleri M uhl !;; Erkmenin Vekal eti 
cim hakkındaki izahatı tasvip edildik zamanında ikmal edilmiştir. Bu ikin
ten sonra müzakere edilecek başk:ı ci Ziraat Vekı.lliğidir. İlmi sıfatı pro
madde olmadığı için celseye nihayet ıesörl'ıktür. 

' diriliyor. Barselona hukümcti d e Kaiaksı Şebekesi 

Yakalandı 

Senedo 106 kitap ... . H er kitabın fiyatı 10 kW'.llştur.ı 

verildi. Fikri Tuz er 
R el ik Saydam 

Halk Parti.:;' umum katipliğine ta-

şehrin tahliyesi takdirinde emniyetin 
bozulmaması için tedbir aldığını İn· 
giltereye temin etmiştir. 
İspanya Hariciye Nazırı Del Vayo 

bugün Barselonaya gitmek üzere Pa
risten hareket <:!tmiştir. 

İngiliz kabinesinde 
Londra, 25 (A.A.) - Nazırlar baş

vekalette toplanmışlardır. İçtima üç 
saat kadar sürmüştür. 

Bu içtimada bilhassa İspanya me
selesinin konuşulduğu bildiriliyor. 

Cep kitaplarının senelik abonesi 8~ lira, altı aylık abonesi O lir~ 
Abonelere bir kücük kütüphane hediye verilir. 

1skenderiye. 25 (A.A.) - Pollıı, Kitaplarımın her kitapçı ve müvezzide bulabiJ.k;;in~m 
geniş bir uyuşturucu maddeler ka· ADRES: Ankara Caddesi Reşit Efendi Hanı, Birinci Kat. Posta kutusÜ 9'7. 
çakçı şebekesini meydana çıkarmış- İstanbul Satış Yeri: 

tır. Bu kaçakçılıkta sahil muhafızla- •1111•1111•11 11 ÇIÖIR K ütüphanesi. Ankara Caddesi. 153 llll• IJll•lllll 
rı da methaldardır. Sahil muhafız-!- - - - - -
lanndan iki sübay ile 45 asker tev-
kil olunmuştur. 

Kanunusani Maaşı 
Layihası 

Yeııi Başvekilimiz 1881 de İstan- yin edilen Fikri Tuzer, 1878 de Şum· 
ı:ıulda doğmu~tur. Dahili hastalıklar nuda doğmuştur. Tıp t ahsil edip m uh 
.nüteh ;ıssısıdıı. İlmi sıfatı profesör· telif vazifel~rde bulunduktan sonra 
dür. Tıp tahs:J etmiş Almanya.da ih- Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekale
tısas yapmıştrr. Birinci ve İkinci İs· ti müsreşarı iken Üçüncü Büyük Mil
ınet İnönü kabinelerinde Sıhhat ve lct Meclisine Erzurum Mebusu ola
Jr.timai Muav~net Vekilliğini ifa et- rak seçilmiştir. 

ıniş, Birinci Celal Bayar kabinesin- Doktor F ikri Cümhuriyet Halk 
de yorgunluğu münasebetiyle bir Partisi Genyönkurul azası olarnk 
müddet istir hat için ayrıldığı zaman :parti tPşkilatmda senelerce hizmet 
kabinenin duvayyeni idi. Cümhuri - etmiş ve son zamanlarda Genel Sek
y et hıikıimetinin bütün sıhhi ıslahat reter vardımc: üyeliğe seçilmistir. 

l talya, ordu hazırladı Ankara 25 (TAN muhabirinden) -
Roma, 25 (A.A.) - Reuter ajan- İkincikanun ve şubat aylan ücret ye 
smın muhabiri bildir iyor: maaşlarının tediye sureti hakkındaki 
Ceno,·a ve Spezia'da tahşit edile n 

1 

kanun layihası bütçe encümeninden 
30.000 İtalyan askerinin İspanyaya geçerek aynen kabul edilmiştir. Lıl· 
gitmek em rini bekledikleri bildi- yiha Meclis ruznamesine alınmıştır 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma;; 
Nevralii, kırıkhk ve bütün ağrllarınız'I derhal lieser. 
- icabında günde 3 kaşe ahnabilir. -

AKA GÜNDÜZ 

Bayan Perihan Soydangelle Bay Ahmet yarım 
boy farkla kapıdan girdiler. Bay Ahmet epeyce me
raklı olduğu ıçin öne geçmişti. Yolda Perihanı sıyı
rıp geçerken farkında olmamıştı. Şimdi tanışır ta
nışmaz sordu: 

- Köşedeki pastacının kapısı önünde acıbadem 
kurabiyesi yiyen siz miydiniz? Siz olduğunuzu bi
leydim, daha orada kendimı bildirirdim de yolda 
laf atarak gelirdik. 

Vurgun sözlerini kesti: 

- Bay Ahmet! Dur bakalım, bayanla heniiz ben 
iyice tanışamadım. 

Bayan Perihan, ôyle yazıp durduğu gibi on seki
zini bitirmemişlerden değildi. Esmer olsaydı, eski 
.Mısırın devanası Kleopatranın oz kızı sanıfabilir-

di. Bununla beraber bir koyun tüccarını, bir pastır
macıyı çok memnun edecek çapta idi. Ahmet, Vur
gunun tabiatini bildiği için bıyık altından gülüm
süyor ve ikisınin anlıyabileceği nükteler savuru· 
yor: 

- Bu siyah şarabına diyecek yok. Azizim! Bu 
şarabı suluca pişmiş, löplöp külbastı ile içmeli. Ya
nına d& asmakabağ1, havuç garnitütr .. 

Perihan bütütn şişkoluğuna rağmen pek güzel 
b ir kızdı. Vurguna ölesiye aşık olduğunu göstermek 
h.:in ne yapacağım bilmiyordu. Sol kaşında tik vardı, 
ik:.de bir Yukarıya kalkıp iniyor. Bu kadar löplöpün
d<' ~init olmamalı ama bunda nedense var. 

TEFRİKA No. 24 

Taklit astragandan, siyah kürkünü, kenarından 
sülün kuyruğu sarkan lacivert şapkasını, eldivenle
rıni çıkardı. Bu kalın kabuklar çıkınca içindım. gCi
riinlişünün aksine, daha küçük çapta bir Perihan 
sıyrıldı. Vurgun içinde hemen bir ferahlık duydu. Bir 
saniye önce bu kadar ağır sıkletle konuşabilecek ta· 
Jıammül ve kudreti kendinde bulamıyacagını sanı
yordu, şimdi biraz konuşabilirdi. 

- .Bu, elli derece değildir, jştah için bir kadeh 
alır mısın'? 

Ses çıkannadan ve su koymadan şıp diye bü
tün kadehi içiverdi. Ahmet gizlice şaştı. Sonra "ra
kı :c:;mesini bilmiyor zavallıcıkı . diye kendince bu 
içişe bir sebep buldu. Fakat Vurgun böyle yapmadı, 
o, içtikten sonra yüzünü hiç buru~lurmadığına VC' 

alışkan bir eda ile meze aldıgına dikkat ctmışti. Ah
met merakını yenmek için dikkat kesilmiş~i. 

Oyle saf, öyle çocukça konuşuyordu ki, dinle
mekten, yedinci dolu kadehi yu..,arlamasına engel ol
mak akıllarına gelmedi. Aralarında eskimiş bll' ah
baplık doğuvermişti. Başka bir memleketten gelmiş
ler, Istanbula yerleşmişler ve lstanbulda kala kal 
mışlar. Vurgun onun ruhunda "derin tesiratlar,, yap 
mış. Eğer cevap almasaymış kendini.. . Çok bahtı ka
ra sayacakmış da yataklara düşecekmiş. 

- Ahmet, kardeşim, ama öyle değil mi? Benim 
~ibi bir genç kız, henüz dünya evine girmemiş bir ta
:te bu gibi muameleler huzurunda kalırsa ne olmaz? 

Değil mi? Allah aşkına sen hak ver b:-.rim. 
- Oyledir kızım, öyledir. Sen Vurguna. bakma. 

O, ne yaptığını bilmez takımdandır. Sen bunu ne
reden tanıdın da aşık oldun'? Söyle bakayım. 

- Once yazılarından, sonra resimlerinden. 
- Hangi eserlerini okudun? 
- Hepsini okudum. 
Kızın yutkunduğunu sezince kesmedi: 
- Hepsini sormuyorum, en çok hangi eserleri ho. 

~una gitti? 
Kızcağız büsbütün afallayınca Vurgun karıştı : 

- Böyle ciddi bahislerin sıras ımı? Ağız tadile 
bir yemek yiyelim, dost olmadık mı, şimdiden sonra 
her vakit bun:arı konuşuruz. ..ı\hmede aldırma kı

zım, o pek meraklıdır, her şeyi öğrenmek ister. Bak 
bu şarap tam sekdir, ama kimyonlu kebapla pek hoş 
gider. Dur, dur! Biraz soda koyayım. Neyse .. !kinci 
bardağa koyarız. bu geçti. 

Yemekten sonra hazm~ faydası var dive elma ile 
\'iski içtiler. 

Perihan koltuğutlda sızdı. 
lki arkadaş şunu iyi bilirlerdi : Sarhoş kadının 

sızmış manzarası, iğrenç çirkinliğin şaheseridir. 

Buna ragmen iki arkadaşı Perihanda bunun ak
sini gördüler · Yorgun di.işmii~ giiıel bir kadının tatltı 
uykusu. 

- Ahmet! bunu yalnız bırakmamız lazım geli
yor. Ne çıkar? deme. O ne düşünürse düşünsün, ne 
derse desin. Benım sadece ve ancak bir misafirimden 
başka b '.r şey değildir. 

- Ne yapmak fikrindesin': 
-Yatağıma yatırmalı. Dikkat et, vücudu bir taz 

yik altında. Madam üstünü soysun. Galiba bov kor
seyi kullanıyor, onu çıkarsın. 

- Ben bu gövdeyi yalnız kaldıramam. 
Elbirliğile başından, bacaklarından tutup kar~ 

yolaya yatırdılar. Ahmet dışarıya çıktı. Madamla 
Vurgun sıyırmış rahat ettirdiler. Vurgun giderken 
tenbih etti : 

- Sen yanından uyrılına madam. Su isterse bir 

bardak Karahisar verirsin. Bir bardak da portakal 
suyu hazırla. 

- Bu hale getirdiniz de şimdi nereye gidiyorsu. 
nuz? 

- Laübaliliğin sırası değil. Biz getirmedik bu 
hale. Kendisi bize sormadan bu hale geldi. Hos biraz 
da alışmışa benzyor ya. 

- Böyle güzelim yalnız kalr hiç? 
- Yanında sen varsın ya. Yoo? Iş sandığın gibi 

değil madamcığım. Bugün olanca faziletim üstümde. 
Yarın da öyle olacak öbürgün de. 

- Hep üstünde olacak? Çamaşırcı gelirse de çı
karmıyacaksın ki yıkansın? 

- Fazilet yıkanmaz madamcığım! 
- Ne gıilüyorsunuz? Yıkanmazsa lekeci Artine 

götürürüm, sakız yapar getirir. Koca fistanlarL kos· 
tümleri temizliyen Artin dediğin.izi temlzliyemez mi? 

- Onu temizliyen temizler, lekeci Arti.nin har
cı değildir o. 

- Zaten siz hep bana gülersiniz. Ayılır da git· 
mek isterse bırakayım mı? Yoksam siz gelinciye ka
dar lafa mı tutayım. 

- Aman ne yapıyorsun? Bırak bırak. 
- Ulfet hanım gibi akşamadak kitapları karıs-

tınrsa tınmayım mı? 

- Bu öylesi değil. Kitapla alış verişi yok. 
- Bu kızcağıza değil ama, Allah bana akıllar, 

fikirler versin ki çıldırmayım! 
- Bize de pay yok mu? 

- Şiz Mevlanızı çoktan bulmuşsunuz. 
- Hava soğuk ama, hem açık, bem güzel. Şişli· 

ye kadar bir gezinti yapıp açılacağız. Bu akşam ye
dide bir yere davetliyim. 

- Hunmm! Anladım. Sabahtan gelen o güzel In 
giliz m8ıdamasma. 

- Uyanınca bu akşam gelmıyecek der, savrtııya 
bakarsın . 

- Emir, emir demişlerdir. Ben sizi kıarrım hiç? 
Yolda Ahmedin merakı yin:! teprendi: 

( Dev<ımı 1·ar J 
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Adanada Bir. 
Çiftlik Basan 

··································!····· ................ . 
, HDIKAVE 

Haydutlar ~ Haylazın Defteri d~~ •• .J ' Adana - Kiliseköyü çiftli~ dört 

Yazan: Halikarnas ......... Bahkçısı 

Fakat Gündüzden Y erleri~izi. ~eğiştirdiğimiz için 
Benim Yerime Zavallı Dımıtrı Ahrete Gitmişti! 

haydut tarafından basılmıştır. Yüzle
ri maskeli, ayakları poturlu olan hay
dutlar çiftlik müdürü ile müstahdem 
lerini bağlamışlar burunların1an kan 
gelinciye kadar döğmüşlerdir. Yük
te hafif, bahada ağır dört btn lıralık 
eşya ile bir miktar para aldıktan son 
ra da savuşmuşlardır. 

Jandarmalar, haydutları aram3.k· 
tadır. 

B aba ve ananın ,nürel:>biye, 
guvernant ve husu'.i ders

lerle evlat yetiştirmekteki ama
törce teşebbüsleri topu atınca, işi, 
profesyonel maarif eb aldı. Para
lı ve parasız sürü sü.rü m 11essese
ler vardı. Baba ana ha~başa ver
diler, düşünüp taşındılar. konu 
komşuya danıştılar. Tahsılin ver
lisi, Alman tarzı, Amerika. İ!.alyan 
ve İngiliz usullüsü vardl. Mesele 
asıl, çocuk hangi çeşitten bir iş
kenceye tabi tutulacaktı ki at.lam 
olsun. 

Bunların çıktıkları gün, hapis -
hane idaresi bir guna müracaat ve 
şikayetim olmadığı halde, beni 0 

güne kadar yattığım dolaptan y
karıp bir odaya yerleştirmek gıbı, 
hakkımda ummadığım bir kayırı
cılık göstermişti. Mana ve lüzu -

-· .k llıunu anlıyamadığım bu degışı -
liği ben Ethem Ruhi bey tarıJ.fın
dan yapılan bir iltimasın neticı:_si 
gibi anlamış, sebep araştırmaga 
kalkışmakla zihnimi yormamı~tı~· 
llatta yeni odamda bulunan Dı -
llıitri adında yoksul bir adamca
ğızın bulunmasını, dışarıdan para 
ile öteberi aldırmak, hele benı yal 
l'lızlıktan kurtarıp can yoldaşı 01 -
:tnak bakımından faydalı bile bul 

muş, sevinmiştim de. 

G CC'eleri oda arkaşımla d~rt 
ortaklığı ediyor, geçen ciun 

lcrin acılığını tatlılaştırm~~a ~-~ -
lışıyordum. Bu odaya gctırıldıgı -

·· d .. O gece lllin dokuzuncu günuy u. ' 
hayra yorulmıyacak derecede fe
na karışık bir rüya görmüş, sı
kı~tı ile uyanmıştım. Neden bil -
tnem, bu rüya bana bayağı ba!jı -
ına gelecek bir uğursuzluğun kara 
haberci~:;i gibi gelmiş. akş~.a k~ -
dar beni üzmüş ve düşündurmuş-

tü. 

A 
kşam üzeri, içimdeki sıkın
tıyı gidermek, biraz meşgul 

olarak oyalanmak için kendime i~ 
bulmuş,· odamızı silip süpürınüş
tüm. Bu sırada odaya giren arka
daşımın isteği ile de yataklarımı
zın yerlerini değiştirmiştik. Her 
vakitki gibi, gece saat ona kadar 
görüşmüş, uyumuştuk. . . 

..:rt!ce yarısı, odamızın ıçınde a-

• 

tılır gibi, birbiri ar~ına patlıyan 

iki tabanca sesi ile, sıçrıyarak u -
yandım. Kendimi şöyle bir yokla
dım. Bir yerimde acı, sızı yoktu. 
Fakat arkadaşım Dimitrinin yata
ğı içinde hırladığını işitmiş, dcp -
rendiğini sezinlemiştim. Işık yak -
ınak yasak bulunduğu için oda ka 
ranlıktı. Seslendim. Cevap yok. 
Odayı iniltiyle kanşık uzun, sert 

. d d bir mezar hır hırıltı, sonun a a 
sessizliği kaplamıştı. 

Bu esnada gardiyanl~r .telliışdl~ 
d gırmış er ı. 

kapıyı açmış, o aya . - o ·na 
Getirilen fenerin fersız ı~gı. \ · 

. östermişti. Dunı n 
nan facıayı g ald g- iki kur 
b ·· ünden ı 1 

aşından, yuz .. .. tü Kanlar i-
ŞUn yarasiyle olmuş · 
çinde yatıyordu. k 

. kapıyı açaı en 
Gardıyanların, . Dimıtrinin 

gösterdikleri telaş ıl~ 
1
• ları a -

k . b dakı te aş 
anlı cesedı aşın gözüme 

tasındaki fark h~~e: bulduk . 
Çarpmıştı. Hele benı g ·f..,de 
l t manası ı ·• 
arına açıkça hayre f · _ 

bana acıa 
eclen şaşkın bakışları, 

1 
1ı !le 

llın · ·· ·· ·· bütün çıplak ıg 
ıçyuzunu, . . Kurşun _ 

anlatmağa kafi gelmıştı. .. düzkıi 
lar bana sıkılmış fakat, gun , lll 

.... den zavı:: 
Yer değiştirmek yuzun 
Dirnitri, yok yere vurulınuştu 

dı sıra ha· V akanın hemen ~r memurları 
pishane ve polıs · _ 

· d' nıarı no ışe el koymuş, gar ,ya '. G -
b . · lerdi. a 
etçıleri sorguya çekmıŞ sıkan 

l'ip d - ·ı . ? Bu kurşunları 
egı mı . .. 

1 
anııs· k . · · bu am ., 

anlı ellerin sahıbını ü-tün 
lardı. Tahkikatın bu dcr~c~ b~S -
kö ·· .. helerımı ru yapılması şup • ·an 
b·· · bayagı ... 

Utün arttırmış, b.~nı.. 0 esnada 
kaygısına düşürmuştu. .. dürü -
0 darna gelen hapishane mu 
ne: 

derim beni 
G d. rica e · . ospo ın, öndi.?l mız. 

Şırncti eski dolabıma g 
1
. sahi· 

Çünk" n· · · · vuran e ın · u, ım: trıyı . · dısı sı-b · e ıçı ~ 
_1 dört tarafı kapalı v fazalı o • 

~ahlı jandarmalarla mu:~ığın::.ı gö-
an ~u binada bulunanı una <la 

re b 'm bas ' ecel ktısunun enı . 'dırtnak 
k • · ınan onınıyacağına benı 

°P"'k g" 1 • tıç o ur. ı toplıya -
Demiş, pılımı pırtım . . ayak 

rak 'tınelc ıçın 
.. eski yerime gı karşısında 

dı:.erniştim. Bu ısrarım etmek 
ll'ludür de dileğimi kabul 

mecburiyetinde kalmıştı. Bir kaç aralarında verildiğini öğrenince, 
ay sonra, aramızdan su bile sız - hemen oradan uzaklaşmak lüzu -
mıyacak kadar candan dostluğunu munu hissettim. Avukatımın ve 
kazandığım gardiyan (Naum), o mebus Ethem Ruhi beyin kıymet-
gece yapılmak istenilen şeyi ol - li yardımları bana Sofyadan ay -
duğu gibi anlatmıştı. Atılan kur - rılmak fırsatını bağışladı. O ak -
şunlar, tıpkı tasınladığım gibi, Di- şam trene atladım. 
mitriye değil, can hasmım olan 
Sandan eskinin adamlarından 
"Strance,, kaptan tarafından bana 
sıkılmışmış. Daha doğrusu, her şe
yi yapmağa, yaptıdrnağa mukte -
dir olan komita tarafından sıktı

rılmı~. 

H apse girdiğimin üçüncü a -
yı da bitmiş 1328 yılı teşri

nievvclinin dördü olmuştu. Aylar
danberi gidip geldiğim halde bir 
türlü bitmiyen davamızın o gün 
yine muhakemesi vardı. Başkan 
General "Jokof,, neden bilmem, 
daha sinrli, azalar daha telaşlı gö· 
rünüyorlardı. Ben de hepsinin yuz 
lerine ayrı ayrı bakarak bugünkü 
değişikliğin manasını çıkarmağa 

uğraşıyordum. 
Bu esnada arkamda ayak pa -

tırdıları oldu. Bakmak için dön -
düm. Kimleri görsem iyi. Biz im 
(İkilülef) le, (Pop NaydanofJ de -
ğil mi? .. Birinisağıma, diğerini de 
soluma geçirdiler. Durdulum yer
de eridiğimi hissetmiştim. Sesim, 
soluğum kesilmişti. Yine bir sürü 
kağıtlar okunduktan sonra, sorgu 

başlamıştı. 

G eneral (Jekof) aylardanbcri 
bana sorduğu sualleri ayni 

sertlikle bunlara da tekrar edı -
yordu. Verdikleri cevaplardan, ar-

S irkeci garına indiğim zaman, 
aylardanberi ayrılığının a

cılarını çektiğim sevgili lstarıbu -
lumun toprağına kapandım öp . 
tüm, öptüm ve ağladım. İki gün 
sonra da yeniden tayin edildiğim 
Üsküdar taharri baş mcmur!v.ğu 
vazifesine başladım. 

H arp patlamış, cihan tutuş -
muştu. Zamanın s.yasetçi -

leri özled kleri kan ve barut ko -
kularına kavuşmuşlardı. Sıçnyan 

bir kıvılcım Çanakkaleyi ve Şark 
sınırımızı yakmış, hükumetimizi 
de ateşe atmıştı. Çok acı ve yakı
cı günler yaşıyorduk. 

1331 yılı martının birinci günü 
idi. Polis müdüründen aldığım b :r 
emirle İttihat ve Terakki Cemiye
tinin Şeref efendi sokağındaki u • 
mumi merkezinde, yine rahmetli 

Talat Paşa ile yüz yüzeytl m. Pa
şanın sağında, solunda, şimdi isim 
lerinı pek iyi hatırlıyamadığım lııi 
yük rütbeli dört Alınan zabiti o -
turuyorlardı. Biraz sağı gerisinde 
bulunan bir süvari binba~ımız da 

tercümanlık ediyordu. Ne g•bi lıiz 
met ve yararlıkları görüldüğünü 

bilemem, o günlerde ittihat ve Te
rakki fırkasının gözdeleri arasında 
birdenbire beliriveren süvari po
lisi komiserlerinden İştipli Denkof 

kada.11l•rım-.n ho-i-.- + •• + ... 1...ı • .ıo----~---· • ",....._ ____ -.,. ·-
dan uu gün sonra Sofyaya geldik- marık şımarık ta sırıtıyordu. 
lerini, vakayı haber alınca .;;avuş

tuklarını ve fakat bir m üddet son
ra Rusçukta tutulduklarını anla
mıştım. 

Onlar da üstler;ne atılan suçla
n tamamiyle inkar ediyorlar ve 
beni, fcrahlandırıyorlardı. Bizi 
suçlandırmak için bir türlü kuv -
vetli delil bulamıyan General (Je
kof) büsbütün kızmış, kızarmıştı. 

Bağırıyor, hepimizi idam ctt're -
ceğini söyliyerek bizi korkutrnn -
ğa uğraşıyordu . Bu esnada bulun

T ahit Paşa beni almanlara ta
nıtırken lüzumundan zıyade 

cömert davranmıştı. Hiç te layık 
olmadığım yüksek hasletleri. sı -
fatları ismimin başına eklemekte, 
bağışlamakta bayağı müsriflık Y••P 
mış, beni utandırıp kızartmıştı. Al 
manlar hayretli bakışlarile beni 
süzerlerken Talat Paşa da söze baş 
l:ım1~t1· 

(Devamı var J 

lzmirde 
Enstitüsü 

Kız 

Binası 
İzmir - Yatılı Ege kız enstitüsü 

binasının temeli atılması ıçhı Maarif 
Vekaletinden 32 bin lira qelmıştır. 

Binanın 250 bin liraya mal olacağı 
söyleniyor . Kız enst tüsü çatısı al-

i 
tında akşam kız sanat okulu ve sıpa
riş atelyesi bulunacaktır. 
Şimdi kız enstitüsünde 25l) akşam 

sanat okulunda 1030 talebe vardır. 

Busada Fındık 
Y eti~tirilecek 

Bursa. <TAN) - Arazisi yabani 
fındık ağaçlarile dolu olan Sogukpı
nar nahiyesi ve köy1eri halkının fın
dık yetiştirmek için vuku btılan mü
racaatları üzerine ziraat mı.iclürlüğü
Giresundan fındık fidanls:ırı i!-lte
miştir. Bunlar. köylülere hemen tev
zi edilecektir. 

Amele Çocukları 
lc:in Yuva 

İzmir - İ~hi~arlar idar-:-~lnin Al
sancaktaki sigara fabrikası~Ja bir 
çocuk yuvası açılmıştır. İşç• 1 eril" kü
cük cocukları buraya alınmakta ve 
kendilerine bakılmaktadır 

3 Kacokçı Tutuldu 
Adana. <TAN) - Kaçak esya 

ızetirmekte olan Hüse:vmf)ğlu Ali, 
Derviş oğ'u Mustafa ve 0-:man oğlu 
1smail Pavasta rrümriik mulıafaz;:ı er
leri tarafından pusuya dü~unlmüş· 
\erdir. Bunlar (dur!) emrtl'le riayet 
etmPdi};leri icinjjzerle.~ELNfS egil
mışt r Osnuın oC!rulsmRll !k y~rın-

dPn yaralı ti iğerleri sapsağlam yaka
lanmışlardır. 

Fuar v"" Tieoret Odası 
tzmir, rTAN) - 939 fııı:ır•rın 9 ey

lUl ve Montrö kapılannd~ inşaatı 

başlamıştır. 

İzmir ticaret oda•n bu -=ene1<• fuara 
geniş mikyasta istirak edeı::e!ttir O·la 
pavyonunda İzmir mıntakac;ının mah 
rnlleri. sanayi ve maadin faaliyeti 

1 
grafik ve nümunelerle teşhir edile
cektir. 

duğumuz odanın kapısı birden a - / ı-
çıldı. Sonradan ~a~ın ~aver.i ol - ' B 1'ı b k•d Ik• K •• 
duğunu öğrendığımız bır bmbaşı a aes ı e ı oy 
hızla içeri girdi. General "Jekof., u 
selamlarken yüksek sesle: 

_ General, dedi. Şu anda Os -
manlı hükümetiyle harp halırıde 
bulunduğumuzu, gerek zatıaliniz·n 
gerekse arkadaşlarınızın hemen 
mahkemeyi durdurup maznunfa -
rı serbest bırakmanız lüzumunu 
kralın emri olarak a:rzederim. 

O 
akşam elçimiz Fethi CJı:?y, 
Sofya belediye bahçesinde 

b
. i kurtaranların şereflerine, mıi· 
ız .. D 

ll f bir ziyafet vermıştı. · u z·-
ke e l 1. .. . l f ti 0 zaman Sofya e çı ıgımızc ~ 
ya e m' iliter olan Atatürkümı.iz de 
Ataşe . . . 

fl ndirınıştı. Zıyafet esna5ında şere e . 
. bir kenara çekmış ve: 

benı _ . . b .. 
Sadık, yaptıgın ışı ve u ışı 

- aptıranların fikirlerini hıç 
sana Y ak ill · · . dim. Anc , m etıınız~ 
begenme - 1 l . f .. tcrdiğ .n bag ı ıga, cra-
}Carşı g~akarlığa değer biçmt>kte 
gate, feld seni bütün varhgıml:ı 
aciz ka ım: 
tebrik ederım· .. .. 

Sözlcrile gönlumu almış, ~litl"i 
. kere sıkarak hakkımda 

bır kaç T lik gösterm şti. Nite -
k~der ~i~i Savaşta Alemdağı ve 
kım, . . d çalıştığım sıralarda da, 
havalısın h~·kuınetine karşı mü -
I. tanbul u 5 himaye buyurm::.k sure -
dafaa ved _ rsiz şahsımı şereflen -
tile de ege 

d . işti. 
ırnı . ayet mahk~mesinin 
S fya cın . . 0 da verdiği karar, tabiı ko· 

hakkım hiç te hoşlarına gıtme· 
:uıcıların . d.k 

m. . Mahkemeye verdıreme ı. -
mı~t1.: üm kararımın, bir komıta 
ıerı ol d sandaneski ve arka -

ıantısın a .. . d. 
top ısrarları uzerıne ken ı 
daşlarının 

Halkı Birbirine Girdi 
Babaesld (TAN muhabirin • 

df'n) - Kuzlunar ve Mmıetler 

kiiyleri hnJkı arasında kanlı bir 
kavga olmuştur. 

Bu iki köy arasında 2,5 kilo
metre mec;a(c \•ardır. İki kilo · 
m«'trelik .. aha, geçen sene hiiku 
ın~t tarafnıdan Mimetler köyüne 
v~rilmiştir Kozlunar köyüliıleri. 
o sahayı on üç puJluk ile sürmc
ğe başlam\şlar ve bunu haber a · 
laıı Miınetler köylüsiinün hücu 

muoa uğr,1 m1şlardrr. İki taraf da 
tüfek, çifte ve sopa ile birbir-
lecine girmiştir. Yarım saat son 
ra iandattna kuvveti hadise ma . 
halline Yt'I işmiş, kavga bastırıl 

mıştrr . İk) köy halkından 12 ha
fif \'e 2 a~ır ~·nrah \•ardır . 

Yüze y.ıkın köylü jandarma ka 
re ırnl una ~!ötiirülüp ifadeleri a- • 
lınmıştır. Müddeiumumi, kav -
ga sahasımı gidip tahkikatta bu 
lunmuştur 

Po•olta eğitmen okulu temel atma merasimi 

Posof, (TAN) - İlç mızae açılan ğitmen okulunun temel atma mera· 
13 eğitmen okulunun inşaatı ikmal simi yapılmıştır. 
edilmistir. Al kövtinde de yeni bir e-

Sultan Hamit devri idi. Bit
tabi baba ve ana, çocuğ".ı yer yü
zünde mevcut olmıyan bir mektebe 
verecek değillerdi ya. 

Akıbet küçük H~san ec;·ebi 
mekteplerin birisine verildi. 'fani 
körpe ve masum insan o:{lunun 
başına gelebilecek en büyiiit fola
kete uğradı. Ve nezleye tutulur~ 
casına tahsile tutuldu Küçük Ha
san bu yakalandığı şeyden tiksini 
yordu. İrfan diye başına ör~l.:ocek 
külahın ne matah olduğunu he
saplıyacak çağda değildi önıma. 

necaset kokusundan ·.~renınesi 
için gübre mütehassm diye Ska
toloji profesörü olması beklene
mezdi ya. 

E vvelemirdc, mektep bir ha
pishaneydi. Çünkü Hasan 

oraya kapatılıyor, çıkması, g~rme

si yasak ~diliyordu. Hattfı t-ir ha
pishaneden şu farkla bin beter
di ki. hapishanelerde. napishane 
müdürünün her aklına es~ni kıtap 
diye yazıp mahpuslara czberle1 tiği 
yoktu. Mektepte ise Hasana bu iş· 
kenceyi de reva göriiyorlardı. 

Küçük Hasan hiç te c;lakadar 
olmadığı tatsız, tuzsuz, hupk·1ru 
mevzular hakkında P.şek ansı ~ibı 
zırıldatılan şeylere. sanki bir ziruh 
fakat bir putmuş gibi. Tamının 

günü dinlemek mecburiyetindey
di. Bu saçma sapanlar1 be.1'iye-

oilll!io ısuS"Zlri ObVttt~ı Otı.1rup 

ezberlerken yanıbaşındaki (_'ol·uk
la konuşursa <insanın hayvanı ua
tık olduğu unutuluyordu' anır e
dilecekti. Kımıldanır<ıa h:ışlıma

caktı. ve sorulan suallere. ·ıaşa

mak cesaretinden mahrum oldu
ğunu ispat edici budalaca cevap
lar vermezse yine patak1anacak
tı. Eğer pataklanmazsa. T<>vlH et
tiği kin ve zehir dolayısiyle sopa
ya ve köteğe kat kat taş çıkaran 
sözüm ona moral bir daynğa l1ğrı
yacaktı. Keşke candan parlıyan 

bir öfke harlayışıyle. tum bıberı 

yerinde, al takke ver külahı bir 
paparaya maruz kalaydı. Ha~ • .ınır 
yanardı, fakat marifet yapıyoruz 
diye, soğukkanla veril:!n yapma
cık moral ders kadar v-<'nilmez yu

tulmaz bir şey olmazdı. 
Zaten Hasanın alelade d<?rsler.~ 

yetmiyormuş gibi üstelik bir de 
moral derse tabi tutulnıası ~nu 

dayaktan kurtarmış olmuvordu 
ki.. Çünkü dersin ale!Rdesı ve mo
rali bitip te oyuu saatleri gelınce. 
kendisinden daha yaşlı ve bil"la-

enaleyh daha kuvvetli taleb~den 
boyuna dayak yiyordu. Dayak atı
cı babayiğitler, kabadııyıdır cesur
dur mesurdur diye bütün öteki 
mahpusların yahut talebenin ınp· 
ta ettikleri bir model oluyordu. 
Bir takımı talebeye cinsiy~t hak
kında ameli ve nazari moral ders
ler de veriyorı.ardı. 

K üçük Hasana der5 vcr:m ee?
nebi muallimler hiç ıılda

deden gayri bir fikir riii~iimnemiş, 
ömürlerinde hiç aleladede>ı gayri 
bir harekette bulunmamış, giızel
likle aliikadar olmam1ş. h9kikntle 
alakadar olmamı~ Olur ulmaz 
yerde gülmemiş yahut kaş çat
mamış Münasebetsiz blr halic bu
lunmamış, insanlardı. İşti! ki.ıçük 
Hasan, canlı ve vasayıcı d~i{ıl. fa
kat ölü, mıymıntıı ve can sıkıC'l 
şeylerin gölgesinde guyn inkişaf 

edip parlıyacaktı. Gc~mi') z:ıma
nın ufak tefek formüllerile ı!arle 
edilcmiyecek rleviısa fikir hare
ketleri olurken Hasan ;:ğ:-ent!: ek
ti. Neyi? Öyle bir Öğrentiyl 1<1, o 
öğrenti hiçbir şeye bir ş::-y daha 
ilave etmez, hiçbir şey değiştir
~ez, hiç bir şeyi kış~ırtma::. hiç 

bir ışe yaramaz, hiç bir '?ayeye 
götürmez. Küçük Ha3anm gonlü 
usançtan can çekişirk~n amali er
baaya kulak mı verebilirdi. 

Dört unsurun içinde insana en 
benziyeni ateştir. Ateşin tamamen 
insan olabilmesi için, aklını başına 
toplayıp aman sönmeyim diye, 
sudan geçerken köprü kurması; a
man donmayım diye, binalar in-
şa edip oda oda yanması ıazım ge
lir. İnsan nebatatın gi.ineşten top
ladığı Hidro K:;ırbonu , yani kömü-
rü yer ve yanar. Bir fasulye pıya
zınm dinamik infilak l:.m·veti ko-
ca bir şehri sünbüle burcUne uçu
rur. Küçük Hasan tutuşm1ya ha
zırlanan bir meşaleydi. Fakat a
teşi olmıyan o irfan ocağında, ban
gl genç çırağ tutusabilirdi '!~.-~~-~ 

M ektep Hasanın t•ıtu!;mıy~ ha-
zırlanan hay:ılini t'.ltuştu

ramıyor. hiç bir şey hakkında on· 
da bir merak uyandıramıyordu. Bi 
lakis beşer hayatının o dramatik a· 
kışına, güzelliğin herhangi bir şek 
tine, hakikatin herhangi bir tF.za
hürüne karşı Hasanda bir 3J;ika
sızhk peydalanması isteniyordu. 

Buna mukabil spora. giyi"ll ve 
kuşama (hoş geldin, hoş buldun) 
ları nasıl diyeceğine dikkati tolJl

bih ediliyordu. Bu yoldaki irfan, 
pek sönük, pek nazik, oek tcrbıye
li, pek haysiyetli köleler yetiştir

mek için birebirdi, adam yetişt1r
mck için değil. 

Ne var ki para ,.e giyim dola
yısiyle çocuklarla birlikte yaŞR
mak mecburiyeti muallimlerin de 
ağırına gidiyordu. Bu sebepten, 
elalemin bu sürü sürü yumurftk 
ve tomurcaklarına, babalarına a
nalarına, ve ~oysoplarına ~sı
yorlardı küfürü. Ve kendilerinin 
de çocuklar gibi hiç sun'u tak~r
leri olmadan doğdukiarı şu dtıh
yanın böylesine lanet ediyorlardı. 
Çl~cuklar muallimlerin yüreğin
den sin sin yanan ağının farkına 
vardıkları için. hocalarına karşı 
değme muzipl;ği ve yaramazlığı 
yapmayı cana minnet biliyorlardı. 
Ho."!an ın yürüyeceği yere sabun 
sıvıyorlar, onu şapa oturtmıya ça
lışıyorlardı. Kiic::ük Hasan ise, ho-

calarını bu hapishane kılıklı mek
tepte, canları hiç olmazsa kendi 
canı kadar sıkıld1ğını görerek, fe
laket arkadaşı hocalanna, o toplu 
iğnemsi kurnazhkl~r1 vaomaktan 
zevk almıyordu. 

z avallı hocanın sesini nas1l tat 
lılaştırmıya uğraştığını Ha

san pek iyi göriiyordu. Ne var ki 
hoca sesinin balını arttırdıkca giz
li zehiri de o kadar artıyordu. Ve 
çarpmak istiyen akrep gibi hıncını 
almıya hazırlanıyordu. Ona çarp
mak fırsatını verecek olan hare· 
keti kim yapacaktı? Bittabi çocuk 
yapacaktı . Hasanı saman altından 
su yiiriitürcesine o harekete doğ· 
ru kışkırtmak, hoca gibı yaşını ba· 
şını almış bir adam için işten bile 
olmazdı. İşte bundan dolayı Hasan 

(Arkast 10 un.:ııdaJ 
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'' lmpeks ,, in Merkezi 
Dün Arandı 

(Başı 1 ncide) 
Araştırma yapıldı 

Evvelki gün saat on beşte Ankara 
müddeiumumiliğinden İstanbul müd
deiumumiliğine gönderilen bir tel· 
grafta Beyoğlunda İstiklal caddesin
de 373 :numaralı Banka hanının 2 in
ci katındaki 3 namaralı dairede araş
tırma yapılması ve verilen direktif 
dairesinde bütün defter ve muhabere 
evrakının gözden geçirilerek icap e
denlerinin tetkik edilmek üzere An
karaya gönderilmesi bildirilmiştir. 

Müddeiumumi Hikmet Onat, bu tel
graf üzerine başmuavin İbrahim Sa
nus, ve emniyet direktörü Sadrettin 
ile beraber saat on yedide bu yazıha
neye giderek ar:ıştırma yapılmıştır. 

Burada bir çok evrak ve defter alına· 
rak mühürlenmiştir. Müddeiumumi 
Hikmet Onatı dün bu defterleri ve 
kağıtları tetkik ettikten sonra, Anka 
ra müddeiumumilığinin verdiği tali
mata göre, torbalara koyarak 15 pos
tasi~e Ankaraya göndermiştir. 

Müddeiumumi Hikmet Onat, dün 
hu hususta kendisile görüşen bir mu
harririmize şunları söylemiştir: 
-Ankara dan aldığımız bir telgraf 
iiıerine Beyoğlu Banka hanında 3 
numaralı yazıhanede bir :ıra5hr
ma yaptık. Tetkik edilmek üzere 
bazı kağıtları aldık. Bunlar bugün 
Ankara miiddefumumiliğino gön· 
derilmlştir. Tevkif edilen kimse 
yoktur. 

"/mpeks,, şirketi kimindir? 

"İmpeks,, bundan 3 ay evvel şehri

mizde kurulan ve 19-10-938 de 

tescil edilmiş olar, bir limited sirke
tir. Sicil numarası 24112 dir. 

Bu şirket 50 bin lira sermaye ile 
Kemal Seden ve Şakir Seden isimli 
j]d kardeş tarafından tesis edilmiştir. 
Kemal Seden, ötedenberi şehrimizd.:! 
filmcilikle tanınmış olan ve Kemal 
film müessesesin\.1 sahibi bulunan 
7.attır. Kardeşi Şclcir Seden de eski • 
bir muallimdir. Vefa lisesinin sabık 
tarih muallimi ve İstanbul lisesinin 
de eski müdür muavinlerindendir. • 

Bunlardan Kemal Seden Banka ha 
nının 9 numaralı dairesinde, Şakir Se 
den de Boğaziçinde, Emirganda Çeş
me sokağında beş numaralı evde otu
ruyorlar. 

Kemal Seden. yazıhanesinde yapı

lan araştırmadan sonra evvelki ak

şam vaki davet üzerine Ankaraya git 

miştir. Şakir Seden de bir buçuk ay

danberi Londrada bulunmaktadır. 

Bu iki kardeş Banka hanının 3 nu

maralı dairesini tıcari ikametgah ya

parak her nevi komisyon işleri, itha

lat ve ihracat tiiareti ile iştigal et
mek üzere bir limited şirket kurmuş

lardır. Şirketin hissedar ve idarecile 

ri de kendilerinden ibarettir. Şirke

tin sermayesi beheri 500 liralık 100 

hisse itibarile 50 bin Türk lirasıdır. 

Bu sermayenin 50 hissesi Kemal, 
50 hissesi de Şakir Sedenindir. Buna 
göre kardeşlerden her biri şirkete 
25 er bin lira ile iştirak etmiştir. 
Sermayenin yiiZde ellisi, yine yarı 
yarıya olmak üzere hissedarlar ta
rafından tediye olunmuş ve diğer 
nısfı olan 25 bin liranın tediyesi de 
taahhüt edilmiştir. Şirket, mukave
lesi mucibince yedi sene için kurul
muştur ve hissedarlar, şirketin te
şekkülünü müteakip, iki sene içeri
sinde hisselerini başkalarına sata· 
mazlar. Şirketin umuru idaresi or
taklara aittir ve şirket ve şerikler eş
hası saireye ve üçüncü şahıslara kar
l:iı ancak şirket sermayesi ve hisse 
miktarınca mes'uldürler. 

Aldığımız malümata nazaranı ba
zı ticari tekliflerde bulunmuş olmak
la beraber, şimdiye kadar henüz bir 
ticari muamele yapmamıştır. Fakat, 
adli tahkikatın neticesi. evrakın tet
kikinden ve diğer bazı noktaların ta• 

vazzuhundan sonra anlaşılacaktır. 

Denrz'bankta araştırma 

Ôğrendiğimize göre, İmpeks Limi

ted Şirketinin merkezinden başka 
bir araştırma da, Denizbankta ya

pılmıştır. Denizbank fen şubesi mü

dlir muavinlerinden mühendis Sti

lcyman Seden de Kemal ve Şakir Se

den lcrin kardeşidir. Evvelki akşam, 

banka tatil edildikten sonra saat 
21.30 da İktısat Vekaletinin üç mü
fettişi Denizbanka gelerek Süleyman 
Sedenin odasını açtırmışlar ve içerı
deki bütün evrakı gözden geçirmiş
lerdir. Bu üç müfettiş dün sabah ~a
at dokuzda tekrar Denizbanka gele
rek, lüzum gördükleri evrakı almış
lar ve mühendis Süleymanın odasını 
da kilitlemişlerdir. 

Dr. Refik 
Saydam 
Kabinesi 

(Başı 1 ncide; 
yapılan resmi ve nimresmi tekzıp
lere rağmen doğurup beslemekte 
idi. 

Hakikatte Atatürkün vefatından 
sonra Celal Bayarın Başvekalet 

zamanı bir intikal devri idL Bu 
devrin her intikal devri gibi tezeb
züp içinde geçmesi pek tabii 'di. 
Göç halinde bulunanların müsta
kar kararlar vermeleri imkansız

dır. Onun içind;r ki, efkarı umu
miye bu intikal devrinin uzun de
vam edemiyeceğini kestirerek in
tizarda idi. Nihayet o an geldi. 
Bu suretle vakıayı istikrara doğru 
mühim ve esaslı bir hatve diye te
lakki edersek yanılmış olmayız. 

B aşvekalete getirilmiş olan 
zat memleketçe tanmm1ş 

bir şahsiyettir. Doktor Refik Say
dam, mevkiini kendisine bırakmış 
o1an Celal Bay:.r gibi Kurtuluş 

Mücadelesinin hemen ilk gününden 
bu zamana kadar bir tek dakika 
ayrılmaksızın ve b ir tek dakika 
boş durmaksızın Atatürkün, İnö
nünün yanıbaşında çalışanlardan 

birisidir. On sekjz senelik bazan 
ölüm kadar ağır mücadelenin bü
tün cilvelerini görmfö:;lerden biri
sidir. En iptida] vasıtalardnn bile 

mahrum olun nö-u zamanlarda 
Sıhhiye Vekaletinin tanzim ve tdR
resıni eline aldı ve işin eri olduğu
nu isbat etti. Yüksek ahlakı ve se
ciyesi iJe. ciddiyet ve çalıskanlığı 
ile, mazbut hayrıtı ile herkese hür
met ve saygı telkin etti. Böyle bir 
zatın iş başına getirilm0 sini her 
vatandaş elbette ki sevinçle karşt
lıyacaktır. 

'"8 eni Başvekilin takip edeceği 
lf istikamet meselesine gelince, 

bunu şimdiden katiyetle kestirmek 
kimsenin işi değildir. Fakat bu gi
bi vaziyetlerde mazi ve hal karşı 
karş1ya getirilerek tahminlerde 
bulunmak caizdir. 

Muhterem Devlet Reisi İnönü 
gibi Başvekil Saydamın da Atatür
kün ayrılmaz arkadaş1 ve onun ic
ra etmis olduğu bütün tahavvül ve 
tebeddüllerin, bfttün inkılapların 

birinci derece amillerinden bulun
dukları nazara alınınca Atatürkten 
sonra devlet başında bu iki zatın 
beraber bulunmaları yapılmış olan 
inkılaplara sıkı bağlılık ve inkılap
ların istilzam ettikleri açılma ve 
genişleme ameliyeleri üzerinde 
durmaksızın yürümek yolu üzerin
de ısrar olunacağına katiyetle hük
metmek Hızım gelir. Bundan maa
da yine inkılap1arın istilzam ettik
leri temizlik ve dürüstlük mücade
lesine daha ziyr.de hızla devam o
lunacağına da hüküm verilebilir. 

Bu memleket artık her gün bir 
sürpriz karşısında kalmamahdır! 
Dün Ekrem Künig'in rezaleti, bu 
gün ne bileyim !mpeks rezaleti!. 

Refik Saydam kabinesinden bu 
rezaletlere karsı kati ve merhamet
siz tedbirler al~nmasını ve memle
ketin şeref ve haysiyeti ile oy
nayanların layık olrluklar1 cezala
ra çarpılmasını bekliyoruz. J-J P 

kesten günahların hesabı sorul
malıdır ve kimse yapmış olduğu i
le kalmamalıdır. 

İşte büyük inkılabın memleket 
zihn!yet;ne aşılıyacağı başak aşı

sını ve bu aşı ameliyesinin icrasını 
da Doktor Saydamdan bekliyoruz. ---· -Doktorların Toplantısı 
Tilrk Mlkroblyololl Cemiyetinden: 
Ccmivetimiz. 26-1-39 perşembe günü 

sa:ıt 18.30 da Etibba Odusı konferans snlo
nundn nylık tcıphıntısını yupacaktır. Gô
rÜ;ilılc-ccklcr: Difteri basili boyanması \"C 

Yumurtn cımbriyoııunda Virııs üretınesı

dir .. Me~lckda lıırın tcşri!kri rica olunur. 

'l' A N 26 - J - 939 
~'- "'-""-~"""~~ 

~ ASKERLiK lŞCERJ ~ 

~,~~~~ 
310, 330 doğumla ihtiyal 
Eratın askerlik yır>klômal.arı 
1 - İstanbul askerlik şubelerine men

sup yerli Ye yabancı ihtiyat eratının sene
lik yoklamaları askerlik kanununa göre 
her mükellefin bağlı bulunduğu askerlik 
şubelerinde yapılacaktır. 

2 - Yoklama 310 : 330 doğumlulara a
ittir. 6 - Subat - 939 tarihinde başlıya
rak 15 - Mart - 939 tarihinde loit.ecek
tir. Askerlik şubeleri hangi doğumluların 
hangi tarihlerde yoklamalarının yapılaca
ğını ayrıca ilfın edeceklerdir. Yerli ve 
yabancı her mükellef bizzat şubelere gi
derek yoklamasını yaptırmaya mecbur
dur. 

3 - Yoklamaya gelmiyen yerli, yabancı 
mükelleflerle bunlardan hükumet ve hu
susi müesseseler, fabnka ve şirketlerde 
müstahdem olanları yoklamaya göndermi
yen müessese amirleri de askerlik kanu
nunun 93 üncil maddesl mucibince ceza
landırılncaklardır. 

~ Oncrntö,. ••••• 

Türkİ)'e Cümhuriyet.~ Merkez Bankası 
2 1 - ikincikanun - 1939 a z iyeti 

PAS f, :AK T lF. 

KASA: 
Altın: Safi kilogram 

BANKNOT 
UFAKLIK 

17.159.898 

Dahildeki Muhabirler: 

Türlı li'l'UI 

Da.rictekt Mlllıe.blt1er! 
Altın: Safi kilogram 9.054.614 
ı\ltma tahvilı kabil Serbest 
dövizler 
Oığer döTızler ve 
ring bakiyeleri 

Razi.ne Tahvilleri: 

Deruhde edilen evrakı nakdiye 
karşılıtı 

Kanunun 6 - 8 inci maddele
rıne te•fikao lıuıne tarabndan 
vaki tediy;ıt 

Senedat Cüzdanı : 

24.136.769,32 
20.510.586.-

1.291. 728,30 

519.084.92 

12. 736.038,33 

6.150,98 

9.117.410.57 

158.748.5.63.-

1.liıiyat Allçeel 
4.5.!Wl.W.62 -A:'di ~ ~ 

Ei11&uıd 

.111.0Sıll.92 ::l'edaViilleld Bıaknofılalr: 

Denıhde edilen eVTakı nakdiye 

Kanunun 6 - 8 inci maddelert
ıne tevfikan bıUıne tantmQaiı 
vakl tedwat 

0018595"9 88 Derubde ~ evrakı 'ntılta1"e 
..., · · " ' balci~ı g 

Karvrhtr tamamen altm O'IM'ü 
fil.Av~ tecluiile vwzedilea 

Reeslrnnt mUka'bili Ufıve\en lteda 
~azed. 

16.004.121.--l, 1A2.74U42.- rurk Lirası lffenlnatn 
Döviz ta:ahlıödatı: 

2.712.234.11 
'6lJOO.OOO,-

158.748.563.-

nı:no:ı.121.-

142. 744.442,-

19.otıo.ooo.-

8.712.aM."11 

lJl!.000.000.- 204."744.442.-' 

J 20.749.161.2' 

1 A. 1 i
l HAZiNE BONOLARI 1 Dr. H M DJ LEK rıcARı sENEDAT 

Mua:eneh~.nesini, Cağaloğlundan (<};;ham ve Tahvilat Cüzda.m 
Bevoe-lu Tunel apartımanı No. 2 ye 

~ nakletmiştir. # 

83.~Q2.953.-

\, 

Altına tahvili kabil dövirltr 

83.402.953.- Diğer döv:Wer v. :alacak.Lı ılcU
rıng bakiyeleri 

3.152,"ll 

22.717.804.68 22.720.957 ,39 

Levazım Amirli9 i Satın 

Alma Komisyonu ilanları 

İki adet alay sancağı 27 ı 1/939 
Cuma günü saat 15 de Tophanede 
İstanbul levazım amirliği satınal
ma komisyonunda pazarlıkla alı

nacaktır. Evsaf ve nümunE:>sı ko
misyonda görülebilir. İsteklHerin 
kanuni vesikalarile ve kat'i temi
natlarile belli saatte komısyona 

gelmeleri. "439,, 

• 
Asked Preventorium ıçın iki a· 

det bakır termosüon ile çama.-;ır 
yıkama kazanının pazarlıkla ~·k· -
siltmesi 27 / 1 / 939 cuma günü saat 
14 de Tophanede Levazım • ~mrii
ği satınalma komisyonunda yapı· 
lacaktır. Keşif bedeli 320 lira 45 
kuruş teminatı 48 lira 7 kuru.:itur. 
Keşif ve şartnamesi komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin kanuni ve· 
sikalarile beraber belli saatte ko-
misyona gelmeleri. (482l (5071 

* 500 çift k:ır eldiveni miiteahhit ~. 

nam ve hesabına 27;1/939 cumk"~ 
günü saat 14.30 da Tophanede A
mirlik Satınalma kom.syonunda 
pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

'rahmin bedeli 950 lira teminatı 

142 bucuk liradır. Sartnamesi ve 
nümunesi komisyonunda gorüle
bilir. isteklilerin kanuni vesikala
tile beraber belli saatte komısyo-
na gelmeleri. 1483) (50liJ 

* Üç parçadan ibaret 1 O adet ha-
mam takımı alınacaktır. Pazar -
lıkla eksiltmesi 7 / 21939 salı günü 
saat 14.45 de Tophanede istanbul 
Levazım amirliği satınalma komis
yonunda yapılacaktır. Hepsinin 
tahmin bedeli 60 lira, teminatı 9 
liradır. Nümunesi komisy.:mda gö
rülebilir. İsteklilerin belli saatte 
komisyona gelmeleri. <480) ı584J 

• Yastık yüzü ve Nevrestm ya -
pılmak üzere 3196 metre bez alı
nacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 81 
2/ 939 çarşamba günü saat 14,30 da 
Tophanede İstanbul levazım amir
liği satınalma komisyonunda ya -
pılacaktır. Tahmin bedeli 9!0 lira 
86 kuruş teminatı 136 lira 63 !nı
ruştur. Şartnamesi ve nümunesi ko 
misyonda görülebilir. 

İsteklilerin kanuni vesıkalarile 

be;aber belli saatte kom syona ltel 
meleri. (487) (582J 

* 500 metre yangm hortumu 20 a-
det erkekli dişili rekor 20 adet a -
ğızlık alınacaktır. Pazarlıkla ek -
silt~esi 8/ 2 / 939 çarşamba bunu 
saat 15 de Tophanede Ist:ınbul le
vazım amirliği satınalma komisyo
nunda yapılacaktır. Hepsinin tah
min bedeli 885 lira teminatı 132 
lira 75 kuruştur. Şartname ve nü
munesi Ko. da görülebilir. lstek -
lilerin kanuni vesikalarile beraber 
belli saatte komisyona ııelmeleri. 

(490) (5t!5l 

* 1000 çift n!llın alınacaktır. A\.Jk 
eksiltmesi 10/2/939 cuma gumi sa 
at 14 de Tophanede Istanbul le -
vazım amırligi satınalma komii;yo
nunda yapılacaktır. Tahmin bede
li 125 lira teminatı 18 lira 75 ku -
ruştur. $artname ve nümunesi ko
misyonda görülebilir. İsteklilerfrı 
kanuni vcsikarile beraber belli sa 
atle komisyona gelmeleri. 

(491) (5~61 

(Deruhde edilen evrak.ı ııak 
A - (diyenın karşrlığı l!:sbam •e 

(Tah•ılat( ıtibarJ kıymetle) 40.917 .liRR.~9 
B - Serbest esham ve ta.bvıl.it 7.54ll.044,27 48.460.732,66 

ı\vanslar: 

Hazineye kısa v:ide ile 
Altm •e Dovu ueruae 
Tabvillt ilzerınc 

ffissedarlar: 
Muhtelif:. 

143.553,13 
~-8'l7.877.75 8.041·.430,88 

4.500.000,-
12.628 312,60 

l'ekfin ı 36RAJ95.63Sl.56 

96.168.836.86 

368.095.639.56 

l Temmuz 1938 tarihinden itibaren: lskonto 
haddi% 4, altın üzerine avans% 3. 

HİKAYEDEN MABAAT 

Haylazın 
Def terinden 

(Başı 9 uncuda) 
hep bastırılıyordu. 

Ders verilirken Hasan dinlemi
yordu. Pencereden görülen mas
mavi. berrak, ve tannan gökte 
dersten çok daha fazla hayat var
dı. Ders diye söylenen sözse. fer
o;;iz. rı>nksiz. cansız. ö1ü bir solu
can gibi uzuyor, sönüyor, yürek-

ler acısı karın ağrısı şey bittnek 
tükenmek bilmiyordu. Hasan ızah 
Pd len mevzuun bu upuzun cenaze 
merasimine iştirak edemiyordu. 
Maviler ona hürriyetten, açıklık

tan. hür olarak uçak kuşlardan. e
sen rüzgardan fısıldıyan dallar
dan . istikbaldeki ümitlerden bah
sediyordu. 

Mektebin büyük bir kütüphane
!':İ vardı. Mavi gök ne kadar hayat 
do1u idise. bu kütüpphanenin de 
rafları. ıçleri o kadar hayat dolu 
kitaplarla yüklüydü Çölde kalan 
yolcu suyun kıymetini anladığı 
gibi. kü,..ük Hasan da o kitapların 
icindeki hayatın kıymetini mek
tepte anladı. 

Hasan onları alır okurdu. Fakat 
çok geçmeden Hasan derslerıni ih 
mal ediyor diye. kütüphaneden 
kitap alması da kendisine yasak 
edildi. Hayat dolu cilt1er durur
ken geveledikleri dinlenmezdi. 
Hasan kitapları arkadaşlarına al
dırtır, gece kovuşta lambalar sön
dükten sonra. yor~an ve battani
yeden ışık sızmaz bir cadır yapar. 
ve bir elektrik cep !enerıyle kitap 
okurdu. Okurken mektep denilen 
hapishaneden kurtulurdu Hürri
vı>te ula.-ırrlı. KendisinP ders es
nasında Şekspir methedilirdi. Ve 
alakasız bir :rnlatışla kıymetleri 

sayılıp dökülürdü. Bağdat uzak
sa arşın ordaydı. Hasan battanı
yenin çadırı a!tında Şeksperin ta
rifiyle değ; l kendisiyle karşılaşır
dı. Ve hakikf Şekspirle kendisine • 
methedilen Şekspirin arasında. 

Şekspirle onu anlatan hocanın a
rasındaki fark kadar bir fark ol
duğunu görürdü. 

A radan seneler geçti. Küçük 
Hasan büyüdü. Ve bir ha

pishanede mahpus bulundu. Ge
ce Tüyasmdı çocukluğunu görü
yordu. Kendini mektepte buluyor
du. Zıl çalıyor. dershaneden ders
haneye koşuluyor. Hasan sınıfa gl 
riyor, hakikat mesküt geçiriliyor. 
yalan avaz avaz bağırılıyor, azar, 
tahakküm, herşeyde bir sahtelik 
bir manasızlık, yine o eski musibet ... 
Hasan rüyasından uyanınca ken
disini hapishanede buldu. İçinde 
büyük bir sevinç harladı. "Çok 
şükür, yalanmış, kabusmuş, hala 
çocuk değil imisim. Mektepte de-

l _______ H __ a_n_ci __ A __ sk_e_r_ı _K_rt_a,_a_t __ i_ıa_n_ıa_r_• ______ ı 
Beher ıanesıne tahmin edilen fı

ya t 7 kuruş olan 1,000,000 atlet ma
kara ipliği kapalı zarfla eksihme
ye konulmuştur. thalesi e-'2-930 
pazartesı gıinü saat 11 dedir. İlk 
teminatı 4756 liradır. Evsaf ve şart 

namesi 350 kuruşa Ankarada Ko
da nalınır. Eksiltmeye girecekle -
rin 2490 sayılı kanunun 2 - 3 cii 
maddelerinde _gösterilen vesailde 
temınat ve teklif mektuplarını iha

le saatinden bir saat evvel An!<a
rada M M. V. satınalma komisyo
nuna vermeleri. 1697) (8956) 

• Beher tanesine tahmin edilen 
fiyatı yedi kuruş olan 582487 tane 
makine makarasile l0311S tane el 
ışi makarası kapalı zarfla müna -
kasaya konulmuştur. İhalesi 9 ~u
bat 939 perşembe günü saat 11 de
dir. İlk teminatı 3599 lira 4.5 ku
ruştur. Evsaf ve şartnamesi 240 
kuruş mukabilinde M. M. V. satm
alma komisyonundan alınır. Ek
si1tmeye gireceklerin 2490 savıh 

kanunun 2 - 3 üncü maddelerin
de gösterilen vesaikle teminat ve 
teklif mektuplarını ihale saatin -
den en az bir saat evveline kadar 
Ankarada M. l\I. V. satınalma ko
misyonuna vermeleri. {704) {896'1l 

* 90 kablo arkate.skeresi 800 kab-
lo dolabı 100 çevirecek kolu 50 cıft 
kablo aksi tertibatı maa kol.andan 
ibaret dört kalem muhabere mal
zemesi kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. Hepsine tahmin edi
len fiyat 15600 eksiltmesi 24-2-
939 Cuma günü saat 11 dedir. hk 
teminat 1170 lira olup şartnamesı 
komisyonda görülür. İstiyen ta
lipler tarafından suret çıkarılabi
lir. Eksiltmeye girecekleri k~mu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 
2. 3 maddelerinde yazılı belg.~ler
le birlikte ihale saatinden behe
mehal bir saat evveline kada~· 

zarflarını M. M. V. satınalma ko
misyonuna vermeleri. "763,, (1881 

* Beher kilosuna tahmin edilen fi-
yatı 235 kuruş olan 10,000 kilo 
yün çorap ipliği kapalı zarf '.lsu
lile eksiltmeye konulmU'~0 r. lha
lesi 16 /2/939 Perşembe giınu saat 
11 dedir. Ilk teminat 1762 lira ~O 
kuruştur. Evsaf ve şartnamesi be
delsiz o1arak M. i. Vekaleti Sııtı
nalma komisyonundan alırur. Ek
siltmeye gireceklerin 2490 snyılı 
kanunun 2, 3 cü maddelerinde gt'S 
terilen vesaikle temınat ve tcklü 
mektuplarını ihale saatinden en 

ğil hapishanedeymişim.,. dedi ve 
yaradılışın, hür güneşi, hapishane 
tabanında, pencere parmaklığınca 
gölgeyle çaprast kıyılmış bulun
masın:ı rağmen yine sevindi. 

az bır saat evvel Ankarada M. M. 
Vekaleti Sa'tınalma komisyonuıu 
vermeleri. (791) (559) 

* Beher kilosuna tahmin ed:.len 
fiyatı 15'0 kuruş olan 20,000 ki:o 
pamUk çorap ipliği kapalı zarf u
suHle münakasa.ya konulmuştur. 
!halesi 15/Şubatı 939 çar~amba gü 
nu saa~ ırlıl- ~dix. İlk teminatı 
2250 liradır. Evsaf ve şartnamesi 
15'0 kuruş mukabilinde M. M. Ve
kaletı Sat}nalutp h.Uı.uı,,, v ............ n 

alınır. Ekslltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ·1ncü 
maddeterınde gosterilen vesai.kle 
temınat ve teklif m~ktuplarını i
hale saatınden en az bir saat ~n·el 
Ankarada M. M. Vekaleti Satınal
ma komısvonuna vermeleri. 

(793) (560) 

* Beher metresine tahmin edilen 
fiyatı 102 kuruş olan 20,000 met
re arka çantalık bez kapalı zarf u
sulile eksiltmeye konulmuştut. İ
halesi 17 /Şubat/939 cuma günü 
saat l 1 dedır. İlk teminatı 1530 
liradır. Evsat ve şartnamesi be -
delsiz olarak M. !.\'1. Vekaleti Sa -
tmalma komısyonundan alınır. Ek
siltmeye gireceklerin 24$0 sayılı 

kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin
de gôs~rilen vesailde teminat ve 
teklif mektupl'arı'hl ihale saatin -
den en az bir saat evvel Aııruırada 
M. M. Vekaleti Satınahna k.on'lis
yonuna vermeleri. \794) {5fü) 

* Beher kilosuna tahmin edilen fi-
yatı 92 kuruş olan 25000 kilo sa -
deyağı kapalı zarf usuliyle ruü • 
na.kasaya konulmuştur. Ihalesi 14 
Şubat 939 salı günü saat 14 dedir. 
ilk teminatı 1725 lıradır. Evsaf ve 
şartnamesı bedelsiz olarak M. M. 
V. Satınalma komisyonundan alı
nır. Eksıltmeye gireceklerin ~480 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde gösterilen vesaikle te -
minat ve teklif mektuplarını iha
le saatinden en az bir saat evvel 
Ankarada M. M. V. Satınalma ko
misyonuna vermeleri. (795) (5ô2) 

* 7000 çift kundura kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. Tahmin 
bedeli 30450 lira. ilk teminatı 2283 
lira 75 kuruştur. Eksiltmesi ll/ :,/ 
939 cumartesı günü saat 10 •ladır. 
Teklif mektuplan belli saatten bır 
saat evvel Erzurumda Askeri S a
t ınalma komısyonuna verilmesi ve 
ya posta ile gônderilmiş buluna -
caktır. Şartnamesi Erzurumda ko
misyonda görülebilir. (796) (587) 

* 9/ 2/ 939 tarihinde Erzunmıdrı 

eksiltmesi yapılacağı ilan edılen 

16,000 çift fotin eksiltmesiıtden 
sarfı nazar cdildıği <797) 15G(:) 
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İnhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 
v Barut deoosunda şartname ve projesi 

t · ·n J{araagaç • k k ·1ı 1 - daremızı 
1 

k ahşap iskele inşaatı açı e sı meye 
mucibince yeniden yaptırı aca 

konmuştur. . ,, 
6 61 lira ve muvakkat teminatı (214.25) li-

II - Keşif bedelı 285 . " 

radır. 39 t 'hine rastlayan pazartesi günü saat 14 
ilt 30 1.19 arı . d III - Eks me · " ba aat şubesindeki alım komısyonun a ya 

de Kabataşta levazım ve mu y 

pılacaktır. . 1 15 kuruş bedel mukabilinde sözü geçen şu 
IV - Şartname ve proJe er 

beaen alınabilir. . . k t k isteyenlerin fenni evrak ve vesaiki 
V - Eksiltmeye ı~tır~b e ;~erek fenni ehliyet ve eksiltmeye i şti 

İnhisarlar inşaat şubesıne 1 ra 
ı aları lazımdır. · 'k ·· d rak vesikası a m k ndilerinden aranılan ve aı ve yuz e 

VI - İstekliler kanu~el~kt e ksı' ıtme i,..in tayin edilen gun ve saat 
1 riyle bır ı e e · :s 

7,5 güvenme para a . na gelmeleri ilan ulunur. (255) 
te yukarda adı geçen komısyo * 
Cinsi ıktan Muhammen bedeli . 

M beheri tutarı% 7,5 Te. Tes~ım Eksiltmenin 
Kr. S. L. K. Lr. K. mahallı şekli saati 

20 80 8320,- 624,- Kabata~ A. kapalı 15. 
Benzin 40000 kilo 

7
:_ 66501_ 498,75 ,, .ve Cibali kapalı 15jO 

Motorin 95000 k~lo 
7 

_ 1680.- 126,- tzmır Fab. Açık 16,-
Motorin 24000 kılo · · · ı b ı 

. mıktarı yazılı 40.000 xılo benzın, stan u 
1 - Yukarda cınOsk~le e İzmir fabrikamız kin de 24.000 kilo mo-
• . 'n 95 00 ı ov 

te§kilatımız ıçJ . · ucibince ayrı ayrı hizalarında yazılı usullerle sa-
torin şartnamelerı m 

tın alınacaktır. bcd llcrile muvakkat teminatları hizalarında gös 
II - Muhammen e 

terilmiştir. . 
6 2 939 tarihine raslayan pazartesi günü hizaların 

IIl - Eksıltme · · "b t b · d k' l 
J{ b t şta levazım ve mu ayaa şu esın c ı a ım 

da yazılı saatlerde a a a 

komisyonunda yapı1lacaktır. ız olarak her gün sözü geçen şubeden a
IV - Şartname er paras 

lınabilir. . · ek isteyenlerin mühürlü teklif mek-
V Kapalı eksıltmeye gırm 

- • 'k ile yüzde 7 5 güvenme parası makbuzu veya ban 
tubunu kanunı vesaı ı 'h l J 

. k b ihtiva edecek olan kapalı zarfları ı a e saat e-
ka tcmınat me tu unu k . 

. t •eline kadar yukarda adı geçen ahm omısyonu 
rinden bırer saa ev" . . . . 

akb z mukabilinde verilmesı açık ek.sıltmeye ıştırak et-
başkanlrgına m u ·ı .. t .. d 
mek isteyenlerin de münakasa için tayin edı en gu~ ~: san

1 
te y(u

4
z
20

e) 
.. paralariyle birlikte komisyona gelmelerı ılan o unur. 

7,5 guvenme * 
Cinsi , Mık tarı Muhammen B. % 7,5 

'Seheri Tutarı Te:r.inatı 

Li. Kr.Li. Kr. Li. Kr. 

Eksiltme 
Şekli saati 

Çember raptiye 3000 kilo -.49 1470.- 110.25 Açık 14. 
ince kınnap 300 kilo 1.00 300.- 22.50 pazarlık 14.30 

ı _ Nümunesinin cb'at ve evsafında fakat siyah renkte 3000 kilo 
çember raptiyesi ile nümunesine uygun olmak üzere (300) kilo ince kın 
n h. JariiiCla ır8stePrı.itn ~n-~ •"""' ·- .... - _, _ __._. 

ap u~ MUnanımei'i"""l>edeeny e muvakkat teminatları hizalarında 
gosterilmiştir. 

III _ Eksiltme 27.1.939 tarihine rastlayan cuma günü hlzalarına:ı 
yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komis 

yonunda yapılacaktı:. .. .. .. . . 
iV _ Nümuneler her gün sözu g~çen ~ubedc:_ gorulebıltr. .. 
V _ İsteklilerin eksiltme için tayın edılen p,un ve sa.atlerde yuzde 

•• 1 ·yıc birlikte yukarda adı geçen komısyona gelrne-
7 ,5 guvenme para arı 
leri ilan olunur. (42l) 

* r; 15 
Cinsi 

Mıktan l\1uhammen bedeli 
Beheri Tutarı teminat 

K S Lir Kr. Lir. Kr. 
r . . --- -- -----

10214 ~ilo 6.50 663.91 99.58 
Çul 

2700 
ı0.50 283.50 42.53 

Çuval , " 12 _ 350.52 52.58 
. 2921 ,, . 4 73 

Kanavıce 
0 

d t 9 _ 31.50 · 
· 35 e e · 

Kola r:uvalt K 13 ::;o 881.68 J32.25 
• I 6531 g. ,., 
Jp 4828 Kg. 13.50 • 651.78 9:·~7 
Kınnap ktarı yazılı ıskartn sargı ve ıp er ayrı ayrı 

1 - Yukarda cins ve mı 
· 1 satılacaktır. · ı h ' 1 d pazarlık usulıY e ed 11 i He muvakkat tcmınat arı ıza arın a 

il - Muhammen b e er 

aösterilmiştir. 39 tarihine rastlayan •:n"şamba günü saa~ 14 
0 

III _ Arttırma, 8.2·9 levazım ve müba~ aat şubesinde mute
.. ere J{abataşta 

de başlamak uz d apılacaktır. 
kk·ı tı komisyonun a Y .... geçen !iUbede ~örülebilir. 

§e ı sa h gu- n sozu - .. 
IV -Nümuneler er . . tayin edilen gun ve satte yuzde 15 
V _ İstekUlerin arttırma ı~ı~omisyona gelnıeleri ilan olunur. 

. tl ı'le yukarda adı geçe (444) 
temına arı 

~ ferrüat bir adet buhar ka7.anı ka
"bince mas e 

Ş tnamesi mucı uştur. 1 - ar li le eksiltmeye konm b 1 12500 lira ve muvakkat tcnıina
palı zarf usu Y en bedeli sif lstan u 

II - Muharnm tlıyan salı günü saat 15 dl! Ka-
tı 937.50 lira~ır. 1413 939 tarihine :as k . alım komisyonunda yapı-
nı - Eksııtme b .. ·aat şubesındC l 

ve mu a,, 
bataşta levazım giin sozu ge~en şubeden alı-
lacaktır. 

1 
r parasız olarak her 

JV - Şartname e 1 r munakasa tarihinden niha-
b·1· . t' en fırına a 1 . na ı ır. girmek ıs ıy kliflerini inhisar ar umum ınu-
V - EksntmeY~ine kadar fiyat~ız t:errneleri ve tekliflerinin kabu-

yet bir hafta ~vve .r brikalar ~ube~ı.ne uniinden bir gün evveline ka-
düi'lügv ü müskırat .ıa. es'ıkavı eksııtrne g 

bır .,. · . 
lünü muta.zammın . teklif mektubunu, kanunı ve-r undır. . nlerın .. dar almaları az . mek istıye teminat mektubunu ve muna-

VI _ Eksiltmeye gı:rası .,•eya banka 
1 

kapalı zarflarını eksiltme 
saik rtı 7 5 güverune p ihtiva edecek od ang..ren komisyon başkanlığına 

ı ı Ucasını k da a ı ~.., ( 91) 
kasaya iştirak ves kadar yu ar 5 

t t'~~d~e:,:~~·;n~A~n~o:ıu~n~ur~·::;:;~~::::;::::-:------günü en geç saa rınelerı 
k bilinde ve •• "" • • d 

makbuz mu a ~ llM •• dürlUCJUft en : ------- u unu ..,u 
S•• Bank 111 . d çalışmak üzere birer clek-

umer . l ktrik şirketler~n ~aaşları tecriıbe ve liyakat
M l tya ve Tra.bıo.n e egösterib'l'ı~kted~· liplerin yazı ile veya bizzat 

tr'k a ~.h ndi.'Jine ihtıyaÇ b't edilecektir. ~ şubesine müracaatları . 
1 ı. mu .. ee takdir ve ~~ds .. ı Jügvune persone 1276) (578) 
erıne gor • mu ur 

Sumerbank Umunıı 

---inci sayfa santimi 
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KIZILAY GAZETES. 
= 4 ' ' E iç sayfalarda 
: Son sayfa --E Dikkat: 

• 

• 
• 

100:.: -60: 
40 § ---

ÇIKACAKTIR ---E ı - ı santim; gazetenin ince § 
yazısile 2 satırdır. ::. - ~ : 2 - İlfınlann fiyatı gazetenin :: 

llanlarmızt vermekle hem kendinize ve hem de Kızılaya yardım etmiş o~acaksınız. 

E tek sütunu uzerine hesap- E -
Müracaat yeri: 

latanbulda; Postahane kartısmda 
lanmıştır. : - -E 3 - Kalın yazılar da gazetede = KIZILAY satıJ bürosu, Tel. 22653 ve 

Postahane arkasında, Ankara Caddesi kötesinde Kahraman zade Han, 
ILANCILIK KOLLEKTIF SIRKETI. Tel. 20094/ 95 

kapladığı yere göre santim- ~ 
le ölçülür. : 

Maliye Vekaletinden : 
Tahmin edilen bedeli bin yedi yüz elli lira olan on bin litre benzin 

açık eksiltme suretiyle alınacaktır. 

Eksiltme 7.2.939 sah günü saat 15 te levazım müdürlugunde mü
teşekkil komisyonda yapılacaktır. 

Şartnamesi her gı.in levazım müdtirliigünde ve İstanbulda Dolba
bahçcde maliye evrakı matbua anbarı memurlı ığunda göriilebilir. 

Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin me'th.-Ur gün ve saatte 131 
lira 25 kuruşluk teminatları ve kanuni bclgelerıyle komisyonda 
bulunmalan. (185) (391) 

Soğuk alc11nhğı, nezle ve teftefiüi yol
larile geçen ~ast~hklardan korur, 
grip ve boğaz rahatsızhl larında, ses 
lucılrluiında nak...lav.clalJdw-

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu - İstanbul 

:r ,1 ~ ...... .. ,,;; ~ • ' .... .. • ' • ~- • ... 

Gayrimenkul Sat15 
istanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden : 
Ölu Bay Abdurrahimin l 7640 hesap No. sile sağlığında Sandığımız

dan aldıgı 200 lira birinci ve 400 liraya karşı ikınci derecede ipotek 
edip vadesinde borcun ödenmemesinden dolayı yapılnn takıp iızcrine 
3202 No. lu kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 cı maddesinP ıörc sa
tılması icabcden Aksarayda Kumkapıda eski Çakırağa yeni Mcsihpaşa 

mahallesinin eski yeni sokak yeni Ignebey en yeni Ihtisapagası soka
gmda eski 13 Mü. yeni 12 ve No. taj 5 No. lu kfırgir bir evin tamamı 

bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu slcıl kay
dına gorc yapılmaktadır. Arttırmaya g'rmek istiycn 264 lira pey ak...;e
si verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul 
olunur. Birikmiş bütün verglleı:le belediye resimleri, vakıf icaresi, 1a
viz bedeli, tellaliye rüsumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 25 J / 
939 tarihinden itibaren tetkik etmek istiycnlere Sandığımız hukuk iş
leri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu 
izahat ta şartnamede ve takip dosyasında varchr. Arttırmaya girmiş o
lanlar bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında 
her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 14 3 93~ tnri
hine müsadif salı günu Cağaloğlunda kilin Sandığımızda saat 14 ten 16 
ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihalesi yapılabilmesi için teklif edile
cek bedelin tercihan alınması icabedcn gayrimenkul mtikellcfiyeti ile 
Sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son art
tıranın taahhudü baki kalmak şartile 31 / 3 939 tarihine müsadif cuma 
günü ayni maahlde ve nyni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu art
tırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırkılacaktır. Haklan 
tapu sicillerile sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklarını ve hususiyle faiz ve masnrifc dair iddialarını ilim tarihin
den itibaren 20 giın içinde evrakı miısb itclerile beraber dairemize bll
dirmeleri lazımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla haklan 
tapu sicillcrlle sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hnriç 
kalırlar. Daha fazla maliımnt <ılmnk istiyenlerin 937 / 163 dosya numa
rasile Snndıgımız hukuk işleri servisine murncnat etmeleri lüzumu 
ililn olunur. 

* DiKKAT 
Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulu ipotek göstermek 

istıyenlere tahmin edilen kıymetin yansına kadar ikraz yaparak usu-
lüne göre kolaylık göstermektedir. (568) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı lstanbul 
Satınalma Komisyonundan : 

ı - 13 sayılı motör için satın alınacak Sterlinğ Petrel marka 9 ka
lem yedek makine parçalarının 10/2/939 Cuma gunü saat 11 de açık 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Fenn! ve hususi nrtnamesi komisyondadır. Görülebilir. 
3 - Tnsınlanan tutarı "502" lira ve ilk teminatı "38" liradır. 
4 - İsteklile in gün ve saatinde ilkteminat makbuzları ve kanun} 

\ csikalarile birlikte Galata eski JthalBt Gumrugu binasındaki kom is· 

yona gelmeleri. "552" 

-l ~11111111111111111111111111111ıııııııııı• 

m-9s Ü M ER BAN K., 
UMUMi MÜDÜRLÜGÜNDEN : 1 

Sümer Bank }"erli lUnllnr Pnzarlnrilc ynptıklnn tema laTdıın 
herhangi bir sebeple memnun kalmıyacak olnn sayın halkımızın 
badema bu hu ustakl liikityctlerhü, hemen intac edilmek üzere, ma
ğaı:alarımızdan derhal telefonla veya yazı ile aşağıdaki numara ve 
adreslere bildirmeleri rica olunur. 
S'Ül\IER BA!'ı'K 
Umumi Müdürlüğü 
Ankara 
SÜl\mR BA~K 
istnnhul Şube i 
Voy·rnda cadde 1, Galata 

SÜI\tF,R BANK 
Yeril Mallar Pıızarı 
1\liiessesc i l\lüdiirliiğü 

1 inci Vakıf Han 
İstnnhul 

Telefon : 1738 , 1922 

Telef oµ : 44969 

1 -
istanbul Vakıflar Baımüdürlüğünden : 
Yıllardanberi tevliyet vazifesine aliıka gostermiyen ve adresi Id~ 

mizce mallım olmıyan (Şehzade Sultan Selim Bey Lalası Hüsam Bey) 
vakfının mütevellisi Mehmet Sclim'in ilan tarihinden itibaren on beş 
gün zarfında İdaremiz mülhak Vakıflar Şefliğine müracaatın Vakfına 
ait muameleyi ve hayır şartlarını ifa etmesi aksi takdirde hakkında ka-
nuni muamele yapılacağı ilan olunur. (593) 

AC EK T CAR THA 
Fevkalôde leziz 

MEYYALi NUGA 
Fiyat. 120 Kuruş 

ALİ MUHİDDİN 
HACI BEKİR 

Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy 

Kasımpaıa Maliye Tahsil Şefliğinden : 
Şubemize kazanç vergisinden borçlu Sutlüeede Karaağaç mezba

ha ı içinde Simon Feldmanın haciz edilmiş olan 120Xl30 cb'adındn 
dört sandık barsağın aleni müzayede ile satışı yapılacaktır. İsteklile
rin 8/ 2/ 939 Çarsamba günü saat 11 de Mezbahada soğuk hava depo
sunda h. zır bulunan Şube İcra Memuruna mliracaatlan luzumu ilan 
olunur. "575" 

Tarağa Eden Saçlar 
~kseriya bulundukları yeri terketmek arzuıunda olanlardır. 

Binaenaleyh 

Saçlarınızı itaate Ahştırınız 
Bunun en iyi ç~resi 

PERTEV BRiYANTiN 

• 

Kullanmaktır.-· 

~·----------------------------
TUR K HAVA KURUMU! 
Büyük Piyangosu 

Dördüncü keıide: 11 Şubat 939 dadır. 

Büyük ikramiye : 5 O. O O O Liradır ... 
Bundan batka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

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

Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ih· 
mal etmeyiniz. Siz de piyangonun mes'ud ve bahti· 
yarları arasına girmiı olursunuz. 
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GRi P • NEZLE • KIRIKLIK • SOGUK ALGI NLIGI • ROMATiZMA • NEVRALJi • BAS • DIS 
ve bütün ağrıları derhal keser. isim ve markaya dikkat. G R 1 P 1 N yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

80$ REKLAMLARA 1 
• ALDANMAYINIZ 

Grip • Nezle • Bronsit • Soğuk Algınlığı • Romatizma • Bas ve Dis , , 1 

ağrılarına · ve kırıkhktan has ı l olan 
kat'iyyetten 

bütün 
dolayı 

ağrılara karşı binlerce kişi tarafından kullanılan 
herkes tarafından takdir ile tavsiye edilen : 

ve tesirindeki sür'at ve 

F DiNiZ 
Yağmurlu, karlı, eoğuk h~v:ar:a' a~zi ve ~ı~h:i~iz~ koruyan en kıi'vvetli ili.ç 1 Bir ka,e SEF ALIN a~ ~: b~ ~~a I i: ~er ve sıhhate kavuşturur. 

' · Mideyi bozmaz ve kalbi yor maz. icabında CJÜnde 3 tane ahnabilir. 

Her Eczaneden lsrarla 

s E F A L i N 
isteyiniz ve Tecrübe Ediniz. 

Taklidlerinden Sakınınız. 

>- A D E·M i i K Ti D A R ~--

1939 
Modelini dinlemeden baıkıa 

• bir radyo almayınız. 

6 Lambah Süper 
Fiatı : Bakalit kutulu 

T. L. 133 e G 

Ceviz kut ulu 

T. L. 14 O. e 

Teşhir ve Satış Salonu : Galata 
~ ı " • . . . j' •• 

Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünden : 
iki Sıhhiye Otomobili Alınacaktır. 

1 - Devlet hava yolları umum müdürlüğü tarafından iki sıhhiye o
tomobili kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedel 
(22.000) liradır. 

2 - Eksiltme 30.1.939 pazartesi gün;l saat 11 de umum müdürlük 
binasında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat mıktan 1650 liradır Nakten verilecek temi 
natın Ziraat Bankası 3667 No. lu idare h~sabına yatırılması lazımdır 

4 - İsteyenler şartnameleri Devlet h:ıva yolları Ankara ve 1stan 
bul acentalarından parasız alabilirler. 

5 - Taliplerin ihaleden bir saat evveline kadar teklif mektupları 
ve şartnamede yazılı vesikalariyle birlikte müracaatları lazımdır. Pos-
tada olacak teahhür nazarı itibare alınmaz (295) ' 

Gripi, Nezleyi, Baş, Diş ve Romatizma 
ağrılarını derhal geçiren en iyi ilô~tır. 

1 Kaşe 6, Altıhk Kutu 30 Kuruştur 

No. 16 

ı ' 
Saç bakımı --IS''\ 

Gü1clliği n en birinci şartı. • 

1 Petrol 

1 
Nizam 

Kepeklen ve saç dökülmesını , 
<>d avi eden tesiri mücerrep bır 
ılaçtır. 

İstanbul Asliye İkinci 1'ica::et M:lh· 
kemcsindcn: Adriyatik::ı kumpanya
sına mensup Celio vapurunun 37 ci 
seferile 22-9-937 tarihind~ ~elen Tal
ya Nikolaidis Yorgj Eftis ,.e Rürek~sı 
şirketine ait T. N. G. E. O. E. S. 

markalı 81 kilo a,ğırl~ınrla l sandık 
pamuk ipliğine ait ord;no z:ıvi oltiu
ğundan bulanın 45 gün zarfında 

Mahkemeye ibrazı lüzumu ve eyle
medij'H takdirde Mahkt?mece ip ta \ine 
karar verileceği ilan olunur. (1 4189) 

ve BE L GEVŞEKLIGiNE KARŞI 

PASTİL KATRAN HAKKI 

Türk Gemi Kurtarma 
Anonim Şirketinden: 

Türk Gemi Kurtarma Anonim 
Sirketi hissedarlar umumi hı:>yeti 
"3460.. ı;avıh mürakabe kanunu
nun hükümlerine ı:?"Örc hareket e
dilmek ve aşağıda yazılı r~zna -
meyi müzakere etmek üzere 1ô şu
bat 1939 pPrı;emhe !?Ünü sM>t 16 
da Tophanede Deniz Hanımn ü-

çüncü 'katındaki İdare merkezinde 
fevkaliide olarak toplanacaktır. 

RUZNAME: 
1 - Sermayesinin tamamı Dev

let tarafından verilmek suretiyle 

k urulan iktisadi teşekküllerin teş-

kilatiyle idare ve mürakabeleri 
hakkındald 3460 No. lu kanunun 
hükümlerine göre Türk Oemi Kur 
tarma Anonim Sirketinin 17 Su
bat 1939 tarihinden itibare.1 mü
essese haline ifraı:?" ve .1akdi ve 
ayni sermaye ve bilumum hukuk 

ve vecaip, mamelek ve kadrosile 
devri hakkında karar ittihazı 

2 - Türk Gemi Kurtarma A
nonim Şirketinin yukarıdaki mad 
dede yazılı şekilde müesseseye 
devri dolayısiyle hasıl olacak va
ziyet hakkında bir karar ittıhazı 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil Lutfi DÖRDÜNCÜ 
Gazetecilik ve Neşriyat T. L. ş. 

8aS1ldıijı Yer TAN Matbaası 

iN 
AÇABİLİRt 

Oksürükleri kökünden 
keser, tecrübelidir 

..._ __ SATILIK 

Müfrez Arsalar 
Kalamış deniz kıyısında, Mü

racaat: Kızıltoprak, Rüştiye so· 
kak 47 No. da 

Miço delaletile 
, 

OSMANLI BANKASI 
1 L A. N 

Kurban Bayramı münasebetile 
Osmanlı Bankasının Galata Mer -
kezile Yenicami ve Beyoğlu ~ube
leri, 31 ikincikanun 1939 ve 1, 2. 
3, 4 Şubat günleri kapalı buluna-

' Caktır. 

,, ~ Dr. Suohı Şenses 4 

l ı -:ıraryolları haatalıkları mUteh•sı;ıf 1 
Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Lek 

I ,,.,. ::ını>rtım:ın. Faklrl<'T'" ... ~~., .. , .. 

Tel. 43924 


