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Her bekArın ve ncr evlının K.ıtab1 

Dr. z. z. nin 
Bekc1rhk ve Evimi< 

BiLGiSi VE öCOTLERI 
Bu 1dtabl1'1 içinde berkesin bilhassa gençlerin Sıhhat 'tt ha

yatı, her elle bQnyesinin Zindeliği ve selAmeU için bilinmesi ııı
nımlu bahisler vardır. Flatı 50 Kuruetur - K,.,.,.. • .,,.,. ... vı 

Cümhurreisimiz lnönünün evvelki gün Anka~adaki ziyaretlerine ait intibalar: Musiki Muallim mektebinde 'verllen konserde. Jnönü ve Celal Bayar mebus seçiminde rey ı·erirlerken. 

~'Daima Halkla Beraber,, 

Celal Bayar, Ziraat 
Kongresi Azaları ile 
Bir Konuşma Yaptı 

"Biz, Hafktan Uzak Kalmanın Y alnz Zararlı 
Olab~eceğine Kani Adamlarız. Bizim 

için Esas, Halkın Fikirleri, istekleridir 11 

Ankara, 1 (TAN muhabirinden) - Ziraat kongresine ge
len murahhaslardan mühim bir kısmı da bugün yerlerine dön 
diller. Birinci Köy ve Ziraat Kongresi azaları Şerefine Halkc
vi salonlarında verilPn v@~o -r-.., ..-....-• :&Zıı all'L n:ongresI ka· 
• • .... Duı111.ıe t8"WIK oıunacagını anlatarak "Muti k 
Vaffak 1 "' . h . . d.. a a mu-o acagız ve sız epınız, unyanın en üstün f hl 
halkı olacaksınız,, dedi. ' en re a ı 

Daladier 
Korsikaya 

Hareket Etti 

I 
~el~I. Bayar, bu arada Cümhuriyet 

rejımının halkla olan münasebetleri 
mevzuu üzerinde de ehemmiyetle 
durdu. Başvekil, sözlerine şöyle baş
ladı: 

Her fey halk için 
"Arkadaşlar, 
Eğlencenize katılmak, yeni yııını -

zı kutlamak, bir eksiğiniz var mı gör
Paris 1 (Hususi) _ Başvekil Da- mek için buraya gelmiştim. Nutuk 

lad . ' :ı. lis. . ·t· t söylemek aklımda yoktu. Fakat 0 ka 
ıer, meuusan mec ının ı una _ .. . . 

re · d ··ğı - . ~enı T dar guzel şeyler soyledınız ki, ben de 
yın en sonra o e uzen .... e u- . . . 

lon h k t tmi tir 
kendımı zaptedemedım. Birkaç keli . 

a areee ş. dbe · ··u · 
Başvekil Pariste hararetli bir su- me e n. s~e 50! yeyım: Bilmıyo-

l'ette teşyi edilmiştir. rumA, na_sıkl hır ve1s~le ile bir gün biri-
si, tatur e, var ıgının bu millet için 

• lüzumundan bahsetti 
Paris, 1 (A.A.} - Başvekil DaJa- Atatürk dedi ki: 

dier radikal sosyalist partisi guru- - Eğer siz, etten ve kemikten iba-
punda beyanatta bulunarak Fransa- ret olan Mustafa Kemalin varlığını 
nın kendi arazisinden bir kanş top- kastediyorsanız, o fanidir, zeval bu -
rak fednkfırlık yapamıyacağını söy- lacaktır. Fakat fikir olarak bir Mus
lemiş ve bu keyfiyeti, yapacağı se- tafa Kemal, bir Atatürk ölmiyece -
yahat esnasında da tekraren ilan e- ğinden, daima yaşıyacağından şüp -
deceğini bildirmiştir. he etmemelisiniz. 

• Arkadaşlar, 

Parls, 1 (A.A.) - Fransanın Lon 
dra maslahntgüzarı Roger Cambon, 
İtalyan notasına Fransa hükumeti 
t&ra!ından verilen cevabı İngiltt?re 

(Sonu, Sa. 8, Sil. 5 te) 

O'nun fani olan varlığını aramız -
dan kaybettik. Bu acı ve ıstırabı içi· · 
mizden götürecek gün olmayacaktır. 
Türk milleti kendine hizmet eden -

[Arkası Sa: 8, Sil: 3 teJ 

GİDERAYAK 
zan: Aka Gunduz 
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fFransız Hariciye Nazırı 
Türk Milletine Yılbaşı 
ihtisaslarını Bildirdi 

Japonya 
Avrupayı 

Sarsacakmış 
Tokyo, 1 (A.A.) - Hariciye Ne

zareti, istihbarat şubt:si reisi ve ne
zaretin nakili kelamı Kavai, CJapon) 
adında neşrettiği bir kitapta ezcüm
le şöyle diyor: 

Jor je Bonnet, Digor ki: "Uzun asırlarca uyuşuk bir hnlde 
kalmış olan Uzakşark zıhniyeti Ja
ponyada garp kültürü l!P yapılan te
mas neticesinde yeni bır hrımle al· 
mıştır. Japonya şark ve garp kiiJtü
rünü birle!':tirmek sur?tile y ni Asya 
zihniyetini yarmıştır. Bınaena1eyb 

TAN, Yılbatı münasebetiyle 
büyük devlet adamlarma, 1939 
yılı için kendi memleketleri ile 
Türkiye münıue~l,eıiı~da - ,._ 

Dün, Yunan Bat vekili Metak
aaıtan aldığımız cevabı netret

mittik. Bugün de Fransa Harici
ye Nazırı Bonnet'nin gönderdiği 
cevabı DCfrediyoruz: 

"1939 yılı içinde Türk • Fran
sız münasebatının inkişafı hak
kındaki mütaleamı istivorsu • 
nuz. 

B. J. Bonnet 

Sarraut'nun Türk hükumeti ta· 
)'afından gördüğü hüsnü kabul 
ve İsmet İnönü ile yaptığı mü . 

Fransız münasebatında en me . 

sut neticeler beklememize müs~ 
ittir. 

Siyasi prcnsiplerdeki benzer
liğe ve müşterek sulh arzusuna 
dayanan iki milletin karşılıklı 

dostluğu. Türk ve Fransız hükU 
metlerinin şimdi tetkik etmekte 

Tholr-.. .ü •r.ldar..ıru •(!nı -bir n va 
mefhumuna doğru sevkctmiye hıık 
kazanmıştır. Müşterek iman ile As
yada Avrupa cmpcrya:izmini imha 
etmek lazımdır. Mazide Japonya -
nın kapılarım Amerika zorlamıştı. 
Şimdi de garp komşula~·ını sarsmak 
sırası Japonyaya gelmıştir. Japonya 
yeni bir rl 0 vrin askeri ve yeni Asya
nın ümididir. 

* oldukları muhtelif meselelerin Hongkong. 1 (A.A.) - Kuomtng. 
hallini koJayaştıracağından e . tang'ın ikinci reisi Vang • C.!ling _ 
min bulunuyorum.,, Vei, Mareşal Çang Kay Çek'c bir teı 

"Geçen ikinciteşrinde reis M. BONNET C'rek ı 2,22 de Prens Konoye 

~==============~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~:;~---.. tarafından yapılan ve 2ı:.ı2 de Marc-- 41 şal tarafından kati surette :-edciedi-

Müthiş Soğuklar Başladı 

Devamlı Kar Yağıyor, 
Karadenizde Şiddetli 

Bir Fırtına Var 

1 
D 

• k len. sulh tekliflerini tamam ile tasvip un Ü Maçların ettiğini bildirmiştir. fl'nkat Toıtyoda 
Vang • Ching'in Çind~ nüfuzu kal-

N etice l eri rnad•ğ• beyan edilmekte ve hatta Ja-
H ponyada Vangın fikirleri de begenil-
avanın bozuk, kapalı ve yağışlı memektedir. 

olmasına rağmen, dün şehrimizdeki İ 
st dl d yi malı.imat almakta olan trahafiil a ar a mühim futbol maçları ya- 1 , 
pıldı. Bu maçlarda, Fenerbahçe Bey- su h ~üzakerelerinin muvaffakıyet· 
kozu 6-2, Beşiktaş Süleymaniyeyi 7-0 le netıceleneceğinden ~üpna etme

mektedir. 
Vefa Topkapıyı 4-1, Hilfıl de İstan-
bulsporu 312 yendiler. Japon taarruzu Jevcim ediyor 

Mektep talebelerinin klüplerden Tokyo. ı CA.A.) _ Taıy~<mdan ge-
çıkarılması kararı üzerine. dün. bir- len haberlere göre, J!ıpt>n ordusunun 
çok takımlar bambaşka hir kadro ile Şansı vilayctı garbindekl ilen .. .. 
sahaya çıktılar Bu arıııJ:ı hakem Ad- ·· ·· yuru-

yuşu muntazom olarak devam ed·-
nan Akın da, Hil{ıl • İstanbulspor rr yor ç· ı·ı · 1 

· ın 1 erın üssülharekesi ı 
çında yer aldı. K.h · o an 

ı sıcn zap'edi1miştir. 
Dünkü müsabakaların, bütün tafsi- Ja 1 . . . 

latını resimleri ile beraber spor say de pşon ~r ~ımdı bır ço'< kol üzerin
!amızda veriyoruz. - . nd ~nsı vıliıvetinin ?inuıli garbi

' sın e ılerlcmektedir. 

Mehmet Akif Muallim 
Yazan: Reıat Nuri GÜNTEKIN 

S ahne meshur Zeynep Hanım kon "' .. .. 
Zaman :Meşrutiyetin ikincı· .. e ~gmda buyuk salon ..... 

G.. .. .. b ~ nesı 
orunuşte urası yediden demi • r ·· d 

şe kadar her yasta ve her sınıf in ) e ım c on yediden yetmi-
i~tirna salonu, bir tiyatro veya ~.;;~~'" ton.lanchQ-ı herhan'!i hir 
Dariilfüntin Edebiyat suhe~inin h~ . ce~ledır. Fakat hakikatte 

"Giderayak,, Aka Gündüzün TAN okuyucuları için 
Jrn zırladığı yeni romanın adıdır. " Giderayak ,, da 
A ' ·· nm kudretli kalemi ve akıcı üsllıbu, sizi, eserin 
basından sonuna kadar heyecanla sürükleyecektir. 
" Giderayak nefis bir aşk hikayesidir. llu mükem
mel eseri, ya';ından itibaren neşretmeğe başlıyoruz. 

Kı~, d~~ .~~şamdanberi tstanbulda bile karla örtülmüş bulunuyord 
da hukmunu ıcra etıneğ ı. ı d M . . . u. e uaş a ı. evsımm bu ılk karı şehirliJeri bir 

. Akş.am saat 17 de sulu:>epken de- hayli korkuttu. Bütün f ·I 

Ön sıralarda icfadilerden sreı:ıncı. til~ıfındayız. 
larda ııınrıkh sakallı rnedreselile~ 1 ktudysu: Ç~('tıklar, kenar
bahk bir gurup.. ' ar n a samıler denen kaJa-

CSonu~sa: ·IO. Sü: 4 te) • 

~Ieşrutiyet inkılabı hapishane 1 fünun kapılarını açmı§tır. Ant cbeapılarından sonra OarüJ. 
re ser st ve meccanidir. Yalnız 

y ARIN TAN SÜTUNLARINDA 
&5! S§GH+ m 

dıklerı şekild ğ ğ .ramva) :ır, 
1 

. e ~a ma a başlıyan kar hıncahınç dolmuş, sokaklar birdenbi-
fası asız bır şek.ılde devam ettL Gece re tenhalaşmıştı. 
saat l2 de şehrın en işlek caddeleri 

(Sonu: Sa. ı !!O. ~) 
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Serbest düşünceler : 

Ş@üır A if 
H~kkında 

1 --~ 

Tan gazetesinin sümnlnnnda, 
şair .Mehmet Akif bakkındok.i 

Jazılan okudum. GUnlerdenberı ka
famda ayni mevzu hakkınıla bin bir 
fikir gelip geçiyor. Evet gençler, A
kif için tezahürat yaptı. Unıver.ite 

de, mezannın ba,ında hitabeler irad 
ettiler. Ne mutlu ona! f'ikrct bıze, 
medeni, insani bir nhliıkın müb<'fji
ri oldu. Gençlere yurd sevgisini, hür

Fatih 
Garaiında 

T erkos Süzgeçleri Belediyede 
Tefti§ 

Yapılamamıı 
. 

Tahkikat 
Tıkandı, Şehir iki 
Gün Susuz Kaldı 

--0--

riyet aşkı, fazilet duyı:usunu aşıladı. Belediye Reisliğine 
Ziya Gökalp, milll şuuru yarattı. 1 
Milli edebiyat, milli sanat, milli !el- Yolsuzluk hbarı Yapıldı 

1 

i 
11efe evet ... Tabiat üzerinde büyük ta-

Belediye makine ve sanayi şubesl-

İstanbulun bilhassa 
0

yüksek 
irtifalı ve kesif nüfuslı.ı yerleri 
evvelki gün öğleden itibaren 
birdenbire susuz kalmıştır. Böy-

rihini, kara bahtlı düşmanhnn unut- 1 
ne bağlı bulunan Fatihteki garaj ve 

turmak istedikleri Türklüğü, Türk- / 

le bir hadise olacall:ı evvelden 
haber verilmediği için ihtiyatlı 
bulunmıya lüzum görmemiş o
lan halk susuzl:ıkt•.n d<>layı sı
kıntıya uğramış ve bir çok yer
lerde aileler en mahrem temiz
lik ihtiyaçlarını bir kaç bardak 
içme suyu ile temıne mecbur 
kalmışlardır. Evvelki gün öğle
den sonra ve dün ta\il olmak 

tamirat atelyesinin muamelütı ve fa
luııun benlıgini yaraıt.ı. .\lıınct Uo.-
tim "Öz şiır,, denilen ebedı lcuellc- aliyeti hakkında beledıye riyasetine 11 
rm örneklerini verdi. llu uç bü~ Jk bbazıl ih~arlar viıkt il ol~uşftur. ;3u tihk- 11 

Turke karşı, uzerlerine örtülen top- ar ar ıızerıne a e ycnın ennı ve e 
rak kadar. aliıkasız, saygL>ız ve gaiıl nik işleri hakkında tahkikat yapmak 
bulunuyoruz. üzere belediye fen heyetine mens·.ıp / 1 

Akif bir din şairiydi. Sebilürre:;at üç mühendis memur edilmiştir. / I 
onun fikirleriwu organıydı. o lıizde Garajın diğer işleri hakkında tah- I 
dincilik ve Uıwıanlılık fikıdcrinin kikat yapmak üzere de beleıliye mü-

1 
mıidafiiydi. fettlşlerindcn Cemal ile Kazım me-

}":iJu:et '"Seneti Fünun,, da, Haşiın mur edilmişlerdir. E•asen atelyede 
~vergab., ta Ziya Gükalp ··rıirk )·ur- iddia edilen yolsuzluklar hakkında 

du,, ve Yeni !Uccmuada y~zdılar. eski vali Muhittin Üstündağ zama -
"Serveti Funun11 Avrupai fikir ve ı:.a.- nında da bazı ihbarlar vilki oLnuş, o 
ııaı barckcUcrinin başlangıcı, Uer- vakit müfettişlerden Bekir Zafir bu 
ciih, öz sanatin bir görünLİ)<.İ. 'Iürk i yolsuzlukların tahkikine nı<'mur cdil
l{urdu, milleııin, Yeni l\Iecuıun, '.l urk miştir. Bekir Zafir, tarafından yapı
pirinin, Tıirk felsefesinin bu ınakı:- lan ve bilahare yarıda bıraktırılan 
aidirler. Bugün hiı.kim olan zihniyet tahkikat esnasında tamirat atelyPsin
milli> ctç'ilık ve garııçılık halis ve de belediye fen heyetinden bir zata 
ii:& şiir yolu dci:;il mulir'! O halde A- mahsus hususi bir otomobille garaj 
kil için yapılan tezahürler ne? müdürünün akrabalarından bir zata 

hasebile Sular İdaresi ka
palı olduğu için abonele -

Akif ümmet devrinin }airidir. O- mahsus hususi bir otomobilin tamir 
nun zihni~ eti din ha vasile doludur. edildiği ve garajdaki a'Ueleniıı gıin-
0 yalnız di.işnıanı "Kfıür,, olarak ta- lerce bu tamir için ralıstıtılrlı[;ı. an
nır, yani haçlı dü)nıan, nasraııi ılii~- !aşılmıştır. Bu t3hkikuta ait fozleke 
man._ Kuran dii!}manı; onun endişe- k de bugünlerde valiye verilece ·tir. 
ili budur. Türk dilini, aruLa u~·dur- Son defa olarak yapılan ihbarda da 
cluysa, bu milli bir endişeden doğmuş t 1 •t b k" ı · 1 a e yeye aı azı ma tne. erın a ımın-
değildir. Fikretle başlıyan koım~ma 1 d Is lukl ld - st d" 

· · 1 ·· k f'k . . ı·ğ· a yo uz ar yapı ıgı, u a ıye d.iliy e şıır yazma ı rını ve vere ı ı . . .. . 
u ki · Ak'f h tb 1 . . k kendılerıne yuksek yevmıyelcr veri-ume erı, ı u e erını yaymn , 

len bazı kimselerin derme çatma amc 
kolay anlatmak için ayni yolu tut-

leden ibaret olduğu. garaj benz:n sar
muş ve geniş kütlelere anlatmak için 
bu sade dili kullanmıştır. !:yatının usulsüz yapıldığı iddh e

dilmektedir. 

rin şikayetlerine c e v a p 
verecek salahiyettar kimse b1.1-
lunmamış, yalnız idarenin tele
fon santra lmdaki bır hademe 
vasıtasile yolda tamira: olduğu 
ve suyun ne zaman grle•:t'ği bel
li olmadığı müracaat sahiplerine 
bildirilmekle iktifa olunmuştur. 

Evvelki gece, hadbcden ha
berdar olan vali Lıitfi Kırdar, 

dün sabah Sular İdaresi müdü
rü ile birlikte bu işla meşgul o
larak halkın böyle uzun miiddet 
susuz bırakılma'Tlas1 çat'elerinin 
teminini emrrtmiştir. Buna rağ

men gazetemiz mak!ncye veri-
linciye kadar su gelmemi} bu-

' lunuyordu. 

Şileliler Kömürcülükten 

Vazgeçiyorlar 
Şilenin temizliği, hariçt~n gelenle-Türk genci kadirşinastır. Akifin, 

velev lı.'i az da olsa, hizmetini unut· 
maması çok asilane bir hareket te-

Müfettiş Cemalle ı<::.aZ'.m bu nok- rin takdirini kazanac:ı.k 
talar üzerinde tahkikata devam et- bulmuştur. 

mertebeyi 

~ki edilebUlr. n 1 sabım bu 

işten memnun oldum. 
Fakat daima uyanık oldntnnu bil

diğim g~n~lere şunu hatırlatma~< i.5.
tlyorum ki laik bir Türk topraı:ı u· 

serinde miİli hcyecanlnnmızı, nıil1i 
lı.ıymetlerimize saklıyalım. Bıraka
bm Akifi sevenler onunla me~~ıl ol· 
ıun. JJiz Fikret"n, Ziya Gökalp'ın 
Haşimin ölüm yıl dönümlerinde e
•ıe-Tlerini okuyalım. Konferanslar '\."C· 

ttlim. Bize, b:zi verenleri, bugiinki.i 
havatımıza rehberlik edenleri unut
m1 .. ,~alım. Bu, bize bi.r yurd borcu-

Muallim 
'Ali Süha 

J Kısa Memleket Haberleri 1 
Unınk~prl\. (TA.n - Kavocık kıl -

7(ınde Osman tmtlnde bir gene;, beş ar
kadaşile beraber, Cemile ismindeki klıı 
dat<"t kaldırm11.k l!=:trmlştlr. Bunlnr, kızın 
babamnı ve anasını yaraladıktan sonra 
y kalanmtJlrdır. 

• 

mektedırıer. Şile köylillerlnden bir ı;oğu odun. 

POLlSTE ı 

Yılbaşında Altı 

Kumarhane Basıldı 
Evvelki gece şehrin Fatih, girkecl, 

Aksaray ve Bebek taraflarındaki altı 
kumarhanede cürmü m~şhut yapıl -
mıstır. 

Dün Sultanahmet sulh ceza mah
kemesine sevkolunan Halil. Zeki. Sü
leyman. diğer Süleyman, Cemil, Meh 
met, Fahri, Hasan, İsmail, Vasfi, Be
kir Yusuf Osman, Hüseyin, Kazım, 
F~, Re~at, İhsan, diğer İhsan, Ö
mer, Rıza, Galip ve Aliclcn mürek
kep 23 kic:ilik bir k,,..,,'1rcı kafilesinin 

duruşması yapılmıştır. 
Neticede bun.aru~'.l sekizi beraet 

etmiş ve on beşi de muhtelif para 
cezasına mahkiım olmuş1ardır. 

Bir Tramvayla 
Otomobil Çarpıştı 

ve Ku .uu, ... ;.;1.:.:.1 .. 1 .... -ö- . , • 

Şileliler mahrukat pahalılığından şi
kiyet etmekte ve tedarikinde sık1nt1-

ya uğramaktadırlar. Buııun baş!ıca 

sebebi, odun ve kömürı.in !stanbula 
sevkedilmekte olmasıdır. 

Köylerde, odun ve kömürcülill<

ten vazgeçilmesine doğru bir hare

ket vardır. Yer yer meyvalıklar, fm

dıklıklar ve sebze bahçelFıri tesis e

dilmektedir. Halka, damızlık Rod ve 

Ligorn cinsi tavuklar dağıtılmıştır. 

Bunlann da üretilmesine çalışılmak

tadır. Evlerdeki el tezgahlarında do

kunan meşhur Şile bezlerı içfa teşkt

ıat vücude getirilmesi ve bu meta
dan daha iyi istifade yolları bulunul 
ması düşünülmektedir. 

Kaçakçı Bir itfaiye Neferi 
İzmit, (TAN) - İtfaiyede nefer 

olan Ali isminde bir şahısta 2 kilo 
kaçak esrar yakalanmıştır. 

Kaçakçı itfaiye neferi adliyeye 
teslim edilmiştir. 

Bizim yaptığımız tahkikata 
göre suyun kesilm~si, yoldaki a
rızadan doğmuş olmayıp bula -
nık olan Terkos su larmı suzen 

süzgeçlerin çamurla tıkanıp su
ları siızememesinden ve bu sn
retle borulara ve havuzlara su 
akmamasından ileri gelmi:;tir. 
İdarenin ihtiyat süzgeçleri oL"Tıa
dığı için bunların temiz1.enmesi 
şehrin bir müddet susuz kalma
sına sebep olmuştur. 

Müfettişlerin çalışmasına 

/; Mani Olmuşlar 
ı 1 

Eski belediye muhasi?becisi Kema
le ait tahkikat devam etmektedir. 

Eski muhasebeci Kemalin. suçlu ol 
duğu tahakkuk eden esk! Fatih şube

' i si muhasebecisi Enver! himaye et -
ı mesi, eski vali Muhittin Üstündağ ile 

Sular İdaresi, Terkos süzgeç
lerinin ihtiyaca kiıCi olmadığını 
bu hadise üzerine öğrendi~lnden 
yedek süzgeç tedarikini düşün -
miye başlamıştır. 

belediye heyeti teftişiyesi ara•ında 

1 

j bir ihtilafın tahaddüs etmesine de 
sebep olmuştur. Mesele şu şekilde ce-

1 i reyan etmiştir: 
: 1 Fatih şubesi muhasebecisi Enverin 
ı 1 daha Sarıyer muhasebecisi iken bazı 
ı , yolsuzlukları görülmüş ve ha:cl<ında 

Geç ol!llln da güç olmasın. 
Sular İdaresinin buna benzer 

su kesilme hadiselerini abone
lerine haber vermiye. ötedcnbe
ri lüzum görmediğini burada bu 
vesile ile yazmadan geçemedôk. 

1 
1 tahkikata başlanmıştrr. Bu ta!ıkıkat 

Bir büyük şehir lıaikının iki 
gün susuz kalması ne demek ol
duğunu pek iyi bılen yeni vali
mizin badema aboneleri böyle 
arızalardan vaktile haberdar et
meyi ihmal etmemeş!ni ve hal
kın böyle hadiselerde gafil av
lanmasına mahal varmemesini 
Sular İdaresine sıkıca tenbih ey
lemesini ehemmiyetle temenni 
ederiz. 

1 

1 
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Konturatsız Kiracılar 

Takip Ediliyor 
Belediye murakıplan. muhtelif 

kazalardaki kontrat muayenelerini bi 
tirmişlerdir. 

Murakıplar tarafından merkeze veri

lGS, Beş ~ ~~"-~j'ÜP ~az~sı.nda 
kazasında 958. Eminönü kazasın a 
1659, Beyoğlu kaza•mda 2271 kişi

nin kontratsız olarak ev veya dükkan 
işgal ettiği tesbit edilmiş ve bunlar 
hakkında zabıt varakası tutulmuş

tur. 

Oç Tavuk Hırsızı 
Yakalandı 

Bursa, (TAN) - Atıcılar civarın

daki çiftliklerde çobanlık eden 20 
yaşlarındaki Süleymanla Ali Os!Dan 
ve 17 yaşında Ahmet, tavuk ve koyun 
hırsızlığından suçlu olarak yakalan
mışlardır. Bunlar muhtelif çütlikler
den koyun ve kaz aşırdıktan sonra 
bir gece de Atıcılardaki bir kulübe
den koyun çalmışlar, dört gece son
ra tekrar yine hırsızlık maksadile 
ayni kulübeye gelmişler ve bu ara
da kulübe sahibi Azize isimli bir kıv 
dını da çifte ile yaralamı§lardır. Suç
lular yakalanarak adliyeya verilmiş
lerdir. 

neticesinde Enverin 1696 lira ihtilas 

ettiği görülünctt hey~ti teftişiye En-

vere işten el çektirilmesini talep et

miştir. Bunun üzerine muhasebe mı.i 

dürlüğü vali ile görüştükten sonra 

meseleye müdahale etmiş,, vaki yol

suzluğun Enver tarafından değil, va

ridat katibi tarafından ynpıldığını ve 

ihtilasın da ona ait olduğunu ileri sü

rerek Enverin işten el ÇPktirilmesine 

itiraz etmiştir. 

Bunun üzerine riyaset makamı mıt 

hasebe müdürünün noktaı nazarını 

kabul ederek evrakı hıCzettirmlş ve 

Enveri de terfian Üsküdar şubesine. 

bir müddet sonra da Fatih şubesine 

naklettirmiştir. 

Aradan biraz zaman geçtikten son

ra muhasebe muamelatı hakkında da 

heyeti teftişiyeye bazı ihbarlar ,. 

olmuştur. Bunun üzerine neyeti tef

tişiye hem muhasebe müdürlüğü mu

ame!Atı hakkmda tahkiket yapmak, 

hususundaki reyinde ısrar etmek uze 
re tekrar faaliyete geçmek i.steyınce 
doğrudan doğruya muhasebe nıüdü
rü Kemalin mümanaatile karşılaş'Tl:ş 
ve hatta birkaç gün sonra da bizzat 
vali tarafından heyeti teftişiyeye gön 
derilen bir tezkerede, vali ve bele
diye reisinin talep ve müsaadesi olma 
dan belediye müfettişlerinin herhan
gi bir ihbarla bir bele<liye şubesinde 
tahkikat yapmıya hak v" salahiyet
leri olmadığı gibi bir memura da iş
ten el çektiremiyecekleri bildirilmiş
tir. 

Adeta bir ihtar mahiyetinde olan 
sabık valinin bu tezkeresi üzerine ri
yaset makamı ile beledly" heyetı tef
tişiyesi arasında, tA 90n günlere ka
dar de\oam eden bir ihtilafa yol açıl
mıştır. Ancak yeni valinin vazifeye 
başlamasile bu ihtilaf ortadan kalk
mış ve muhasebe muame18tının tef
tişten geçirilmesine imkan hAsıl ol
muştur. Uıunköpn1, (TAN) - forfin kocok

~lııtından dol:ıyı bir sene hapse mahki'\m 
r<i11m1ş olan Fransız konrf· ktörlrrlnt1Pn 
Jilber Bovis" bu müddeti ikmal etmic:5.e 
de, 8242 lira para ceuı!;1n1 ödemedJğlnden 
ne sene daha mahpus kalacağı anh.~ıl -
nıt.Ştır. 

Şoför Tanaşın idaresindeki 2877 
numaralı otomobil ile 264 numaralı 
Maçka • Beyazıt tramvayı arasında 
Beyazıt meydanında bir çarpışına ol
muş. ikisi de hasara uğramışt1r. Ciilrıilrı ~esi:ı:-x-ıleri 

• (":ın:ı ,,le. (T N') - 1' '·t,. lrrlm'"r
deki yoksul çocuklnn korumsk için blr 
heyet t~ekkül etmiştir. Bu heyet, illt 
defa olarak Gazi ilk mektebindeki f'lkir 
yavru1Arın ay:ık'<rıbı ve salr lht:vrırl ırın1 

w sıcak yemek yemelerini temin etmiş

tir. 
Slvn!i!, (TAN) - P:ızarlıksız ~ah.; ka

nununun yakındtı. bur:ldJ da tatbl' t mu
karrer oldu~ irin. beletJlyp ve Tic ret 
Odac::ınca Jhım gelen h:ızırlıkl:ıra b~l:ı -
rıılmıştır. 

• Sivas, (T :) - 5~r'~p:1:ının G 0 m,. .. c,~ 
nn'ıivesine yerle tlrfl n m h=ıC"l--ler içt"l 
Si s - K yseri dem1ryolu yakınındı 

452 ev yaplJrılmıştır. 

• S!vns. (TAN) - iki yüz bin liro S'r· 
file cumhuriyet caddesi üzerinde yeni 
ıt .. lkevınin ina:asına yakn1da baılanıl:\ -
caktır Yaoılan müsabakaya on dört mi
mar i5tirak etm~lir. 

• 

Bir Hırsız Yakalandı 
Niko isminde bir sabıkalı evvelki 

gece Kumkapıda Cami soka[:ınd' Sa
imeye ait 21 numaralı evin bahçeye 
nazır pencerelerinden birisinin ca -
m1n1 kırmak suretil~ :ç~ri girn1i<:tir. 
Odada Soimenin ~and1~ın1 kıran Ni
ko muhteviyatım büvüK hir bohçaya 
doldurup tam d1C'arı rıkncağı sırada 

devrive polisleri tarafından yakalan-

mı~1r. 

nın elektrik lhtiv:ıcını belediyenin ~rınt
ralı temin rr1Prr-k*lr. Bu.,ı._ın için santra!
d:ı n~ve tesisatı yapılacaktır. 

• Silln<f', (T _.\N) - Bur:ıya iyi fC"me <m-

yu isalesi projesi ikmal edilmiştir. Ya-
kında işe başlanılAcaktır. 

• Gebze, (TAN) - Kaymakam Nnmt 
Günal, Sütçüler kazasına nakledilmiş ve 
yerine Şarköy kaymakamı Fazıl Uybadın 

gelmi~tir . 
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Tunusun Nüfusu 
Nekadar? 

S - Tunusun nüfusu ne ka 
dardır? Bunun kaçı yerli, ka
çı Fransız, kaçı ita/yandır? 
C - Tunusun nüfusu 2,160,000 ka 

dardır. Bunun iki milyondan fazlası 
yerli, 100 bini İtalyan, 120 bini Fran
sızdır. İtalyan tebaasından olanların 
mühlın bir kısmı da yahudidir. Ve 
bu yahudiler seneden seneye Fran -
sız tebaası olmaktadır. 

Yerli nüfusunun çokluğuna rağ -
men Tunus üzuinde hak iddia eden 
ne Fransa, ne de İtalya, yerlilerin fi. 
kirlerini sormağa lüzum görmemek
tedir. 

• 
S - ilk mektep mezunu ol

madan orta mektep mezuni -
yet imtihanına girilebll.ir mi? 
Girilemezse ayni sene zarfın
da önce ilk mektep mzuniyet 
imtihanına girip muvaffak ol 
dulctan sonra orta mektep 
mezuniyet imtihanına girile -
bilir mi? 
C - İlk mektep mezuniyet lmti -

hanı verilmedikce orta mektep me
zııniyet imtihanına girilemez. 

• 
S - Türkiyede bir Alman 

ekseriyeti rar mıdır? 
C - Yoktur. Türkiyenin şurasında 

burasında dağınık şekilde t»r kaç bin 
Alman vardır. Fakat bunlar da bir 
azlık gurubu teşkil edemezler 

* NOT: Bazı karilerimiz, filan apar-
tıman kime aittir, muharrirleriniz -
den filana ne kadar para verirsiniz? 
Bizim sokağı niçin temizlemiyorlar 
gibi sualler soruyorlar. Bu kabil su
allere cevap vermcğe. lüzum görmü
yoruz. Onun i~in karilerimizin sor -
duklan suallerde ciddiyetten uzak -
laşmama!arıru rica ederiz. 

• 
S - ltalya Tunusa niı:in e-

hemmiyet veriyor ve burasını 
niçin istiyor? 
C - Tunus Cebelüttarık boğazı 1-
CU\•pv" JtMı• •ll&Smda yarı 'Y"de 

gayet mühimdir, A;ni zamancrn '"~ 
ve garbi Akdeniz! Sicilya ile bera -
ber birbirinden ayırır. Bunlardan ma 
ada 900 milden fazla sahili vardır. 

İtalya Akdenize hakim olmak ls -
tediği için, Tunus bu hakimiyeti te
mine yardım edecek en büyük amil
lerden biridir. Bu sebeble İtalyanın 
Tunusa göz dikmesi tabüdir. 

• 
S - Tunus ne vakittenbe-

rl Fransız müstemlekesidir? 
C - Tunus 1881 de Fransız hima

yesine girmiş bir beylı1ctir. Fransa 
hariciye nezartctinin gönderdiği bir 
vali, beyin yanında bulunur ve bütün 
işleri kotrol eder. Ordu. maari!, ma
liye, nafia ve ziraat işlerinin başında 
Fransızlar vardır. 

Tunus ziraat memleketidir. Fran -
sızlar burada büyiik çiftlikler kur -
muşlardır. Fakat Fransa için Tunu -
sun en büyük ehemmiyeti askeridir. 
Fransa Cihan Harbinde buradan kül
liyetli asker çıkarmıştır. Frans~nın 
Akdenizde mevkiini kuvvetlendiren 
bir üssü bahridir. 

1 '-T_A_K_V_IM_v_e_HAV A 1 
2 lkincikônun 1939 
PAZARTESi 

1 inci ay Gün: 31 Kasım: 56 

. Arabi 1357 Rumi: 1354 

Zilkade: 20 BlrindkAnun 20 
Güneş: 7 .25 Öğle: 12.16 
ikindi: 14.36 - Ak<am: 16,18 
Yatsı: 18.28 - 1msfl1-c:: 5.38 

Yeşilköy Meteoroloji L,ta~yonundan 

llınan mal(ımata göre, hava yurdun bü
tün bölgelerinde kapalı ve Yllltıı;f ll'eç
miş, rüz.gftrlar Trakyada şima11. dl~er QÖl 
ıelerde cenubi i!>tikametten, F.F!'e ~eni -
zinde kuvvetlice, diğer yerlerde orta 
kuvvette esmiştir. 

Trabzon, - Paznrlıksız !'lotı~ kRnunu
martta burada da tatbik edilecektir. Şinı
diden hazırlıklara ba~lanılmışur. 

• Sivas, (TAN) - Tahta çlftlil!I clva-

• Erzincan, (TAN) - Emniyet mOdOrll
milz Zekeriya Erkon, birinci umumt mü
fettişlik emniyet müşavir muavinliğine 
tayin edilmiş ve yerine, Corum emnıyet 
!miri Server Dinçer terfian ıelmlftlr. 

Bu resim, dUn sabah gilnOn pek erken bir saatinde cekil
mfştir: Bir Edlrnekapı - Sirkeci tram\·ay arabası Beyazıt
tan geçerken, çoluk çoeuğun tramvaya s:ıllı sollu nasıl atla
dıklarını, asıldıklarını teoblt ediyor. 

Tramvıın atlamak yasakb.r, -•t da YUBlrtır. Hela 

ters tarafton binmek katlyyen memnu ve tehlikelidir. Ka
zaların mesuliyeU, çok defa vatmana, şoföre, yükletilir. Fa
kat, her çeşit faciayı önlemek için, yalnız vatmanın, ve şo
f5rQn mukayyet olması kA!l celınez. Yapılan kontrolleri arttır 
ııııak ... bu ıdbl ı..ıı.... m4nl o1mü: da lbımclız 

Dün İstanbulda hava kapalı, y:ıJışlı 

ve fırtınalı geçmiş, 24 saat zarfınciakt 

yaj:111n metremurabbaına bıraktıj:ı su 
miktarı 0,9 kilogram o1arak öl<;ülmüş, 

rüzgAr elmalden saniyede l 1-12 metre 
hızla esmiştır. Saat 14 de hava tazyiki 
751,8 milimetre idi. Suhunet en yüksek 
ıünette 18,6, ıöla:ede 8,5 ve en dıişült 

u ııaııtııınıt cılaralt k&J'dedllıni$Ur. 

nnd• :yapılmakta olan çimento fabrikası· 
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Fransa ile 
İtalyanın 
Afrikada 
Didişmeleri 
Yazan: Ômer Rıza DOCRU L 
Fransa hükumetinin Urikadaki 

Fransız Somalisine asker gönderme· 
si Ye italyaya karşı bu havalido va· 
ziyet alması, iki memleket arasında 
Afrikada bnşlıyan didişmenin ancak 
hir snfhıısını teşkil ediyor. Çünkü İ
talya hiikum('tinin Ftansa ile yaptı
ğı 1935 nnla~masını feshetmesi, iki 
memleket arasında bütün Afrika ıne
~elcsini yeniden açmıştır. 

Tunu:>taki İtalyanların vaziyeti, 
}'ran a tarafından 1935 aııla;jrnası 
mucibince Fransız Somalisinden ve
rilen sahil arazi!!i ile !!ahfülen b iraz 
öted~ 1mlunan, fakat st ratejik kıy
meti haiz olan Dwncira adasının ınu· 
kaddcratı, bahis mevzu udnr. Ru me
selelerle alakadar olan diğer bir me
sele de İtalyanın Süveyş kanalı ida· 
resine jştirakidir. 

İtalyanın Tunusta ftalyanlan h i
ınaye içıin ne istediği henüz r esmi 
bir surette tavazzuh etmiş dc~ildir. 
İtalyan gazetelerinin bu yoldnki neş· 
riyatı, ayn ayn mahiyettedirler . Bu 
gazetelerden bir kısmı Tunnsun İtal
yaya verilmesi llzım geldiğini m ü
dafaa yolunda neşriyat yapbf'ı gibi 
bir kısmı da, İtalyanlar nanıın:ı muh 
tarifet istemektedir. Buna muk abil 
Fransa Hariciye Nazın M. Bonnet 
Fransanın hiç bir kanş toprak ver
ıniyeccğini İ7..ah etmiş ve l:>u yoldaki 
her teşebbüsün milse11ah bir m iica· 
dele ile neticelenece!ini anlatmakta 
ırecikmemi~tir. 

İki tarafın Tonm yfizünde-n birhi· 
:rlyle harbe girişmek fikrinde olma-

ı 

dıklan anlaşıldığına göre, Tnnmıtaki 
İtalyanların vaziyeili ıneselesini hal· 
letmek kalıyor. 

Fakat İtalyan nümayişleri Fransa. 
da ~n derece derin bir teesıür ve 
asabiyet uyandırdığı için b u m esele
nin de kolay kolay ha11edileıniytte
ği anlaşılmaktadır. Bilhassa İtalyan
lar M. Daladier'nin Korsika ve Tu
nmıa yapacağı seyahatleri, birPr tah
rik mahiyetinde telakki ettikleri için 
vaziyetin kıı.a bir zaman itintle w-

• \1!1 ... ......--S:-- -- -.n_. •• :ıı'TBll• 
fı:rosl ha), .. t il . saya b:ığlanu:ornu ıos eren n m:ıyış-

lcre ı;ebcp olacağı ve hu nüm:\yi5lcr, 
İtalyan niimayişlerine bir mukahcle 
teşkil edeceği i~in İtalyanlan11 bu 7İ· 
Yareti tahrik mahiyetinde telakki et
tikleri anlaşılıyor. 

M. Daladier'n'in :r.ivareti mfuıase
betile nıkubulacak ~ümayi~lf're f
tnlvanlann da mukabele r.tmek niye
tinde olup olmadıklannı lıenüz bil
miyoruz. Fakat bu Tunu~ mesC'lesi
nin iki taraf hislerini parah~·an bir 
şckı1 aldığı apa~ıktır. 

Hatta hu meselenin bn ı!ekilde or· 
taya ~ıkması. Habeş hiikumct merke· 
zi ile Cibuti); birbirine bağhyan de· 
miryol meselesinin bir te!lviyr s ure
tine hağlnnmnsına mani olm:lkta '\"e 
Afriknmn Şarkında da bir tnktm in· 
kişnflnrın ha~ göstermesine sebebiy"t 

iranda 
Mücevher at 
Hırsızlığı 

=--o--

Dört Mily on luk 

Mücevherat Çalanlar 

Beyrutta Yakalandılar 
Beyrut ı (TAN muhabirinden) -

On gün evvel Tahranda bir hırsız 

şebekesi İranın en büyük mücevhe -
rat mağazasını basarak mağaza me-
urlarından iki kişiyi öldürmüşler, 

m . d -ve dört milyon lira değerın e mu -
cevheratı bir otomobile yükleyerek 
meçhul bir semte gitmişlerdir. 

Eşine az rastlanan bu had~~ üze
rine faaliyete geçen İran polisı çete 
mensuplarından sekiz kişiyi tevkife 

uvaffak olmuşsa da şebekenin rei-m . . 
sini ve mücevheratı ele geçır.~memış 
sadece bunların Lübnana kaçtıkları
nı tesbit ederek Beyrut zabıtasına 
tevkifleri için malumat vermiş Tah
ran emniyet müdürü de Beyruta gel 

miştir. 
İki gün yapılan araştırmalardan 

sonra çete reısile beraber diğer iki 
arkadaşı Amerikaya gitmek üzere 
bir İngiliz vapuruna binerlerken ya
kalanmışlardır. 

Dört milyonluk mücevheratın an -
cak yarısı ele geçirilebilmiştir. 

Yeni Kütahya 
Valisi lzmitten 
Ayrılıyor 
İzmit, (Tan muhabirinden) - Kü 

tahya valiliğine tayin edilen Kocae
li valisi ve Cümhuriyet Halk Parti
si başkanı Hamit Oskay birkaç gü
ne kadar yeni vazifesine gitmek ü
zere İzmitten ayrılacaktır. 

Hamit Oskay dört seneye yakın 
bir zamandanberi İzmit vaHliiini 
~ oJ• .nnın her sahasında bilhas 
sa köycülük davası üzerinde ehem
miyetle durmuş, planlı ve disiplin
li bir çalışma ile miihim muvaffa
kiyetler elde etmişti?'. Meyvacılık, 
ketencilik işleri, köylüye pulluk tev 
zii, tohumların ıslahı, 17 veren 
Cümhurlyct isimli tohwnun dağıtıl
ması, Aşağı Kirazcada elma fidanlı

• 

TAN 

Suriye Meclisi HükUmetten 
istiklal ilan Edilmesini ve 

Harekete Geçilmesini istedi 

Geç Hatırlanan 
Akrabahklar ! 

Yazan: B. FELEK 
Bundan, bilmiyorum ne kndar ev

vel yine bu sütunlarda bize mahsus 
bir biıdisenin miişabcdesimlen balı· 

setmiştim. Bu hadise şuydu: 
Bir dostumuz, bir yakınlmi:z, can

ciğer görüştiiğiimüz bir nrkadnşımız 
günün birinde se\'ki talihle \•eya al· 
nının terile bir makama yükseliyor. 
Bu yükselişin ilk günlerinde y.inc es• 
kisi gibi samimi bir şekfülc cereyan 
eden dostluk miinasebetleri yavaş 
yavaş işlerin icbarı ve makamın :ica .. 
hı olarak gev~iyor, zayıflıyor . .Niha• 
yet ekseri o makam sahibi için iide
tıı can !ıılocı bir mahiyet nlıyot. Bu· 
nu muhtelif ,·esile ve fırsatlarlıı ınüşa 
hede etmek ve şu lmnantc varmak 

Paris, 1 (A.A.) - Suriye parla
mentosunda, Fransa - Suriye anlaş
masının tasdiki meselesi etrafında 

cereyan eden müzakerelerde nasyo
nalist blok reisi Klusti, hükCtmetten 
Suriyenin istiklalinin ilan edilmesini 
talep etmiştir. 

Propaganda ofisi şefi Fahrı Bır 

rudi Suriyenin katiyen istiklilinden 
vazgcçemiyeccğini bildirmiş ve genç 
liğe hitaben vatan müdafaasıa hazır 
olmalarını söylemiştir. 

Başvekil Mardam Bey. bir 'nutuk 
söylemiş ve ezcümle demiştir ki: 
"- Suriye • Fransa muahedesinin 

tasdiki bahsinde Pariste yaphğım 

son müzakereler hakkında mufassal 
malumat vermeyi faydalı görmüyo-

rum. Zira Pads hükumeti bu muahe
deyi yok farzetmektedir. Fransız po
litikasının bu yeni veçhesi çok şayanı 
tenkittir. Fransada reisicümhur, me
busan meclisi ve hükumet, Fransızla 
rın Suriyeye gönderdikleri tahkikat 
komisyonu raporu üzerinden müza
kereyi kabul etmemekte hcmiıkir bu 
lunuyorlar. Eğer Fransa s(izünü tut
mak istemiyorsa, Suriyeliler vatan
larının istiklali için hayatlarını !e
daya amadedirler.\ 

Mebusan meclisi, bu müzakeral ne
ticesinde bir takım karar suretleri 
kabul etmiştir. Bu kat'ar suretlerine 
göre, Suriye mebusan meclisi Fran
sa ile ittifak arzu etmekte, fakat ay
ni zamanda kendisinin tasdik ettiği 

muahede metninin idamesine azim
kar bulunmaktadır. Fransız parla -
mentosunun anlaşılır hiç bir sebep 
olmadan taahhütlerine sadakat gös -
termemesine teessüf eder. Meclis, Su 
riye hükumetinin iktidarı ele almıya 
davet eder. Mebusan meclisi, kendi
sinin kabul etmediği her türliı taah
hütlerden serbest buluııduğunu be -
yan eder. 

Mebusan meclisi, ayni zamanda, 
memleketin bazı mıntakalarında ka
rışıklıklar olduğundan dolayı müte
essirdir. Hükfuneti bu karışıklıklara 
bir nihayet vermiye davet eder. Me
busan meclisi bu meselede hükumet· 
le ayni fikirde olduğunu müşahade 

eyler. 

talihsizliğinde bulundum ki: Nasıl 

her makamın bir odasıı bir odacısı, 
bir masası, bir koltuğu, hir güzel ya
r:ı takımı hülasa bir takım "Mefru. 
şat ve merbutat,, ı varsa o mak:unm 
tıpkı bu şekilde manyyen do:;tları, 

ahhaplan ,.e etrafı da var. 

Cümhuriyetçi ispanya 1 Romanof 
Dünyaycl Hitap Ediyor Hazinesi 

Bu makamı işgal eden nşinıının 
bidayette bir müddet mefnışnt kabi· 
linden olan bu makam dosiJurının 
tazyikine - şüphesiz manevi tnz.. 
~·ikine! - mukavemet ettiği hal· 
de zamanla muhitin icabntınn uyma. 
ya ve eski dostlannm yerine makam 
dostlarını almaya mecbur oluyor. 
Hatta eski dosttan kendisini :ziyare
te geldikleri znmnn hallerinde: 

Madrlt, ı (A.A.) - B. Negrin, tır. Bu istilA, bizim için bü~ b.ir Pofonya 15 Milyon 
radyo ile irat etmiş olduğu bir nu- musibet olmuştur, fakat mu~ıbetın bl 1 k 

- Acaba bir iş, bir IUtuf, bir ya~ 
dım istemeye mi geldi? 

tukta halihazırda İspanyada cereyan en büyüğü bitaraf ve dost milletle- Altın Ru e İ Diye düşündüklerini gösteren js-

teksiz ve bu ziynrtten gayri memnun 
bir eda bile seziliyor. 

etmekte olan bütün muharebelerin rln göz yummalan olmuştur. 
bütün milletlerin istikbalini alaka - Çekmiş olduğumu~ ~üt~~ ~irap 
dar etmekte olduğunu ve memleket lara rağmen, yalnız ıstıklalımız .na-

l · h · kuvvetle mi yoksa bey- mına değll, ayni zamanda beşcnye-erın aşın • • _ . . - .. - h 
nelmilel kanunlar ile mi idare ve tin hurrıyetı ve kultur, musaına a 
dünyanın totaliter devletler tarafın ve demokrasi prensipleri naı:ı~a 
dan mı kontrol veyahut da demok - muzaffer çıkacağımıza kanıaatimız 

rat milletler tarafından mı idare o- vardır. 

lunacağının mevzuu bahsolduğunu Frankistlerin yeni tecavüzleri 
söylemiştir. Burgos, 1 (A.A.) - Cubellc de ve 

Dünyayı halas etmek içm henüz Balaguer mıntakasında milisler he 
vakit vardır ve tam zamanıdır, fa- nüz istihkamları müdafaa etmekte -
kat geç kalmamak icap eder, zira dirler. 

tehlike, cihanşumüldür. Bugün harp "'ı,.füı.nrf.~~c-~l*'ıTıcfhim'bTr 
ler ilan edilmemcls1nı ~'11İnekle ik malzeme deposu bulmuşlardır. Pob 
tifa olunmaktadır. la Grandella civıannda cümhuriyet 

İspanyada evvela askeri isyan. çilerin müdafaası da akim kalmıl5 ve 
arkasından da Almanya ve İtalya - kasaba Frankistlerin eline düşnıüş
iıın tevessü plfınları ortaya çıkmış- tür. Burada birçok esir alınmıştır. 

Yunan Başvekilinin 

Yllbaşı Mesaiı 

Merhum Necati için 
. Dün ihtifal Y aptldı 

Eşyaya Tasarruf Etti 
Bu bi.ıde - belki başka yerlerd• 

Varşova 1 (A. A.) - Polonya hü - de - umumi bir tezahürdür. Bım· 
kumeti Romanoflara ait hazineye te- dan kurtulnbilen pek az kimse va-r
sahüp etmiştir. Bu hazine münhası - dır ki: onlar da parmakla gösterile
ran milli Polonya bankasına mevdu bilir. üst tarafı biraz zaman geçtik· 
bulunan kıymetli taşlardan mürek -• ten sonra geldii,ri muhitle olan rabı
keptir. Bunların arasında birinci Ni- talar:ını keser ve yeni ıişin ve yerin 
kolanın tacı, Çariçe Feodolrovamn el yoluna yordamına uyup dostluklan• 
mas gerdanlığı, çarlann taç giyer - nı benimser. 
ken kullandıkları kürre ile asa Ye i- Onun isindir ki; ben yazdığımı 
kinci Aleksandrın tacı vardır. Bun- yukarıda söylediğim o eski l>cndim
ların yalnız maddi kıymeti on beş de dostlarımı kaybetmemckjr.in on, 
~~~~--~--- -~· ..... :,y ... m:. ıann makam nhibi olmam:ılanm t~ 

leri ise ölçüsüzdür. mcnniye mecbur oluyorum, demi~ 
Bu eşyalar 1921 Riga muahedesi tim. 

ve 1923 anlaşması mucibince ve harp Şimdi hunun bir de al-si vaı, 
ten evvel Polonyadan Rusyaya gö - Makam sahibiyken sizin yiiziinftze 
türillmüş olan kıymetli sanat eser - bnkmıynn, dostluğunuzu hatırlamı· 
lerine karşılık olarak tevdi olunmuş- ynn, hnttii mcvcudiy"tinizi bilme
tur. Sovyet hükumeti, 15 sene rnüd- mezlikten gelen zat güniin birinde 
detle bunlorı satın almak hakkını olduğu yerden diisüyor. Eyyyy? 
muhafnza eylemiştir. Bu mühlet dün 
kü 31 kanunuevvel 1938 de nihayet 

Düşmez kalkmaz bir .\llnh! Her 
fiini için çıkmak kndnr inmek tc m~ 

ğı tesisi, bahçıvanlık ve eğitmenler Ati~a 1 (A. A.) - Bugü~, mutat 
kurslan açılma~ıı. Adapazannda nterasımle ve halkın teuıhuratı ara
yaptnlan orta okul ıbinac;ı, inşaat.ıı sında Atina Katedralinde yeni sene 
tamamlanmak üzere olan İzmit Halk için büyük bi:" ayin yapılmış ve bu 
evi binası, vilayet şose ve yolları- törende, kral, veliaht krallık ailesi 
nın yeniden inşa ve tamiri, Sapan- erkanı, Başvekil Metaksas, hükumet 
cadakl imar ve turizm faaliyeti, ve azıısı, kordiplomatik ve yüksek dev -

b let memurları hazır bulunmuştur. 

kaddcr. 
Ankara, 1 (Tan muhabirinden )- ' ' O :.r.amnn hani sizi tanımamazlık· 

Eski Maarif vekili Necatinin ölümü-ı KISA HABERLER / tan gelcn, rne,·cudiyetinizi lıaürlamı· 
nün yıl dönümü münasebetiyle bu - yan 7.at birdenbire d«.'ğisiyor: 
gün bir ihtifal tertip edilmiş ve bir .____ - Vayyy! Kardeşim! Nasılsın bP.-

bulmuştur. 

çok mebuslar, kültür mensupları mer Ankara, 1 (TAN muhııblrinden) - 1s- knhm! Yahu hiç göriinmüyorsun' Al· 
veçle akdedeceğimlz yeni ticaret anlaş - 1 h kı 1 d b' k .- ,· humun mezarını ziyaret etmişlerdir. ması için bir mUddettcnberf Ankarada y:ı ~ aş nn ge c ır a şam oy c e-

Akşam da Gazi Terbiye Enstitü - pılmakta olan mü7.akerclcr bitmiştir. Ha- nınc boyuna görüşelim. Biraz dcdi
sünde bir "Necati gecesi., yapılmış - zırlanan yeni anlaşma bugünlerde iki ta- kodu yapahm. Bilmezsin !'eni ne 
tır. Bu toplantıda Necatinin kültür raf mümessilleri tnralından imzalanacak- kadar özlediğimi... Ve falan filnn ... 

vilayetin her sahasında ugün de-
Kral, bilahare, sarayda, Sinodun, rln memnuniyetle müşahede edile!'.' 

Başvekilin, hükumet azasının, kor -inkişaf Hamit Oskayın planlı çalış-
ması ile tahakkuk etmiş işlerdir. diplomatiğin ''e yüksek devlet me -

tarihimizdeki değeri talebe tarafın - :· Diye size bir iltifat ediyor ki; şaşı· 
dan tebarüz ettirilmiş, Cümhur rei - rıvorsunuz. Anknra, 1 (TAN muhabirinden} -

''ermektedir. lzmiffe Tren Durunca 
murlarının tebriklerini kabul etmiş -
tir. 

Memleketin her tarafından ve ya
bancı memleketlerdeki Elen koloni -
lerinden, krala ve milli hükumet re
isine bağlılığı bildiren telgraflar gel 
mektedir. 

simiz İsmet İnönünün Necatinin ölü- Muhtelif sebeplerden dolnyı tahakkuk e- İşte o znman insanın: 
mü günü mezarı başında söylediği den hazine alacaklarının 18.6.933 tarih'- - Tcsekkiir ederim nma lm 'kar· 
kıymetli !>Özler tekrar okunmuş ve ne kadar tahsili Uw.m geleruert için hac- dcşliği. bu nkrabnlığı ı>ck -;eç h:ıtır· 
nutuklar söylenmiştir. zedllmlş olan gayrimenkul mallnnn satıl- ladınız! Diyeceği geliyor. Fakat lıit' 

Nitekim son g-ünlerde 'f'ranm; So· Yol~u Soyuldu 
nıaUsi hududu iizcrinde l>ir takım İzmit, (TAN) - Eskişehirden fs-
ftalyan kuv·"etlcrinin göründii~ii şn- tanbİ.ıla giden posta treni, İ7.mit is
~i olnıus. bir aralık hu ayialnr fek· tasyonunda durduğu vakit, Ankara 
zip olunduğu halde Fransızların Şnr- da Milli bankada çalışan Bayan Mü 
ki Afrika,·n yardımcı ku\'vetler giin- zen-. .m, kompartımanın penceresin
dcnncğc liizuın görmeleri i~in kinde den dışarı bakarken el çantası ça-
iş olduğu zannını takviye etmi~ti . lınmıştr. 

BununJn l>eralıer Fransa ile Jtnlya Hırsızların, trende Pişmaniye hel 
arnc;ında Sarki Afriknda miihim hir vası satan 13 yaşında Edip ile çin
hürt:se ,,1kııu beklenmektedir. Çii~- gene 17 yasında Ramazan oldukları 
kii hu gibi hadiseler, mahalli mahı· meydana çıkarılmış, bunlar yakalan 
Ycttc kalmaz \'C Fransa ile İtaly~ .a-, mış ve maden kömürleri içine sak
~nsındn umumi bir ~nl~i~·~t nlabı lı r. ladtklan çanta bilahare bulunarıık 
lki de\'lctin böyle hır haılıc;;ey~ sch~· 1 sahibinin adresine gönderilmiştir. 
hiyet vcrmivecckkri \'C Şarkı Afrı· ı Küçük hırsızlar, çantadaki 40 
~atin birbirinin niifuzu~a darh<'lc~ liradan 20 lirasını hemen sarfetmiş 
ındirmek istemiy«.'ceklcrı rnııhakka ro.· 

le ır. 
sayılahilir. 

DevJet Sfırası 

Başvekil Metaksas, yıl başı dola
yısile Elen milletine hitaben bir me
saj neşretmi. ve hararetli temennile
rini bildirmiştir. 

Başvekil, orduya, memurlara, işçi
lere ve milli gençlik tşkilatına da bi
rer mesaj yollamıştır. 

Danzigdeki Polonya 
Yahudileri 

# 

Çıkardamıyacak 

Terfi Eden 

Posta Memurları 

ması karnrlııştırılmıştır. ı 
• çok < İyccrğimiz gelen şeyler cibi O· 

Kudüs, - fnglllz kıtaatının Araplarn 
karşı olan harekeU devam ediyor. 

Resmi bir tebliğe göre, Nasırada ve di
ğer bir çok köylerde arnştırmalnr yapıl
mış ve geceleri sokağa çıkılması yasalc 
edilmiştir. Araplardan birçok kişi tevkif 
olunmuştur. 

• Prag, - Relslcümhur Hacha, Viyana 
hakem kararı mucibince Maearistann t~r
kedUen araz.ide bulunduktan esnada sJ
yast cürümler işlemiş olan Macarlarla as
len Macar olanlıır için umumi af llAn et
miştir. 

• 

nu da tcrhive '\'e diisene vu,.mnmak 
zarureti yiizündcn yutuvoruz \•e u
nıu~·oruz ki: zaman hiitün Jıu çıkış 
\'e inislcril~ bize dost1nrımızn ba]:;lı 
kalmamız dersini versin ! 

Hitler Orduya 
Teıekkür Etti 

Berlin 1 (A. A.) - Bitler, yeni se
ne münasebetile orduya hitaben aşa
ğıdaki emri yevmiyi neşretmiştir: 

1 • r E'' Süvcyş kanalı mese csıne r!f' ınc ' 
İn"''lferc ile Fransanın İtnlyn)·ı da 
kanal idaresine almak fikrinde ~l
l?ındıkl:ırı anla~ılıyor. fnııiltere ıle 
..., 1 eselc iiıerinde "'tansa arasında, nı m _ . 

Anknrn. 1 (TAN muhabirinden) - Dev 
ıet Şurası kanunu dilnkü rcsmt gazete ile 
neşredilmiş ve meriyete girmiştir. Ye'li 
kanunla ŞOrayn yeniden 9 M.a 12 bnşımı
nvin ve 6 memur alınac:ıktır . 

Varşova 1 (A. A.) - Danzigdeki 
Polonya :fevkalade komiseri, Danzig 
makamatına bir nota vererek Polon
ya tabiiyetindeki yahudilerin ihracı
na Polonyanın müsadc P.demiyeceğini 
ve her tard hadisesine .Polonyada bu
lunan Danziglilerden birini tardet -
mek suretile mukabele eyleyeceğini 
resmen bildirmiştir. 

Ankara, 1 (Tan muhabirinden) 

Posta memurlarından Konyadan Ab 

dullah, Kocaeliden İhsan, Antalya • 

dan Muammer, Sivastan Salih Tev -

fik, Bartından Sabri, Eskişehirden 

Şükrü Behçet, Kozandan Yusuf, Ma

latyadan Ahmet, Uşaktan Abdülka

dir, Bürhaniyeden Sami, Bergama -

dan Cemal, Babaeskidcn Kemal, An

karadan Fikri Abdurrahman. Tevfik 

Silifkeden Mevllıt bir der~ce terfi 
etmişlerdir. 

Yeni Posta Pullan 

Londra, - Sunday Dlspatch gazetesi, 
İngiltcrenln 1934 tarihli İngiliz - Sovyet 
Ucarct muahedesini feshetmek tasavvu -
nında olduğunu, derhal yeni müzakerele
re glrlşilcccğlnl yazmnktadır. 

Bu gazete, fng!ıterenln Rusyaya yap
tığı flhaltıtın 1933 senesinden beri tnvalt
kuf halinde olduğunu, Sovyetlerln 1ngU
tcreye lthalAb ise 29 milyon liraya çıkrms 
bulunduğunu lltıve etmektedir. 

"Asırlardanberi beslediğimiz e
meller 1938 d~ tahakkuk etmiştir. Bü 
yük Almanya kurulmuştur. Siz. bu 
işte kati bir amil oldunuz. Sadnkati
nizden dolayı teşekkür ederim. İstik
balde de milletin haklarını her kime 
karşı olursa olsun müdafaaya hazır 
olduğunuzdan eminim .. , 

Arnavut Kraliçesinin 
Ziyafeti ~.... 1 f'k' "h :ıclcleri nchresın-·"•Pı an ı ır nıu au 

~l' bu knrnra varıldığı hildirilnwkte
d '4' 

n. . F ns:l ifo ftnlva u kısa ızahattnn ra · · 
. b''ti' nıecı"le"rasında Afrikrwa aıt u ın 

ı · htar "rin tetkik ve miiznkereye ınu :ıı 

O}d ığu göriiliiyor. 
1 

, ~ 
nir aralık Mister Chaml>C'r aın ~n, 

t'tomada mutavassıt rotünil jfa e e· 

rck bu mesel«.'lerin halline doi'{nı bir 
çığır açması l>t'k1ennıiıif'i. .Fnkat ge
rek fngiltere, gerek Franı.anın bu 
fikirde olmadıkları anlaşıhnı~tır. 

o haldt' iki taraf mcmlck"tinde, 
bn kar,.ıhklı niimayi lcr yii1:tinden 
hasıl olan infialin yatışmasını ht'kle
mek lazım ıreliyor. 

Danzigde beyan olunduğuna göre, 
yahudilere karşı alınan tedbirler 
münhasıran Danzig tabiiyetindeki ya 
hudileri alakadar eder. 

Ankara 1 !Tan muhabirinden) 
Posta Telgraf Umum müdürlüğü te 
davülde bulunan umum posta pul
ları yerine geçmek üzere yeni pul 
bastıracaktır. Umum müdürlük pul
larda bulunacak resimlerin tesbitile 
meşguldür. Yeni pullarımızda milli 
Şef İsmet İnönünün portreleri de bu 
lunac.aktır. 

• Londra, - İngiliz - Çekoslovak ban
kasının bu resmi ünvanına rağmen artık 
hiçbir İngiliz menfanUnl temsil ctnıedf/ti 
beyan edilmektedir. 

• Erzincan, (TAN) - Zelzeleden harap 
olan İzzet Pasa eamllnln kubbeleri ile 
tehlike gösteren aksamı Evkaf ldaresfnre 
yıktınlmnktadır. Camie kubbe yerine çab 
yaptırılaca!ı söyleniyor. 

Tirana 1 (A. A.) - Kraliçe Jeral -
din, ~iin ikl yi.ız fakir çocuğa bir çay 
vennış ve muhtelü hediyelerle elbi
se dağıtmıştır. 

Gece, sarayda büyük bir kabul res 
mi tertip olunmuş ve bu kabul res -
minde bütün nazırlar, mebuslar, kor
diplomatik ve devlet yüksek memur
lan hazır bulunmuştur. 
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TAN'ın hedefi: Hııber

de, fikirde, hersetde 
temiz, dUrUst, eamlrni 
olmak, kartın gazetesi 

olmıya ça/ıifmaktır. 

ABONE BEDELİ 
Tiirkiye Ecnf'bi 

1400 Kr. 1 Sene 2800 Kr. 
750 ,, 6 Ay 1500 ., 
400 ,, 3 Ay 800 " 
150 " 1 Ay 300 ,, 

Milletleraram posta tttı"lıadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet sıra.siyle 30, 16, 9. 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir: 
Adres deği~tJmıek 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplar .ıo kuru~
luk pnl !llh•e:c;l lftıı:ımdır. 

••••••••• il .......... •• 1 
{~~.~?.~. ::':s::~=~~- . 

Türk Operası 
Zan mı, mazruf mu! 

Bize konservatuvar mı tazım, 
binası mı? 

Suali bu şeki1de sorunca vanla· 
cak netice muhakkak ki, yanlıştır. 
Bize hem rarf, hem mazruf lazuudır. 
Konservatuvar binası olmadıkı;a kQn· 
servatuvar vücude getirilerne·z. 

Tiyatromuz son on beş senesinde 
Avrupa tiyatrolarını aratmıyacak de· 
recede seri bir inkişaf ve tekamiile 
mazhar oldu. Fakat hala bir salaştan 
farkı olmıyan Tepebaşı binasında oy
namaktan kurtulamadı. 

Yann itin bir Türk Operası hanr· 
Ianıyor. Bunun binası olmazsa, o-pe· 
rayı nerede sahneye koyacağız. 

Gerek konservatuvanmn;, gerek 
tiyatromuz, gerek operamız arhk 
kendilerine layık modern ve mil.kem· 
mel binalara muhtaçtırlar. 

* Tiirk Operası deyince, bize biraz 
garip gelebilir. Bu tabire <laha kul&· 
ğımız alışmamıştır. 

Ankarada için için çalışıp httzırla
nan ve yetişen ve bize pek yakında 
yepyeni ve terütaze bir kuvvetle or
taya çıkacak olan Tiirk Opera:;;ı, bir 
havai değil, bir hakikat olmak üze
redir. 

Tiirk OncraSl hakkında bir fikir 
V<'rınek icin, Ankarada Tiyatro ve 

• ı.: r -.fesi/!' .._....,,.,_ 

aşngıdakı beyanatını 

d"kkatle okumanızı tavsiye ederi?~ 
''Ben c:una inanıyo-rum ki, bİr kaç 

yakın cıene sonunda diinyamn en oYi· 
jinal ve en cntcrcc:an operası Tiirki
yede doğmuş olaraktır. 

"An1<araya bir İngiliz ltadın tivat
l'O mütchnc:~mıı gelmi~ti. Talehel<>ri-
1niz Romco ve Jiiliyet'i temsil rdi
yordn. İngiliz kndm tiyatrocu da hu 
temsilde bulundn. Hayretler içinde 
kaldı ve şu sözleri ~öyledi: 

"- Memleketimde en hüyiik ar
tistler tarafından temsil edilen Ro
meo ve Jiilivet'i ~e'\'1'etrni'5tim. Onlar 
ınuhakknk ki, hk te fena değildi. Bu
radaki temsil fcin de memlekette 
gördüğümden dnha güzeldi diyecek 
değilim. Çiinkil mukayese edemiyo
l'tlm. Mevzu avni olmasına r:ığınf"n 
baska hir tarzda oynanıvorıtn. Bu 
bende harikulade bir intıha uyandır
dı. Çok orijinal ve bamhaşka bul
dum Talebe hunn temsil ctml'kle 
söhr~t kazanmıs hic bir artisti taklit 
;derek değil sadec; kendi duyusu, 
anlayışı ve inisiyatifi ile oynuyordu. 
İste bunun icin <'Ok güzel, çoJt f'ntt>· 
l'~c.ıandı. Ben Ro~eo ve Jü]iyetin btı 
kadar muvaffak bir temsilini g3rme· 
dim.,. 

"İngiliz meslekdaşın hakkı vardı. 
A.vnıpa ve AmC'rikada tiyatro talebe· 
•i biitiin temsillerde ve bilha.ssa meş· 
hur ktasiklerde, onu güzel oynamak· 
la şöhret kazanmış artistleri taklit 
etmektedir. Talebeyi bu taklitlikte~ 
Vaz geçirmek pt'k miişkül ve Jıatta 
ba7.an dn imkansız oluyor. Tiirk tale· 

hesinin hö:rle bir takli~e··· ka~ılma-, 
sına imkan olmayı,ı bıh ıık hır ka: 
7.n""hr. v,.. ta lehe. hareldHını. k .. ndı 
anJavıc:ı. dnvuc:u ve ar:ımsunn göre 
\h?O,. ~,,,,..,.;c:ı t:ı~·in f'Cfh·or. 

C ,_ k h" -n-antf:ı fPv1rn11Me OH; Y:l tn 11' .r . "' 

l?i;;,., ,f :ı,.Jc • 0nP1'Ac:1"1". diinyn <;ah· 

"e ~nnnHnin ör»inp çıkAcııi?ı f!lin1eri 
diic:llnerek :oıtmdiifen hcyPcan duy-

b .. r.... husu· ltı.aktayım. Bu tiyatro ta 11 ıgt, · 
slyeti ve bekaretiyle biltiin dUl\;anm 
en alaknlı dikkat göziinii kendı fize· 
· t h-tün htınlar l'ine toplıyacaktır. ~te u ak 

blll'ada en tatlı bir zevkle f&lışm 
hnkaıwu -veriyor._ 
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H arp tehlikesi burnumuzun 
ucuna geldiği günJe1. 1914 

harbini ya~ıyan nesiller sarı hum -
maya tutulmuş gibi titredile~. Bu
günkü nesiller harbi tarih . kıtapla
rında okur, sinema perdelcrınde sey
rederler. Biz, cihan harbinin saman
lı ekmeğini ~iyen, düşman tayyare
leri göklerimizin üzerinde uçarken 
izbelerde kurtuluş bekliyen, şarktan 
gnrhe hiitiln cephelerde babalarımı
zı e\'liitlanmızı. kardeslerimizi kur 
b~n veren nesil, insanhğı bir mez
bahaya, insanları boğazlanacak ko· 
vunlar gibi harp me~·danlarna salan 
harpten. ,·ah!jettcn tiksinen insan -

Iar gibi korktuk. 

• ngiltere 250 senedenben 
1 dıt siyasetini idare edem 

e&UI yani Avrupa kıtasma, 
bir ;eya birkaç devletten mü
tetekkil birliğin hakim olma
sına imkan vermemek esaımı. 
terkebnİf gibidir. 

I• ngiltere, bir tek 'devletin bu 
şekildeki hakimiyetini, ken

disi için bir tehlike saymaktaydı. 

İngiltere bu esası terketmiş gibi 
göründüğü bu sırada yeniden si -
!ahlanma faaliyetini de, ll!ütema
diyen hızlandırmaktadır 

Fakat bu hareket de onun ana
nevi telakkisini, isabetli ... saymak
makta devam ettiğini zannettire -
bilir. Çünkü deniz kuvvetine da -
yanan bir imparatorluk, yalnız de
niz silahlan ile müdafaa edilir hal 
den çıkmış ve bir kıtanın karaya 
bağlı parçasıymış gibi hava taar -
ruzlarına açtk bir hale gelmiştir. 

İngiltere kendini dünyanın yeni 
şartlarına uydurmak için çalışı -
yor. Onu idare edenler, hadiselerin 
baskısı altında mühim kararlar ver 
mişlerdir, Versay muahedesinin ye 
rini tutacak başka bir muahede 
hazırlamadan bu muahedeyi sil -
mişler, ve bu suretle Avrupayı a
kar bir su hı:linde ve İngiltereyi 
kararsız bir vaziyette bırakmışlar 
dır. Yakın istikbalde de ayni dere 
cede hayati mahiyette kararlar ve 
rilecek ve bu suretle intikal devrin 
den barış içinde geçerek yeni bir 
barış devrine kavuşmak için çalışı 
lacaktır. İngilterenin bu sırada cok 
~~tf "' Kuı•:-ou renberliği 

kim temin edecek? İngilteryi ida 
re eden kuvvet nedir? 

Daha basit bir şekilde organize 
edilmiş memleketlerde otorite te
merküz etmiş olduğu için kararlar 
fazla münakaşaya lüzum görme -
den verile geldiği için, ba~a yer
lerde bu suallere kolaylıkla cevap 
verilebilir. Fakat İngilterede ikti
dar, dağıtılmış ve denkleştirilmiş -
tir. Karardan önce müzakereler ya 
pılır, daha sonra tenkitler başlar 
ve en sonunca hangi sesin kati a
mil olduğu taayyün olunamaz. 

R enklerln ve çizgilerin son de 
rece müphem kaldığı sisli 

bir adada yetişen İngilizin, vuzu. 
ha karşı, adeta fıtri bir nefreti var 
dır. O kadar ki mantıki vuzuhtan 
bile hoşlanmaz. Ve kendini muay
yen, sarih bir yolda hissetmekten
se sisli bir yol içinde yürümeyi ter 
cih ederler. Hatta İngilizlerin e -
sas kanunu bile, müphemdir. Ve 
bu yüzden, göründüğü gibi değil
dir ve ilim adamları bu kanunu tef 
sir etmekte birleşemiyorlar. Beliti 
bu kanun da daha sarih bir mahi
yette olsaydı, bu derece iyi işlemez 
di. İhtimal ki müphemiyet ve ka -
ranlık, İngiliz hususiyetlerinden -
dir. . 
Esas kanununa göre İngilterede bü 
tün otoritenin kaynağı "Parlamen 
tolu kral,, dır. Fakat bu İngiliz ta
birinin manası, Lordlar ve Avam 
kamaraları ile kral, değildir. Çün
kü Parlamentodan maksat 615 a -
zalı Avam kamarasıdır. Lordlar 
kamarası ise, daha ziyade dekora
tif bir mahiyeti haizdir. Sir Willi
am Cilbert lordlar kamarasının bü 

ük harp sırasında hiç bir iş başar 
~adığından bahseder ve "bu şekil
de hareket etmekle vazüesini yap 
tığını,, anlatır! 

Krala gelince teşri hayatı bakı
mından, bir otomatondur. Demek 
ki "Parlamentolu kral,, tabirinden 
maksat, parlamentodur ve parla -
mentodan maksat, Avam kamara -

sıdır. 
Avam kamarası. ba babından. 

Ediyor? 
-· w•••---·------•---•aau ==-

l"YAZAHN~. Callender 
1 
İ (NEVYORK TIMES MUHARRiR/) 
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dünyanın en selahiyetli teşrii he -
yetidir. Dicey'in dediği gibi, Avam 
kamarasının yapamıyacağı, kaldı

ramıyacağı, tadil edemiyeceği bir 
kanun yoktur Parlamentoya üs -
tün gelecek bir mahkeme de yok -
tur. İngiliz parlamentosunun. siyasi 
selahiyeti de çok büyüktür. Ame
rikanın kongresi, Birleşik Ameri
kan cümhuriyetlerinden her biri
nin teşrii meclisi, ve Amerikanın 
yüksek mahkemesi, bütün selfilıi -
yetleri ile bir araya getirilecek o
lursa, Avam kamarası vücuda geti 
rilmiş olur. 

İngiltered,. böyle bir makam bu 
lunduğuna göre, memlekete reh -
berlik edecek daha başka menba a
ram ak caiz mi? 

Şu var ki İngiliz hayatının ~u 
cephesinde de her şey go • 

ründüğü gibi değildir ve kitaplar 
insanı şaşırtmaktan başka bir şeye 
yaramaz. 

İktidar, hakikaten parlamento -
dadır ve bir parlamento daha fazla 
iktidara sahip olamaz. Bageh~CJ.u> 
dediği sihi . ....P~~"~rsa , bir erkeği 
bir kadına, bir kadını bir erkeğe 
çevirmektir. Fakat Parlamento, ik 
tidarını nadiren kullanır. Parla -
mcnto, arasıra homurdanan, fakat 
başındaki mürebbinin şaklattığı 
kamçıya itaat eden muazzam bir 
arslan gibidir. Bu yüzden arslan a
rasıra, köpürür, kükrer veya mı -
rıldanırsa da, Başvekilin kuman -
dasını ve parti amirlerinin disipli
ne riayet emrini baş eğerek karşı
lar. 

Demin tarif ettiğimiz ''Parla -
mentolu kral, tabirini, "Avam ka
marası,, diye tahdit etmiştik. Şiın
di de Avam kamarası tabirini de 
tahdit edebiliriz. 

Çünkü Avam kamarasından mak 
sat, hükumeti teşkil eden heyettir. 
Hükumet siyasi kuvvetini Parla
mentodan alır, fakat yalnız parla
mento namına hareket etmez, Par 
Iamentoya du nasıl hareket edece
ğini gösterir. 

H ükfunet nazariye bakımın -
dan, teşrii ve icrai kuvvetler ara -
sınd,.aki bağlantıdır. Fakat hakikat 
te bu iki kuvveti de kullanır. Ba
gehot. İngiliz esasi kanununun iş 
görebilmekteki kudretinin sırrını 

bu noktada 1:1u1muştu. Hükumet 
parJamentodan geçirmek ve krala 
imzalatmak istediği rnühiın kanun 
layihalarının hepsini haz1rladığı 

için kral ile meclisin selahiyetleri 
ni ııasbetmis sayılabilir 

B ir fngilize. memlekette ~aki
ki ikt;darın kimde olduğu so 

rulursa. üçte bir ihtimalle alınacak 
cevap şudur· Mülkiye! Sebebi, mül 
kiye hizmetlerinin ciddiyeti; ka -
zanç vergisi müfettişinin. insaflı, 
6 ~ ~ e-·· -n!•L.A-· .... L.A 1 -r trrmr~ , muı.l\.ıye memur arının 
fırkalar haricinde kalarak irnpara 

torluğu, pek geniş ölçüde idare et
melericlir. 

İngilterede mülkiye hizmeti, ken 
dine göre bir mahkeme, bir teşri 
heyeti kudretini haizdir. Onun ni
zamları bir kt?nun gibi tatbik edi -
lir. Ve kıırarları hiç bir tadile uğ
ramaz. Vatandas. bilhassa mülki
yenin geniş teski1atı ile temas e -
der. Kabineler gelir, gider, fakat 
bu muazzam teşkilat. durmadan, 
dinlenmeden vazifelerini yapar ve 
işlerine devam ederler. 

İngiltered~ tac, iktidarın kayna
ğı değil, daha fazla sembolüdür. 
Kralın kanuni hukuk ve selihiyet
leri, aşağı yukarı sffıra inmiştir. 

1.------ ------. 

ô 

YJba.ı müna.sebetiyle 'devletlere heJiyele1 

Fakat kralın, bilkuvve nüfuzu, çok 
büyüktür. Başvekil, kral ile daima 
temas eder, ve kral, temsili bir ma 
hiyeti haiz olmayan bir avuç aris
tokratla beraber yaşar. Bir kere 
Gladston, Kraliçe Viktoryayı, te -
mas ettiği "Kuvvetli muhitlerin,, 
başvekili iktidar mevkiine getiren 
ekseriyetin noktai nazarını anla -
madığını izah ederek kraliçeyi tek 
clir .?tmişti. 

• İşte, İngilteredeki iktidarın en 
belli başlı vasıtaları bunlardır. Fa 
kat bunları kim işletiyor, ipleri kim 
çekiyor'? İngilterenin en büyük kı 
yaseti göstermesi icabettiği sırada 
verilmesi icabeden kararları kim ve 
riyor? 

D. oktor Thomas fones İngi1te
rede en nüfuzlu mevkiler 

hakkında sorulan suale şu cevabı 

vermişti: B:ışvekil, İngiltere ban
kası "efi, Kanterburi baş piskopo
su, Taymis baş muharriri, İngiliz 
radyosu müifürü, hazine daimi sek 
re teri. 

Fakat bu zatlardan her birinin 
nüfuzu, şahs3. göre değişir. Bugün
se, başvekilin nüfuzu, her nüfuzun 
fevkindedir. 

* 1\ıünih anlnsması, bir milli istik-
lali deve yapıp yuttuktan sonra, 
Jıarp bulutlan bir an iJin ~":°pa 
.,.öklerinin iizerindc dngıhr gıbı ol
du, sokaklarda sulhtan haber bek
Ih-en ku'J"hanlık insanlara Çember
la~n. Hazreti Yakubun gemisindeki 
gÜvercin gibi :r.eytin dalı getir~i~
ni sö;\·lcdi. C\'lt'rinizc l?idip sulh ıçın
de uyuyunuz nasihatini verdi. 

• • Uvkusu olanlar uyusunlar. Bız 

toprnklanmızm diişman çizmesi al
tında çiğnendiğini gören. toprakla
nrnızı hir evl:'.it kardes kanile yıka· 
yan, İstiklill mUcadclesinin en şa· 
.hescrini varntan bir millet olarak 
uyumak . değil, uyrı:uk dUı':"IIlak, ta 
hac:ra kadar, bu topraklann emni· 
yet altındıa olduğuna inanacağınuz 

anc kadnr gcidcrimizi açık tutmak 
mecburiyetindeyiz. Geceler gebe • 
dir, ne doğuntr b"lcmeyiz. Sulh İ· 

cinde uyuyup harp içinde uyanını· 

"Parlamentolu kral .. tabirini bi 
raz daha daralttığımız takdirde 
kendi hariciye nazırlığını, hatta 
kendi kabinesini kendi yapan Cham 
berlainın teı{ başına karşımiza cı
kacağını söylemek, biraz mübala~ 
ğa olur. Fakat son buhranlar sıra~ 
sında İngilterenin mukadderatı Mıs 
~-.c--""--·~ . '""'~ ~ın e -

ı;alım_. ______________________ ___ 
tokrasi ile aristokrasi, birbirlerine 
karı~mış ve burası da mühim bir 
nüfuz kayn.iğı olmuştur. İngiltere 
nin Devlet Bankası sefi Norman 
Montagu şüphe yok ki mühim bir 
şahsiyettir. Fakat City de daha baş 
ka bir~ok nüfµzlar vardır. Ve bun .• 
ların ner Dırı buyuk mali m'iesse-

lindeydi. Bunlar Sir Jon Saymon, 
Sir Samuel Hoare ve Lord Hali -
fax idiler. Zaten iç kabine de bun
lardan müteşekkildir. Bir biri ar
dınca karar verenler bunlar. bil -
hassa Mister Chambcrlaindi. Vazi
yet, parlamentoya bildirildiği za -
man, kabulden başka yapacak bir 
şey yoktu. 

Fırka amirleri, mecliste zaptı te
mine çalısmıslar, bilhassa meclis • 
teki 1\Iuhafazakarlar grupu amiri, 
yüzbaşı 1\IIargesson'un fırka kuvve
tine dayrınan kabine kuvvetini te
barüz ettirmek için mühim bir va
zife başardığı göze çarpmıştl. Fır
ka teskilatı şefi Sir Douglas Ha -
king'ıı. vazifesi de çok mühimdir. 
Çünkü fırka ile başvekil arasında
ki irtibatı temin eden odur. Onun 
emri altında on iki mıntakada calı 
şan on iki ajan bulunur ve bunlar 
partinin efkı.irıamme nazarında mev 
kiinin sağlam kalmasına ehemmi -
yet verirler Partinin merkezi dai
re şefi, Sir Robert Topping de bu 
gibi siyaset tenlerinde üstattır. Par 
tinin neşriyı:.t şefi Patrik Gower, 
organizasyon şefi :\lis Majori May 
se de ayni kıratta insanlardır. 

H ükümet bu şekilde iktidarın 
demokratik kaynak'ları ile, 

hem meclis yolundan. hem parti 
teşkilatı yolundan temas eder. O
nun iktidar mevkiinde yedi yıl ka
labilmesinin hikmeti de budur. Fa 
kat hükumet, daho az demokrat o
lan !ı::aynakforla da temas eder. 
Çünkü hükümetin erkamndan be
şi, Lordlar k:ımarasına devam edi
yorlar, yedisi asilzade sayılırlar. 

İçlerinden ancak üçü, umumi mek 
teplerde tahsil görmüştiir. 

Demek ki bugünkü kabinenin üç. 
tehiri asilzadedir. 1917 ile 1924 a
rasında kurulan hi.ikümetlerdeki 
asilzadeler yüzde 26, 1906 - 1916 
hükumetleri arasında yüzde 49, 
1885 ile 1905 hükumetleri arasın -
da yüzde 56 nisbetlndeydi. Bu yüz 
den Bernar:i Show şu sözü söyle -
mişti: 

"Halk siyasi hürriyete kavuşun
ca iktidar mevkiinde bulunanları 

yerli yerinde bırakmaktan başka 
bir şey yapmadı,, 
Finansal Londra olan Cityde. plü-

selerin başındadır. Hazinenin ya
bancı istikrazlar komitesinin şefi 
ve bir çok kumpanyaların müdüril 
Lord Kenneth İngilterenin istikba 
lini alakadar eden en mühim me -
sele üzerinde selahiyet sahibidir. 
Bu mesele iktısadiyattır. Lord May 
da ayni vaziyettedir. Bunlar gibi 
bir çok maliyeci nüfuz sahipleri 
vardır. 

Harici siyasette Mister Cham-
berlaın, eskiden hariciye -

nin daimi şcli olan Robert Vansit
tart gibi şahsiyetleri bertaraf et -
mistir Çünl:ü başvekil, mütehas
sıslara asgari derecede gqvenen 
tek adam diplomasisine inanmak
ta \•e harici siyaset mütehassısla -
rından fazla sanayi müşaviri Sir 
IIoras ve Vilsona ehemmiyet ver
mektedir. 

Hükumetin hürmet gösterdiği biı 
şahc:iyet harpten sonra Fransada 
İngiliz sefirliğini yapan ve yakın 
zamana kadar iki oğlu hükumet a
zası arasında olan Lord Derby'dir. 
Lord Derby mensup olduğu aile
nin ı1n ycdincı lordudur. L-Ord Bald 
vin Derby'nin parlaklığı yüzünden 
değil memleketi iyi anladığından, 
amele tarafından sevildiğinden, re 
yine müracaat edilir. 

Diğer lordlar arasında dikkate 
değer bir sima Mısır ve Hindistan
da mühim mevkilerde bulunan lort 
Lloyd'dur. 

Sabık hariciye nazırı müteveffa 
Sir Osten Chamberlain'in karısı 
Leydy Chamberlain, şimdiki baş
vekil Mister Chamberlain'in, hari
ci siyasetindf! yarı mütenekkir mü 
him bir rol ~vnamıstır. Bu Lcydy, 
Musoliniyi zıvaret ederek, Cham • 
bcrlain - !\hsı,lini anlaşmasının 'tO 

lunu diizlemış geçenlerde de Fran 
ko.nun İspanyasını ziyaret etmiş ve 
Mıster Chamberlaine Frankonun 
zaferi ihtimalleri hakkında rapo 
getirmistir. 

Fakat Mister Chamberbin. kuv 
vetli bir irade sahibidir. Ve hersev 
den, bilhassa mütehassıslardan fa1 
la kendi siyasetine güvenmektedir. 

Bugün devlet gemisini yürüten 
odur ve umulmayan yerlerden fi -
kir almaktadır. Mütehassıslarsa 
tembel tembel bekliyorlar. 
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Dünkü maçta Be,iktaş muhacimleri Süleymaniye kale8i öniinde 
Sülevmaniye kalecisinin 11üzel bir kurtan,rnı tesbit eden enstantane 

SEREF STADINDA 
' 

lstanbulspor Takımı 
İle Süleymaniye 

Dün Mağliip Oldular 
• 
1 stanbul futbol sahalan dün 

en mühim günlenndeıı biri-
ni yaşadı. Mekteplilerin klüplerde 
oynamamaları hakkındaki kaı·arla 

elemanlarının kısmı azamını kay
beden futbol takımlarının sahaya 
ne şekilde çıkacaklarını görmek en 

.,. büy:Q.k alakayı uyandırmıya değer 
bir hadise idi. 

Takımların sahadaki vaziyetleri

ni, ne hale düştüklerini gözleri
mizle gördük. Klüp taraftarlarının 
bu husustaki endişelerini kulakla
rımızla işittik. Şimdi Şeref sta
dından başlıyarak bu tarihi günün 
kar~aşmalarını yazmıya o~lıyı:>

lım. 

flilal • lstanbulapor 

G ünun ille karşılaşma~ı Şeret 
stadında İstanbulspor - Hi~ 

lal arasında' yapılacaktı. İki sene
lik bir çahşmadan sonra ilerisini 
düşünerek ve bir çok mağliıbiyet
lere yarın için göğüs g~rip takım
larını gençleştiren İstanbulsporlu

lar, bu son kararla en ~ok sarsılan 
klüp olmuştur. 
Bir mektehe da 

yanan bir mekteı 

klübü olrm bu 
yurdU!l azasının 

ekserıyetini mek 
tepliler teşkil et
tiğine göre dün 
sahaya esas birin 
ci takımlarından 

ancak iki kişi bu
lunduğu halde 
ve Saim, Faruk, 
Hayri, Seyfi, Ka

zım, Bahri, Kadir 
!smetı Rıdvan -

dan mahrum ola
rak çıktılar. 

Bu genç oyun
cular yerine dört, 
beş sene futbol sa 

basından uzakla~ Hakemlikten 
mış. hatta seyri-
ne bile çok zaman faal sporculuğa 
dır gelmiyen eski geçen 
tekaüt fııtbolcu - Adnan Akın 
ları almış bulunuyorlardı. Bu maç
ların en enteresan tarafı birinci 
sınıf hakemlerimizden Adnan Akı
nın dn İstanbulsporda l saat ev
velki maçın hakemliğini yaptıktan 
~onra yer alması idi. 

T akıml~r nasıl çıktılar? 

B una mukabil Silal takımı 

da bu kararla oynamıyan 

su oyunculardan mahrumdu: Na-

im, Rauf, İlham, Salim, Cevdetı İ
nayet. 

Tak1mlar mektepli, ;ısker, subay 
olmamak üzere şu kadrolarla kar
şı karşıya geldiler. 

fstanbulspor: Nejat - Samih, 
Ali - Burhan, Tarık, İsmail -
Adnan Akını llliüı11tti:n, Oorhan. 

Buan, Hüseyin. 
Hilô.1: Murat -Akif, Muam 

mer - Mustafa, Zeynel, Halfık
Lutfi, Salın, Hakkı, İbrahim, Ke
mal. 

Hakem: Necdet Gezen. 
Bu maç, daha ilk dakikadan se

yircilere gülünçlü anlar yaşatmıya 
başladı. Bilhassa Adnan Akına her 
top geldikçe etraftaıı· 

- Yaşa hakem .. 

Sesleri yükseliyordu. Beş teka
ütten müteşekkil İstanbulspor mu
hacimleri başta Adnan Akın ol -
mak üzere kendi hallerine kendile
ri de gülerek oynuyorlardı. 

Mütevazin geçen bir kaç dakika
dan sonra Hilalin genç oyuncusu 
Hakkı, soldan açılan bir hücumu 
golle neticelendirdi. Bu golle ha -
rekete geçen İstanbulspor tekaüt
leri Hilal kalesi önüne inmiye baş 
ladılar. 

Fakat bir çamur deryası halin
deki sahada gol kaydına muv:ıffak 
olamıyorlardı. Nıhayet yirmi ~kin,.. 
ci dakikada Hasan, rrnle önünde 
topu sıkı bir şütle Hilal ağlarına 
takarak beraberliği temin ettL Tek 
rar hücuma geçen Hilal akmcıları · 
İstanbulsporlulara nazaran daha 
çok genç oyunculardan müteşekkil 
oldukları için daha müessir h:.icum 
lar yapmıya başladılar. Ha!tkı i
kinci Hilal golünü de kaydetti ve 
devre de 2-0 Hilal lehine netice -
lendi. 

ikinci devre 

I• kinci devrede HiHillil er yi
ne oyuna hakimdiler. Hak

kı üçüncü golü de yaptı. Buna İs
;anbulsporlular penaltıdan Hasa
nın ayağı ile yaptııdarı bir golle 
mukabele ettiler. 

Maç da 3-2 Hilalin kalibiyetile 
kapanmış oldu. 

Beşiktaş - Süleymaniye 

Son kararda 3üleymaııiyeli

ler en az zarar gören takım
dı. Yalnız kalecilerini kayb<>tmiş -
lerdi. Buna mukabil Beşiktaşlılar 
da en mühim yedi oyuncusundan 

<Arkası 8 incide) 

Topkapı kal. ecisinin gl[:tel bir kurtarışı ~ ,.,.,.._. 

............................................. - .......... ·-····················--············ ......... _... .. = 
Takım Oyun Galip Bera. Mağ. Attığı Yediği Puvan= 

Beşiktas 11 8 3 46 13 30 

Fener 11 8 2 1 37 9 29 
G. S. 11 6 2 1 34 12 29 
Vefa 11 6 3 2 23 18 26 

Beykoz 11 4 3 4 28 23 22 

İst. Spor 11 2 2 7 16 26 17 
Topkapı 11 3 8 11 35 17 
Hilfil 11 2 1 6 16 36 16 

Süley. 11 1 3 7 9 28 16 

....... www ...... --·· .... ·---
FENER STADINDA 

Fenerliler de Beykoz 
Takımını 6 - 2 Yendi 

Fener bahçe stadında Fener
bahçe ile Beykoz donduru

cu bir soğuk ve mütemadi yagan 
yağmur altında karşılaştılar ve 
maçı 6-2 Fenerbahçeliler kazandı
lar. 

San lacivertliler, hastalığı dola
yısile oynayamıyan Yaşarla Esat -
tan, mektepli olduğu için ktüpten 
ayn lan küçük Fikret ten mahrum .. 
Buna mukabil Ankarada geçirdiği 
sakatlık dolayısile uzun zamandan
beri sahadan uzaklaşmış bulunan 
kıymetli oyuncusu Niyaziyi kadro
suna alarak şu şekilde: 

Hüsamettin - Mu:r.affer, - Le 
bip - M. Reşat, Aytan, Naci -
Semih, Şaban, Yaşar, Fikret, Ni· 
yazi. 

Buna mukabil Beyltoz da son 
karar dolayısile Gazanfer. Sadet -
tin, Kemalden mahrum olar:ık şöy 
le: 

Kandili - Halit, Burhan -
Galip. Bahadır, Mustafa - Tur -
han, Hakkı, Şahap. Sait, Kazım. 

Hakem Ahmet Adem. 

ilk devrede 

Rüzgar Fenerbahçe lehine, 
sarı lacivertliler oy:ına baş 

lar başlamaz Beykoz nıcııf sahasına 

indiler. Hakimiyet tamamile Fe
nerde. Fener tazyiki Beyk0z mü
dafaasını şaşırtıyordu. Yedinci da
kikada Yaşar güzel bir kafa vuru

şile ilk Fener golünü yaptı. Bunu 
yine Yaşarın yaptığı ikinci goi ta
kip etti ve birkaç dakik1 sonra da 
Fikret üçüncü golü yaptı. 35 inci 
dakikaya kadar Fenerliler biribiri
ni takip eden hücumlarına rağmen 

gol kaydedemediler ve 35 inci da
kikada Fikret çok uzaktan dördün
cü defa topu Beykoz ağlann:ı taktı. 
Bu arada Naci soğuğun tesirile o
yundan çıktı. ~on dakikada Bey -
kozlular sol içleri vasıtasilc bir gol 
yaptılar ve devre de 4-1 Fener le
hine bitti. 

ikinci dı.evrede 

I• kinci devrede rüzgar1 arka -
sına alan Beykozlular Fe

ner kalesine inmiye başladılar. 1 r 
inci dakikada Beykoz sağ içi frikilv
ten gelen topu gole çevirdi. 

Bu golden sonra Fenerliler pe
naltıdan Lebibin ayağile beşinci 

golü yaptı. 
Her iki taraftan oyuncularken

diliğinden çıkmıya başladı. Fener
den Niyazi cıktı. Hakem de, Semi-

T-AKSiM STADINDA 

Vefalllar Topkapıyı 
Bire Karşı 4 Sayı 

İle Mağliip Ettiler 
saha, çok çamur, bazı yerleı. 

de haritada ismi olınıyan 
akar sular bile var. Bazı kısımlar
da çamur o kadar bol ki, topun 
seyri değişecek kadar... Çok yer -
Ier çamurların üstü sarı topr;:Jcla 
örtülmüş, altı da bataklık gjzli teh
likeli yerler ... Sahanın bir kısmı 
1'örni1.r wzla!ne s:üslennıiş .. 

den Terbiyesi direktörlüğünün 1?nı
rini tatbik için İstanbul bi:ılgesi B. 
T. direktör vekilinin huzurunda i
tirazların tesbiti ve sahada daha 
evvelki maçın vaktinde bitmemesi 
gibi sebeplerle 13.30 da başlana

bildi. 

Takımlarda eksikler 

Her iki takımda mektepliler 
meselesi dolayısifo eksıklik

ler var. 
Bilhassa Vefa takımında kale

ci Ahmet, Muvahhit, Muhteşem, 

Sulhi, Hüseyin gibi müdafaa, hü
cumun mühim oyuncuları yok. 
Topkapı da dört, beş oyuncusun

dan mahrumdu. Oyun yağmur, ça
mura rağmen çok hararetle baş
ladı. 

Vefalılar oyuna başh.clıkt:ın üç 
dakika sol'lI'a soldan yaotıkları gü
zel bir akını birdenbire sağa geçir
diler. 
Sağ açık Mustafa bu fırsatı ka

çırmıyarak güzel bir vuruşla ilk 
sayılarım yaptılar. 

Bu golden sonra oyuna hakim 

olmıya başladılar. 10 dakika süren 

bu sıkıştırmadan sonra Topkapılı

lar iyi bir gedik bularak yeşıl be

yaz kaleye tehlikeler atlattılar. 

15 inci dakikada Vefa akıucılan 

bir iki frikik ve korner kaç:ırdılar. 

Yağmur gittikçe arttı. Çamur da 

o nisbette fazlalaşıyordu. 

Çamuru çok olan kısımda kal~ 

lerini müdafaa eden Vefalllar müş

kül mevkileri atlattıktan sonra, 

yaptıkları akınlar1 karşı taraf fa

vulle kesiyordu. Bir tki fırsatı da 

yakalıyan, bugtin orta muhacim 
oymyan Şükrü de çamurla!"ın te
sirile gole çeviremeyince Topkapı
hlar oyunu açmıya çalıştılar. 

hi çıkardı. Beykozdan da üç oyun
cu sahadan çekildiler. 

Oyunun bitmesine tiç dakika ka
la Fikret altıncı golü de kaydetti 
ve maç ta 6-2 Fener lehine netice
lendi 

B u sırada, ilk defa sahada fe-
na bir hareketi görülen Ka

mil (T.K.) hakem tarafından dışarı 
çıkarılınca Topkapılılar 1 O kişi oy 
namak mecburiyetinde kaldılar. 

(Dakika 21). Vefalılar yine üstün 
oynamıya başladılar. 

Takımlar onar kişi 

..,. , .. , rlakik.a eeçmc:nlşti ıı:-ı a-. ' -yan Mustafa (V) hır oyuncuya dog 
ru ayak salladı. Hakem bu hareketi 
kasıt sayarak oyuncuyu dışarıya 

çıkardı. Her iki takım onar kişi 
kaldılar. 

Oyunun 30 uncu dakikasında 

Şükrü (V) güzel bir .Ierleyişle ku· 
surlarını silecek derecede güzel bi 
gol yaptı. Vefa 2-0 galip vaziyete 
geldi ve oyuna ağır basmıya başla
dı. Topkapılılar müdafaayı göze al 
dı, fedakarııftıa kalelerini korumı
ya başladılar. 

Arasıra yaptıkları akınlar da gö 
rülüyordu. Devrenin sonuna doğru 
Vefalılar geçirdikleri !::>ir tehlikeyi 
güçlükle atlattılar. 

35 inci dakikada yine böyle bir 
akında VefaWar hakemin penaltı 

vermesini icap ettireceıt bir hare~ 
ket yaptılar. Çekilen 5üzel bir ce
za vuruşunu Vefa kalecisi iyi bir 
tutuşla kurtardı. 

2-1 duruma düşmekten kurtulan 
Vefalılar, daha iyi oynamıya baş
ladılar. Birinci devre böylece bitti. 

ikinci devredE 

I• kinci devre başladığ1 zaman 
yağmur, binae.rnleyh ça -

mur daha çok arttı. Çolt cı\tık ta -
rafta uğraşan Vefa müdafaası, Sa
lahattinin (T.K.) attığı bir şütün 

çamurda kaymasından goJle neti
celendi. Oyun 2-1 vaziyete girdi. 

Bu golden sonra işi r~hlikeye dü 
şürmemek istiyen Vehhtar. Top
kapıyı bir çember içine aldıtar. ken 
di müdafa.alarına top bırakmadılar. 
bu haftaymda bir kaç muhakkak 
sayı fırsatları kaçırarak. ovunu 4-1 
gibi farkla kazandılar. Gollerden 
birini Lütfi güzel bir scrbcs1 vu
ruşla. diğerini Sinan oir kafa vu
ruşile yaptılar. 

Vefa takımı fhsan V11hıt <;'a-

im Ca1Jit - Sefer f,Utfi. A hd1iş -

Adnan. Sinan, Şükrü, Siiteyn-ıan., 

Mwıtrıfrı. 

Topkapı takımı: Veci/1 i - Hıris

to. Osman - Yani. Sal<ihtıttin. Sa
dık - Ziya, Saldhattin, Kamil, To
dori, Hamdi. 
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Şehrin içinden : 
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azarlık Kalktıktan 
Sonra Alış Verişler 

Nasıl Yapılıyor? 
Pazar lığın kalktığını söyle

dikleri gündenberi içime 
bir emniyettir dolmuştu. Alışveriş 
ederken, ne isterlerse veriyor, :ıe 
.söylerlerse inanıyordum. Aldatıl

mak, kandırılmak, budala bir müş
teri vaziyetine düşmek endişesin

den kurtulmuştum. Eskiden beş ku 
ruşa aldığım ınala on ba' kuruş 

verirken bile, içime şti.phe girmi
yordu. Kendimi böyle bir mecbu
riyet karşısında hissedince, herke
sin benim vaziyetimde olduğunu 

düşünüyor, teselli buluyordum. 
Dün, Sayın Başvekilimızin bize 

bahşettiği rütbeden müstefit olmak 
ve şehri fahriyen devir ve teftiş 
etmek istedim: Param az, vaktim 
boldu. Kendi kendime: 

- Bugüm dedim, pazarhğm kal
dırılmasından, hiç olmazsa manen 
müstefit olayım. Dilediğim dükka
na gireyim. Aklıma esen mala ta
lip olayım. Mal sahibi bir lira is
terse, ben doksan beş kuruş vere
yim, mal sahibi on lira isterse, ben 
dokuz yüz doksan dokuz kuruş ve
reyim ve mal sahibi pazarlığa ya
naşmıyacağı için, arzusu yerine ge
tirilmemiş paralı bir müşteri gu
rurile yürüyüp çı'kayım! .. Bu su
retle, her girdiğim yerde, cüz~hnı 
dolu bir insan gibi gözükmenin ca
kasını satmış, keyfini sürmüş olu
rum: Üstelik her girip çıktığım yer
de de, yiğitlik bende kalır! 

B u hesabı yaparak ilk girdi
ğim yer Taksimde bir ln.il. -

nav dükkanıydı: İri Yafa porta -
kallarına, dudnkfarımı ~orla büke
,.ek baktım, ve sordum: 

- Kaçar para bunlaı·? 
- Dokuz kuruş bayım!. 
-Altışardan bırakmaz mısın: 

- Pazarlık yasak hayım ... 
- Etme canım ... Yedişer kuru_s 

- - Yo.K canım.. Paza.-ltit etsek 
bile uyuşamayız senin1.e! Yedi ku· 
ruştan verirler mi o portakalları? 

- Olacağını söyle öyle ise~ 
- Olacağı üstünde yazılı. Ama 

,nademki bu kadar sık1 çekişiyor
sun, birer kuruş ikram edcyırn sa
na ... 

Ben, portakalları almaktan kur
tulmak için: 

- Yedi buçuktan fazla veremem! 
Diyerek yürüdüm. Fakat manav 

ardımdan seslendi: 
- Haydi gel.. Nasılsa para ka

zanmıyorum, seni kazanayım bari: 
O kadar pazarlıktan ~mıra yarım 

düzüneden az portakal istemek a
yıp olacaktı. 

- Seç altı tane! dedim. 
Ve manav, koca paketi, koltu -

gumun altına, pazarlı~t kalkmış 
;anmakla gösterdiğim gaflete mu
t:abil çekmiye mahkUı~ olduğum 

bir ceza gibi verdi: 

K dükkanına girdiğim z3.man. 
araköydeki meşhur mezeci 

gözlerim , - Taksimde tamamen a
çılmamış bile olsa - bir nabze ara
lanmıştı: 140 kuruş istediği sırt 
pastırmaya, 110 kurı.ıs verdim: 

_ Olur mu? dedi, İli!~ gibi sırtı 
11 O kurusa verirler mi? 

- 115 -ten bırak. 
- Mümkünü yok ~ayım'.. 

Dısarı donru yürüyerek ilave et-
~ o 

tim: 
_ 120 den on para fazla ver-

mem! 
_ 125 ten on para a'i<.ğı bıraka-

mazarlıksız satış yapan bir manav 

................ ·······························-······ 
YAZAN: 

Selim Tevfik 
..._ ................ -............ _ .............. . 

_Nereden? Tandan ını'..' 

- Evet .. Biz de şekerlemeleri 

falan her bayram sizden alırız. 
"Tan,, gazetesini, bir pastahane 

adı ile karıştırdığı anlaşılan mu -
hatabımın devirdiği çamı yüzüne 
vurmadım. 

Önüme sürdüğü 

gömleklerden birini 
dum: 
:nrr ou'1tar 

Güldü: 
- Nastl olur? 

kutulardaki 
çekerek sor-

- Yarım düzüne alacağım. 

- Mademki çok ahcaksınız, size 

toptan fi:vatından vereyim 

-Yani? 

250 şerden? 

- 210 kuruştan fazla veremem' 

225 kuruşa kad3r inen Sultan • 

hamamındaki tuhafiyeci de. göm

lekleri istediğim fiyata bırakmıya 

meyyal görününce, müşkül vazi -

yete düşmekten kurtulmak için a

laçaklı görmüş borçlu sıiratile kaç 
tım! 

* Sabahleyin evden çıkarken 

niyetim, pazarlıkla satış yapan bir 
dükkan bulmaktı. Fakat girdiğim 

bütün dükkanlarda çekişmek im -
kanını bulunca pazarlıkla satış yap 
mıyan bir müessese aram1ya baş
ladım .Sirkecideki meşhur bir kun 
dura mağazasının camekanında 

sallanan bir levhada: "Burada pa
zarlıksız satış yapılır?,. cümlesi 
yazılıydı. İçeri girince, kıırşıma çı
kan satış memuruna glllümsiyerek: 

- Een, dedim, bir kundura ala
cağım. Fakat camekamnızd;ı. şim
di gördüğüm levha midemi bulan
dırdı. Sizde pazarlık yokmuş! $im-
di bana.t alabildiı'?:in.. t, •• -

-'-:Ben bu sözleri söyleyip dükkan

dan çıkmıya hazırhnırken muha

tabım yolumu keserek: 

- Buyurun bayım .. dedi. O lev
ha size göre değil. Uyuşuruz! 

Bu cevabı aldıktan sonra, nazik, 
uysal satış mcmurile pa'larlıkta u
yuşamayıncaya kadar 3.kla krayı 
seçtim! 

• Girdiğim son dükkan. Sirkecide 
bildik bir şapka mağazasıydı. 
Ahbabıma - pazarlığın kalktığına 

inanmak gafletini göstermekle uğ
radığım zararlara, yana yana - sa
bahtanberi gördüklerimi anlattım. 
O, dükkanına giren müvezziden 
gazetesini alırken: 

- Bak, dedi, be:o pazarlık saye-

1 GAZETELER ARASINDA 
Bu yıl harp olacak mı? 

N e kadar insan varsa o kadar 
fikir vıı.rdır derler. Bizim g~

zetelerin siyasi kısımlarını idare e
den arkadaşlar da yukardaki suale 
verdikleri cevaplarda o kadar bir 
birinden ayrı tahminler yapıyor -

lar. 
Hadiseler ayni hadiseler, fakat 

görüşler başka ve bu görü~ler şa -
hısların karakterlerine göre deği-

şiyor: 

• M. Zekeriya Sertele göre, dün 
ya karanlığa gidiyor. ve ilkbahara 
bir harple karşılaşmak tehlikesi bü 

yüktür. 

sinin harp mi, yoksa sulh senesi mi 
olacağını şimdiden tayin etmek için 
insanın kahin olması lazımdır.,, 

e Muharrem Feyziye göre, ye -
ni yıla umumi bir harp tehlikesi
le karşılaşmıyarak giriyoruz. 

Mademki doğru değil 

Ankarada mebus intihabı, ve 
killerjn değişmesi gazeteler 

de bir çok rivayetlerin intişarına 
vesile oldu. 

Bu rivayetlere en ziyade yer ve 
ren Son Telgraf gazetesi, bütün 
tahminleri, ihtimalleri, rivayet ve 
dedikoduları yazdıktan sonra, An
kara muhabirine atfen şu cümleyi 
ilave ediyor: 

Şu Garip Dünya: 

Polise 
Teslim Olan 

Köpek 
Londra sokak-

larında halita- ------
sız ve markasız 
başıboş dolaşan 

köpekler top-
lattırılıyor VE' 

köpeğini başı-

boş bırakanlar 

ceza görüyorlar . 

U zunköprüye yerleştirilen bir göçmen ailesi 

llK Tipide 
Göçmenler 

Con Nüberi isminde bir polis me
muru, bu vazüe ile dolaştığı gün
lerde bir köpeği fasılalı olarak üç 
defa yakalıımış. İlk defa, köpeğin sa
hibi gazetelere ilan vererek aradığı 
için sahibine kolayca teslim edilmiş 
ve para cezası ödetllmiş. İkinci se
ferde de köpek ayni şekilde bulun
muş ve sahibine götürülmüs. 

Ne tuhaftır ki, köpek üçüncü de
fa olarak yine başıboş sokağa salın
mış. Fakat bu sefer, o, iki d~fa polis 
tarafından götürüldüğü karakola 
doğrudan doğruya gitmiş. Orada 
Con Nüberi'nin odasına girerek a
yaklarına kapanmış. Köpek ürüncü 
defa olarak sahibine teslim edilir
ken, kendisinden on misli ceza alın
mış ve köpeğini başıboş bırakma

ması son defa olarak ihtar olunmuş. 

~,ı?A~~~~~~ 

~ Uzunköprü mmtakasmda henüz iskan edilme-
~ 
~ miş göçmenler var. iskan Dairesinin dağıttığı 
~ 

* Zehrrli yılanlara karşı 

Bu yıl kurak
lık dolayısiyle 

~ehirli yılanlar 

türemiştır. O 
'rndar ki. bun-
'arla 
... tmek 

müca.dele 
zarureti 

hasıl olmuş ve 
hükumet, yılan düşmanı kuşlardan 

istifade etmek mecburiyetinde kal
mıştır. Şimdiye kadar Brezilyaya bu 
cins kuşlardan yüz binlerce adPt it
hal edilmiş ve hayli faydası görül
müŞtür. 

* Garip bir yüzme rekor&. 

~ tarlalar bir kısmmm elinden tekrar alınmış. 
~ 
~ Çoğu da toprak verilmesini bekliyorlar 
~ 
~'WN?'M~~~~~Y///////////////////#&• 

Uzunköprü (Tan muhabirin
den) - Trakya bozkırla

rını dolduran üşütüciı rüzgarlar kı
şın piştarlığını yapıyorlar. Yüzleri 
kamçılayan bu dehşetli soğuklar -
da ihtiyarlar nsıldayorlar. 

- Kuvvetli kış olacak! Teziye 
kar basacak! 

İşte bugün söylenen kış geldi. 
Etrafı kaplıyan kalın kar tabaka
ları azgın bir tipinin baskısı altın
da gittikçe kabanyo.r, gittikçe yük
seliyor. 

Bu sabah sokağa erkenden çıkı
yorum. Ciğerlerime kadar inen so
ğuk havalar buhar halıne gelerek 
tipide tekrar dağılıyor. Olanca kuv 
vetimi ayaklarıma vererek kendi
mi bir kahveye güç ntabiliyorum. 

Büyük sobanın etrafına saf saf 
sıralanmış kalabalıktan türlü. tür
lü dikayetler, mütalealar yükseli
yor. 

- Eve odun atamadım. Halim 
ne olacak ki? 

- Bu tipide kırda kalan var
sa mevlasına çoktan kavuşmuştur. 

- Hey gidi hey! Bu havalar dos 
tu. düşmanla barıştırır!. 

Çıplak ayak'arına giyclikle · 
kunJuruları •Ürüklemiye uğrı:-. 
şan ikis~ pek küçüktüla 

11k tipide göçmc!llerin ne hal 
de olduklarını gormek iste

dim. Gözlerimin önünden ayrıl 
ması mümkün olmty:ıcak b:.ı şah 

neler içimi her vakit sızl:ıtacaktır 

Santoş Dasgup 
ta isminde bir 
üniversiteli el· 
leri ve ayaklar 
'bağlı olduğı 

halde 61 saaı 

yüzerek mü -
hinı bir rekor kırmıştır Bu genç, j 
daha evvel de yine ayni şekilde 12 
saat 15 dakika yüzmüştü. 

Dumanı savrula savrufa gelen sı
cak çayımı mideme ındiriyorum. 

Sersemleşen başım berraklaşıyor, 

dumanlanan gözlerim aydınlanı -
yor. 

Yıkık duvarlı binayı ikiye böl 
müşler, bir yanında h3yvanları b 
lunuyor. diğer tarafta da bl!Ş ha.n 
barınıyordu .. 

Fakat bu seferki rekor. gene; Hint 
liye büxük bir şöhret temin etmiş . 
spor dünyasında hayret ve takdirle ı 
karşılanmıştır. 

sinde bu gazeteyi dört ouçuk kı.ı
ruşa okuyorum! 

Ve gülümsiyerek ilave etti. 
- Böyle maktu fivatları bile kı

ran pazarlık. kolav feda edilir bir 
nimet mi? 

Tıklım. tıklım dolu olan bu kah
venin içini kesif bil" sig~ra duma
nı kaplamıştı. Şimdi her kafadan 
bir ses çıkıyor. Kulaklarıma kadar 
gelen avcılık hikay~lerini, k1rlar -
da kalıp donanlan, gözlerımcle can
landırıyorum. Bu sıcak çatı altında 
kederli, acıklı vakıalar gözlerimin 
önünden bir sinema ')eridi aibı tre
çip gidiyor. 

Çıplak uyaklarına giyı:likleri ku 
duraları sürüklemiye u~ıı.·aşan iki 
si pek küçüktüler. 16 yaşlarında 
ki ablaları kuyudan su <'ekiyordu 
Yeşil gözlerile beni süzdü1-ttan son 
ra kovayı tekrar kuyuya sallandır 
dı. 

- Kız. dedim, baban, anan ne
rede otururlar? 

Rüzgarın havalandırdıi!ı örtü-
sünü zaptetmiye uğraşırken ilerde 
ki yık1k binavı işaret etti: 

ŞUNDAN BUNDAN - Diba orada! 
Sonra kardeşine ses~endi: 
- Kız var git buhana' 

Acayip bir hediye 

R iga şehrinde Metaksis ismin 
de bir manyak, 20 odası o

lan evini kedilere hediye etmiştir. 
Bu suretle evine 140 kedi yerleştir 
miş ve kedilerin bakılması için hu
susi aşçılar ve hizmetçiler tutmuş 
tur. 

Kediler, balık ve etle besleniyor 
larmış. Bundan başka eve kediler 
için elverişli yataklar, karyolalar 
yerleştirilmiş ve geceleri uyurken 
kedilerin yataklarında açılmama -
ları ve b'{ .suretle üşümemeleri i
çin kendilerine nezaret etmek mak 
sadiyle bir gece hizmetçisi de oda 

1 larda dolaştırılıyormuş. 

Halen İspanyada iki muharip ta 
raf bu konserva kanından çok isti 
fade ederek ehemmiyetli surette ya 
ralıların ölmesinin önüne geçili -
yormuş. Bu maksatla. kan daha şim 
diden harpt~ bulunmayan memle
ketler tarafından sağlam insandan 
alınıyor ve pıhtı halinde kutulara 
saklanılıyorm uş. 

Kocalanndan maaş istiyorlar 

Bana yer gösterdiler hallerini 
sordum: 

- Nası1sınız. dedim. Buranın so 
ğuğu sizi galiba hırpaladı. 

- Hamdolsun, dediler. 

Odanın köşesinde bir yorga 
nın altında 3 çocuk uyuyorlardı. 

Soğuk almışlar da biraz rahatsız • 
!anmışlar .. Biraz ôted~ hamur tek 
nesinin içinde mini ının1 bir yav
ru mışıl mışıl uyuyordu. 

Epey zaman oluyor ki, bunlar 
burada barınıyorlarmış, bir kısım
larını köylere yollanuşlar. Kasa
bada evlere taksim etmi~ler. 

- Nasıl, dedim. Koınüriinüz .. 
Yiyeceğiniz var mı? 

mam bayım .•. 
Pastırmayı da alrrnya mecl:ıur 

e Asım Uc; ''Harp olacak dene -
mcz ama, olmayacak demek de kim 
senin h11.ddi ccğildir,. diyor. 

"Maamafih, henüz tahakkuk et -
memiş bir takım rivayetlerin işae
si burada mahzurlu görülüyor ve fe 
na tesir yapıyor.,, 

1 Konserve edilen kan 

Geçenlerde Londrada ev ka -
dınlarının bir kongresi ak -

tolunmuştur. Bu kongrede kadın 

hatipler, ev ve mutfak işlerinin çok 
ağır olduğunlJ söylemişler ve neti
cede bu işlerden ötürü kocalardan 
ev kadınlarına maaş bağlanması 

kararlaştırılmıştır. Kararnameler, 
her kadın tarafından kocalarına ib 
raz edilecektir. 

Bakıştılar. İçlerinde 18 yaşl~rın
da gürbüz bir delikanlı v.'.lrdı. O, 
hepsinden cesur çıktı, yanırr"a diz 
çöktü. O söyledikçe çekindıkıeri, 
sıkıldıkları besbelli olan diğerleri 
de konuşmıya karıştılar. 

kalmamak için, ko~ar adımla u

zaklaştım! 

tr 
- Kn,.ıır pıır:ı bu gönıle:-c:ler 

S . . . . 275 ten 0lur bayım. - ~ zın ıcın 

Yüzünü iİk defa ~örı:lüğüm diik 
d. ~· bu imtiyaz 

kancınm bana ver ıgı ' 
· d hayret du· bana minnetten zıya e 

yurdu. Sırıtarak sordam: ., 
- Beni tanıyorsunuz demek· , 
- Tabii.. Tanımaz olur :muyum· 

o Selim Ragıba göre vukuatın 

seyri harp ..:>lmayacağını göster -

m0ktedir. 
C> Nizamettin Nazile göre " Bu 

yıl da bir gerileme, hız alma ve ha 
zırlanma yılı olacaktır.,, 

e Nadir Nadi: ''Önümüzdeki se
nenin bir harp senesi olacağını,, 

zannetmiyor. 
• Etem İzzet Benice: ''1939 sene 

Peki be birader, madem ki söy
lediklerinin doğru olduğuna sen
de kani değilsin, ve madem ki bu ri 
vayetlerin işaesinde mahzur oldu
ğunu biliyorsun, neden • bu riva
yetleri birin~i sayfada bütün say -
fayı kaplayan serlevhalarla ilan e
diyorsun? 

D "ktorlar, harplerde askerle -
rin ağır yaralardan değil, 

bilhassa kan zayi etmelerinden do 
layı öldüklerini tesbit etmişlerdir. 
Bu sebeple garp memleketlerin -
de şimdiden kan toplanması için 
seferber hale geçilmiştir. Kutular 
içerisinde şişelere konan kanın ya 
nında enjeksiyon için bir de isteri
lize edilmis H!:ne konuyormu:;. 

En pahalı kürk 

D ünyanı"l en pahalı kürk man-
tosu yirmi beş bin İngiliz 

lirası değerindedir. Gümüşü ren -
gindedir. 29 mink derisi kullanıl
mış ve bunla!" 16 senede toplanmış 
tır. Üç bin İngiliz lirası değerin -
deki kürkler de vardır. 

Adam başına her gün bilyüitlere 
on. küçüklere altı kuruş veriy Jrlar 
mış. İskan edilemedikle~indl"o üzü
lüyorlarmış. Henüz kômür veril -
mediği için son iki gecenin 70rlu 

(Lut/en sayfayı çeririniz) 
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M. Kemalpaşada 

H~lkın Teberrüü ile 

iki Bina Allnacak 
M. Kemalpaşa, (TAN) - Bursa 

valisi Şefik Soyer, defterdar ve na

fia müdürü ile beraber buraya gel

miş, iki gün -ve bir gece kalarak 

teftişlerde bulunmuş, kazamız için 

hayırlı kararlar vermiştir. 

Vali, evvelce yüz bin lira sarfi

le, elektrik fabrikası için yapılın.ış 

olan iki binadan birinin Halkevi. 

diğerinin de orta mektep ittihaz e

dilmek üzere satın alınmasını mu

vafık bulmuştur. Bunlar, halkın te

berrüü ile alınacaktır. Kaymakamı

mız Sait Sayın ile C. H. Partisi baş

kanı İsmail, belediye reisi İbrahim 
Uray ve Halkevi reisi Niyazi Canı

tezden mürekkep bir heyet, mesele 

ile uğraşmağa başlamıştır. 

Şefik Soyer, içme suyu tesisatı· 

nm evvelce yapılan ve iki yüz bin 

lirayı geçen keşif projeSini ruı.fia 

mühendislerine yeniden tqtkik eWr 

miş, işin yüz yirm.i beş bin liraya 

yapılaıbileceği anlaşılmıştır. Bir an 

evvel işe başlanılması için Vekalet 

nezdinde teşebbüsatta bulunacağını 

vadeylemiştir. M. Kemalpaşa Su -

surluk şosesinin tamiri için de e

mir vermiştir. 

geçtiğini, fakat bugün iskana baş
vurduklarını söylediler. 

Konuşuşları, oturuşları, kalkı.ş

lan o derece uysaldı ki, bu ıri ya
pılı insanların hallerin~ acımamak 

elden gelmiyordu. Hele o çekin
gen, mütecessis kızları! 
Uğurlamıya çıktıları vakit sa -

panları, pullukları gbsterdiler. 
- Bu sapanları bu yıl kullana -

madlk. Devlet bize toprak verlrse 
evvel Allah yaza uğraşacağız! 

Evvelce iskan edilmi~ göç· 
menleri köylerinde gördüm. 

Köy kahvesinin peykelerine ilişen 
bir çok da köylüler var. Vu sırada 
gelen Ahmet dayı beni tanıyama
dı. Yanıma doğru gelirken yer 

~öste.tdlın. 
- Gel bakalım Ahmet da)'1 .. Ne 

var, ne yok? Hele anlat bakalım? 

Bir çay ısmarladım. Bu sessiz ih
üyar, bir sene içinde ne çabuk yıp
ranmıştı. Tanıştığımız zamanlan 
hatırlattım. Beyaz sakallarını sı • 
vazladı: 

- Kusura bakma .. Çok kocadık. 
Aklımız havalarda, dedL 

Devlet tarla vermiş. Fakat iki 
köy arazisi ihtilaflı imiş. Bu yet
miyormuş gibi bir de eski bir pa
şanın varisleri çıkmış. İskan dai
resinin dağıttığı tarlahrı mahke • 
melerde epey koştuktan sonra elle
rinden yine almışlar. Tapu kağıtla
rını ne nahiye mtidürü, ne de jan
darma tanımıyormuş, Ekili tarlala
rını hep sürmüşler, bozmu~lar .. 

Sualimi yarıda kesti: 
- Nerelere başvurmadık ki, eli

mizden bir şey gelmiyor. 

Gözleri daldı. Ben otekilerle ko
nuşurken, o bu vaziyetini hiç boz
madı. 

Ayrılacağım zaman, sonradan piş 
man olduğum şu tavsiyede bu~un
dum: 

- Ahmet dayı.. Üzülme .. Hepsi 
düzelir. • 

Dalgın, dalgın yüzüme baktı. 

Sonra birden silkindi, EtraCmdak.i
lere şüpheli şüpheli baktı. Ben ka
pıdan çıkarken onun C.a peşimden 
geldiğini gördüm. Bann yaklaştı. 
Kimsenin işitmemesi ic;in titriyen 
ellerini ağzına siper ederek iki ke
lime fısıldadı: 

- Bugün açım.. .. 
BC'vnim karıştı. Onunla konuş

mak istedim. Durm:.ıdı. Sendeliye
rck k r>viin içine doğru uzaklaştı. 

Ka abada iskan memurunu gör
düm· 

Yapılan yerinde yardımlardan, 

kRn,.nnun darlığından uzun uzadı
ya h.,h .,ntti Rıı f:rnl mer:ıur beni 
bir t iirlii tatmin edememişti. 

Kalın kar tabakalarını ezerek 
yürtirken kulaklarım uğulduyor, 

çılgın kahkahaların arasından Ah
met dayının kuvvetsiz, hasta sesim 
~itiyorum: 

- Bugün açım! 

ikinci Küme 
Lig Maçları 

Dün Şeref ve Kadıköy Fener
bahçe stadlarmda ikinci küme 
maçlanna devam edilecekti. Fe
nerbahçe stadında yapılması icap 
eden Altınordu son tarihi karar 
dolayısile takını çıkaramadığından 

Boğaziçi hükmen galip geldi Şeref 
stadındaki Feneryılmaz - Beyler
beyi maçında da Feneryılmazlılar 
kadrolarından dokuz kişi eksık o
larak çıktılar ve Beylerbeyi 3 -- O 
maçı kazandL 

Gayri Federe 
Klüp Maçları 

Gayrifedereler arasındaki Tak
sim liği maçlarına dün sabah de
vam edildi. İlk oyun Arnavutköy -
Galataspor B takımları arasında 
olacaktL Bu maçta Galataspor 
hükmen galip sayıldı. 

Kurtuluş - Barkohba 
Bu maç, baştan nihayete kadar 

mütevazın geçti. İlk devre 2 - 1 
Kurtuluş lehine bitti. İkinci dev
rede Barkohba bir gol yaparak 
beraberliği temin etti ve maç ta 
bu netice ile kapandı. 

----0-

Ankaradaki 

Lig Maçları 
Ankara, 1 (Tan muhabirin

den) - Lig maçlanna Muhafızgü

cü stadında bugün de devam edil

di. Galatasaray ve Gençlerbirliği 

yeni oyuncuları ile sahaya çıktılar. 

Saha çok çamurlu idi. Top adeta 
çamurdan bir külçe halinde idi. 
Oyun, heyecansız devam etti. Bi
rinci devre 2-2 berabe;:-likle bitti. 

İkinci devrede vaziyet değişme
di. İki taraf ta bütün gayretlerine 
rağmen gol çıkaramadılar. Maç 2-2 
beraberlikle neticelendi. 

ŞEREF 
STADINDA 

(B!l.Şl G ıncıda) 

ınahruın. 'Mektepli ve asker olma
ları dola)'1sile Hakkı, lU.tat, :Fa-

ruk, F uat, Osman, Sabri, Nazım, 

oynamıyorlar. 

Birinci devredeki Sfıleymaniye -
Beşiktaş karşılaşmasının ber.;ıber

likle neticelenmesi, Beşiktaşın böy 
le en mühim yedi oyuncusundan 
mahrum bulunması. Fenerbahçe i
le ve Bcşiktaşla aradaki puvan 
farkının azlığı bu maçı alakalı bir 
vaziyete sokmuştu. Takımlar sa
hada şu şekilde yer aldılar. 
Beşiktaş: Mehmet Ali - Hfüı

nii, Taci - Feyzi, Bedii, Rauf -
Hayati, Rıdvan, Suldur, Şeref, Eş 
ref. 

Siileymaııiye: Sabri - Ruhi, 
l\lart~·an, İbrahim, İbrahim, Naim 
- Rauf, Nedret, Süreyya, Daniş, 

Diran. 
Hakem: Şazi Tezcan. 
Oyuna Beşiktaş başladı. Ilk da

kikadan oyuna hakim olmıJa baş
ladılar. Hücumlar biribirini takip 
ediyordu. Bilhassa Beşiktaş hücum 
hattında Rıdvan göze çarpıyor. 

Süleymaniyelilerin Beşiktaşlıları 

zayıf yakaladık kafasile hareket et 
tikleri belli oluyor. Fakat dakika
lar ilerledikçe Beşiktaş tazyiki art 
mıya başladı. Sağdan bir hücumda 
Beşiktaş lehine bir favul oldu. Bu 
favul atışını Rıdvan gole çevirdi. 
Bir, iki dakika sonra yine Rıdvan 
sağdan bir korneri golle neticelen
direrek Beşiktaşı 2-0 vaziyete ge
tirdi. Bunu Süleymaniye müdafaa
sının yaptığı kasdi hareketle veri
len penaltı takip etti ve F~yzi de 
bunu gole tahvil etti 

Oyun sertleşiyor 

B undan sonra oyun bir par
ça sertleşir gibı oldu Bu a

rada Şeref kasdi bir hareket yaptı 
ve hakem de kendisini oyundan 
çıkardı. Beşiktaşlılar oyuna on ki
şi ile devam ederlerke.-ı Süleyma
niye kalecisi de bir Be,şlkfaş hücu
munda bir kaza geçirdi ve parmağı 
kırıldığından oyunu terki? mecbur 
oldu. Devre de 3-0 Beşiktaş lehine 
kapandı. 

Vaziyet ikinci devrede Bepkta-

Daima Halkla 
Beraber 

(Başı 1 incide) 
leri, asla unutmaz. Bu onu nbiiyük
lüğü icabıdır. Mustafa Kemali de u
nutmıyacaktır O'na ve hatıralarına 

eserlerine ve direktiflerine olduğu gi 
bi daima bağlı kalacaktır. Manevi 
Mustafa Kemal içimizde yaşıyor ve 
müebbeden yasıyacaktır. 

Daima halkla beraber 
İçinizde Cümhuriyetten önceki de

virleri yaşamış olanlar vardır: 

Gümrüklerde 
Islahat 
Yapılıyor 

Gümrük ve İnhisarlar VekAleti 
gümrük işlerinde birçok yenilikl(?r 
yapmağa karar vermiştir. İşe 1stan 
bul gümrüklerinden başlanacaktır. 

Bu yeniliklerden gaye İstanbul güm 
rüklerini Avrupa gümrüklerinin fev 
kine çıkarmaktır. 

Yapıla<:ak ıslahat cümlesinden 
olarak Uzunköprüde bir memur .ıı

partımanı yapılacak, elde edilecek 
neticeye göre bu iş gümrük emrinde 
bulunan diğer mıntakalara da teş

mil edilecektir. İstanbulda bütün 

İstibdat, m!:!şrutiyet ve cümhuri -
yet. Bunların farkı ve tarihi malı'.imu 
nuzdur. Bugünkü rejım, hal -
kın rejimi, halk için kurulmuş rejim, 
halk ile kurulmuş rejimdir. Onun i- gümrük binaları asrileştirilecektir. 
çin kendi öz eseriniz öz rejirninizle Galatadaki Çinili Rıhtım hanımn 
övünmenizi haklı bulurum. karşısındaki arsaya üç katlı modern 

Biz. halktan uzak kalmanın, yalnız bir bina yaplması kararlaştınlm:~ 
zararlı olacağına kani adamlarız. Bi- tır. Bina yapıldıktan sonra muhafa
zim için esas, halkın fikirleri, halkın za başmüdürlüğü teşkilatı Çinili 
istekleridir. Atatürk böyle yapardı. Rıhtım hanından yeni binaya taşı -
İnönü böyle yapmaktadır. Bütün dev nacaktır. 
!et adamlarının da onlara imtisal e _ İstanbul gümrükleri başmüdür -
deceğinde şüphe yoktur. lüğü Denizbankla müştereken Top-

Bu rejimimizin kudreti, bu rejimi- hanede !ort acentesinin bulund~ğu 
mizin üstünlüğüdür. yerde dort beş katlı antrepolar ınşa 

E k
.d d ı t d 1 h lk .1 ettirmektedir. İnşaat bu sene ik • 

s ı en eve a aman a ı e . . . 
k d Ç 

.. nk .. h Ik .
1 

k mal edılecektır. Sarayburnundaki 
onuşmaz ı. u u a ı e onuş -

m k h lk · b d h k d barakalar kaldınlacak, Kuruçeşme a a a ıca ın a esap verme e . 
m kt. B ı tl . d b h ve Kabataş taraflanndakı antrepo-e ır. un arın sepe erın e u e-
sabı verecek pamuk yoktu. Halktan ~r da Galataya . nakledilerek bü -
korktukları için kaçarlardı. Biz hal - tun antrepolar bır araya toplanmış 
k d ·- · . . . h Ik .. d 1 olacaktır. 
ı sev ıgımız ıçın , a ın ıçın en o -

duğumuz için bilakis halka koşuya _ Vapurlann daha çabuk ve korku 
ruz. Ele geçirdiğimiz her fırsat an _ suz yanaşabilmeleri için Tophane 

ak b . · k tl d" · ş d k' nhtımile Mumhane antreposu ara -c ızı uvve en ırıyor. u a ı -
kada, beni içinize sevkeden yenilmez sında akıntının tesirinden uzak mü-
kuvvetin sebebini de bunda aramalı nasip bir mevkie bir tarafı nhtıroa 
bunda bulmalısınız. şakuli diğeri müvazi dalga kıran 

M ülıim müli davamız 
şeklinde beton bir iskele yapıla • 
caktır. 

Kardeşlerim, Bunlardan başka Vekalet mua . 
1939 yılına mühim bir milli dava meleleri kolaylaştırmak için de ted 

ile giriyoruz. Sizinle söz birliği, kafa birler almaktadır. Bu arada gümrük 
birliği ettiğimiz bu dava çok büyük- ve tarife kanunları da tetkik edile
tür. Fı:.kat bugünkü rejimin adamları rek dağınık bir halde bulunan bü -
şakirtleri, At:ıtürkle, İnönü'nün ar - tün kanun ve tarifeler bir araya 
kadaşları,ve büyük Türk milleti, böy toplanıp tadil edilerek yeni bir ka
le büyük davalan yenmekten zevk a- nun projesi hazırlamıştır. 
lırlar. Köy ve Ziraat kalkınma dava
sı. büyük millt davalarımızın en ba
şında gelir. Mümkün olduğu kadar 
süratle h areket edilerek, kararlarını 
zı yerine getirmeğe çalışacağız. 

Müthiş Soğuklar 
Başladı 

Mehmet Akif Muallim 
(B~ı 1 tlddeJ 

elinde tahsil vesikası olmayanlar simi adıyla içeriye girer· 
ler ve sene sonunda o seneki derslerden imtihan vererek asli ta
lebe hakkını kazanırlar. 

(Adamcağızın belki kılık kıyafetine bakılarak uydurul
muş bir yalandır. Fakat sami talebeden birinin sırık arabacılı
ğından geldiğine dair dahi bir rivayet vardı). 

Derken kapı açılıyor; içeriye orta boylu kara top sakallı 
kalender bir zat giriyor: Şemsiyesiyle lastiklerini kapınm ar
kasına bıraktıktan sonra talebe sıralarına gideceği yerde mu .. 
allim kürsüsüne doğruluyor. O zaman yanımdaki arkada~tan 
öğreniyorum ki bu zat bizim edebiyat muallimimiz şair Meh
met Akiftir. 

Hiç unutmam Akif o gün bize muallim Nacinin bir tevhidi 
ni yazdırdı ve ders sonuna kadar bunun izahı ile uğraştı. 

Koskoca bir Darülfününda bize manzume yazdırılsın! Bu 
muamele fena halde haysiyetimizi kırmıştı. Benim gibi ukala
lıktan buram buram öten bir kaç çocuk bu <•ski kafalı hocayı 
protestoya karar verdik ve dediğimizi yaptık. 

Akifin son günlerinde hasta yatağında ~ekilmiş resmine bil 
mem dikkat ettiniz mi? Harabe halindeki ('.ehrenin gözlerinde 
o kadar harikulade bir ateş ve nur güzelliği vardı ki insana ade
ta şairin ruhun ebediliği hakkındaki kanaatini kabul ettirecek 
gibi olur. 

Hocamız işte o ayni gözlerle bizi dinledikten sonra: 
- Bakalım görürüz, dedi ve ertesi derste bize Namık Ke

malden, Ekremden, hatta Fikretten bazı mısralar okutarak 
manalarını istedi. Tabii hepimiz fena halde rezil olduk: 

O zaman: 
. - Çocuklar, bu halle siz nazariyeyi ne yapacaksınız? de

d~, ben ~.aten nazariyeci herif değilim (kelime kendisinindir). 
Sız Bugun Sahaflar çarşısından yüzer paraya bir Terkibi Bend 
ile bir Tercii Bend alıp getirin de onu size okutayım. 

Bütün senemiz edebiyatımızın eski ve yeni şiirlerini oku
mak, manalarını anlamakla geçti 

• Aradan ge~miş bunca seneden sonra anlıyorum ki Akif o 
zaman bizim için yapılabilecek şeylerin en iyisini yapmıştır. 

Onun sağlam mantığı, samimi ve pratik zekası çürük te
mel üzerine kurulacak nazariyelerin boşluğunu anlamıs. bir 
hoca için en iyi usulün -planı programı bir vana bırakarak- ta· 
lebeyi hangi seviyede bulursa oradan alıp ;·ürütmek olduğunu 
gayet iyi takdir etmiştir. 

Akif zaten okumadan, okuduğunu anlamadan yüksek me
seleler üzerine nazariye kuran insan robotolarından daima iğ
renmiş bir insandır. 
. Otuz senedenber.i mekteplerimizde bir c;ok hayırlı değişik· 
Iıkler meydana gelmış olmasına rağmen Akifin cesur ve realist 
usulünden bugün de çok istifade edebileceğimiz kanaatindeyim. 

Daladier 
Korsikaya 

Hareket Etti 

Göksu Üzerinde 
Bir Köprü 
Kurulacak 

Bunlann ~de aptlımıyanlaı:w. 

veya geç kalmış olanları olursa, ih
mal ettiğimi2e değil, şartlannm he
nüz ele geçmediğine hükmedini:ı. 

- (Başı 1 incic!..e) (Ba§ı 1 incide) 
. Taksi otomobilleri patinaj tehlike- hariciye nezaretine tebliğ etmiştir. 
sınden kurtulmak ıçıu ~.._1.-1 ,,,_, __ ; ..,~ ..... , ., .-

Silifke, CT AN muhabirinden) ~ 

Silifke - Mut arasında Göksu ır
nı1ı"'"a· 07P.Krı~ ı.x .... · ko}madılh için 

Bununla beraber, esaslı bir köy 

ve ziraat kalkınması, esaslı bir mem 
leket kalkınması demek olduğu icin 
bu şartları da süratle temine çalısa
cağımızdan emin olunuz. 

Aklınızda tutacağınız şey şudı.lr: 

İnönü başınıızda, Atatürkün göster 
diği üstün varlığa bütün refaha gl
diyoru:ı. Mutlaka muvaffak olaca -
ğız. Ve mutlaka erişeceğiz .ve siz 
hepiniz, dünyanın en üstün, en re
fahlı halkı olacaksınız. 

,... """' "' . .,.. . ,.,\... -- '---1 ... ~- .. 1.,. 

zincirler takmışlardı. Şehrin bir ge- Halifax tarafından Romaya yapıla-
ce evvelki hareketli haline nisbetıe cak olan seyahat dolayısile hususi 
sokakların dün gl!Ceki tenhalığı insa- bir ehemmiyeti haizdir. 
na, umumi hayatın felce uğı-adığı his Cambon, İngiltere hariciye neza
sini veriyordu. Sokaklarda hiç bir ses retine Fransız - İtalyan münase -
duyulmuyor, hiç bir hareket hisse- betleri meselesi hakkında Fransa hü 
dilmiyor, arasıra geçen otomobi11erin kumetinin noktai nazarını da bildir 
homurtulan bu ölü sessi?:liği boıu- miştir. Fransız _ İtalyan münase _ 

yordu. betleri meselesinin Roma göriişme-
Karad enizd eki fırtına leri esnasında umumi surette mev -

Dün İstanbulda kar yağmağa baş- zuubahis edilmesi varitse de bu bu
larken Karadenizde de ~ıddetli bir sustaki vaziyetinin ihdas ettiği fili 
fırtına başlamış bulunuyordu. Diin meseleye teşmil ~dilmesi ihtmali 
saat 16 da İstanbuldan hareket e•len 

Yeni yılınızı kutlarım. Hepinize 8 vapurdan altıs1 fırtınanın şiddeti rr.evcut değildir. 
saadetler, muvaffakiyetler dilerim. yüzünden Karadenize çıkamamış ve o 
Temiz, milletimize layık duygulan- Büvükderede demirlcmişlardL KONY ADA : 
nıza teşekkür ederim. Sizm gibi, fert Karadeniz ve Rumanya vapnr1an 
!ere malik bir millet, elbette dünya- fırtınaya rağmen Boğazdan c1kmıslar 
nın en büyük milletidir.,, ve yollarına devam etmişlerdir. Fa-

Sekiz Köyde Arteziyen 
Kuyuları Açlldı 

şun ıye aaar m a en. r..6.'j ...... 

la yapılıyor ve ırmağın taşkın za -
manlannda bu kazalar arasnda mu~ 
vasala kesiliyordu. Bunu nazarı dik 
kate alan Nafia Vekaleti Göksu ti· 
zerine bir köprü inşasına karar ver
miştir. Köprünün projesi hazırlan· 
maktadır. 

Silifke arazisinin Göksudan isti -

fade edilerek sulanması için yapıl

makta olan proje tamamlanmıştır. 

Yakında kanal inşasına başlanacalt· 
tır. * Silifke, (TAN} - İçel husust 
muhasebe bütçesinden ayrılan para

ya Vekaletin de yardımile Silifke • 

ye yeniden bir orta mektep binası 

yapılacaktır. * Silifke, (TAN) - Ziraat ban· 
Başvekil, nutkunu, köylü ve çıf- kat Karadeniz limanlarmnan gelen 

çilerin uzun alkışları arasında bitir- telgraflarda şiddetli bir kar tipisi ve 
di _ iırtına haber verildiği için bu iki va-

----o.-- purun ıseyahati heyecanla takip edil-
Burdurlular Su Yollarının miş, çok şükür endişe verici bir va-

Tamirini istiyorlar ziyete maruz bulunmadıklan ~nlaşıl-

Konya, (TAN) - Köylünün sağ- kası kredi kooperatüi köylülere mu 
lığını korumak için köylere temiz teselsil kefaletle para tevziine baş· 

su teminine çalışılıyor. Ereğlimn lamıştır. Bazı köylere de tohumluk 
Bunalan, Alhan, Yukan ve Aşağı verilmektedir. 
Göndelen, Bekirli, Taşağıl, Türk -

Burdur, (TAN) - Kasabammn mıştır. 
içilecek sulan, pek eskiden yapılmış Karadenizden başka Anadoluda 
künk borularla getirilmektedir. Bu da şiddetli bir fırtına hüküm siırdü· 
künkler y& yer bozulmu§ olduğu ğü ve devamlı kar yağdığı !ıaber 
icin, bilhassa yağmurlu zamanlarda verilmektedir. 

men, Kargacı köylerinde arteziyen ONIVERSITEDE : 
kuyuları acılmıştır. Yeniden yedi 
köyde arteziyen kuyusu açılması i
çin de tahsisat verilmiştir. 

Temiz suya kavuşan köylüler 
bundan dolayı çok memnundur. 

Edebiyat Enstitüsü 
Açıhyor 

Bu seneki kadro ie Yüksek mual-
içme suyu limonat rengini almak- Gece fırtınanın şiddetinden Ana
ta, mahalle aralarında lağımla.nn dolu Ajansının Ankara ile İstanbul 
da suya karıştığı sanılmaktadır. arasındaki telgraf hattı da kınlmış Alanark Kanahnın lslahı lim mektebinde bir edebıyat eııstitü· 
Belediyemizin dar bütçesile fenni tır. 

su tesisatı yaptırması mümkün de
ğlise de, halk, bu künklerin tamir 
olunmasını ve suyun mümkün mer 
te.be pislikten kurtanlınasını iste -

Bugünkü haca 
Konya, (TAN) - Ereğlideki De- s.ü kurulmasına karar verilmiştir. 

limahmut cayının sulanndan, Ç<'k Enstitüde memleketin ilim, sanat ve 
eski zamanlardan kalma "Alanark,, 

mektedir. 

şın gol adedini arttıra-:ağmı göste
riyordu. Devre başlar başlamaz Be 
şiktaşlılar Süleymaniyc kale-sini 
sardılar. Suldur dördüncü, Rıdvan 
beşinci, yine Rıdvan altıncı golü 
kaydetti. 

Süleymaniyeliler de bu arada 
bir penaltı kaçırdılar. Son dakika
da Suldurun ayağı ile yedinci go
lü de yapan Beşiktaşlılat' maçı 7-0 
gib.i büyük bir farkla kazanmış ol
dular. 

Şazi Tezcan macı aüzel idare et
ti 

Alakadarların verdikleri malUma
ta göre, Karadenizdeki fırtınanın bu 
aksama doğru hafiflemesine intizar 
edilebilir. Fakat İstanbul<la kar ve 

adlı 5.0 kilometre uzunluğundaki 

bir kanal vasıtasile civar arazi su
lanmaktadır. Kanahn mütemadi ta 

edebiyat adamlarının hitabeleri, şi· 

irleri• sesleri madeni plaklara alına· 

rak kolleksiyon halinde muhafaza e-
soğuk devam edecektir. mirlere rağmen dolması tam hasıla dilecektir. 

Hatta bugün karın hızını. goğuğun vermesine mani olmaktadır. Kana-
da şiddetini arttırması muhtemeldır. lın asri bir şekilde ıslahı maksadile Yabancı Diller Mektebi 

Edebiyat faktitesine bağlı ecnebi ---n- - tetkiklere başlanılmıştır. Islahat bi 
Takdir Edilen Memurlar tince, şimdikinden 200 bin dekar diller mektebinin. Beyazıtta arkeol<> 

Erzincan, (TAN) Kültür direk - fazla arazinin sulanması kabil ola 
torü Bedri Ahishalı, Çocuk Esirge- caktır. 
me Kurumu başkanlığında sekiz se Halkevinde Konferanslar 
nedeniberi gösterdiği muvaffakiyet- Konya, (TAN} - Lutfi Berkmen, 
ten dolayı merkezi umumice takdir Halkevi reisli~nie seçilmiştir. Hal
name ile taltif edilmiştir. kevi haftada bir günü Çocuk günü 

Mektup,kU Rauf Özdemir, vila - ittihaz eylemeğe karar vermişt!r. 
yetçe takdir olunmuş ve bunun si- Halkevinde parasız sinema gösten
cilline geçirilmesi Vekalete yazıl - lecek kısa halk konleranslan verl-
mıştır. lecektlr. 

ji enstitüsü için hazırlanan hınaya 

nakledilmesinden sarfınazar edilmış

tir. Ecnebi diller mektebi bu sene de 

Zeynephanım konağında kalacaktır. * Yılbaşı münasebellle şehrimiz
deki bir çok konsoloshanelerd~ dün 
resmi kabuller yapılmış, evvelki ge
ce Yugoslavya sefarethanesinde bir 
balo verilmi§tir. 
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Ben Artık Sivil Gezebilecektim 
azifem de Sadece Geceleri Karakolları Dolaımak 

Ye Kontrol Etmekten ibaret Bulunuyordu 
Mejer istuyonda karplqtıiun 

adam Fehim papnın maiyetinde 
çalışan sivil bq komiserlerden Ya
lef efendtymlf. Cinsi icabı Tann -
nm bir polisten ziyade hokkabu 
yarattığı bu adamcağız arkamda
ki üniformayı göğsümdeki nipııı 
bana yakıştıraınamıf. Yüzümün 
tekli, çizgileri deWetiyle bir Bul
gar oldutumu, bozuk fikir ve mak 
satlarla kıyafetimi dellftlrerek, ta 
tanbula geldlliml anlamıpn11 .. 

Zaptiye Nazın okunan jumah 
kahkahalarla gi1erek yırtarken 
ben yine kendimden geçmiftim. Hl 
ftyeliltn bu derece kökleflp dal
budak saldıtmı, IUÇ8US tnunlara 
bu dence aV1f1k ctrkef1er atJJrDtp 
aaçıldılmı göıdQO.m bu yerde na-
111 yapyabilecellmi dOffbunele 
dalımftnn. Bereket ft1'lin Jd, bal 
bu kapkara dilf6Dceden Nazır pa
faDUl te.e11ıt1 tmtudL Bir çok J6 
ntll alıel, cesaret wrld IÖZJerdea 

Z aptıye nazırmm bot ettlll 
gönlümü o pce Oul .. 

hem Pap b6lbltlla ~ 
ln1f, pnleadlnidftl. Bir - ..... 
ca aıooer, lldl~larla ati..,._ 
)'elli hayata brp beni slJAh1--
dınmt. erıı ntlendirmlftL 

Artık kıyafetimi dbeltmtstlm. 
8hbelde, iıltaaJOD brfl•ncla .... 
dam (Don) Dm ı-mtyommda bir 
ada tutmut dtd1 toplu, mlu a
laDı bir mmnur oJmupma. Yem
ma ftri1en lllvl1 Ddncl komt.r 
Çerkee Omer etendl1le .,_.,,.. 

ıeee1erl bnkoDm ~ 
Bu tan ftstfe pçl pek .. 
h()fUlna ıttmtJOI', hele beni ~ • 
kmdınmyona da dlflml .W,or, 
ııorla ahpnela phfı1ordum. JMi. 
lamı, Be'kınlarm dalma dellf.JI' 
tabii dekorl8n ......... ban 
ea 1e11e)i)[ ~ 1-11 bot ba

Jatm ruhumda bıraktl&ı ft1lll'Pr, 
96cuclumu ~ boıntl* he
IDen hemen .Ofnmek fbıel.,.. 
IJehrln l(irilltdıı bay.a bent ... 
lendiremtyona da. pek elldll ... 
bl, ınkmıyoıdu da. ~ • s17a
de llbn, GMD yaJn•zhk, ~ 
lıktı. Her s0n f6rdOl8m, ~ 
hAdüıeterden o )tadar 1lbmf, ... 
lllll§tum ki ,kendime ,. " cfed 
artatı oı.cak delil de flltle baft
dan, sudan ~ Wr arb
clat bile edtnmele çeldnlıordmL 
Nasıı çekfnmlıe>lm ki.~ 
Yl1dız1ardan bahlPe pacllphin 119'" 
rayını kastetti di18 mrııı.ıettm 
edam silrülflyor, uman• Yelilh
tırım oturdulU ura1ID .. ~ di
binden geçti diye adJm .,... ... 

1::·~=~~~ 
lhıl anmak, ADah korUlllJa ~~ 
IUç sayıhyordu. B....,,,... ,=. 
h bümalr, YıldıD ~. '"'lıltepe1ere çıkmak, .. lelda ,,~ 

~ bir bm.de - ~ ~ ... 111atı eıi& 

~ kbı lJI * ··----·:"·~-~~-: 

• 

H 
-------------------

TOPRAK ADAM 
Yaaa: 

lll!!i!!IB .. l!l!!l!!llllllll!l!!!!m!!!!ll!llll!!li• 

Hallllaraaı lalıi1111.__. __ !l!!!l!l!!l!!l!!i_.!!!!il!!_. 

Hayatuım çoiu ıeçmif aa kal 
ID1fb. Omrinün batllma 

yaldafU'ken bafmı arkuına dön
dürdü .Geçmife dolnı 1Nktı. Rut
lamlf olduğu imanlar kalabalık ha-
linde ona aeçmlften "'--Böyle ne
reye gldly.onun!" dermlf glbl hü
zünle batıyorlardı. Bu kapkara 
kalabalık arasında kara tahtaya te
beflrle dimdik vuruluvermtı bir 
hayret lpreti gibi irkilen bir göv· 
de ve bir yüz gördü. Ötnrimün gu
:rup ıp'1 lle a7dınlaıwı o yüzük 7a
natmdaki baya çlçell demecliııl 
tanıdı. Gençlllinde Granata IO -

bklarmdan geçerken ona rastla
mıfb. Bir bolero rakamda Kas -
tanyet pkırtılmı SOnefln pırıl pı
rıl çatıpna karıfbrlyordu. O gün 
bu göıiiftbıe, her g\ln sokakta ge
çer ayak rutgellneıı herhangi sle
ıade mamaradah daha büyük bir 
eJıemml,.t atfetmemlftl.Fakat bu-
gün .... l6rilJen o Jman tebeafi
müııiln yıllara uzadılım ve hayatı
nın sabah 7Jldm oldutuııu aıılı

:rordu. 

yık bir fkDm mucl_. lcll Ma'flle. 
rl IOIUJOI', pembe g(ll11yordu. 

An ElhamraJa ~ Şeblrden 
mavilere tüten blnlerce kutanyet 
tJJmtm bir arı llıluıuı da· 
'ftdt olWdaJ1p albl jtıae -
~. tl tepede barabe)'e ak· 
~ Ali,_ f8bre lndl. So
kakta aeçeıkeıı PUIO doble oyna
yan bir .-c Jtttaialllaya l'Utlel
dl. ... " ebet, dolum ... ölilm .. 
ruuıda bir IÜD topralm aneat bir 
kere nmanen bir iman pkline bil 
rünebilecellnt anladılı lçln olacak, 
hammu toprak Jltana, kesif göv
deslnbı en teffaf yerinden, gözle -
rinden, hem f8Dt hem 181'&11lt, hem 
hazln,...aempatl dolu nostaljik bir 
bakış saldı. Bakışının parlayışında 

allim semanın bütün renkleri dile 
plc:ll. 

eda-un brantlllna tutalclu. 
(lplın çarf)tılı dmtn arka W 

rafında bAlıl olan ~ bir 
J'8ran1ık parçuı sayllabllecell ll
bl, Türkçede bir adanm rflzalr at-. 
tı ,..nne, ~ do1a7Jll\e. 
Kmntı denilir.) 

Sert ~gar adaya prpınca. 

kabarıyor, JÜbek dal .. 
çltlerlncle qJuk]• bularak. adama 
öte w-aım. tü7lerl diken diken • 
den bir pm çılhlı ile, tep8l1l9 
topaç glbl burgaçlanarak, denize • 
tıhyor, denizin durgun yiD(ba1l tar
nak ve pençelerlle flrdolayı ~ 
paramparça edtJordu. Bu tepeden 
innle1erln ~ bir ta1'da.1ıtta tayı-

~--n: 
Glm ... 1dlp ft Jai.tal emlllJ!• 

a1m~t1r. '9mtm .... Bahp+apa Ta .... 4Z 
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Kıymetinden şüphe edilmez bir 

1
ı 

di§ macunu haline nasd geldi? 

· ZiRA 
1 

Daima nefistir, daima temizdir, J paslan temizler, ditleri parlatır 
dalına ucuzdur. Ve minelerdeki ve haatalıklannı geçirir. 

Ancak 
defa 

sabah, öğle ve akıam · günde üç 

diılerinizi onunla fırçalamak ıarttır 

DAİMA RADYOLİN 

Çil 

Leke 

Erge'nlik 

Sivilce 

Buruşukluk 

Pörsukliik 

İhtiyarlık 

Çirkinlik 

İzale 

Eder 

TAN================================================ 2 - 1 - 1939 

Beyaz bir 
Çehr 

LCitif bir 
Cil 

Parlak bi 
Ten 

Gergin bir 
Vücu 

Cazibeli 
Gençlik 

Güzel bir 
Yüz 

Billur 
Gerdan 

Temin 

Eder 
---------------------------- HASAN yağlı ve yağsız acı badem, yağsız kar ve yanın yağlı gece ve gündüz kremleri çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. 

----------------------------ı~ti~rl~~~~~~~~~gh~~~~ HASAN lı~oo~m~~~~ll~ HAS~D~~U ------ ,.IZMIR PAMUK MENSUCATP. . peylet Oemiryolları ve Limanları isletme U. idaresi ilanları 

NEVROZiN ... ·. :. . n 

la§, Di§, Nezle, Grip, Romatizma:; 
Nevralii, kırıkhk ve bütün ağralarınızt derhal keser. 
- icabında günde 3 kaıe ahnabilir. -, . ' 
· Dikkatinizi rica ederiz 

Kendinizde veya çocuklarınızda; halsizlik, kansızlık, hazımşız
lık, kann ağrılan, karın şişmeleri, burun ve makat kaşınması, ishal, 
oburluk, baş dönmesi, salya akması, sar'aya benzer sinir halleri, 
gece korkulan mı hissediyorsunuz? Bu gayri tabii haller, vücudu
nuzda solucan bulunduğuna alamettir. Derhal ( İSMET SOLUCAN 
BİSKÜ'VİTİ) alınız. 

İSMET SOLUCAN BİSKÜVİTİ barsaklarda kan emerek yaşa 
yan ve üreyen muzır hayvanların en birinci devasıdır. Büyük ve kü 
çüklere itimadla verilir. Kutuların içinde kullanış tarzı yazılıdır, 
okuyunuz ve çocuklarınıza senede bir kaç defa ihtiyaten 'Veriniz. 

, Her eczahanede fiyatı 20 kuruştur. İSMET İSMİNE DİKKAT. . ... ., 
Kansızlık, kemik butalıklan, dimağ yorgunluklan ile 

vitaminsizlikten doğma bütün zayıflıklara kartı 

K U V V ET Ş U R U B U .. 

V 1TA.L1 N 
Her annenin bilmesi İcap eden bir kuvvet tunıbudur. ~ 

cuklarımza Vitalin kuvvet turubu vermekle onlan 
sağlam, gürbüz ve neş' eli yetittirirıiniz. 

VITALIN KUVVET SURU BU 
Mektep çağındaki gençlerle emzikli kadın veya ihtiyarların 

hayati kudret ve kuvvetlerini artmr. 

INGILIZ KANZUK ECZANESt 
BEYOGLU • ISTANBUL 

T. A. ş. TARAFINDAN 
Ötedenberi sağlarrilığı ile ~~·- - :•6 halkımızın rağbetini 

kazanmış olan mamu1atımız 
KABOT BEZLERlNlN 

İstihlak vergisinin tenzili nisbetinde ucuzlattırılmış olan yeni satış 

4 No. 

4 " 
5 " 
5 " 
8 .. 

Tip 

• 
• 
• 
" 

fiyatları aşağıda gösterilmiştir. 

Atlı 85 S. En 36 Metrelik 
,, 75 " " " 

,, 
Değirmenli 90 ,, ,, 

" n 

,, 85 " " 
,, ,, 

Geyikli 85 ,, ,, ,, 
ı• 

655 Kr 

595 " 
'759 .. 
726 .. 

731 

~ - . , 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı 4 gu 
'n"\ Ol'?n'""'" • •I'\. OCV-"' 1"' "" .............. ,,""' ~vr1 hal . .. 
yazılı tarihlerde H. Paşada gar b~mı iuaı~uEfillın~~L~~!~w~izaların 
dan açık eksiltme usulü ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her gurup hizasında yazılı muvakkat t 
minat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saa 
ne kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

8 .. 
9 .. 

• " 
75 ,, 

" "' • 

Bu işe ait şartnameler Komrsyondan parasız olarak dağıtılmaktadı 
1 - 50000 adet 25 X 25 C i m eb'adında trotuvar için çimento kar 

mu~aınmen bedeli 4000 lira ve muvakkat teminatı 300 lira olup aç 
eksıltme 4.1.1939 çarşamba günü saat on buçukta yapılacaktır. 

665 .. 2 - 100 adet muşamba fırçası 2000 adet vagon yıkamağa mahs 
• Tayyarelı 85 ,, ,, " ,. 675 fırça muhammen bedeli 1380 lira ve muvakkat teminatı 103 lira 5 
" ,, 75 ,. " ,, ,, 615 " olup açık eksiltme 4.1.1939 çarşamba günü saat on buçukta yapıl 
,, Köpekli 85 ,, ,. ,, ,, 653 .. caktır. 

9 • 
t l " 

1 - Satışımız İzmirde fabrikada teslim ve peşindir. 2 - Yuka- 3 - 150 adet demir el arabası muhammen bedeli 1725 lira ve m 
ndaki satış fiyatlarımız asgari bir balya içindir. Ambalaj masarifi vakkat teminatı 129 lira 38 kuruş olup açık eksiltme 9.1.1939 paz 
müşteriye aittir. 3 - Yukarıdaki satış fiyatlarına % 2 zam edilmek tesi günü saat on buçukta yapılacaktır. 

suretile fabrikada teslim asgari olarak bir top satış yapılır. 4- İs-
tanbul satış mahalli: Fincancılarda Mahmudiye hanında 12 numara 4 - 22000 adet muhtelif marka ve renkte dikiş ipliği muhamme 

' bedeli 2371 lira 48 kuruş ve muvakkat teminatı 177 lira 87 kuruş 
dadır. -•••••••• '1 lup açık eksiltme 9.1.1939 pazartesi günü saat on buçukta yapılacaktı 

Baıvekalet istatistik Umum Müdürlüğü Arttırma, 
Eksiltme ve ihale Komisyonundan : 

1 - 25 forma tahmin olunan Tarım istatistiğinden 1500 nüsha ~tk 
eksiltme usuJile bastırılacaktır. 

2 - Bu eserin 16 sayfalık beher forması için kırkar lira üzerinden 
1000 lira bede! tahmin edilmiştir. Yüzde 7,5 hesabile muvakkat teminat 
verünesi lazımdır. Eksiltme ikincikanun 1939 ayının 9 uncu pazartesi 
günü saa• 16 da \Jmum Müdürlük binasında toplanacak olan komisyon -lll 
açılacaktır. Bu baptaki şartname komisyon katipliğinden istenebilir. 

(9223) 

* 
Muhammen bedel ve muvakkat teminat mıktarlan aşağıda ya 

lı iki liste muhteviyatı 314.636 ton Estekat demirile yedi adet açık 
yedi adet kapalı hangar malzemesi 13.2.1939 pazartesi günü saat 15 t 
itibaren liste sıra No. sile ve kapalı zarf usulü 11e An.karada idere bin 
sında satın alınacaktır. 

1 (5181) (9281) 

Bu işe girmek isteyenlerin listesinde yazılı rnuvakkat teminat i 
kanunun_ tayin ettiği vesikaları ve teklifleriıp aynı gün saat 14 de k 
dar komısyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 146 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sa 
maktadır. (9466) 

1

1 

Baıvekalet istatistik Umum MüdürlüCiü Arttırma, 
Eksiltme ve llaale Komisyonundan : 

1 

1 - (40) Forma tahmin olunan belediyeler istatistiğinden 800 nüs-
hası açık eksiltme usulile bastırılacaktır. 

1 

ı 
1 

1 
1 

2 - Bu eserin 16 sahüelik beher forması için kırkar lira üzerinden 
1600 Ura bedel tahmin edilmiştir. Yüzde 7,5 hesabile muvakkat temi
nat verilmesi 18.zımdır. Eksiltme ikincikanun 1939 ayının 9 uncu paz:ır
tesi günü saat 15.30 da Umum Müdürlük binasında toplanacak olan ko
misyonda açılacaktır. Bu baptaki şartname komisyon katipliğinden is
tenebilir. {5180) (9280) 

lstanbul Telefon Müdürlüğünden : 
1 - İdare ihtiyacı için muhtelif eb'adda 16 kalem kurşunlu kara 

kablosu ile 1 kalem denizaltı kablosu kapalı zarfla eksiltmeye çıkarıl

mıştır. 

2 - Muhammen bedeli (146794.20) muvakkat teminat (8590) lira 
olup eksiltmesi 6.2.39 pazartesi günü saat (15) de müdürlük binasındaki 
Satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubu 
ile kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün saat (14) de kadar 
mezk1ir komisyona vereceklerdir. 

4 - Şartnamesi (367) kurut mukabilinde heT gün levazım Amirli
llmlmen almabillr. (9253) 

Liste Malzeme ismi Muhammep 

No: 

1 
2 

Estakat demiri 
Hang:ır malzemesi 

bedel 
Lira K. 

29.261 15 
58.028 00 

• 

Muvakkat 
teminat 
Lira K. 

2.194 59 
4.151 40 

Ankara garı gazino binası üst katındaki salonlarda yaptırılac 
sert ağaçtan cilalı lambri ve doğrama işleri vahidi fiyat üzerinden k 
palı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

1 - Bu işlerin muhammen bedeli 9500 liradır. 
2 - İstekliler bu işe ait şartname vesair evrakı Devlet Demiryo 

lannm Ankara ve Sirkeci vemelerinden 48 kuruş mukabilinde alabi 
lirler. 

3 - Eksiltme 18.1.939 tarihinde çarşamba günü saat 15 de Anka 
da D. D. yollan Yol dairesinde toplanacak Merkez birinci komisyonu 
ca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektubu ile bi 
likte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat 14 e kadar Kom· 
yon reisliğine tevdi etmiş olmaları !Azım.dır. 

A - 2490 sayılı kanun ahklmma uygun 712.50 liralık 
teminatı. 

B - Bu kanunun tayin ettill vesikalar. (5309) {9503) 

• 
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B 
IUJI 

AKOMOLATÖR 
KLAKSO .. 

BOBiN 

YAN iŞ ETLERi 

DiNAMO 
MANYATO 

CAM SILECEAI 
ÖN FENER 

MAZUT MEM!LERI 
MAZUT POMPALARI 

DISTROBOTOR. 

OTO ELEKTRiK 
Ta.kaim Kıtla geçidi No. 21. 

Her nevi muayene, tecrübe ve tamir 
Muvakkat Mether: Taksim Ceylan han No. 25 

-
MEŞHUR HACI BEKiR TiCARETHANESi _.. 

fevlralôde leılı 

MEYYALi NUGA 
Fiyah 120 Kuruı 

ALI MUHiDDiN 
HACI BEKi~ 

Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoilu. Karak3y, Kadıköy 

lstanbul Telefon Müdürlüğünden: 
ı _ Telefon şebekesinde yapılacak ıevsiat dola~slyle Istanbul vt-

liyeti hududları dahilinde yapılması icap eden tahmınen 4022 M' par
ke, 1000 M' çimento ve 100" asfalt kaldırım taın!rat işleri açık eksilt-

ıneye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedel 4290 78 muvakkat teminat 322 lira olup ek 

ıllmesi 14.1.939 cumartesi günü 'saat 11 de müdürlük binasındaki satı;o 
nalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameleri için hergün levazım Amlrlfğinden parasız olarak 
alınabilir. İsteklilerin muvakkat teminat ve kaldınm işi yapabilecekle
rine dair İstanbul belediyesinden alacakları ehliyet ve sair vesikalarile 
mezkur gün ve saatte komisyona müracaatlan (9494) 

Almanca Bilen Daktilo 
Aranıyor 

Garbi Anadoluda bftyük bir ınüesse11 "Anonim Şirket,, bflhas
sa..Wrkçede!\411MD6'V tercümeye muktedir alınan~ zııulaabere 
memuru aranmaktadır. Aiikalı bay veya bayanlardan maklmde ıü 
ratlı yaianlann 176)>osta kutusµna "U. F. 26,, rumuzu altında, ter
cümei halleri, resimleriyle beraber bütün prtlannı bildirmele . 

a ıa Müdürlüğünden : 
6.1.939 Cuma günü saat 15 te lstanbulda Nah!! Mtıanrıugun<1e J!Jt

ılltme komisyonu odasında (12873.19) lira keşif bedelli Nişantaşı Kız 
Orta Okulu ikmali inşaatı kapalı zarf usultyle eksiltmeye konulmU§tw. 

Mukavele, Eksiltme, Bayındırlık İtleri Genel. hUlllll ve fent taft
nameleri, proje keşif hulisasile buna müteferri dijer evrak dairesin
de görülecektir. 

Muvakkat teminat (966) liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplan en az (10000) llraht bu lfe benzer lf 

yaptığına dair idarelerinden almıı olduğu vesikalara istinaden. İstan
bul Vilayetinden eksiltme tarihinden 8 gün evvel ahmDlf, ehliyet ve 
938 yılına ait icaret Odası vesikalaruıı havi kapalı zarfları 8.1.939 Cu
ma günü saat 14 e kadar İstanbul Nafıa Mildürlilfiine ft!'lftelert. (9123) 

Levazım Amirllğl Satın 

Alma Komisyonu ilanları 

Ordu ihtiyacı için 180 bin adet 
yemek kaşığı 9-1-939 pazartesi gü
nü saat 15 de kapalı arfla eksilt
nıesi yapılacaktır. Ta)mıin bedeli 
9900 lira, ilk teminatı 742 buçuk 
liradır. Şartname ve nümunesi ko
nıisyonda görülebilir. lsteklilerio 

bnunt vesika1arile beraber teklif 
'nıektuplarmı ihale saatinden bir 
saat evvel Tophanede İstanbul le
nzım Amirliği satınalma komls -
Yonuna vermeleri. (451) (9369) 

• 
500 çift dal fotinl, 500 çift tır

lllanma fotini 3-1-939 salı günü sa
at 15 de Tophanede İstanbul Jeva
Zlın Amirliği satınalma komisyo
nunda pazarlıkla eksiltmesi yapı
lacıUrtır. Hepsinin tahmin bedelı 
9750 lira ilk teminatı 731 lıra 25 
kuru ur Şartname ve numunesi 
kom svon"'a ~oruhır İsteklileri 
k n ın· ber ber bell 
ı l !mel rı 

458 (91331 

Deniz Levazım Safin 
Alma Komisyon• llanlan 

M. M. V. Deniz merkez satınal
ma Komisyonundan: 

1 - Talurıia edilen bedeli 
ıoo.000 lira ollın iki tıdet romork&
rün kapalı zarfla milnkaum 17.2. 
939 tarihine rastlayan cuma günü 
saat 14 ele Vekllet binasında mü
tefe)ddl komia70Dummda icra • 
dilecektir. 

2 - Bet lira bedel ile prtna
mesl h•r gün komisyondan alına-
bilir. 

3 - Münakasaya girmek fsti-
yenlerin belli günde münakasa sa
atinden bir saat ewellne kadar 
6250 liralık ilk teminatı ve ka
nuni be~nl bavl kapalı tek-
Uf zarflarını makbuz mukabilin
de komisyona vermeleri postada ~ 
lacak ıeoDaaeler bbul edilma. 

ıs» r. Besim Ruıen am 

1 Cerrahpaşa Hastanesi Dahilı- ı 
l\fütehassısı Çarşıkapı TrRm 

! • '/ay durak. Ahun Ap 

HER SABAH 
DAHA GENC 

GORONOYORUM 
Pariıte: 

Bayan Grebert diyor ki: 
"Uyanır uyanmaz, hemen el 

aynama sanlıyor ve yüzüm
deki buruşuk-

luldanmla çiz. 
eilerimin gün
den &üne kay
bolduğunu ke
mali hayretle 
trörüyorum.." 

•'Bir hafta zarfında mucize 
denecek bir tanda gençle§ip gü
zelleşmeme cidden şaştım. Bü
tün arkadaşlarım buna nasıl 

muvaffak olduğumu soruyorlar 
ve beni candan tebrik ediyo~ 
lardı." 

Bu ..Wtı tatbik etmif olan 
binlerce kadınlar, bir hafta zar
fında birkaç yaş gençleşmiş bu
lunuyorlar. Yüzlerindeki buru
fU]tluklarla çizgileri tamamen 
kaybetmişlerdir. Alimler, buru
fukluklanmızın ancak ihtiyar
lamağa başladığımızda meydana 
çıktığını keşfetmişlerdir. Çün· 
kü, clld ihtiyarlayınca bazı ha
yati cevherlerini kaybeder, bu 
olldl besleyip kuvvetlendirhıiz, 
hemen tazeleyip gençleşir. İşte, 

Viyana Universitesi profesörle
rinden doktor Stejskal'in şayam 
hayret keşfi olan ve BİOCEL 

• tabir edilen ve genç hayvanlar
dan istihsal edilen cild hüceyre
leri hülisPıt , bugün pembe ren
gindeki Tokalon kremi terkibin
de mevcuttur. Her akşam yat
muclan evvel tatbik edinls. Sis 
uyurken cildinizi besleyip genç
leştirir. Ve b 

a gençleşmiş görüneceksiniz. 
Gündüzleri de beyaz rengindeki 
Tokalon kremini kullanınız. Si
yah noktalan eritir, açık meNt
nıeleri sıklaftırır ve bir.kaç ,On 
aarfmda en ~ve eert btr en 
di beyazlatıp yumuşatacaktır. 
~~~~~--------~~-

Harici Askeri 
Kıtaat lıanlan 

Ankara levazım lmirli&ince 
5300 ton bufda7 ölQttürillmesi ka 
pah zarfla eksiltmeye konulmUf • 
tur. Tahmin edilen bedeli 79500 ll· 
ta 01111> ilk fumnatı 5225 liradır. İ
halesi 4.1.939 çarpmba günü saat 
15 tedir. Şartnamesi 397 kurup 
Ankarada levazım Amirliği satmal
ma komisyonundan alınır. Eksilt
meye gireceklerin 2490 sayılı ka
nunan 2, a cü maddelerinde yazıh 
belplerle teklif ve teminat meli: • 
tuplannı ihale saatinden en geç bir 
ıaat evvel Ankarada levazım l
mirllli satınalma komisyonuna ver 
JDeı.ri. ('111) (8193) 

Jf. 
Beher tanellne tahmin edilen 

fiyat 25 lira olan 750:1000 adet 
tevhit semeri kapalı zarfla eksilt
meye konıdmuftur. İhalesi 10-1-
938 salı IÜDÜ taat 11 dedir. tık te
minatı 1875 liradır. Evsaf ve prt
ııamesi parasız Ankarada komisyon 
dan alınır. Bkslltmeye girecüle -
rin 2490 sayılı kanunun 2-3 cü mad 
delerinde gösterilen vesaikle temi
m ve teklif mektuplarını lhale sa
atinden en az bir saat evvel Anka
nda M.M. V. ıatmalma komiayo • 
nuna vermeleri. <722) (9296)-

Jf. 
Beher.tanesine tahmin edilen fi

yat 23 Ura olan 728:1500 adet tev
hit semeri tamiri kapalı zarf usu-

========================================================ıı , 
lstanbul iş Bankası Karşısında 

MALUL CEMAL 
G 1 $ E S 1 

1939 Senesinde Muhterem Müıterllerlne Dör1 Büyüle ikramı Vermekle 

"Tekrar Yllbaıı Rekorunu Kazanıp Birinciliği Kazanmııhr. 

22481 Mo. ya 1001000 Lira 
Sülevmanlve KIZ Ortamektebinde Bayan Fahlreyi Kazandınnıshr. 

24481 Mo.ya 100,000 Lira 
Bahkeslr Evrendi Nahiyesinde Muallim Fahri ve 

Arkadaılarını Kazandırmııhr. 

12692 Mo. ya So,ooo Lira 
BalıkDazannda 32 • 1 Numarada Kasap Arifi Kazandırmııhr. 

16939 Mo.ya 15,ooo Lira 
Kabataı imamı Bay Aliyi Kazandarmııtır. 

Muhterem Bay ve Bayanlar: • 

Daima iş Bankası Karşısında MALOL CEMAL 
Gişesine Koşunuz. Zenginlik Muhakkaktır. 

Tayyare Biletlerlnl Oçüncü Keıideden itibaren 
Fark Almadan Giıemiz Devamh Verecektir. 

Dr. HAFIZ CEMAL 
Dahllly~ Miitehas11sı 

......._~IUt(H.lt •u 
18) • bdar. Sah. Cumartesi (l,30 
... iZ) ,-e bdar fduarap meeeaaea 

Divan7ola No. IH 

Telefon: 11844 - 11318 

llle münakasaya konulmUJtur. İ
haleli 9-1-939 pazartesi günQ uaı 
11 dedir. İlk teminat 2587 lira 50 
kuruştur. EvDf ft prtnamest 1 '15 
kurup Ankarada komisyondan a
lınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2-3 cü maddelerin
de yazılı vesaitle teminat ve tek
lif mektuplannı ihale saatinden 
bir saat evwllne kadar Ankarada 
M. M. V. satınalma komisyonuna 
vermelerl. ('123) (129'1) 

Jf. 
Hepsine tahmin edilen fiat 

15.800 Ura 90 adet bolo arka tea
keresi 800 adet kablo dolabı, 100 
adet çevirecek kolu 50 çift kablo 
askı tertibatı maa kablodan lbuet 
dört kalem muhabere malzemesi 
kapalı zarfla eksiltmeye konuJmuş 
tır. Eksiltmesi 18.1.939 Çarpm
ba günft ıaat 11 dedir. 

İlk teminat 1170 lira olup 
taıtnamHl Ankarada konıis • 
yonda görülür. Ve istlyen talipler 
tarafından suret çıkanlabilir. Ek
.Utmeye gireceklerin kanuni te -
minat ve 2490 sayılı kanunun 2-3 
CÜ maddelerinde yazılı belgeler ile 
birlikte ihale saatinden bebem~ 
hal bir saat evveline kadar zarfla
nnı Ankarada M. M. V. Satmal -
ma komisyonuna vermeleri 

(745) (9$41) 

EN T ES 1RL151D1 R 

TURK HAVA KURUM 
Büyük Piyangosu 
Oıhcl lieılcle : 11 lklnclk4nun 939 clacİır. 

Büyük ikramiye: S O. O O O Liradır ... 
Bundan hatim: 11.000, 12.000, 10.000 liralık ilcramiyelerle 

(20.000 •• 10.000) liralık iki adet milkifat YUdD' ... 

Y•l tertip ... ltlr bllet alarak lıtlrak etmeyi lh
•al etmeyl•IL Sis de plya•ıo11u11 meı'ucl ve bahti· 
yarlan araıga tlnnlı ol•n•nn. 

Sahibi " Netript Mldirilı HalU Latfi DardüncG. Gazetecilik 
Ye Nepipt T. L Ş, huddıp 1er: TAN Matb .... 

GRiPsiz NEZLEsiz ÖKSUR UKsüz bir kıs V A L D A Pastilleri sayesinde kabildir. DİŞTABİBİ 

LBORHAN CEM 
HAKiKi YALDA ismi üzerinde ısrar ediniz. Her mühim eczanede bulun11. · İstimlik yüzünden tqıııdı 

Ankara caddesi Adalet b8nı • 
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• 
1 

Sayın Miisterile.rine: 
' 

• l . 

Bir ı;»ü~ine . ~~yµ~ _ ~~r~~iy, . Dağıtarak, Yine Bütün Bayiler Arasında Şampiyonluğu Muhafaza 
. . ·. Ederek Rekorların Rekorlarını Kırarak 1939 Yıhna Girdi. 

• 
akipleri, TEK KOLLU CEMAL Gişesinin Önündeki Levhasını Kapattılar. 

Fakat Talih Yıldızım . Söndüremediler Ve Söndüremiyeceklerdir . 
il] -

. Yılbaşı 
. 

Gecesi Bütün Büyük İkramiyelerin Hepsini Birden Verdi: 
• 

.-ı 

• 
IE i A 
• Bakırköy Akll Hastanesinde Hademe Bilal ve Üsküdarda Boyacı Sokağında 21 • 1 Ufak Evde 
: Kiracı Seyrisefain Memurluğundan Açıkta Bay Ahmedin Yarı Yarıya Aldıkları 24573 Numar9h Bilete: i 
. i ; 
• 
m 

• 
• 
• 
• 

faksim Valde Çeşmesi Rostomyan Apartımanında Bay Yusuf Fevzi ve 
· İki Arkadaıın Aldıkları 31027 Numarah Bilete; 

D 

1 
1 • 
• 

• Emniyet Sandığı Memurlarından Bay Ali ve Kadıköy Mısırhoğlu Çeşme Sokaaıı1ı No. 6 Be' han 
• 
• 
• 
• iiiii 

L! ve FikretinMüıtereken Aldıkları 7558 Numarah Bilete; 
-• 
• • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Ki 

• 

Edirnede Tayyare Cemiyetinde Memur Bay Fehminin Aldığı 24481 Numarah Bile~e: 
• 
• • • LiR -

Şişli Halôskôr Gazi Caddsi 353 No. da isminin Gizli T~tulmasını Arzu Eden 
Bir Müşterinin Aldıqı 29831 Numarah Bilete: 

• 
• 
• • -

L 6 1 A • 
• 

Ciğerci Seyfettinin Yanında Bayburtlu Tevfiğin Aldığı 18863 Numarah Bilete: 
• 
• 
• 

• TEK KOLLU CEMAL 'in Kazandığı Bu Müstensna Muvaffal<ıyeti, Harp Meydanında Vatan Uğr~nda ~ 

Bıraktığı Tek Kolunun, Muamelahndaki Ciddiyet ve Hüsnüniyetinin Büyük Bir Mükafat.dır. • 
• 

TEK KOLLU CEMAL, Doğruluğu ve Hakil<ati Kendisine Prensip lttiliaz Etmiştir. Ve Büyül< llira· • • 
miyeleri On Para Bile Kesmeden Müşterisinin Önüne Tamamen Koyar. • 
TEK KOLLU CEMAL Gişesi Sahibi Cemal Güven, Daima Önde, Daima Birinci. isim Benzerleriyle • 

Hiçbir Münasebeti ve Hiçbir Yerde Şubesi Yoktur. ~ -
~ 

. • 
Adrese Çok Dikkat: ~ 

• • 500,000 liranın yansını kazanan hademe Bilal, := 
Tek Kollu Cemalden paralarını alıyor •• iİ 

• Eminönü Emlik Bankası Karşısı No. 27 Tek Kollu Cemal Gişesi Sahibi CEMAL GtJVEN ~ 
••1111•1111•1111•11111111•1111•1111•1111•••1111•1111•1H1•llll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•i111•1111•1111•1111•1111•1Ml•Hll•llll•llll•lll • 


