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Ereğli Faciası Kurbanları 1811 Adliye Vekilliğine 
Kişı·dı·r Tayfalarile e· b 1 

Tevfik fikre! s.ılay ' era er Tayın Edıldı 

Batan Birçok Yelkenliler Var Hilmi Uran, Parti Grupu 
Reis Vekilliğine Seçildi r 

/ 
.. 

Kar Fırtınası, Orta 
Anadoluda Birçok 
Kazalara Yol Açtı 
Şehirler ve Kasabaf ar Arasında Yollar Kapandı, 
Bazı Vilayetlerde Münakalat Tamam en Durdu, 

Karın lrtif aı Birçok Yerlerde 2 Metreyi Geçiyor 

Son fırtına yüzünden Ereğli limanında mürettebatı ile be 
raber batan "Millet,, vapuru hakkında dün telsizle alınan yeni 
malUmata göre, bu büyük faciadan sağ kurtulanların iki kişi
den ibaret olduğu maalesef kati olarak anlaşılmıştır. Fakat, 
Ereğli ve havalisi ile telgraf ve telefon muhaberatı tamamiylc 
felce uğramış vazivette bulunduğundan kurtulanların kimler 
oldni!n malum dej!ildir. 

Millet vapurundaki mürettebatın kati say111 20 dir. iki kifİ 
kurtulduğuna göre, kurbanların adedi 18 dir. 

Ankara 3 (A. A.) - Adliye Vekili Sc,·han mebusu 
Hilmi Uran, Büyük Millet Meclisi Parti· Grupu Reis 
vekilliğine intihap edildiğinden Adliye vekilliğinden 
istifa etmiş ve yerine Büyük Millet Meclisi Reis vekil
lerinden Konya mehusu Tevfik Fikret Silay'ın tayini 
Yüksek tasdike iktiran etmistir. 

(Parti G.nıbu toplantısına ait tafsilat üçüncü aayfamızdadır) 

Franıız. BQfvekilinin ziyaret edeceği Cez.ayirden bir gÖTÜnÜf 

Millet vapurımun aüvari-iAeıiro K.t!otonla. 

Facia hakkında gelen yeni malu 
mata göre, vapur battıktan sonra bir 
kısım mürettebatın su sathında ka -
lan direklere tırmanarak imdat iste
meleri ve uzun müdde.t bağnşmalan 
çok yürek paralayıcı olmuştur. Bil -
yük felaketi E:ahilden w~itMı :: 
~ıer, mesafe çok yakın olduğu 

~~~~~~Eransaya 
Sonsuz Bağlı?ıklarını 
Bir Daha ili~ Ettiler 

~~~~~-~~~-~~~-~~----~~~~~~~-h~d~k~~liti~ yfizfindenh~b~ 

I• t 1 · ı rıl yardım yapamamışlardır. Hayli uzun a yan ar lsmet lno··nu·· s?ren bağrışmalar, fırtınanın ve deni 
zın uğultuları arasında git gide eri -

B 1 O•• f mu•• lzm ,·re de miş ve kaybolmuştur. Anlaşıldığına 
1 göre, direklerde asılı kalan mürette-

G 
bat, dondurucu rüzgarın ve şiddetli 

Yapıyorlar? idecek soğuğun tesiri ile, ancak bir müddet 
! mukavemet edebilmişler ve teker te-

lzmir, 3 (Tan muhabirin - ker deni7.e yuvarlanarak dalgalara 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL den) - Boled~ye reisi Behçet karışmışlardır. Kurtulduklan bildiri 
Uz, bugün lzmire döndii.. Be _ len iki kişinin, faciayı müteakip de _ 

• f talya ile Fransanın ara-
sı günden güne kızışı -

yor, Ye iki hükumet arasında
k! mü?asebet gün geçtikçe ger 
gınleşıyor. 
İtalyan Parlamentosunda Tunusu, 

Korsika'yı isteriz avazelerile baş
lıyan İtalyan metalibatı ilk gün
lerde ciddl görülmüyordu. Bunun 
daha ziyade bir blöf olduğu ve İs
panyada istediklerini kabul ettir
mek için ortaya atılmış bfr pazar
lık mevzuu olduğu zannediliyor
du. J"akat gün geçtikçe hadiseler 
inkişaf etti. İtalya Tunus hududu
na, Cibuti'ye asker tahşit ctmeğe 
başladı. Frtınsa Tunus'ta müdafaa 
tertibatı almağa mecbur oldu. Ve · 
nihayet Fransız Başvekili Dala
dier Korsika ve Tunus'a bir seya
hat yaparak İtalyan metalibatına 
karşı resmi ve fili bir cevap ver
mek mecburiyetini duydu. 

* 
H~diselerin bu inkişafı, kafa-

larda şu istifhanu yarattı: 
İtalya blöf mü yapıyor, yoksa is
teklerinde ciddi midir. ve bir har
be kadar gitmeyi göze aldırmış 
mıdır~ 

Mussolini Akdenizi bir İtalyan 
gölü haline getirmeyi kendisi i
çin ideal edinmiştir. 

yanatında Cümh•ırreisimiz !s _ nize atladıkları ve ölümle pençeleşe-
met lnönünün ılk f:rcııtt.a l:::miri rek bitap bir halde karaya düşmek 
şereflendirecekleri vadinde bu _ imkanını buldukları anlaşılıyor. 
lunduklarını miijdell!.di. Btt ha- Facia ncuıl oldu? 
ber, sonsuz bir s~vin; uyan - ı 
dır dl. 

lnönünün tefekkürleri ı 
Ankara, 3 (A.A .. J - Riyase-

ticümhur umumi kıitipligindcn: 
Yeni yıl miinası!betile, Rei

sicümhur lsmet lntinü, yurdun 
her köşesinde bıılıman vatan • 
daşlardan, yüks~l; ue smr.imi 
duyguları bildiretı b~r rf)Tc tel -

• graf ve mektu;, almaktadır. 

Bundan pek miit •lıas::i<r "lan is
met f nönü sevgi ve teşP1d;iir -

ler!le saadet ''~ refah dilchleri
nin iletilmesine Anacfolıı ajrın -
suıı memur etmiştir. 

Teati olunan telgraflar 
Yılbaşı mihıas :! bP.tilı! Ciim

hıırreisimiz ismet lrıörıil ile, 
Rıtm'.lnya kralı Karoı, Ç.?lwslo
vakya cümhurrri~i Emil~ Ha-

Ereğli limanında yedisi evvelce ve 
diğerleri de son senelerde batmış o
lan 23 gemi leşi vardır. Bunlar lima
nın ağız tarafına ilci sıra teşkil ede
cek şekilde sıralanmışlardır. 

Bu yüzden gemiler iç limana gire
mezler ve ağız kısmında bannmağa 
mecbur kalırlar. 
Limanın bu kısmı ile Uzunkum de 

nilen ikinci parçası arasında dalgakı
ranı ile beraber Bozhane denilen kü 
çük bir burun vardır. 

İşte, hadise gecesi fırtına birden
bire patladığı zaman, limanda bulu
nan on bir gemi derhal demir alıp U-J 
runkum mevkiine yanaşmak istemiş 
!erdir. 

Bu &rada MiIJet vapuru da de
nize açılmak suretile selamete çık • 
mak istemiş, fakat, batıkarayel fırtı
nasının şiddeti, gemiye yalpa vere _ 
rek iki sıralı leşlerin arasına düşür • 

(Sonu: Sa. 10, Sü. 1) 

ı cha., A rnavutlulc T:rtılı Zogo, 
Bulqar kralı Bmi:ı , Yunan kra
lı Georges, Mek.<ı!'/ı:tı cümlrnr -
rei~i l..azaro Cardenns ar(lsın -
da telgraflar tecti ohmmuş!ur. Baıvekalet Müsteıarı I 

=========· Riyaseti Cümhur / 
GiDERAYAK 

--0-

YAZAN: 

Aka Gündüz 

Umumi Katibi Oldu 
Ankara, 3 (Tan muhabirinden ~ı _ 

Riyaseticümhur umumi katipliğine 
Başvekalet müstMıtn Kemal Gede _ 
lecin tayini yüksek tasdika iktiran 
etmiştir. Kemal Gedelec, bugün vazi 

Btla(is Aşk romanını tef- fesine başlamıştır. İnhilal eden Baş-

ikinci kaptan Tahir Kepez 

Daladier, Coıkun Nümayi§lerle Karıllandı, 
Tunus Beyi ile Uzun Müddet Görüştü ve 
Bizertcdaki Bütün istihkamları Teftiş Ettt 

Par~s, 3 (Hususi) - Fransa Başvekili M. Daladier sabah 
saat sekızde Tunusun llizerta limanına muvasalat t · Iam r · · · r d . e mış ve s~ . e~n:unı ı a e e~ yerh ve Fransız kıtalarının tazimler· 
kendısını karşıl~maga gelenlerin şiddetli alkışları arasın~ ve 
kaklardan geçmış, kadınlar Başvekilin bind·ğ· b .a so 
ler atmışlardır. 1 1 ara aya çıçek-

B. Daladier'e, altın kaplama bir ka . . d 
Fra.nsaya bağlılığını anlatan bir mesa{t~k~· c a~ap halkının 
vekıl de Tunus beyini ziyaret etmiştir. ım o unmuş, Baş-

Tunus beyi, Fransa Başvekilini ,-------------
sa~ayında ~e taht odasında kabul et-

mış, ~u m~nase~tle iki taraf nutuk l çanda rl 1 da 
lar soylemışlerdır. Tunus beyi nut _ 
kunda demiştir ki: 

1 
''Bütün Tunus halkı, Fransaya z e 1 Z e ~eden 

, mem~.e~.etlerinde başardığı büyük iş-

Makine loıtromoıu Bahattı"n ı dırl 
1

, ler yuzunden sonsuz minnetlerle bağ 
ı ar. Tunus Fransaya şükranını 34 Ev Yıkıldı 

Çarkçıbafı 

ltfehmet 
Lostromo 

Ahmet 

ve hağlılığtnı ilan eder . ., 

C Ofkun nümayifler yapıldı 
M. Daladieı de Fransanın Tunus 

kalkınmasına bütün kuvvetiyle işti
rake, Tunusu himaye için lazım ge • 
len her şeyi- yapmağa hazır olduğunu 
söylemiş ve iki memleket arasındaki 

Birçok Binalar Çatladı, 
53 Aile Açıkta 

birliği ve beraberliği anlaratarak iki İzmir, 3 (Tan ı:n h b. 
memleketi kırılmaz bir bağ bağladı- Son dakikada gelen uh ah ırlnden)_ -
~ını, Fransanın mukaddes vazüesini dün hissedilen zelzele ~;r~er.e g?re, 
ıhmal etmiyeceğine emin olduğunu darlı nahiyesinde müh• ~ .nın C.,.:an-
söylemiştir. be ol . ım asarata se 

. p muştur. Bırçok binaların d 
Daladıer daha sonra Bizerta istih varları çatlamış 34 u -

kamlannı ziyaret etmiş ve Tunus le gelmiş ayrıc'a r!?ev oturulmaz ha-
şehrine doğru yol almıştır. yetli has~ra u;h. ;> .. ev de ehemmi-

T ıs• amıştır. Bundan ba 
unus şehnne muvasalat eden Da- ka. daha birçok b. 1 · f-

ladier fevkalAde coşkun nümayişler- zarar görmüşle d1 ın: ar. sarsıntıdan 
le kar§llanmıs, bir tek İtalyan gaze- mıştır Hükum; r: ;,ı'3 aıle açıkta kal 
tesinclen başka bütün gazeteler Da • kılmış mektebi t bıbnasının duvan yı 
1 d" er· f k ı· - ' n acası devrilm· a ıer şer ıne ev a ade nushalar çı duvarlardan b. . . ış, 
karmışlardır. İtalyan gazetesi ise zi- rar 19 bi r ı7 çatlam•ştır. Za
yaretten hemen hiç bahsetmemiştir tir Bayı:d ıra o Farak hesap edilmiş-
Tu 

· · ır ve 'Jçada do ehe · 
nusta bir kaç kişi Fransa aleyhin- yet.siz hasarla d .:runı-

İtalya, Akdcnize hakim olabiJ
mc>k kin. Akdeniz sahillerind~ ha
kim bir mevkide bulunmak ihti
yacındadır. Bunun için de İtalya
nın ötedcnberi göz diktiği, ve is
tilaya karar verdiei yerler vardır. 
Dunların başında Tunus. İspanya, 
Korsika vardır. !kinci planda Su-: 
riye, Filistin ve Mısır bulunmak
tadır. 

(Sonu Sa.. 1 O Sil 1 te) 

ri .... !Ja§ladık. Lfıtf en se- vekalet müsteşarlığına müsteşar mu-
kiı.iM .. yı çeviriniz. avini Haydar Günver vekileten ta -

===== yin edilmi§tir. 

d ·· • r var ır 
,. e numayış yapmak istemişlerse de lzmi . . • 

'..at-r: Sa'!·n· derhal tevkif edilmişlerdir. derek frl~alisı, bugün Çavdarlıya gI-
" -Y:a-· ... Çarkçı Murat (S S 10 ıı:.- e aketzedelere yapılan onu: a. , ·~u. 6 da) dım f!!l . il )ar-

• en e meşgul olmuştur. 



Serbest fikirler : 

Ziraatçinin 
Bekledikleri 

Büyük ziraat konpesinin toplan Valinin 
Dünkü 
Tetkikleri 

Vali ve belediye reisi Lutfi Kır -
dar, dün belediye fen heyetıne gi -

• 

Yeni Mektep Binaları Yapdacak Terkos S ugu 
Akmaya 
Başladı 

• 

, 

4 - ı - 1938 

';.SUAL 
lll~:tt:VAD: 
Nekadar 
Talebe Var? 

S -Türkiyede mekteple 
okuyan talebenin mıktarı 
dir? 

dığı ve key kalbnmasuıı te • 
min edc~ek tedbirlerin araştırılmak
ta olduğu bn günlerde, bi:- çiftçi va • 
tandaş sıfatiyle bu hususta bir kaç 
düşün~emi kısaca kaleme alıp gaze
tenize göndermeyi faydalı buldum. 
Bu fikirlerime sütunlarınızda yer ve
rilebileceği ümidindeyim 

Ko··y v d ı · · 1 ·mi k t k 1 derek muhtelif büroları gezmiş. ınü-e o ayısıy e me e e a .. 
k""'nması · · d .. bet . b. durlerle temas etmiş ve bilhassaa i-

Çatalcalılar da Mektep 
Yapılması için Arsa 

Ve Malzeme Aldılar: 
Süzgeçlerin tıkanması yUzilnden 

şehrin su şebekesine arız olan dur -
gunluk nihayet dün zail olmu§tur. 
Aldığımız malUmata göre tıkanan süz 
geçler tamir edildiğinden dünden iti
baren Terkos suyu ııormal olarak ak
mıya başlamıştır. 

C - Memlekette 6123 ilk, 125 
•• ışın e mus .neüce vere ı- _ 
J ~cek tedb. ı .. , h 1 t al rnar burosunda. uzun müddet kala _ - ır er ınu e assıs ar ar ın- . . 
dan arastırılı · 1 i k d y 1 rak unar heyetı tarafından hazırlan-

t.ıı okul, 88 lise, 13 öğretmen oklu 
dır. 

~ p ınce en r en ogru - . . . 
dan dof..ruya k .. r .. . 1 mış olan şehrın ımarma aıt maketle-

"' oy unun ve zıraat e . t tkik . . L" r· K 
Ugr- aranla f"k" 1 • . t b"t' . rı e etmıstır. ut : ırdar, sehir ~ rın ı ır erının es ı ı cı - • ~ . • 
betine gidilmekte ve hu ~tin a- planının tatbikı esnasında ter:::ihan 
şikar olduğu anlaşılmaktadır. ya_ınlması i:ap e~en i5l~~ .. hakkmda 

Uuın ··dd tt be . . ti ~ alakadar mühendı<> ve mudurlcre iza-mu c en rı zıraa e ug- . . 
rasmakta old ~ d t .. be . hat verdıkten sonra fen heyetınden • • ugum an, ecnı. me ıs- .. . . .. 
tiuaden nazarı dikkat 1 IA ayrılarak muzeJere gıtmıs. ıuızcler , c a mına!'ıı a- .. d ..... A . 1 b 
zım gelen bazı hususları a ~ınd ki mu uru "Zız e eraber müzeleri gez 

ş.._. a sa · t· B d L" r· 
tırlarla tesbit etmek ist d. . mış ır. u esna a ut ı Kırdar. ş~h-e m1. . . d 

1 - Şimdiye kadar serdedilen fi - r~n ı~arı sırasın a, tarihi kıymetle-
kirlcr arasında en ziyad~ belireni ve rıne b.ınaen mu~afazası gerek o1an e
miisbet n~tice verebilecek 1 t - serler.ın mahallmde oeraber tetkik e
raksız köylii'Vii toprak sahih~ antı okp- dilmesini müze müdürün~ teklif et-

.,· ı e me · ti B klü - · tir. mış r . u t:c uzerıne, müze ida-
Köyliinün toprak sahibi olması resi tarafından ~vveke hazırlanmış 

kalkınmaya büyük tesir icra etmekle ve muhafazası ıstcnilmiş olan eser-
berab .. r kısmı ·ı·b . 1 b. lerin birlikte tetkiki maksadile mü-"' , azamı ı ı arı~· e ır 

netice vermekten çok uzak kalacak- zeden çıkılmıştır. Lutfi Kırdarla mü 
tır. Köylüye tevzi edilecek olan arazi ze müdürü belediyeye uğr1yarak şc
vergisinden bir müddet için sarfı na hir mütehassıs1 Pro.;tu da bcraberle-
1:ar edilecek dahi olsa, köylü bu ara- rine aldıktan sonra doğru Aksaraya 
ziyi ekip biçecek vesaite malik değil giderek Hprhor ve Haseki civarında 
d. B bulunan mimar Sinan:ı ait eserleri ır. u \'esait beher çiftçi için, hay • 
van ve sapan dahil, ''asati 150 lira ka tetkik etmişlerdir. Bel.cdiye reisi, mü 
dar bir sermayeye ihtiyaç göst·2rmek ze müdürile beraber yıne o civarda 
tedir. Köylü ise bugün bunu temin- bulunan Bayram Paşa imaretini de 
den çok uzak olduğundan, yine bü - tetkik ettikten sonra, yapı!dıklan dev 
yük arazi sahiplerine bağlı ve zebun rin sanat ve zevkini hila Üzerlerinde 
bir vaziyette Ju1Jacaktır. Binaenaleyh taşlyan bu tarihi eserlerin tamır ve 
tevzi edilecek olan toprağın işlenme- hüsnü muhafazaları kararile Hase -
sini mümkün kılacak vesaitin temini kiden ayrılarak beladiyeye dündüş -
ehemmiyetle nazan dikkate alınma- tür. 
hdu. Ayni zamanda tohumluk buğ • 
day tevziine de daha fazla ehemmiyet BELEDiYEDE: 
Yermek ieabeder. -------

2 - Hal-20 buğday tohuınlanmız Halka T ... izlik 
kati bir standardizasyona tabi olrna-

dıi"ından köylünün eıde ettiği to • Konferansları 
hunıluk]ar çok karışık ve lüzumun • 
dan faz]a tenevvü arzetmektedir. Verilecek 
Köylü bundan ~ok zarar ediyor. Çfin 
kü her zaman ve her yerde icabedcn 
nevide buğday elde edemiyor. Hatta 
buğdayın birçok nevileri Ziraat Ban 
kası tarafından dahi alınmamakta -
dır. Buğday tohumunu sıkı bir stan -
dardizasyona tabi tutmak ve ancak 
mahdut nevilerin ekiJmesine imkan 
vermek çok isabetli olur kanaaatin -
deyim. Düşünceme nazaran yalnız şu 
üç nevi buğdaya revaç vermek gerek 
tir. 

fstanbuiun temizlik işi hakkında 
bir müddetenberi hazu-lanmasma ça
lışılan proje bitmiştir. Yeni proiede 
bugünkü teşkilat ve vesaitle şehrin 
temizlenemiyeceği zikredilmekte ve 
şehir sokakları asfalta tahvil edildik 
çe vesaitin de ona göri) tekamül etti
rilmesi lüzumu ileri sürülmektedir. 

* Belediye, şehrin temizliğini te -

min etmek için mekteplerde olduğu 
a) Yüzde bir dahi rnevaddı ecnebi-

gibıi gençlik teşekkülleri arasmda,Hal yesi bulunmayan ekstra buğday. 
b) Yiizde 5 çavdarlı buğday. 
c) Yiizdc on çavdarlı buğday. 

kevlerinde, sinemahrda, konferans -

lar hazırlamağa karar verm~tir. 

Bu meyanda Halkevlerine ve spor 
klüplerine devam eden gençler ara
sında esaslı bir propaganda yap1la -
cak, sokaklara yemiı kabukları, ka
ğıt gibi süprüntülerin atılmaması 

tenbih ve telkin edilecektirf. Bundan 
başka bu tcnbihat sinemalar vasıtasi 
le halka da yayılacaktır. 

Tamir Edilecek Yollar 
Belediyeden kazalara gönderilen 

para ile tamir edilecek yolların ke

şifnamelcri kaza mühendisleri tara -

fından hazırlanarak merkeze gönde

rilecektir. Keşifnameler merkezce 

tasdik edilir edilmez d~rhal yolların 

İstanbulda ilk ve orta mektep ih
tiyacını karşılamak maksadifo ya -
pılmasına karar verilmiş olan mek
teplerden bir kısmı bitmiştir. Bunlar 
dan Aksarayda, 45 inci ilk mektebe 
tahsis edilmek üzet'~ yapılan bina ile 
Çarşambada Karagümrük orta mek
tebi {çin yapılan hına bugünlerde 
maarif i<laresi tarafından tesellüm e
diİe<:ektir. Her iki mektepte ele 20 
ikincikanundan itibaren tedrisata baş 
!anacaktır. 

aralarında topladıkları para ile mek 
tep civarında bulunan bir tarhyı is
timlak ederek İstanbul maarifi na
mına tapuya raptetmişlerdir. 

Çatalcalılar bu tada üzerinde ya
pılacak pavyon için de icap eden ha
zırlıklarını yapmışlarıhr. Bu mt:yan 
da bina için elzem ol;ın taş, kireç, 
çimentoyu temin ~derek depo ettir -
mişler ve yapılacak pavyonun planı .. 
nı da bir mühendise hazırlattıktan 

sonra dün bir telgrafla maarif ida -
resine müracaat ederek ~ahallin tet 

kik ve planın tasdik edilmesinı iste
mişlerdir. Bu maksatla, maarif ınüöü 
rü Tevfik Kutla maat'if mimarı Şem
si, Vekalet umumi müfettişlerinden 

Necmi Bora bugün Çatalcaya gidecek 
lerdir. Maarif heyeti, Çatalcahlann 
hazırladıkları mektep pl~nile, arsayı 
tetkikten geçirdikten sonra tekrar 
şehrimi:ı:e dönecektir. 

Mamafih alakadar mahafilin kan:ı 
atine göre arasıra herhangi bir sebep 
le su kesildiği zaman susuz kalma -
mak için binaların üst .ıtatınıı birer 
ihtiyat su deposu yapılması zaruri -
dir. Çünkü su şebekesinin bugünkü 
hali tam bir emniyet arzetmcmekte -
dir. 

İlk okullarda 711,728, orta oku11 
da 62,939, liselerde 17,514 tale 
mevcuttur. 

Öğretmen okullarında 2949, tek 

nik okullarında 6528 talebe okum 
tadır. 

Ş~ halde bütün memlekette mev 
cut ,talebe mıktarı 810.199 dur. Bu 
nun 544,621 i erkek, 265,558 i kızd 

Ayrıca Aksarayda Musa11a medre
sesi arkasında İstanbul 5 inci ilk mek 
tep için bir bina yapılmasına karar 
verilmiş, icap eden para da temin e
dilmiştir. Yakında bu mektebin te -
mel atma merasimi yapılacaktır. 

Genişletilmesine karar verilen Ni 
şantaşı kız orta mektebinin son 13 bin 
liralık kısmının inşası da bu hafta 
müteahhide ihale edilecektir. Bu son 
iki binadan başka bu ders senesi kin 
de bir de Nişantaşı kız enstitüsü iÇin 
modern bir bina yapılacaktır. Bu ens 
titünün inşa edilec.:ği arsaya ait is
timlak muamelesi birkaç güne ka -
par ikmal edilecektir. 

Şehrin 939 senesi ilk mektep fa
aliyeti için şubat içtima devresinde 
şehir meclisinden yeni tahsisat isteni 
lecektir. 

* Çatalca orta mektebinin, kaza ih-
tiyacına yetişmediJ:ri anlaşılmış, kaza 
halkı kendi parasile mektebi geniş -
letmeğe karar vermiştir. Bunun için 

MOTEFERRJK: 

vnayetln • 

Senelik Muamele'si 
1938 senesi zarfında vililyet ev -

rak kaleminde 158.1$5 e"Vrak muame
le görmüştür. Bu yekundan 123.2·l!'> 
hariçten vilayet kalemine gelmiş, 
25.165 i de muamelesi ikmal edilip 
vilayet evrak ka1emi kanalile harice 
çıkan evraktır. Gele nevraktpn ka -
lan kısım da şubelerce ikmal edilip 
vilayet kanalına uğramaclan giden 
eVTaktır. 

Grip Hafifledi 
Vilayet hıfzıssıhha meclisi dün 

öğleden evvel vali muavini Hüdai Ka 
ratabamn riyasetinde toplanarak şeh 
rin sıhhi vaziyetini tetkik etmiştir. 

Bu tetkik esnasmda geçe11 sene bu 
aylara nazaran gerek tifo, g~rekse en 
ğer sari hastalıklar bak1mından şeh 
rin sıhhi vaziyetinin claha iyi oldu
ğu ve son günlerde şiddetlenen gri
bin de hiçbir vefat vermeden hava
nın değişmesile hafülediği tesbit e
dilmiştir. 

Bakırköy Kaymaliamhğı 
Beyoğlu kaymakamlı&'lna tayine

dilen Bakırköy kaymakamı Ahme -
din yerine Bakırköy kaymakamlığı· 

Barındırma Yurtları 
Babaları işçi ve :ımel<:? ofan tahsil 

çağındaki çocuklann sabahlan ders 
saatine, öğleden soma da velilerinin 
işten döndükleri saate kadar barın -
dınlmalan maksadile kurulmasına 
karar verilen barındır:na yurtlan bu 
günden itibaren faaliyete bcışladılar. 
Barındırma yurtları. şimdilik İstan
bul 13 üncü, Eyüp 36 ıncı, Beyoğlu 
9 uncu ilk mekteplerind<:? olmak üze
re üç yerdedir. İlerde imkan bulun
duğu takdirde yurtların adei çoğal -
tılacaktır. 

POLiSTE: 

Küçükpazarda oturan Sürücü 
Rahminin idaresindeki yük arabası 
hal rıhtımında manevra yaparken 
hayvanlann ürkmesi neticesinde a
raba beygirlerle beraber denize yu
varlanmış ve hayvanların ilcisi de 
boğulmuştur. 

Bir Adam. 
Merdivenden Düıtü 

Aksarayda İnkılap sokağında otu 
ran Mehmet Çarşıkapıdaki Üsküp 
hanının merdivenlerini çıkarken a
yağı kayarak yere düşmesi netice
sinde başından ağır ve tehlikeli bir 
surette yaralanmış, Cerrahpasa has 
tanesine kaldırılmıştır. 

Bulunan Ölü, 
Öieni lmiı 

Bundan birkaç gün evvel Kasım
paşa sahillerinde bulunan kadın ce
sedinin, Taksimde Sakızağacı cad
desinde oturan akıl hastalığına müp 
tela Öjeninin cesedl olduğu anlaşıl
mıştır. 

Otomobille Araba 
Çarpıştı 

Eğlence Yerleri 

Ucuzlatllacak . 
Sinema, tiyatro ve satr e~ence 

yerlerinde tatbik edilmekte olan fi
yatlar hakkında dün Dahiliye Veka
letinden vilayete bir tamim gelmi§ • 
tir. Tamimde, halkın sinema ve ti -
yatrolara gldebiİmesinı temin mak -
sadile, belediye resmi, Darülaceze 
aidatı gibi bir takı~ resimlerin kal -
cPırıldığı halde sinema fiyatlannın 

matlup derecede inmediği ve yapı -
lan tetkikat neticeshıde Ankara, İs

tanbul ve Edirnede hUa sinema fi -
yatlarının yüksek olduğu ileri sürü
lerek bu f iyatlarm, halkın verebile
ceği bir hadde indirilmesi hususun
da resmi organizasyonlann teşebbü
sata geçmesi ve bu iş üzerimi~ çalışı
lırken, mevsiminde !rahil halkının ınb 
hi bir ihtiyacı olan pllj fiyatlannın 
da göz önünde bulundurulması isten 
mektedir. 

Bir Ayllk Sıtma 

Mücade le Faaliyeti 
Sıtma mücade1eslliin -; l90tı bir 8' 

lik faaliyeti hakkında şu ~Um.at 
v .. ....:ı....,plrt,,.n; .. , 

Umam sıtma m ucadeL ""'inın~ ... uı..~· 

rında son ay zarfında 42,043 kişi 

mua;vene ve 62.986 kişi tedavi edil
miştir. Sarfedilen kinin miktarı 

990,241 gramdır. 9,864 metre kanal 
açılmış, 25,003 metre uzUJtluğunda 
kanal temizlenmiştir. Açılan kana 1-
lann 4,875 metresi Konyada, 1,486 
'metresi Eskişehirde, l,088 metresi 
Kooaellnde, 910 metresi Manisada 
ve üst tarafı Kayseri ve SamsundR
dır. Ayrıca 360 metroluk yeni ark 
açılmış ve 53,173 metrelik ark te-
mizleruniştir. Doldurulan çukur 
1,829 metremika·bıdır. · Kurutulan 
bataklıklar 80,130 metre murabbaı 
m bulmuştur. Bunun 80 bini Kay
seride, 130 metre murabbaı da Bur
sa mm takasındadır. 

Y alovaya içme 

Suyu Lchım 

• 
S-Şair Mehmet Akilin 

irlerini bir araya toplaya 
bir eser var mıdır? 
C - Eşref Edip namında bir zat 

rafından Aküin hayatı ve eserle 

adlı bir kitap çıkmıştır. Bu eserde 

nun şiirlerini de bulabilirsiniz.. 

• 
S -1 çtimaiyat ve iktısat • 

lbnleri hakkında tam mallı 
mat elde etmek için hangi e 
serleri okumak lazımdır? 

C - Size bu hususta bir çok kita 
isimleri saymak lazımdır. Fakat b 
hususta en yeni çıkmı§ eserleri oku 
mak bterseniz, İstanbul Üniversites 
neştjyat bürosuna müracaat-etmeni 
zi tavsiye ederiz. İstanbul Yüksek Ti 
caret mekteblı}in de iktısad.i mesele -
lere ait mühim neşriyatı vardır. Ora
dan da bir liste isteyebilirsiniz. 

• 
S - Karl MarMın Serma-

ye adlı kitabı Türkfeye çevrU. 
mif midir? 
C -.Bu :h1JS1Bta bir kaç ıteerübe 

yapılmış, bazıları neşre de teşebbüs 

~e:w de, tam eserin Türkce in-

• 
S - Üniversite gençliğine 

verllmekte olan inkılap ders
leri kitap halinde neşredilmiş 
miillr'! 
C - Bir kısmı edilmiştir. Bunlan 

da Üniversite neşriyat bürosundan is 

teyiniz. 

• 
S - 150 lira kadar geliri o

lan ahşap bir evin yanm hi&
sesine sahibim. Bunu rehine 
koyarak 150 lira kadar bor~ 
almak istiyorum. Nereye mü• 
racaat edeyim'! 

C - Bu huSl;sta müracaat edebile
ceğiniz müesseseler Emniyet Sandığı 
ile Emlak bankası ve Vakıf paralar" 
idaresidir. Bunlar size istediği.niz ce
vabı verebilirler. 

I TAKVIM ve HAVA 1 

Bunlardan ikinci ve üçüncü nevi 
buğdayın verimi bittabi birinciye nis 
betle daha fazla ve fiyatı bu nishet:tc 
aşağıdır. Tohumlar bu şekilde tesbit 
edildiği takdirde ekeceği cins 
ve doJayisivle elde edeceği ha • 
sılatı evvelden daha kati olarak 
tayin ve tesbit edebilir. Şimdiki hal
de ise .bilhassa ·ekstra buğday üzerin 
de, köyliiyü zararlara sokan ihtikara 
meydan veriJmcktedir. JJalcn Ziraat 
Bankası yalmz ekstra buğday satın 
almaktadır. Bu yüzden köylünün gör 
düiü zarar her tasavvunın fevkinde
dir. Buğdayın standardizasyona tabi 
olacak olan diğer nevilerinin de Zi
raat JJankası tarafın<lan alınmasını 
temin etmek katiyen elzemdir. 

3 - En hüyiik milli da\•alarımız -
dan biri de, biitün alakadarlarca ma
hirn olduğu iizere. sulama işidir. Ki)y 
lüyii, hi~ bir zaman bel bağlanamı -
yacak olan hava tesirlerinden kur -
tarmak lazımdır. Bu temin edilme • 
dikce köylit'ye yapılan hütiin yardım 
lann boşa gitmek tehlikesi karşısın
day12. Ziraatle meşgul olduğum Kon 
ya Ereğlisinde on bin dönüme baliğ 
olan arazimin ancak ~'iiz döniimiinii 
ekmeğe imkan buluyorum. Blitün 
kö;\·lü de ayni nishettc bu vaziyetten 
mutazarrır olmaktadır. Arazinin, ta. 
bii tec;eJı:kijllt itibariyle civarın bü -
tiin inkişafına kafi gelecek büyük bir 
barajın inşasına müsait olmasına rağ 
men. istifademiz Romalılar devrin -
den kalma bir arkın temin ettiği su
ya münhasır kalmaktadır. 

tamirine başlanacaktır. 
na seferberlik şubesi müclUr muavini 

kan bırakmamaktadır. Binaenaleyh Gafur tayin edilmiş, tayin emri dün 
fevkalade tedbirler meyanında, köy- kendisine tebliğ edılmiştir. 

Sürücü Ali tarafından idare edi
len yük arabası ile şoför Şerif tara
fından Rullanılan 2528 numaralı o
tomobU arasında Tozkoparan cad
desinde bir çarpışma olmuş, ikisi de 
hasara uğramıştır. 

Yalova, (TAN) - Cümhuriyet 
devrinde en çok imar edilen ve en 
çok şöhret bulan Yalovada hfila içme 
suyu yoktur. Halit, eskidenberi oldu
ğu gibi ekseriyetle dere suyu içmek
tedir. Hariçten gelenler c;le ancak a
vuç dolusu para vererek iyi su bu
labildiklerinden şikayet etmektedir -
ler. Belediyemizin dar bütçesile bu 
işi halletmesine ve 2-3 saat uzak -
tan içme suyu getirtmesine imkan 
görülmüyor. Diğer taraftan, İstan -
bul vilayeti, dört s~nc evveline ka
dar belediyemize y1lda üçer bin lira 
verirken bunu da kec;miştir. Yeni İs
tanbul valisi Lutfi Kırdarın bu ih
tiyaçları nazarı dikkate alması ve 
Yalovanın su meselesinde millete 
yardım etmesi temenni olunmakta • 
dır. 

4 lkineikônun 1939 
ÇAR ŞAMBA 

1 inci ay 

Arabi 13117 

Gün: 31 
• 
Kasım: !18 

Ruml: l3S4 

( - Köylünün büyiik bir kısmı 
Ziraat Bankasına yaptığı borcun u -
zun zamandanberi ancak faizini iide
yebilmektedir. Faizin yiiksekliii köy 
lü.nün bu borttan kurtulmasma im -

tünün Ziraat Bankasına olan borcu-
mm hiç olnıaz•·a bir kısmının silin -
mesi bu kalkınmaya bi!Jiik tesir icra 
edecek ve k(.iylü de kısa bir müddet 
zarflnda belini do;rultahileceğioden 
bankanın bu muvakkat zararı bilva
sıta tcJMi edtlobileccktir. 

5 - Bugün köylünün kullanmak
ta olduğu kaı«ı saııan yerine daha 
pratik ve ''erimli bir ı.·asıta temin et
mek e17..emdir. 

6 - Köylünün en büyük dertle -
rinden biri de yolsuzluktur. Kaza -
mız dahilindeki mühim yollardan bi
riıbin tesviyci tfrrabiyesi her yaz ya
pılmakta ve her kış bozulmaktadır. 

Yukar1da arzettiğim hususlartn 
Ziraat kongresinde konuşulduğunu 

bilrnek]e beraber bunların bir çiftçi 
tarahnda ntekrannda fayda gördüm. 

Konya Ereğlisi çiftçilerinden 
Şevket Güven 

Bir Kısım Muhacirler 
Yerleıtirildi 

İltica suretile memleketimıze ge
len mühacirlerden bir ku;m1nın mu
amelesi ikmal edilmiş, bunlar yur -
dun muhtelif yerlerinJ iskan edilmiş 
Ierdir. Henüz muam~lesi intaç edile
miyen1er iskan miidürlüğü tarafın -
dan iaşe edilmektedirler. 

_ __:_ __ o 

Bahkpazarı Caddesi 
İstimlak ve Eminönij meydanının 

tevsii dolayısile taşlan sökülen ve 
son yağmurlarla bit' çamur deryası 

halini alan Balıkpazan caddesinin 
muvakkaten tekrar parke ile döşen
mesine dünden itibaren b3şlanmış -
tır. Muvakkat caddenin tulü 75, arzı 
12 metrodur. Meydana ait plan tat -
bik edildiği zaman :bu taşlar tekrar 
sökülüp yerine asfalt döşenecektir. 

* İbrahimin idaresindeki husus1 
otomobil ile Raifin 1742 numaralı 

kamyonu arasında S1raservilerde 
bir çarpışma olmuş. ikisi de ehem-• miyetli surette hasara uğramışlar-
dır. 

Hikmet Üstündağ 

Mahkum Oldu 
Aksa ra yda Şehir 

PICinı Hazırlandı 

Yanan Adliye sarayının ankı:ı.zını 
kaldır,mayı taahhüt ettikleri halde 
arık.azın ancak para eden aksamını 

toplayıp sattıktan sonra ankazı yüz- , 
üstü bırakan müteahhitle:.- aleyhine 
tazminat davası açılmıştır. 

Konya Aksar ayı, (TAN J - Kasa
bamızın müstakbel planı, bir ecne
bi şirket tarafından tanzim olunmuş
tur. Bu planı mahallinden kotrol i
çin, Nafia Vekaleti tara,._n bura
ya bir heyet göndenlnlt$tlr. Heyet 

Bu müteahhitler eski vali Muhit
tin Üstündağın kardeşi Hikmett Üs· 
tündağ ile kardeşi Salt İbrahimdi. 
Mahkeme müteahhitleri 2400 lira taz 
min.at vermeje mahkWxı etmiştir. işe başlamıştır. 

Zilkade: 13 BlrlncikAnun %2 
Güneş: 7,26 - Öğle: 12,19 
İkindl: 14,40 - Akşam: 16,52 
Yatsı: 18,30 - tmsfık: S,39 -
Yurtta Hava Vaziyeti 

Yeşilköy Meteoroloji istasyonundan •"' 
lınan malOmata gore, hava yurdun Ak
deniz kıyılarile Egenin cenup tarafların

da çok bulutlu, Trak>'ada kapalı. diğer 
bölgelerde kapalı ve yağııılı geçmis, rüz· 
gArlar Doğu, cenubu şıırkt bölgelerile or
ta Onadolunun ~ark taraflannda cenubi 
Egede şi.mall, diğer yerlerde garbi istika
metten kuvveW olarak, Akdenizin şark 
k.ısunlarında garpten Karadeniz ve F:ge 
denizinde de şimalden fırtına şeklinde 

esmiştir. 

Dün İstanbulda hava ekseıiyetle taz
la bulutlu geçmiş, rüzgar şimalden sani
yede 5-7 metre hızla esmiştir. Saat 14 de 
bava tazyiki 762,3 milimetre idi. Suhu:ıet 
en yüksek güneşte 33,5, gölgede 2., ve 
en düşük sıfırın altında 2,2 santigrat ola
n.k kaydedilmiştir. 
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1".ahk:eriıelercle 
Tevkifhane Cinayetinin Faili Dün 

Mahkemeden Kaçmak istedi 

Cuçlu Dursu nhlkim huzurunda son cinayetinin hesabını veriyor 

Tevkifhanenin sekiz numaralı hasta koiuşunda katilden 20 seneye 
mahkum olan Karaçaylı Bekiri evvelki gün on üç yerinden yaralayarak 
öldüren Rizeli Dursunun duruşması dün ağırceza mahkemesinde yapıl
dı. Suç, meşhut suçlar kanunu çerçevesine girdiği için aradan kırk sekiz 
saat geçmeden mahkemeye intikal ediyordu. Hadisenin ilcisi gardiyan 
olmak üzere yedi şahidi vardı. Şahitlerden ilçii katilden mahkl\mdu. 

Mahkeme salonunda mutadın fevkinde· olarak bir komiserle bir po
lis bulunuyordu. Reis Refik suçluya evvela hüviyetini sordu. Dursun hiç 
bir suç işlememiş gibi pervasız ve sert bir eda ile cevap verdi: 

l- Bay reis ben yeminden kork-

' 

tum. Şimdi doğruyu söylüyorum. 
Hem ben eroin kullanan bir ada
mım. O vakit dalgada idim. Müba
rek yer tevkifane değil, eroin Fab
nkası. Alıştığım için içiyorum. O
nun için benim aözlerirtıe pek ku
lD k asmayın. 

Reis: 
- Hasan biraz sıkı~tır~ak, Dur

sun yolda beni tehdit etti de onım 
için böyle söylüyorum diyeceksin 
dedi. Sabit d~1am etti. 

- Dedim ya Bay Reis benim ka
fam yok. Okuyup yazmam yok. 
Müddeiumumt fğtecJiği gfüi yazmış. 
Ben başka bi:r şey bilmem. 

Bundan sonra katilden suçlu LA~ 
İhsanla yine katilden mevkuf Rıfat 
'7e gardiyan Hadi dinlendiler. Gardi
yandan başkası Bekirin elindeki bı
çağı sergardiyan Osmanın aldığını 
söylüyorlardı. 

Beşinci şahit yankfficil1kten rn 
aya mahkı1m Çeşmemeydanlı Hü
seyin, yaralıyı görmediğini söyledi. 
Müddeiumumt: , 

- Eğer bunlar maznundan kor
kuyorlarsa üadelerini ayn alalım. 

diyordu. 
- Babamın adı Saittir. Vesileden kontrol memuru Osrhan Efendi al~ Maznun ayağa kalktı ve: 

doğdum. 1324 doğumluywn. Evli- mış. Şahitler de görmüşler. _ Bay rei!I ben bunlann hic bi-
ylın. Bir çocuğum var. 20 sene hapi· Reis bundan sonra hadise yerin- rllinl tanımam ki korkutayım, dedi. 
se mahkfunum. Soyadım Atmacadır. de tutulan bir zabıt varakası oku- Başgardiyan Omıan yedinet VE.' 

Bunu müteakıp reis iddianameyi du. Ve mühürlü olarak mahkemeye son şahit olarak dinlendi. O da re
bizzat okudu. Bu iddianameye göre getirilen şiş suçluya gösterildi. Bu isin suallerine şu cevaplan verdi: 
hadise dünkü nüshamwk da yazdı- kamaya benziyen uzun bir şi~i. Sa - Ben o gün tevkifaneye bas
ğımız gibi evvelki gün saat l" te pma da bez sarılmıştı. Ağzında kıp-- gaırdiyan tayin edilmi~tlm. Henüz 
tevkifhanenin sekiz numaralı hasta kızıl kan izleri görülüyordu. tevkifaneyi bile daha öğrenmemiş-
ne koğuşunda geçmişti. Karaçaylı Suçlu: . tim. Kavga var, dediler. Yukanya 
Bekir eroin kaçakçılığı yapıyormuş, - Evet, dedi. Bu benimdir. O- koştum. Bekir yaralanmış ve kori-
ihbar üzerine tevküane idaresi Be- nunla yaraladım. dorda yıkılmıftı. Kendlisinl kimın 
kirin yüz liralık eroinini yakala· Za'bıt varakasından arılaşıldığına vurduğunu sordum. Ad vermedi 
mış. Bekir bu ihbarın Dunıun tanı.- göre, hadiseden sonra başgardiyan )'9lnız beni kahbeUJcle vurdular. 
fından yapıldığım tahmin etmis, Osmanlaı Hayri sekizinci koğuşun dedi. Dursun üstüme gelmeyin vu
Dursun da tevkifane hastane!inde önüne gitmişler, Dursun odada elin rurum, dedi ve elinde bıçağı ile o 
yatıyormuş. Bekir hastaneyf'! Dur- de. şişle dolaşıyormuş. Onlara da: dası.na girdi. Bıçatı vermiyor Yalnız· 
sunun yanına çıkmış ve orada Dur- - Yanınıa sokulın~ atzı ele ya- - Beni mu'hafa:ı:a alt..n ft,''&· 

sunu öldürmek istemiş. Fakat, Dur- karım. demiş, fakat Hayri onun üs- bıçağımı teslim edeyim rtiyordu. 
eun daha evvel davranarak on Uç tüne atılarak zorla şi§i eliden al- Sonra bıçağı İhsana verdi. Dursun 
yerinden yaralıyara'k Beldrl öldnr- mı1- hali Bekire sövüyordu. Ben Beki-
müştür. Suçluya Ceza Kanununu'l'l Suçlu itiraz etfü rin elinde bıçak görmedim. Ben 
ı44B inci maddesine göre ceza veril- - Hayır, üstüme atılarak alınış tevkifaneyei ve bunların hicbirisini 
mesi isteniyordu. Reis iddanemeyl değildir. Benim bulunduğum oda- tanımam. Bekirin hernşeıisi de de
okuduktan sonra suçluya, işittin ya yı kapattılar. Bana bıçağı ver dı:?- ğilim. O Karaçayh imiş, ben Malat 
dedi sen Bekiri öldürmüşsün?. diler, ben de bıçağı kapının üstün- yalıyım. Eğer elinde bıçak görsey-

S~çlu: deki delikten uzattım. dlm. Niçin gizliyeyim. 

h t "d" di l Üçüncü bir zabıt varakas1yle de Bundan sonra reis biitün şahffü .... 
- "Ben asa ı un. ye cevap •V• od d b" et -A'rtti B di Os 1 
di Am li t . . . H hAdisenin geçtıgı a a ır m re ri salona gt:"Lı . aşgar yan -

vtanered e yad ~ınruBekşt~m.od as- murabbaı kadar yerde kan toplan· manla muvacehe ediyordu. Hepsi : 
e yatıyor um. .re aya k b v • ed" 1 rd B 

. . . . . dtğı koridorda yeme ta agı gemş- ifadelerinde ısrar ıyor a ı. •ı 
gı.rdı. Mısafı: _dıye ben toplandı?1. Uğinde ve duvarlarda da el kalıbı arada suçlu btrdenbire yeımden 
Karyolanın ustune oturdum. O bır· . b 1 d ğ b"t ed" " - k t• · · d 

. ŞE:klınde kan u un u u tes ı ı- fırladı ve butun uvve ını sesın e 
denbıre: liyordu. Tabibi adil Enver Karanın toplıyarak bağırdı ve: 

- Benim erofnlerlmf haber Vf!· raporu da okundu. Bekirin 13 ye- _ Reis bey bunların hepsi benim 
ren senmişsin, benim y~lme ko~ş rinden aldığı yara ile nezüten öl- düşmanlarım. Benim karşıma topla 
ağası olacakmışsın, ben sağ iken s~ düğü anlaşılıyordu. yıp ta ne konuşturuyorsun. İite ben 
nt meydancı ağa yapmam. dedi ve Dursunun sorgusu bitmişti. Reis gidiyorum. Diyerek kaçmak ve dı-

Toplantılar, davetler: 

Çoeuk Temsilleri 
8eyoftlu Halkevlrtden: 
7. 1. 939 Cumartesi günil saat 14,30 da 

Evimizin Beyoğlunda İstiklAl caddesin
de NURZİYA sokağında Parti Kurağın
daki temsil salonunda 7 - 15 yaşındaki 
çocuklar için aylık çocuk temsilimiz ve
rilecektir. ÇocuklBrını ıöndermek isti-
7en ailelerin Evimiz direktörlüğilne mü
racaa( ederek kart almalarını rica ede
riz. 

Çok Feci Bir Ölüm 
Merhum Miralay Bay Mustafa 

kızı Bayan LUtfiye, kaza neticesi 
ateşte yanarak leci bir şekilde dün 1 

ak§am vefat etmiştir. Bugün cena
zesi kaldırılarak Beyazıt camiinde 
öğle namazını müteakıp namazı kı
lındıktan son,ra Şehitlikteki hususi 
makberesine defnedilecektir. 

rı
n; . DRAM KISMI 

• - 1 - 939 Çımsamba 1 

~I ~ 
günü akşamı saat 20,30 da 

1111 
AS M O D E 

lnll 5 Perde 
ISTIKL.AL CADDE!ll KOMEDi KISM1 

4 - 1 - 939 Çarşamba gflnü g(}ndüz 
ÇOCUK TIYATA08U 

4 - l - 939 Çaream ba günü akşamı 
saat 20,30 da 

M U M S Ö N O Ü 5 Tablo 

~ ........................ . 
Taksim sinemasında 4 haftada 

120.000 Azak ile -sinemamızda 2 
şer haftadan 4 haftada 150.000 
kişinin seyrettiği 

AŞKtN GÖZ 
YAŞL~RI 

Türkçe sözlü arapça şarkılı fil
mi yine binlerce kitinin görme
mesi yüzünden: 

9 uncu ve SON HAFTA OLARAF 

Yalnız 

Şehzade başı FERAH 
Sinemasında Tel: 21359 

Bugün matinelerden itibaren gös 
terilecektir. Bu Film 11 ikincika
nun çarşamba sabahı sevkolu -
nacağından görmiyenlerin isti -
cal etmeleri. 

Matineler: 11-1.30 - 4 - 6.30 
Suvare tam 9 da. İkincikanun 
çarşamba matinelerden 

Pamuk Prenses 
ve 7 Cüce 

ve 

ROBENSON KRUZO 

ŞARK PİY,ANGO GİŞESi 
939 Yllbatı Talihlisi Küçük Temur'e 

200.000 Lira Kazandırmıştır. 
ŞARK GiŞESi Beyoğlu İstiklal caddesi Abdullah Efendi 

lokantası yanında tütiincü Hiiseyin Zekeriya 

Bu Akıam 

SOMER ·sineması 
İki büyük Fransız artisti 

JEAN GABiN 
ve 

Michele Morgan'ı 
Fevkalade bir tanda yarattıklan 
PİERRE MAC-ORLAN'in romanı 

SON BUSE 
(Quai des Eı ume::. 

Emsalsiz ve muhteı,em filminde takdim ediyor. 
V'mitatz A!kJarın "ftlnil... ihtiras ve ateşin Buseler filmi.. 

İlaveten E K L E R J U R N A L Son dünya havadisleri 

~ ................................. . 
Mevsimin en fa.da nükteli filmi ... En şen komedisi .. 

iKiNCİ BAL AYI 
Fran~ca sözlü filnüdir. 

Baı Rollerde : 

LORETTA YOUNG 
ve TYRONE POWER 
Yarın akşamdan itibaren 

Sinemasının 
Hakiki neşe ve zarafet muvaffakıyeti olacaktır. 

Radyo 
ÇmfGIRba, 4. 1. 1939 

ANKARA RADYOSU 
Türkiye Radyodifüzyon Postala 
Türkiye Radyosu Ankara Radyosı 

Dalga Uzunluğu 
1639 m. 183 Kes. 

T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 
T. A. P. 31,70 m. 9456 Kes. 

12,30 Müzik (bir konserto - Pi). 13 S 
at. Ajatls haberleri ve Meteor - Ankar 
13.10 Türk miizil?i (halk tilrkateri - Pl 
13,45, 14 Miizik hafif parçalar. 

18.30 Türk müziği (şarkılar ve saz eser 
lern. Okuynn: (Sadi H~c:es) , Calanla 
(Vecihe, Fahire Fcrsan, Refik Fersan), 1 
Ferahntık pe!ırevi (Zeki Mr:-hmet Ağa), 2 
Eviç beste halkai zülfü siyahın (füıut' Yek 
ta), 3 - Şarkı -gez. dola$- (Zeki AriO 
4 - Şarkı -Ey benim mestane g8zlü 
(i5mai1 Dede), 5 - Ş:ırkı -Sevdim bl 
goncai rfın~ (İsmail Dede), 6 - Şar • 

-Lerzan ediyor (Lemi), 7 - Eviç S. S 
mafsl (Sedat Öztoprak), 19 Konuşma. 19,l 
Saat, Ajans, met!'Oroloji ve ziraat borsa 
haberleri. 19,30 Türk müziği (Hicaz faslı), 
Saz heyeti: Tahsin Karakuş, Hakkı, Der
man, Eşref Kadri, Hasan Gür, Basri Üf
ler, Hamdi Toka7. 20.30 Konuşma (Mizah 
saati), 20,45 Müzik (küçük orkestra), 1 -
Şen kardeş (R. Volsted), 2 - Elejji (Çay
kovskl), 3 - Pablo - Orfeo (Rossi), 4 -
Hofbal dansı (J. Lanner), 5 - Şampan

ya - Galop (Lilmbl). 21.20 Saat, Eııham, 
Tahvi!At, Kambiyo - Nukut Borsası (ff· 
yat). 21.30 Temsil -Verter- Yazan (Goe

the), Tilrkçeye eeviren (Ekrem Reşit), KD 
ı:Qk orkestra refakattle, 22,30 Müzik (bir 
senfoninin takdimi) Takdim eden (.Cemal 
Reşit), 23,20 Müzik (eğlenceli plAtlar). 
23,45, 24 Son Ajans haberleri ve yarınki 
program. 

• 
SENFONiLER: 

21,40 Berlln orta 
konser. 21,50 Milnih: 
den senfoni. 

HA.,tF KONSERLER: 

dalgası: Senfonik 
Faust'un eserlerin-

7,10 Berlln kısa dalgaS1: N~en musiki 
(8,15: Devamı). 7,30 Breslau: Bando mu
zika. (9.30: Hafif musiki). 16,15 Prag: 
Orkestra keman vesaire (!7,10: Fok or
kestrası) 1730 Moskova konser. 17,45 
:S.rJln kısa dalgam: f ş sonu konseri 
(19.10: Devamı), 18 Peşte: Şeh!r bando
su. 19 Kolon7a: Kanşık musiki. 19,35 
Peııte: Çigan orkestrası. 20 Hambur.g: 
Marşlardan mürekkep konser. 20 Mos
kova: Karışık konser. 20 Lfı.yipz!g: Ban
do muzika. 20,45 Bratislava: Şrammel 
orkestrıısı. 21,15 1'rank1urt: Ak~am kon
seri. 22 Tulı'.lz: Karışık program. 23,20 
Prag: Plik musikisi. 23 30 Breslau: Ka
n,ık sarkıh kt)nser. 2.1,30 Viyana: Viya
""' "'"~fıd. 23.40 Könlgsberg: Eğlenceli 
OP RAL;AR, OPERETLER. 

10 Berlfn kısa dalgası: Karışık opera 
musikisi. 20,30 Peşte: Weber'ln .. Frels
chüua operası. 20,30 Peşte: Operada ve
rilecek piyesin nakli. 20.35 Brüno: Stüd
yo opereti. 22 Roma: Opera piyesinin 
nakli. 22,10 Prag: Smetana'nın çocuk o
peralarından birl. 

ODA MUSIJ<ISI: 

11,20 Prag: Salon kuarteti. 19,20 LA
yipzig: Oda mul!ltisf konseri. 21,15 Mlll
no: Oda musikisi konseri. 

TEŞEKKÜR 
TEŞEKK.tm - Şehrimizin genç 

hukukçularından A VRAM MUTAL 
ın vefatı hasebile bizzat cenaze me
rasim.ine iştirak veya beyanı tAziyet 
liıtfunda bulunarak kederlerim.ize 
ortak olan bilcümle dost ve akraba
la111mıza ayn ayrı tetekkiire teet
sürlerimiz mani • olduğundan bu 
hwn.ısta sayın gazetenizi tavstt ey
leriz. 

elini ceketinin cebin~ atarak beya:ı müddeiumumilikte verdiği üades;ni şarıya fırlamak istedi. Jandarma 
birşey çıkarıyordu. Bu bir şiş veya· de okudu. Burada bıçağı sekiz ay onbaşısı Kanber ensesinden yaka
hut bıçaktı. Çıkarken ceketin ya· kadar evvel tevkifhanede bir çama- tadı. o hala oturmuyor, kacmak 
kasma takıldı. O sırada anama, av• şırcıdan aldığını ve kendisini tefvilc için çırpınıyordu. Diğer jajndarma 
ndıma da sövüyordu. Beni öldüre- eden kimse bulunmadığım söylü- lar da ellerinden, kollarından tuttu
cekti. Ben ondan e;veı davrandım. yordu. Bir paket içinde mühürlü o- lar. Yerine oturttular. 
Canıtnı kurtarmak ıçin yanımda bu 1 k ahkemeye verilen Bekirin Bundan sonra müddeiumumt suc ! f.!~!!!i!i!!!i!i~ii!lii.i!~ . . . . ara m A • • • 

lunan şışI~ ~end.ısını !araladım. kanlı ceketi açıldı. Sağ yakasının lunun 20 senelik mahkumıyet ıla· 

Ailesi efradı 
--0--BU AKŞAM ~ 

- Pek ıyı o şış senın yanında ne ucunda bir kesik vardı. mının suretinin getirilmesini iste-
ibulunuyor. • Sıra şahitlere gelmişti. fki jan- di. Mahkeme bu ilamın getirtilmesi 

- Bulunduruyor ve kendimce darma kısa boylu, pejmürde kıya- ve operatör Jak Barbutla kontroJ 
maIUm olan yerde saklıyordum. O- fetli, ayaklarına terlik bağlamış bir Hasanın sabit olarak dinlenmeleri 
ııu Mustafa isminde blriainden al- genci şahitlerin bölmesine getirdi- için muhakemeyi ayın yedisine b1-
mı§'tım. ler. Bu adam Mükerremi öldürdü- raktı. 

- Bekir de de şiş, bıçak \Tar mı ! ğü için tevkif edilen Piç Hasandı. 
idi?. Şöyle ,ehadet etti. 

-Evet vardı. Onun elindeki fi~l _ Ben hastane koğuşunda dola-

gözlerimizi yolda bıraktıktan sonra 
dün geldi. Amma, öksiirllr, •laha 
doğrusu tilkilrilr gibi. 

Vaziyetin ne olduğunu Anlarnnk i
fln dlin terk«>s idaresine ~tdın. Her 
zaman oldu~u gibi bir şey öğrenmek 

şıyordum. Sekiz numaralı koğu§un 
içinden ana, avrat küfür taşıyordu. 
Biraz sonra Bekir elinde demire 

1 
benziyen bir şişle dışanya çıkh. 

Hemen yere dü§'tü. Vücudilnden 1 

kanlar fışkırıyordu. Görünce kork-

kabil otamadı. Reis sordu: 
tum, kaçtım. 1 

Bilip te mi sakl1yorlar, bflmiyor- _ Elindeki ne idi. Şiş mi, susta-
da bilir nıi görUf\ilyot'lar pek belli , lı mı, bıçak mı? 
olm1~·an hu modem Kerhetıldakf rtl'· I H vap verdi 

• • asan ce 
ka·'~r:~ .. ıa va., r~~nu, yarı hus11sı - Bay reis, ben esrarkeş, eroin-
yar n k ederken. bir damım Beynim sulanmış LAk• m k man a . , 

- Ilt·";.in ,.a~. akın de '~l ~o sı ... öyle şeyleri pek inceliyemem. Hem 
Jantı çcktık. Hıç yo tu, cuı er. Da- f d E 

aramızda epeyce mesa e var ı. -
yanamadım: . . . f ked d" 

Y h 1 n· ı . - :. s hu'"r lmdekıru pek ar eme ım. - a u. ız erm yuzu uyu • . 
· b" 'd · · ·· Reis Hasanın hazırlık tahkıkatm-mctme duran ar ı arenın sız mus- . . . . . 

t hd 1 • de susuzluktan şikavet dakı ıfadesını okudu. Orada Bekıa cm erı . . .. ed. w. · 
ederseniz biz ne yapalım? Shıe !'ade rin elinde şiş ve demır gonn ıgınt 

TURAN TİYATROSUNDA Eski Bir Muallim vldil 
Ses Kraliçesi HAMİYET YOCESES O]' lııtanbul Öilretmenlerl Yardım Cemi· 

k d 1 yetinden: 
ve ar a aş an Gelenbevt ortaokulu rfYazfye ötrel-

Sanatkitr NAŞİT ve CEMAL SAHİR meni Abdürrahman Erıezm maaleMf 

Birleşiği j aramızdan ebediyen ka7bettik. Yallı ai-
ZÜPPELER VODVİL 3 PERDE l lesine ve sayın arkadaşlarımıza taziye1-

Tafsilat el ilanlarında. Telefon: 22127 e~~i!!!ii!!!!!!!!iiil!!!!~I !erimizi sunarız. 

Fransızca Nüshası) 

Sinemacılık dünyasının şimdiye kadar yarattığı en nıuazzam 
AŞK - GÜZELLİK ve macera pheseri 

Bll ak.aanı için biletlerinizi evvelden aldınnız Tel: 40868 DİKKAT: Bu filmin Türkçe nüshası 
CUMA GtiNtİ AKŞAMI 

b t • döktıiklert Abım ,.etişlr, söylüyordu. Reis bu tenakuzu IO-
• one enn - le karsıladı: 
ee•abı:ıı veTdim. nmca Hasan IOY 

Sinemasında gösterDec:ektir. İPEK ._ ______________________ ~~...::...=..;.;. ........... ____________________ ___ 
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-r·AN~ 
Gündelik Gazete 

---0-

TAN'ın hedefi: Hıber· 

de, flklrde, herıetde 

temiz, dOrOst. Hmlmi 
otmık. k•rlln gazet., 
olmıyı çalıım•ktır. 

ARONE DEDELİ 
Tiirkiyc 

1400 Kr. 
750 ., 
400 .. 
150 

" 

1 Sene 
6 Ay 
3 Ay 
1 Ay 

Ecnf'bi 

%800 Kr. 
1500 " 
800 .. 
300 " 

mte11ernrnsı posta lltıluıdına dahil 
1ımıynn memleketler lı;in ıbont> 

>edeli mOddet sıraslyle 30. 16. 9. 
3,5 liradır. Abone bedeli pesfndir 
Adres değiştirmek 25 trunıstur 
Cevııp için mektuplar 10 kuru.$· 
ıık nııl 1111,•e"t lllr.ımdır 

. ·~ ..............••....• l GONON MESELELERi I . .. . .. .. .. .. . .. 
Şair Akif 
Hakkında 
Bir iki Söz 

Şair Mehmet Akifin ölümünün 
yıldönümü münasebetile gazetemiz· 
do çıkan bir iki yazı gençler arasın
da bir münakaşaya müncer oldu. Biz 
sütunlarımızı bu serbest münaka}a· 
ya açmış bulunuyoruz. Hakikatin an
laşılması için ~ençlerin serbestçe 
rnünakalja etmelerine imki'ın vcriyo
l'U7 .. 

Bir taraftan da ediplerimiz: '\'e 
gençlerimiz: arasında bir anket a~a

rak, bu mevzuu aydınlatmağa çalışı· 
yornz. 

Mesele şudur: Akif milliyetçi bir 
şair nıidir? Dinci bir şair midir? 
Bazı gençler istiklal marşuıı yaz· 

dığı için, bazı harp sahnelerindeki 
kahramanhklan terennüm ettifi itin 
Akifi milliyetçi ıair olarak telıil\ki 
ediyorlar. Diğer bazı rençler de o
nun dinci bir ıair olduğunu iddia e· 
diyorlar. 
Kıymetleri oldufu (ibi ô1çeJiın ve 

vakalara hakild kıymetlerini vere· 
llm: 

Şair Akif bir halk §•iriydi. Halkın 
arasına giren, onun dertlerini §"İİre 
döken, cemiyetin hayatile yakından 

alakadar olan büyük ve kuvvetli bir 
şairdi. O, .rül ve MilbüW
_,.-. .. _ .. ·dll t ır ıalrdl. 

ya~ak, yahut şiir yazmış 
çin değil, idealine hi~~et için 6İir 
ya7.ardı. Onun biitün §İirleri ideali· 
nin birer ifadesidir. 

Akifin ideali dindi. O dindar bir 
adamdı. Şapka giymemek için vata
nını terketmeğe razı olmuşta. istik· 
lll marşında bile islim timııali olan 
§anlı Dilliden bahseder. Çanakkale
nin topraklannı sıkınca Şüheda Cıı
kıracağım söyler. 

Fakat idealiııt bir dindar olmak 
Akif için bir zaaf sayılamaz. Her i
dealist adam hürmete liyıktır. Yal· 
nız o, hupnkD neslin, inkılap neJJi· 
nin ıairi delildir. O, ne milliyet«;ili· 
fe, ne de inloliba inanmıştır. O, bi· 
dm ideallerimize inanmadığı için de 
bizim neslin şairi değildir. 

Gençlerin bu ince larklan dikkat 
etmelerini istemek h•kkımızdu:. 

64 Saat 
Susuz Kolon Şeh1r 

İstanbul ,ehri Oç ~denherl 111-

suzdur. 
700 000 nilfnsla bir ,ebrln SU!lD 

kalm~sı ne demektir? Tehlikelit l>ir 
hastalığın zuhuruna sebep olabilir, 
bir yangın çıkarsa biltiln tehrl kasıp 
kavurahillr. Banyo fhtfyacınd:ı l•ulu
nan hastalar ve çocuklann sıhhati 
tehlikeye düşebilir. Hülasa bin bir 
mahzur sayılabilir. • 

Bir tehir halkı elektriksix k~labı· 
lir tramvaylar durabilir, diikkanlar 
ka~anabi1ir, fakat s~w; bir şehir 
yaşıyama7.. 

Sebep? h r 
Verilen mall'ımafa göre, selıep a· 

sU: SOzge~ler tıkanmış. Bu süzgecler 
birdenbire tıkanabilir mi? Süzg~Je~ 
zamanla tedricen tıkanmı~5a şimdı
diye kadar bununla meşgul olunma· 
mış mı? Bir şehir halkını~ _hayat ve 
mhhntile bu kadar layübalıce oyna· 

nır mı? 
Valimiz işin ftı:erfndf'dir. Suyu a-

lotmak idn çare aramaktadır. Fakat 
•• 1 ı esi ne katlar süzgeçlenn tem s enm 

• b·ı· e.. Şehir halkını zaman ıster ı ınem ,.. . "" 
~ul edılecf'5• 

SU'!UZ bırakanların m el • • 
şfiphesizdir. Fakat belediye r sunız-

b' d ha bu Juııbll den asıl ricamız, ır a d1 
lnzalara meydan kalmıyaük n • 
.. 1 tedbirler aJmasıdn. 

TAN 

Panjermanizmin 
Irk Nazariyesi 

A Jmanyada bugün sıkı tat 
bikatına geçilen ırk naza 

riyesinin uzun bir mazisi var 
dır. 

Panjermnniz~ id~lojisi!.'e 
göre devletin vazıf esı; yeryu
zünae, Allah ~ibi ~.eriksiz hü
küm sürmektır. Boyle devle • 
te. tebaa olacak millet kim a-
caba? 

Filozof (Fihte) ve (Herder): İn 
saniyethin Alman ırkında 

en iyi temsil edildiğini söylemiş -

Jerdi. 
Onlardap sonra Alman mu -

harrirlerl, bütün ırklar icinde Al
man ırkının en üst. en ilahi olduğu 
propagandasına başladtlar. (Amdt): 
Cermen ırkının zekaca. askeri ve 
medeni cesaretce en yüksek oldu
ğunu söyledi. 

(Jahn): Cermenler, elenizmin ve 
ilk hiristiyanlığın doğrudan doğ -
ruya varisi bulunduklarından in -
saniyetin en mükemmel örneği ol
duklarını iddia etti. 

Cermen ırkının üstünlüğünü, bir 
Fransız muharriri d~. başka bir 
maksatla etüd yaparken, yazmış 

bulundu. 
Bu Fransız muharriri <Kont Go

bino) dır. Kont Gobino, bir müs -
teşrik tir. 

On sekizinci asnn Fransız filo
zofları, beşerin terakkisini, ırkla
rın birbirleriyle kaynaşarak mü -
savat, kardeşlik ve adaletin daha 
genişı yapılmasında görüyorlar ve 
o yolda yazılar yazıyorlardı. 

Yazan: 

Kont Gobino ise bunu, kendi derek mesaisi neticesini Strasburg etmektedir ki her yerde kumral 
mensup olduğu aristokratlığa mu- Üniversitesinin büyük' bir salonu- (Dolikosefal) ler, fatih ve hakim ol 
gayir bularak ırklann müsavatı na na doldurdular. muştur. Bir milletin medeni kıy • 
zariyesinin doğru olmadığını gös- (Gobino) boylece Alman milli - metini yapan da o milletin içinde-
termek için dört koca cilt eser yaı yetçiliğine büyük hizmet etmiş ol- ki kumral ırkın mıktarıdır. 
dı. (Essai sur l'incgalite des races du. Woltmnn. Driesman, Reimer, İmdi Cermen ırkı, esasen kum -
bumaines) bu eser 1854 de ÇıktL ------~ --- n-.._ ... ""P'"' 

~-'--"""'L""a_n_ge, B~rnbar~~fitrkaFil'clılar. tir. Yani medeniyet kurucu ve ha-_,...__~-~~a~·~ vn. 

Siyah. san, beyaz. Ve bun- Alman Etnoloji alimleri, Cer - kim bir ırktır. Tarihte görüldüğü 
lar müsavi değildirler: men ırkının en yüksek olduğu üs- andan beri böyledir . Roma mede -

Siyah ırk, insaniyetin henüz bir tünde binlerce eserler yazdılar Bu· niyeti ' 'Esmer brakisefal bataklı-
müsveddesidir. Müzikten başka hiç eserlerde şu neticeye varılıyordu: ğında,, kalmasından ve (semitizm) 
bir ~y icat edemedi. Antropo sosyoloji ve tarih isbat den can çekişiyordu. 

Kumral barbarlar gelerek genç 
kanlarını (Romanizm) in tefessüh 
etmiş kanı ile karıştırdılar. Ve bu 
hadiseden bir kaç asır sonra (Rö -
nesans) husule geldi. 

Rönesans devrinin büyük adam 
lan (Woltman) ın ifadesine göre 
hep aslen Alman isimleridir: 

Dante Alhigeri'nin aslı Aiglerdir, 
Vinci'nin aslı Winckedir, (Mikel 
Anj) Buonarotti'nin aslı Bahnrot
dur, Ghiberti'nin aslı Wilberdir, 
(Rafael) Santi'nin aslı Sandtdır, 

Tasso'nun aslı Dass'tır. 

Rönesans devrindeki Fransız 
büyükleri de aslen Cermen 

dirler: Dekart, Paskal, Voltcr, Gu
vicr Robespiyer. Napoleon. Bal -
zak, Musset. Lamartin, Hugo, Zola 
ailelerinin orijinleri hep Cermen -
dir. 

La Fayette'ın mavi gözleri, Mi
rabonun kumral saçları, Danton'un 
atletik geniş omuzlan,- Woltman'a 
göre - bunlann aslen Cermen ol -
duklannda hiç şüphe bıraktırma 

maktadır 

Didero adının Alman adı olan 
Tietroh'dan başka olmasına imkan 
mı var? . 

Aristit Briyanın bile ecdadı Bru 
nett 1o.dında Alman idi., 

(Niçe), Antropo sosyologların ö
ne siirdükleri bu iddilann manasız 
olduğunu söyledi ve hakiki kıyme
ti olan yegane şey: Akdeniz kül -
türüdür, dedi. Ama dinleyen olma 
dı. 

Cermen ırkının üstünlüğü böy -
lece iddia edildikten sonra diğer ırk 
lan bilhassa Fransız ırkını gözden 
geçirdiler. Tnrihci Leo; Fransız 

milletinin maymun ve Parisin şey 
tanın eski evi olduğunu söyledi. 

Müverrih <Momsen), Roma tari
hinde Seltler hakkında şöyle der: 
••• o •••• , ..... ~~ 

ne kabiliyetsizdir. "Fransızlar. sa-
natın manasını da anlamamışlar

dır.,, der. (Sen) nehri icin de "Fran 
sız ruhu gibi çamurdan yapılmış,, 
diyor. 

San ırk; orijinal bir ,ey verme
dL İnaaniyeti ilerleten yalnız be -
yaz ırk oldu 
Eğer bu ırk, kendinden bekle -

nen yüksek tekAmülü henüz tama
men vermemi~e bunun sebebi: Be 
yaz ırk1n öteki ırklarla melezleş -
mesidir. Fakat beyaz var, beyazcık 
var yani eriler, semidler: 

'ziraat Kongresind-;1 
Festival Numarası 

1870 zaferinden sonra bu Fran -
sız:.ıdüşmanlığı gittikçe daha iler -
ledi. Fransayı, Avrupa büyük mil
letleri listesinden silmek istediler. 
Şimdilik yaşıyorsa eski sermaye sa 
yesinde yaşıyor: kati inhitatı ya -
kındır, dediler. 

Woltman şöyle diyor: Fransa 
hergün Antropolojikman ve biyolo 
jikmnn biraz daha inhitat etmek -
tedir. Fransada doğum azlığı yal 
nız milletin adetce azalmasını de 
ğil, ayni zamanda milletin kudret 
ce inhitat ettiğini de göstermekte 

Semidler, bozuk bir koldur. Çün 
kü bunların kanı, siyahlarla çok 
karışmıştır. Grekler, Romalılar, 

modem !Atin milletleri bunlardan 
doğmuştur ve bu sebeple insanlı -
ğın aşağı sınıfını teşkil etmektedir 
}er. 

tık (Aıi) tipini, ilk saflığı ile im
kln derecesinde muhafaza eden ırk, 
Gobinoya göre, Cermen ırkıdır. 

LAtin milletleri müverriblerinin 
gQrültüsüne rağmen Cermen ırkı, 
bozulmuı ve kurtlanmış olan Rcr 
ma imparatorluğunu mahvetmek
le medeniyete büyük hizmet etmiş 
tir. Fakat maalesef Cermenler de, 
mağlUp ettikleri milletlerin bula
şık hastalıklarından kendilerini kur 
taramadılar. (Kast) te~il ederek ko 
runmak istedilerse de korunama
dılar, çünkü beraber yaşıyorlardı. 
Cermenlerin ilk asaleti yavaş ya
vaş sönmeğe basladı; çevrelerinde 
ki ırklar gibi oldular. Müsavatcı 
dalga yükseldi ve insanlık uçuru -
ma yuvarlandı. 

Bugün sal tipe ancak Skandinav 
yada, (Hanovre) de, İsviçrenin Bal 
şehrine kadar olan Ren havz:asın -
da, Fransanın cenubunda ve Bü • 
yük Britanyada tesadüf edilebilir. 

. Bugünkü (Töyton) lar, ilk Cer
nıenlfği temsilden uzaktırlar. Prus 
yalılar: Slav, Fin, ve Töyton ınele
zidir. 

İşte (Gobino) nun fikirleri .. 

A lman muharrirleri, (Gobino) 
nun fikirlerini ne kadar 

mümkünse o kadar şişirerek yay-
dılar. • 

Bir (Gobino cemlyeU) teşkil e -

• Türkiye Cümhurreisi konuşu
yor.. Tiirk toprağı için, Türk topra· 
ğmın öz sahipleri olan köyliiler i· 
çin, ve müşterek kalkınma için .... 
İçten konuşuyor, açık konuşuyor, 
zorluklara V..! realitelere göğiis ve 
re vere konuşuyor. 

Bu; rejimin • Atafürkün dediği 
gibi • bir fazilet, ve Milli Şefin bir 
faziletli olduğunu gösteren büyük 
sahnelerden biridir 

• Türkiye Ciimlıuriyeti hiikume 
tinin Başvekili konuşuyor. Bu top 
rağm özü için, bu toprağın çocuk
ları için, bu toprai',rın baştan başa, 
hep beraber kalkınması için ... İç
ten konuşuyor, açık konusuyor, 
halkla kalp kalbe, zorluklarla gö
ğüs göğse, enerji ile kol kola ko -
nuşuyor. Milli şefin konuştuğu gİ· 
bi. 

Bu; rejimin • AtatUrkiin dediği 
gibi • altı koldan hamle eden bir 
miisbet dinamizm, ve hükı'.'ımet şe
finin bir muvaffak hamleli oldu -
ğunu göstıcren parlak sahnelerden 
biridir. 

e Köylü konuşuyor. Kendisi için, 
toprağı için, bu sayede dev • 
Jetinin bir kat daha temelleş -
mesi için .... Hem nasıl ko • 
nuşuyor? Milli şefin yurd içi seya· 
hatlerinde konu~tuğu gibi, hüku· 
metin kaş çatmadan konustuğu gi
bi, kendi dilediği gibi ve lazım gel 
diği gibi. 

Bu; rejimin • Atatiirkün dediği 

gibi bir sağlam temel, ve mille • 
tin bir sağlam temelci olduğunu 

gösteren büyük ahnelerden biri· 
dir. 

• Vatamn bağnna yokluk daya-

sın hançerini, bulunur kurtaracak 
bahtı kurak madrini. Bu beyti biz 
vaktiyle do dilediğimiz gibi tadil 
ve tadilimizce tatbik etmiştik. Bu 
sefer de böylesine tadil ve tadili • 
mizi tatbik edeceğiz. 

Ziraat kongresini göriip dinle -
yenler, eğer samimi idiyseler, bu 
inanca heyecanla varmışlardır. Bu 
kongre; bir kesin kararlar vermek, 
tezelden tedbirler almak kongresi 
olmaktan uzuk, tam realist kafa ile 
toplanmış, bir derdleri eksikle -
ri, redleri istedikleri derleme kon 
gresi idi. 

Bu derleme, zirai cvkulceyş plu 
nımıı.ın kurulmasına esas ve kay

nak olacaktır. 
eBu samimiliği, hu açıklığı, bu 

el ve gönli1 birliğini anlayamayan 
Jar buhınabiJir. Onları suçlandırma 
yız, onlara giicenmeyiz, gafletle -
riyle diz dize arkadan gel inler, 
'\'apurun geç kalım islimi gibi.. .. 

Fakat. .. Bu milli \'C muazzam i· 
şi bir festival saıııp numara yap -
mağ:ı kalkanları hiç, hoş görme~·iz. 
Hatta bu hareketlerine de acı ma
nalar vermekten geri kalmayız. Bu 
gibi kor.grelerin, kurumların bu t. 
şe veya şu posta basamak olduğu 
devirler g-eçdi çok oldu. 

eAh, u köyliiye bak, karşıdan 
geçen şu babacan adama bnk! Kon 
greye gelmiş. Etrafını şehirliler al 

( Arka.n 8 incide) 

dir.,, 

Doğumun azlığı; fizyolojik ta. 
havvüllere az şans bıraktı

ğı gibi dahi adamlar gelmesine de 
az imkan bırakmaktadır. Fransa
da moda olan tek çocuk rejimi ne
ticesi, Fransayı şımnnk bir nesil 
sahibi yapıyor. Böyle neslin irade 
ve enerjisi tereddiye doğrudur. Bu 
sebepledir ki eskiden muharip olan 
Fransız milleti. gittikçe bunun ak
sine olmaktadır. 

Diğer bir Panjermanist Reimer 
der ki: 

Bunun sebebi, Fransanın eski -
den hakiki kıymetini teşkil eden 
kumral unsuru yavaş yavaş ihraç 
etmesidir. Fransız ihtfüıli. Cermen 
aleyhtan bir hareketti; Fransnnm 
tereddisi oradan başladı. 

Frnnsa (tetnik bir knhos) tur. 
Dayanıklığı ve insani kıymeti kal
mamıştır. BTJ ırk yok olarak yerini 
saf ırka, seçkin ırka bırakacaktır. 
Fransa bir yığın kum glbidir. 

Müverrih Ranke ise: Çölün kum 
lannı, rüzgarlar, oradan oraya sa
vurur. Ama dağlan yerinden oy -
natamaz,, diyor. 

Panjermanizmin iddialan neti -
cesi şudur: 

Alman 1rk1, iyi, güzel, büyük, a
sil her şeyi temsil eder. Hegemoni 
onun hakkıdır. Yalnız hakkı değil 
vazifesidir. Alman ırkı, dünyayı 

ıslah için, dünyaya bitkim olmak 
zaruretindedir 

Bismark, 1871 de "Latin ırkı; yıp 
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G'ôk'tlŞLfJ) 
Gizli Akın 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Vapurun yan kamarnsıntln~dı. ilu 
küçücük bölmede iiç kişiydH>:. iki 
yana döşenen kadife kannpelc~in bir
leştiği köşede on altı on ) edı yaşla
rında genç bir çocuk oturuyordu .. u: 
zun bo~ lu, bacakları iki dcgnck g• bı 
ince uzun, mustatil çclu·esi, da
marlnrındak.i son damla kan dahi çe· 
kilmiş gibi apsarı, gözleri ~uku~la~a 
batmış, snnki öınrünıin enderını hır 
atla~ ışta. geçmi~, kırkma filan \'tlr• 
mıs bir gençti. Yanınd:ı ortn ynşlı 
bi; kadm \ardı. Ben i~eri girince ko
nuşmalarım ke tiler. 

Fakat içi tahammür etmi'i hir şa
rap fı~sı na ıl kapni,'lna fırlatıp ı;,tar
sa. kadının i~indcki a7.ap tn buharın 

taz~ iki ne fnzla dal anam adı. l<oşcde 
bir mumya gibi, bir iskelet gibi, in
san karikatüni §eklini alan ınahlfıka 
saldırdı. 

* ' Çocuk eroin miıptelasıymı~. Anne-
i onu kurtarmak için elinden ~ele· 

ni yapın•-.:· Ycşilköyde Fahrettin Ke
rimin tcdu i ine dahi vermi;:. Fakat 
bu melUn zelıirin elinden çocui,runu 
kurtaramamış ... 

- Ölecek, şu hale bakınız ... Neşe
li, hayatlı, gürbüz, sapasağlam bir 
çocuktu. Bakınız ne hale geldi. 
Baktım .. Kamaraya girdi~im <lnki

kadanberi kımıldamıyan, anncc;mın 

tekdirlcrine, bir duvar gibi hareket· 
iz duran, dudaklan takall\ıs etmiş 

gibi. canı bedeninden çekilıni~ bir 
külçe gibi olduğu yerde kıpırdanu· 

yan mahluka baktım. Bu bit heyula, 
irade i, neşesi bayati~ eti, in:;anlığı, 

cımbızla varlığından çekilmiş, bu 
kuvvetler paraya kalbedilip tiic<'ar
lannın ke esine akıtıldıktan sonra, 
kenara fırlatılmış bir posaydı. 

* Her gün gazetelerde eroin ka~nk· 
çılarının gizli faaliyetinden ancak ele 
geçenlerini görebiliyoruz:. Hele son 
günlerde kaçakçıların mı gafleti art· 
tı, polisin mi koku alma kuvveti ço
ğaldı, gazete sUtunlarındn bu vaka· 
lara daha sık ra tlıyoruz. 

r:roın, fr"alllafn, sonu fnll dnJıa bir 
çok ınliskir ilaçların, heynelnıilel 
teşkilatı, ne kadar yazık ki, bizim 
toprakları da kendine kar getiren hiı 
mahreç haline getirdi. Senelcrdenbc
ri mücadele edilen~ \'e kökii kazına· 
rnı~·an bu ticaretin, bnzı l:>iiyiik mem· 
lcketJcrin de,•lct teşkilatlanna da
yandığını, ve kaleyi irintfon zaptet· 
mt'k siyasetinin icabı olarak bu tlic· 
carları göz koyduklan topraklara 
saldıklnrını hiliri2!. Bu son giinlcrde 
eroin JcneakçıJannın sık sık yakalan· 
ması polisin icraatını arttırdığına de
lilse. se,ineJim. Yoksa. m .. ydam bo' 
hulanlann daha şiddetli bir satırını 
i.se uyannhm. 

Çine .Jnpon askerlerinden f'VVel 
eroin tücearlannın, kaı;akplarm11 
akın ettiğini hep biliriz. 

s 

ramış, kaybolmağa amade bir ırk
tır. Cermen ırkı; saf, kudretlidir. 
Latinlerin eskiden sahip olduk
ları teşebbüs kabiliyeti şimdi Cer
menlerdedir. İstikbal. şimal eillet 
lerinindir. Ve insaniyetin iyiliği i
çin deruhte etmeğe mecbur olduk 
lan misyone şimdi bnşlamışlar -
dır.,, demişti. 

General Bernhardi' ·e göre: Al -
manya, nevi beşerin saadetini ya
ratmak işini i.:stünc almıştır. Beşe
riyete ikna veya kuvvet yolu ile 
kendi kültüriınü vererek bu işi ya 
pacaktır. 

Pol Rohrbah'a göre: Almanya, 
dünyanın istıkbaline kendi dam -
ğasını vurarakt.ır. 

Müverrih Lnmprecht'e göre: Mı
sır, Yunan ve Roma dünyanın mah
dut bir sahasını yani Akdeniz hav
zasını temdin işini yaptılar. Onla
nn misyonu o idi. Bugünkü Alman 
yanın misyonu. daha geniş ve da
ha vüksektir Yalnıt şarki. garbi 
medeniyeti kıne almak değil bü
tUn dünyay;ı hakim olmaktır Bu 
iş, hem kendisine karsı hem bütün 
dünyaya karşı Almanvanın vazife
sidir Çünkii eski Cermen mabud
lan ve Almn11 Tanrısı bu işi Al -
mana vermiştir. 

Alman hegemonisi. sade Alman 
zaferini değıl, arzda Allahın tasav 
vur ettiği bir krallığı. iliıhi bir ide
alin tahakkı.ıkunu, daha doğrusu 
arzın Allnhlaşmasını temin edecek· 
tir. 
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Bir Tenis Yıldızı 
Daha Avlandı 

Davis Kupasını Amerikaya 
Götüren Budge de 

Profesyonel Oldu 

TAN 

Mitralyöz 
Boksör Yin~ 
Dövüşüyor 

--o--

Zenci Armstrong 
Haftaya Çarpııacak 

Zenci Bob Armstrong'un ne kırat
ta bir boksor olduğunu bundan ev -
velki yazılarımızda bildirmiştik. 

Boks tarihi Armstrong'a gelinceye 
kadar üç diınya şampıyonluğunu nef
sinde cemedcbilen bir 1'aşka şampi
yon kaydetmemişti. Zenci üç şampı
yonluğu birden muhafaza etmekle 
etrafında fazla kıskançlık uyaPdıra
cagını gordü. Ve bir adedini, tuy sık
let dünya şampiyonluğu kemerini tut 
fen beyazlara bıraktı. Fakat hafif ve 
yarı orta sıkletlerin dünya şampiyon 
luğu kemerlerini belinde sakladı. 

1 Okuyac:u Diyor ki~ 
Barındırma Yurtları 

Hakkında Bir Dilek 
Kültür DlrektörlOğQ İstanbuhın tıç 

yerinde "Barındırma Odaları,, açıyor. 
Bu teşebbilse çok seVfndJk. .Fakat Barın
dırma Odalannın açılacağı mıntaka ve 
binalar için intihap yapılırken Fatih on 
Oçüncil okulda açılması tasavvur edilen 
Bnrındırmn Odasının pek te yennde ol
madığı kanaatindeyim. CünkO Fatih med
reseleri blnalnrından birinde bulunan İs
tanbul 18 inci okuldan sonra tA Haliç kı
yısına ve yine Unkapanından Balata ka
dar çok geniş bir saha ortasında yalnız: 

blr tek okul vardır. Bu okul da binası
nın darlığı; talebesinin çokluğu yüzün
den çift tedrisat ynpmaktadır. Ciball to
ton ve kutu tabrlkalarile Unkapıını ve 
Yemişte bulunan fabrikalarda çal~n 

lşçller hep yukarda Bllhası gösterilen mu 
bitte otururlar. İşçinin pek kesit olduğu 
bu mıntakada bulunan biricik okulun 
çift tedrisatlı olması yüzOnden işçi ço
cuklarının bir kısmı sabahtan öğleye bir 
kısmı da öğleden akşama kadar sokak
larda kalmaktadırlar. 

Bu ihtiyaç göz önOnde tutulacak olur
sa Barındırma Odası Fatihten ziyade İs
tanbul 14 Oncll okulun bulunduğu mınta
kn dahilinde olmasında zaruret vardır. 

Valinin Yilksek Tasdikinden daha he
n(lz geçmlyen Barındırma Odaları hak
kındakJ bu dileğimi sayın gazetenizle 
altıkadarlann nazan dikkatine arzetme
nlzl saygılanmla rica ederim. 

4 - 1 - 1938 
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Klark Gabel, Yeni 
Filmini Çeviriyor 

Armstrong Amerikalıların koy 
dukları "Mitralyoz boksör,. lir 
kabına hakkile layık bir şe

kilde dövi.ışcn, bir insandan 
ziyad~ bir yumruk m:ıkine~;ı halınde 
musabakalarını idare eden adamdır. 
Şimdiye kadar gclmış geçmiş boksör
ler arasında Armstrong kadar rlünya 
şampiyonluğunu sık sık ortaya koy
muş doviışçu yoktur. 

İstanbul 14 üncll okul !Sğretmenl 
Fe. IŞIK 

* 
Avukatlık Kanunu 

Klark Kabel, yeni çevirmekte olduğu filimde. heye~anlı diinya hava 
dislerini filime çeken bir sinema muhabiri rolünü oynamaktadır. Neşesi 
ne bakıhnc:a, se\'İmli aktörün, bu yeni rolünden çok memnun olduğu an
laşılmıyor mu? 

Ve Arzuhalciler 

Daha bundan üç ay evvel hafıf 

sıklet, ondan sonra yarı orta sıklet 
di.ınya şampiyonluklnrını en çetin ra
kiplerine karşı müdı:ıfaa eden zenci 
yarı orta sıkletten altı kilo kayhedip 
hafif sıklete inmek ı:;:ırtile, haftaya 
yeni bir rakiple çarpışacaktır. 

İstanbul gazetelerinde; yeni AvukaUar 
Kanunu mucibince mahkemelere verile
cek arzuhallerln yalnız avukatlar tara
fından yazılacağına dair bir haber oku
dum. Bence bu haberde bir anlayış van
lışlığı vardır ki bu da kanunun 23 ve 
50 inci maddelerinden çıkıyor. 23 üncU 
madde avukatın hak ve vazifesini g6s
terlr0 Mahkeme vesalr yerlerde bir hak
kı dava ve müdnfan etmek avukatın hak
kı, böyle bir fş taahhüt edince evrak ve 
ltıyihalnn tanzim etmek te hem hak ve 
hem de vazJtesfdir. Evrakın tanzimi ve 
ltıyiha yamıak mecburiyeU vekAleU ka
bulde mündemiçtir. 

Budge, Amerikaya kazandırdığı Oavis kupasından 

Nevyork belediyui azalanna ıampanya dağıtırken 

Bu hnrikuHide boksör gazetecilere 
verdiği beyanatta, bu maçı da kazan 
dığı takdirde yaza kndar istirahat et
mek niyetinde ?ld ığunu bildirdi. 

Metinde, dava mildafaa etmek ve bu 
hususlara alt bOtün evrakı tanzJm avu
katlara aittir. Deniliyor. Bu aldl7etten 
ıı~:!: meınnut,.eU mllnası çıkanlabl-

Amerikanın son senelerde yet~ -
tirdiği genç fakat müthi§ tenis pm-

•• }>iyonlarından Dovald Budge d nih 
Y,ett profesyonel olmağa karar verdi. 
Mühiin bir konturatla üç düz.ine mü
sabaka yapmak üzere kuvvetli bir 
organizatöre bağlanan Budge ilk 
müsabakasını V4lktile Amerikanın yü 
zünü güldüren Wines'c karşı yapa -
caktır. 

Bovald Budge'in profesyonel 
olmasile Amerikanın amatör tenisi 
fÜphesiz çok sağlam bir destekten 
mahrum kalacaktır. Budge meşhur 
Davis kupasını Avrupalıların elinden 
kurtarıp Ameı:ikaya götürenlerin en 
kuvvetlisi idi. Avrupanın en mahir 
tenis şampiyonlan diğer Amerikalı -
]arla müsavi, hatta oazı maçlarda 
faik çarpışabildikleri halde sıra Dud 
ge'a gelince boyun ekmeğe mecbur 
kalırlardL 

Teniste dünya kupası makamında 

olan Davis kupası malum oiduğu 

üzere her sene oynanır, ve galip ge
len milletin federasyımunda emanet 

olarak bir sene sonraki müsabakalara 

kalar muhafaza edilir. Ertesi seneki 

maçların neticesine göre yer değişti
rir. 

Davis kupası evvelki seneye ka -
dar Avrupalılarda idi. Vaktile Ame-
rikalılar bu kupayı kazanmağa mu -

vaffak olmuşlardı. Fakat J.ı'ransızlar 
kupayı Amerikalıları mağlUp ederek 

İki sene evvel kupa İngilızıerdc 
idi. Amerikalılar kendi kıtalnrında
kl mil abak rı k zan lıl r. vrup -

ya geldiler, Avrupanm birincıligini 
almış olan Almanlarla karş•laştılar. 
Onları da yendikten sonra İngilizler
le çarpışmışlardı. Büti.ın bu cetin 
maçları doğrudan doğruya Budge sa
yesinde atan Amerikalılar genç şam
piyonlarına haklı olarak "Et!lSalsiz 
tenisçi,, lakabını vermişlerdi. 

Bu sene Dovald Budge'i amatör~ 

lükten kaybeden Amerikalıların Da

vis kupasına çıkaracağı yeni takım 

hayli zayıflamış olacaktır. 

Fakat yukarıda izah ettiğimiz tas

fiye müsabakalarını attıktan sonra 

zayıflamış bile olsa, bugiinkü Ame

rikan takımını topraklarında yene -
cek kudrette henüz bir Avrupa takı

mı mevcut değildir. 
İngilizlerin yeni yetişen pek ge'lç 

şampiyonlannın bu seneki Dav1s ku

pasıda Amerikayı tehdit edecek kı -
vama varabilecekleri pek umulmaz. 

Almanlara gelince, en kuvvetli 

şampiyonlan olan Von Gram oir me

seleden dolayı hapse girdiği için for

munu kaybetmi§tir. Fransızların vazi 

yeti İngilizlerden daha iyi olmadığına 
göre 939 Davis kupasının Amerika

dan A vrupaya geçmesi ihtimali pek 

azdır. Yalnız gelecek senelerde, Av-

rupanın istidatlı gençleri kafi tecrü-

TAN - Boks tarr1ıinııı dihıc ka 
dcıT kcıydetTnedigi bu d >1ıiıfr.1.4Jl'Ü 
meyt:Uzruz "Çıkaran v • ıo1ırct n ın 
edebilecek bol paras le, lıazırh.c 

masraflarını cebind"n veren me§· 
huT sinema artistlenıı.de1, Al Col-
sondur. 

Armstrong ehemmiyetsiz bir gii 
reşçi vaziyetinde, ekmek parası i
çin Kalif onıiyada nnisubaknlar ya 
parken Al Cotson kendisini glirmüş 
ve bir boks mütehussısının tavsiy~
sile küçük zenci ile alcikadur ol
mu.ş tu. İstidadının lıa1.!iki ayarını 

meydana koyması için Nevyorka 
gidip çalışmasını 'lrtist zenciye tav 
siye etmişti. NeuyorkLa yerleşip 

birinci sınıf boksörLarlcı. çarpt§a -
cak hale gelinceye kadar da bü -
tün masraflannı Al Colson odedi. 
Aradan çok geçmeden Armstrong 
sinema artistinin iiç senıe arel1ıesap 
ödediği paralan bir maçının yarı 
Msılatile kapatmı~tı. 

Klüpler de 
Resmi Evrak 
Verecekler 

Klüplerimizde oynamakta olan 

birçok oyuncular, henüz mıntakada 
mektepli olarak gözüküyorlar. ;\fek -

'50 inci madde ise 23 QncQ maddenin 

mileyyidesinden ibarettir. Yani bu mad-

de ile 23 Qncil maddenin avukatlara 
verdiği vazifeyi başkalan vektl sıtııtt7le 

yapmaktan menediliyor. Sonra tanzim 

kelimesi tamamiyet ifade eder ki bu da 

L'ıyihadn ve evrakta yazılmakla değil 

im:z:a etmekle tekemm01 
halde lAyihayı cyazanıo 

ctanzimıo edendir. 

etmls olur. Şu 

değil fmzalıyan 

Diğer taraftan hiç avukatı bulunmıyan 

yerler için kanunda kayıt mevcut olma-

yışı da arzuhalciler 

memmılyet istihdaf 
rlr. 

için kanunda bir 

edilmedilinl 15ste-

Bir memlekette tek avukat bulunması 
da mümkündür. Bu takdirde adll evrak 
ve JAyihalan avukat yazacaksa iki tara
fın evrakını da bir adam tanzim edecek 

demektir, hele bu avukat bir tarafın ve

klll olursa vaz.lyet nasıl bir şekil alacak
tır. 

Kısaca an:ettlğlm bu noktalarla kanun 
maddelerinde bir anlayış farkı oldutu:ıu 

kaydetmiş oluyorum. AdUye VekA!eUnin 
kanunun her yerde başka türlü tatbik 
edilmesi ihtimaline binaen kanundaki 
maksadı izah etmesini rica ederim. 

Giresunda Kızılay binası altında 
Hallt YÜCESAN 

• 

Avrupaya getirmişlerdi. 
be elde ettikleri vakit, Amerika Bud-

Kupa nizamnamesinin diğer bir tepten ayrıldıkları halde bu kayıt-
maddesi de, nihai müsabakaların ga- ge ayarında bir ikinci şampiyon çı- lar ilrodilik düzeltilmcsiştir. 

TAN: Yeni Avukatlar Kanunu mertyet 
mevkllne geçmiş olmasına rağmen arzu
halciler işten menedilmiş değildir. Ken
dllerlle temas ettiğimiz: avukatlar da bu 
mevzuun tavz.lha ve tanzim etmek kayı
dmın tefsire muhtaç olduğunu söylemlı
lerdlr. 

karamazsa, iş hayli sarpa sarar. 
llp gelen milletin topraklannda oy - Bovald Budge gibi bir tenis şam-

piyonu da her istidatlı gençten çıka

cak gibi değildir. 
Budge ilk profesyonel müsabaka-

nanmasını emrediyor. üalip milletin 

aynca bir avantajı da, nısıf nihai tas 

fiye müsabakalarına dahi iştirak et

meden doğrud.n doğruya nihai müsa-
sını birkaç sene evvel amatorlükten 

bakayı oynaması idi. 
profesyonelliğe geçmiş olan \Vines'e 

Mesela kupa Amerikalılarda ise, 

Avrupalılar aralarında pcnceleşf:rek 

tasfiye musabakaları yaparl:ır. Diğer 

taraftan Asya ve diğer .!utalarda tas
fiyelerini bıtirirler. Nısıf nihai maç
ları Amerikada oynamak üzere oraya 
hareket ederler. Ameri~ada yapılan 

maçlar neticesinde son galibiyeti te
min eden millet bir sene evvelki şam 
piyonla karşılaşır. 

Kupa Avrupalılarda ise, ayni za!ı 
nıeti ve yorgunluğu Amerikalılar çe
kerlerdi. 

karşı yapıyor. 
Garip bir tesadüfle, şimdiye ka

dar profesyonelliğe geçen ekseri şam 

piyonların ilk maçları mağlıibiyetle 

neticelenmiştir. Wines beynelmilel 
tenis aleminde bomba gibi servisleri
le tanınmıştır. Budgc de ilk topları 
harikulade kuvvetli atmasilc rne hur 
dur. Topları gülle gibi aktaran bu iki 
Amerikalının profesyonel sahada ilk 
karşılaşmaları bakalı.'1l ne netice ve

recek? -

Beden terbiyesi Genel direktör

lüğünün mekteplile:'İn klüplerden 

ayrılması kararı üzerine, klüp ida -

releri bu sicillerin düzelmesi ıçin 

mektepli olmıyan oyunculardan ça
lıştıkları miıesseselerı tesbit eden 
resmi kağıtlar istemişlerdir. Bu tas
dikli kağıtlar, bölgeye verilecektir. 

Mektepler müsabakalara 
girebilecekler 

Beden T. G. Direktörlüğünün 

mekteplilerin klüplerden çckil~1eleri 
kararının tatbikinden sonra mektepli 
olduklarından oynıyamıyun gençler, 
bulundukları teşekküller n:ımına teş

kilatın tertip etmiş oldukları mü -
sabakalara iştirak edebileceklerdir. 

Yalnız bu teşkilat hazirandan son
ra yapılacağına göre bu gençler, teş· 

kilat kuruluncaya kadar spor yapa -
mamak vaziyetinde kalacaklardır. 

GayrileJereler ne olacak? 

Teşkilat haricinde kalan gayrif e

dere klüplerin vaziyetleri de Beden 
Terbiyesi Genel Direktörlüğünce bir 

esasa bağlanmak üzere bunların faali 

yetleri hakkında tetkikler yapılmak 
tadır. 

Günef klübü kapandı mı? 

Henüz mevsukiyetıni tahkik ede
mediğimiz bir habera gore ge<;en s&· 

ne Ankarada tesis edilmiş olan Günet 
klübü, Beden Terbiyesi Genel Direk
törlüğünün mekteplilerin klüpleıden 
ve klüpt akımlarından çekilmeleri 
hakkındaki kararı üzerine faaliyetini 
tatil etmiştir. 

* 
Kar Üstunde Yıldızlar 

Sinema yıldız.larından çoğu, kışın karh dağları ha\'a!ll1 sigara dama 
nı ile, içki kokusu ile zehirlenmiş gazinolara, barlara tercih ederler. Yu
karıda resmini ıördiliünüz yıldız, meşhur Virıinia Brucedir. Bu genç 
ve sevimli yıldız, dağda kendisiyle görüşen bir gazetecinin sualine şu o

rijinal cevabı vermiştir: 
- İnsan, göze batmadan, düşman kazanmadan yükselmek istene, 

dağa çıksın- Dağ. havası, insanın içini, çocuk kalbi kadar teınizleıti

riyor!,, 

ile SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her v~mekt~n ınnra muntazamn.n diı1e,.;ni7.i ftrcaln.vmız. 
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Her Şeyi Bir Milyon §u Garip Dünya: 

Amele Gibi 
Çalışan 

Maymunlar 

Defa Büyüten Bir 
Mikroskop Yapddı 

Jambul ve Pu 
teh isimlerini ta j Ik mikroskop 200 sene evvel 
şıyan iki may yapıldığı zaman bütün dün-
mun, çoktanbe ya, bu yeni cihazdan büyük neti-
ri Stngapur-'dı celer beklemişti. Çünkü bu yeni 
nebatat enstitü cihaz, bütün dünyaya, yeni ufuk-
sü bahçesinde a- lar açmakta idi. İki yüz sene ev-

N evyork Sergisine 
~~asıl Hazırlanıyoruz? 

mele insalnlar gibi çalışmaktadır- velld mikroskop Van Leenwen
lar. Bunlar, bu suretle ilme büyük kock tarafından yapılmıştı. İki 
hizmetler etmişlerdir. Bahçe idare yüz.. sene sonra yapılan ve son 
heyetinin verdiği raporlara, göre, günlerde Amerikada teşhir olu
bunlar yüksek tropik ağaçlarının te nan mikroskop ise tanınmış bir 
pelerine kadar çıkarak nebatat il- ilim adamı olan doktor Vladimir 
mi için en llzım olan nadir nebatla- Zworykin tarafından yapılmıştır. 
n kopanyor ve iliın adamlarına g.- ve bu mikroskop tetkik ettiği her 
tfriyorlarmıf. Böylelikle insanların şeyi bir milyon kere büyütmek
bulamadıklan bu nadir nebatat ü- tedir. Bu itibarla yeni mikros
zerinde ilınl tetkikler yapılabili- kop ta, yapılacak tetkikler bakı
yormuş. mından bütün dünyaya yeni ufuk-

tor Zworykin, aslen Rusyalıdır 
ve 1889 senesinde doğmuştur. Dok 
tor 1919 da Amerikaya gelerek 
bet sene sonra Amerika tabiiye
tine geçmiş bulunuyor. 1934 ten
beri Amerika elektrik tetkikatı 
liboratuarı tefi idi. Kendisi tele
vizyonu ilerletmek için de çalış
tığı ve muvaffak olduju için mü
kafatlar kazanmıştır. 

Uzun za.mandanberi, bütün 
dünyanın alAkasını üzerine 

çeken Nevyork sergisinin açılaca• 
lı gün, gittikçe yaklaşmaktadır. 
Halbuki ortada dolaşan rivayet
lere göre, henüz tamamlanmamıı 
bulunan Türk pavyonlannm, a\ 
lıf gününe kadar yetiştirilebile

cekleri hayli şüphelidir. 
Dün, aylardanberi bu sergiyi 

hazırlamağa çalışan sanatkirlan
mızdan bazılarını dinledim. MRB
lesef, onlar bile, ortada dolaşım 

bu teessür verici rivayetleri katl
yetle tekzip edemediler. 
Konuştuğum sanatkarlıırd11?1 bi

risi bana, içinde bulunduğumuz 
etelyenin duvarlarındaki planlan 
göstererek: 

- Bunlar, dedl Nevyork sergt
sinde kurulacak olan ild pavyo
numuzun planlarıdır. 

Şu gördüğünüz, "Stte Türk,. 
tür. Bu planı, mimar Sedat Hak
kı hazırladı. İçinin dekorlan da, 
dekoratör Abidin Dino tarafından 
yapılacak. 

Sergideki ikinci pavyo'lumuz, 
devlet pavyonudur. Onu 

~ seçme sanatkar1anmız ha
zırlamaktadırlar. 

Devlet pavyonu. memlek~tte 
yapılmış olan inkılaplan tebarüz 
ettirmek gayesile hazırlanmı~tır. 

Bu pavyonda, Türkiyeyi, bir a
yağını A vrupaya, diler aya~nı 
A~aya basan, ve iki kıt.ııyı birbi
rine bağhyan çelik vücutlu bir 
genç hevkeli temsil etmektedir. 

4 metre irtifaı olan bu hey'ltel, 
heykeltra' Zühtü tarafmdan ya
pılmıştır. Heykeltraş HAdintn ha
zırladığı büyük Atatürk büstü de 
bu pavyonda bulunacak. 

Ayni pavyon tein, İsmet f nönü
nün, heykeltraş Nusret tarAfnıdım 
yapılan büstü de tamamlanmak 
Ozeredir. 

Dovlet 'PBVVOnundR, M'k bü
vük eb'atta foto montaflar

la, lnlnlaplanmız tebarüz ettirjle
cektlr. HAtatürk ve halk., , "'Tlirk 
kadını,, , "Harf fnkılAbı,, , "Türk 
ordusu,, , "4hsadi kalkınmamı,;,. , 
"Türkiye ve sulh., mevzullln. bü
yük bir muvaffalnvetle lslenmlş
tlr. Bu pavyonun bir tarafı da, es
Jrl Türk medeniyeti hakk1r.da fi
kir ıveren e,serlere aynlmıstır. 

Pavyonumuzun en vüksek mev
Jdinde. Atatürk'ü anlatan eserler 
bulundurulacaktır. 

Orava Ata'mızın fstiklll Hıtrb1n
de kullandığı tarihi bazı esvalar ve 
harpten sonra yaptı~ sulh mua
hedelerini tebarüz ettiren vesika
lar da yerleştirilecektir: Bu suret
le, Atatürk'ün harpçi ve sulhcu 
phsiyetleri, büyük ve sade bir 
belağatle tebarüz ettirilmiJ ola
caktır. 

Nevyork sergisindeki diğer pav
yonumuzun, yani "Site Türk,, ün 
büyük bir alaka cezbedeceği de mu
hakkaktır. "Site Türk,, de, on be
şer gün. veya birer ~y lilrecek 
muvakkat serııiler tertıp edill'leck· 
tt'r Birer konferansla açılacak o
lan bu muvakkat sergilerm ~ye
teri, Türk mimarisinin tarihinl 
tezyini sanatlerimid, res:nfmf7!1 ve 
diğer sanatlerdeki mevkiimlzl 
dünyaya tanıb!Jaktır. Bu pavvo.. 
nmnuzun bir tısmında .Ja, n.O. 
mahsullerlm!s tefhlr olunacaktır. 

YAZAN: 1 
Naci Sadullah 1 

bir tebessüm belirdi: 

Fakat son zamanlar6a, maymun- lar açacaktır. 
lar, ajaç tepelerinden kopardıklan Yeni mikroskop Nevyorkta bir 
nadir çiçekleri yemiye karar ver- çok ilim ve fen adamlan karşı

- Hatta, dedi, şu resimde, res- mi§ler, bu sebeple nebatat ilimleri smda teşhir olunmuş ve fen a
samın zengin muhayyilesi, pavyo- de hayli endişeye düşmüşlerdir. Fa- damlan bu yeni cihazı en derin 
na ziyaretçiİeri bile sokmuş! F.- kat bunun önüne geçilmek için bir hopıutlukla tetkik etmişlerdJr. 
kat hakikatte, . pavyonlanmızdan çare düşünülmüş, maymunlara bol- Bunun en mühim sebebi şimdiye 
birinin yalnız binası hazır, diğeri- ca banan meyvalan verilmiştir. On- kadar maddeye alt namütenahi ,--
nin temeli de daha yeni atıldı!.. lar, alaç tepelerinden koparmakft aagar Aleminin sırlannı ifp ede- Tavıancıla Postane 

Yani, planlara bakarsanız. pav- olduldıan nadir nebatları yemeden cek cihazlar bulunmadığı halde 
yonlarımız, daha Nevork fergir.i tekrar yere atmıya ba'şlamışlardır. bu yeni cilıazm bunu tem.in et- isteniyor 
açılmadan ziyaret edilmeğe bıle 1 En ri<Y-el olfk mektuba mesidir. 

Tavşancil, CTAN) - Gebzenln 
başlanmıştır. Fransada en Fen adanılan bir atomu, bir pus 

Fakat hı.kı'katte. maal"'sef, ha- üzel aşk mek- ehemmiyetli nahiye merkez1erinden " kutrunda ve panl panl parlıyan 
zırlanması en sona kalan pavyon- ubu için bir mü bir daire şeklinde görmüşlerdir biri olan kasabamızda ~a \"e tel· 
lar. Türkiye pavyonlandır. Bu te- abaka yapılmıs Gaz molekülleri, bunlan ihtiva- grafhane bulunmaması, ticaretle met 
ahhur da, bazı idari hatalann ne- ır. Müsabakada eden çanak içinde yuvarlamyor- gul halkı pek ziyade zarara uğrat • 
tı'cesı·dı"r. Amen"kada bulunan ar- la· n edı'len en bu·· ı 1 bl ..... - du. Sonra çiçek hastalıtı viruslan maktadır. Ge en mektup arın r ~ 
kada.,lar, Ankaraya danıeft'ladan .._ _ _. ... __ • •u"'k ikramiyevi 

" -ı--· - ' • daha bafka mikroplar daha evvel- mı ve bazan ehemmiyetli telgraflar 
hareket edemiyorlardı. Halbuki A- Cenubi Fransadan bir köylü kızı ka-
merika~an sorulan bir suale, An- zanmıştır. Bu kızın aşk mektubu 0 ce görülmemiş bir şekilde göze bile sahiplerinin eline vaktinde geç. 
karadan cevap bir bucuk. iki ay- kadar hoşa gitmiş ki. müsabaka he- çarpmıştır. memektedir. Sonra, Kütahya civarın
da ancak yetiırttrilebildi~ için, yeti bunun bir meşhur edip tarafın- Yeni cihaz ışık yerine elektron da.ki Tavşanlıya ait birçok resmi ev
havli vakit kavbettik.. dan yazılıp yanlmadığında tereddü kullanmaktadır. Bütün görülen rak ve mektuplar yanlışlıkla buraya 

MaamAfih. önümÜ7:de daha ilç de düşmüştür. Yapılan tahkikat ue- şeyler bir perde üzerine in'iku gelmekte ve günler·~ sürüklenip kal 
av vAr. Ve bir kaç .ızün evvel, Ve- ticesinde, hakikaten birincil~ kaza- ettiği için bir çok kişi ayni za- maktadır. Tavşancıl3 alt ~Jgraf. mek 
dat Nedim eihi zengin eneriili bir nan aşk mektpbunun sadece bir ilk manda tetkikler yapabilmekte- tup ve gazetelertıı da Tavşaıill'ya git
arkadasa. kAfi dereeede salihiyet mektep tahsili olan ayni köylü km dir. tiğj vakidir. Ve oradan burava lad• 

verilmi~ bulunuyor. J,ı.~wllftlm!MjMP."~~-~--+,.ifl"ll.mll~'Jllİlf~-~~t.~~~~~~~~!'~~ı~.= it•• 
-

_ _!B~uWl~ilmı.-Ja.w1*1.r114em~e!'im;:;;,~1j;e~ril son zamenlarda buraya ait gazete -
daha önce x şuaı ile yapılan tet-

Jcln sebep kalmamıs sa'"lır. F.~er, · ·ı . · F k b .. b ler, birkaç gün teehhürle Tavpnh -

Sergide tqlair edilmek üzere 
tJrilı eJilen alri T iirk 

eurlmnden 
_ serginin hazırlanmasma k!m 

ler hizmet ediyor? 
- tkisi mulij ifiyle meşgul o-

lan alb heykeltraf, dört r~, 
üç fotoğrafçı, ve altı kifi~en mü
teşekldl bir miınarl heyetı .. 

- Ne kadar zamandır çalışıyor-

lar?. Beş aydır. Fakat ilk pllnlar, 

bund üç buçuk ay evvel Atam~ 
~ttA bu plAnlar mer -

lanmışt~.tfü·nlüp kabµl bile ettiril
kaya go '" ... 

mişti. k dünya sergisinin rPjsi 
Nevyor plinlann Türkiyeye 

o zaman, o k ·· 
büyük bir şeref kazandıraca ~u 

k ltyette hazırlandığını soy
emme t• . bir teb-

1..ı i hattA bu kanaa ını. 
em ş, .ti. timize de 

rik tel~file hükume 
bildirmişti! 

K 
u'"""amızın bu noktasında, 

.,n y··- A ·· ·· derin eenr sanatk nn yuzu. 
bir tePsSiifie •ınştı: .. 

_ Fakat. dedi. nıaalesef. bu~-
ne kadar. bu pllnlar. ki~tl~ u-

ind kalmaktan kurtarılamadı. 
zer e kt tıa-
Görüyorsunuz: PIAnlar ço an 
zırlanıp tamamlanmış bulunuyor. 

Panna11Yle, duvarlardaki plln· 
lan. ~rek sözüne devaıD • 
den ısanatklnn duClaldanJıda acı 

1 • ı:; sısat verı mıştı. a at u~un, u kikleri teyit ederek onun görünü- d 
1 

k 
bir idareciden, bir mimardan, hir · ~ k an ge me tedir. 

paranın yetmıyecegi atiyetle an- şü itibariyle biT değnek gibi oldu- 1936 l d bert H k post-1..-
de dekoratörden mütesekkil bir yı ın an ere e DD9 laşılmış bulunuyor. Çünkü mese- ğunu göstermiştir. En kuvvetli ind k l ı ,_...·plar Od 
heyet derhal Amerikava gönderi- IA, .Mısır, Nevyork sergisindeki nes e a llllf o an me-..w • 
lirse. N""""ork -..1•inde Tü_._.. l h l mikroskopun alhnda bir leke ıd- hafta kadar evvel buraya aönderil -

- • ,r -A &- nu• pavyon annı azır amak için üç ik lar fk 
yeye avnlmıs olan yerlerin. yüzü- milyon lira harcadı. Mısınn, bu bl görünen m rop ' yeni m - mlftlr. 
müzü kızartabilecek boşluklı!nn- 119 en ._z para sarfetmif milletler roskopun altında sekiz pu• kut- Biltiln bu vaztyet!erln 6n(lne pc; 
dan kurtanlmalan, ve gö~sleri- arasında bulundulu da nazan 1_ rundaki bir perdeyi doldurmUf- mek için burada bir posta ve telpaf-
mfzi kabartacak eserlerle doldurul tlbara alınırsa, 500 bin llranm tur. hane açılması istenmektedir. 
malan mümkündür! Ve biz. bu 1- yetmeyişi, çok tabil görülür sanı- Doktoı' Zworykln'in anlahp-
sabetin mutlaka gösterllecelfnden nm!,, na gc5re. küçük feyleri büyütmek 
emin bulunmanın huzurunu duy- ~ "°"•tkArın marif•tli elinl yolunda atılan adımlar, henüz so-
maktayız!.. sıkarken temenni ettim ki. Nev- na ermemi,tir. Billlds bu yolda 

A rnlmadan evvel, bu ser«t- ~u1tt serg.sındekı pavyonlanmızı daha ileri adımlar atılacak ve in-
nin bize neye mal olacağı- hazırlıyanlann zahmetleri ve fe- san gözü bir mikrobun nanı ze-

nı ö~mek arzusunu da yene- daklrlıklan, "İyi iş altı ayd3 çı- bir dökerek vücutte hastalıklara 
medim. Muhatabım: kar!,, sözünü teyit eden bir neti- sebep olduklanm görecektir. 

- Evvell, dedi. 500 bin lira tah- ce versin! Yeni m"kroskopu yapan dok-

ŞUNDAN BUNDAN 
Garip bir çarPlfl'lll 

1 ngilterede Pauntondan Karol 
Hek isminde 17 yaşınd& bir 

genç, bindiği bisikletle bir yer
den bayır aşağı inerken onüne çı
ka nbir ihtiyan ~ijnemif. Bisik
letçi ve ihtiyar ağır surette yara
lanmıflar ve hemen hastahaneye 
kaldırılmıflar. Polisçe Yf.Pılan tah 
kiakttan anlaşıldıA'tna göre her i
kisi baba oğul imifler. Fakat çar 
pışma anl olduğundan biriblrle
rini tanıyamamışlar. Ayıldıktan 

sonra da vak'ayı bir türlü hatır -
lıyamamıflar. 

S authamton ,ehrinden bayan 
Vilson doğuşundanberi dil

sizdir. Çok güzel olduğu için, ta
biatin kendisine verdiği bu kıL~u
ra rağmen, bayan, genç ve U!ngin 
bir erkekle evlenmıştlr. Ge\."eDler
de kocası, bayana elmas ta~ bir 
yüzük hediye etmiştır. Kadın bu
na o kadar sevinmiş ki, ıevlncin -
ddh gtlya dilaiz d"!jilmiş gilA bir 
prkı söylemek tecriıbeslnde bu-
lunmuş. Fakat hayret delilml? 
Dili çözülmüş, tutukluk+.an eser 
kalmamı1ı prkıyı mükemmelen 
t1ımıl•mıfbı'· 

A lmanyada mevcut olan bir 
kanuna göre, balığın bıçak

la kesilmesi yasaktır Sultse Her
man isminde bir bal~çı her nasıl
sa yeni tuttulu bir şaran balığını 
bıçakla kesmiştir. Buna duyan 
Hayvanları koruma cemiyeti, Her 
manı 1000 mark para cezasına 

çarpbrmıftır. Balıkçı, bıçakla kes
menin balıklara ~za yapmak olma
dığını ileri sürmüı. fakat derdini 
anlatamaadığı için para cezasını 
vermeğe mecbur ıcalı:nıştır. 

• 
Miitlaİf ltaytlat kadın 

A merikada en müthiş haydut 
bir kadındı. Adı "Barker 

Ana,, idi. Maiyetinde yığın yığın 

haydud, kaçakçı ve saire bulunur
du. 

Fakat Amerika cinayet tarihin -
de bu haydud kadın kadar kolay 
ağlayan biri yoktu. Bu kadın, bir 
mitralyöz kullandıjı halde ölmüt
tür. 

• 
60 ~ .alaibi baba 

M eksikada Omeno Penu Is -
mlnde bir kasabın ilk kan

mıclan Dd defadır lldzer çocup 

• 

GAZETELER 

Haber gazetesi, okuyucuları a
ruuıda bir göz müsabaka -

sı açmıt-

Güzel gözlü okuyucularına mü
klfat verecekmiş. Genç refikiml -
zin, bu müsabakayı. okuyucuları
nın kara gözlerine Aşık olduğu i· 
çin açmadığı muhakkak. Fakat ben 
Haberin, bu müsabakaya iftirak 
edecek okuyucularına yaptığı va
ltleri okuyunca, hayret duymak
tan kendimi alamadım: Refikimiz, 
gözleri en fazla rey kazanac•k ka
dına 20 lira verecekmiş. 

olmuştur. Guetelerln yaaz<bjına 

göre, kadının sonradan 12 çocu -
ğu dünyaya gelmiftlr. Omeno P• 
nu'nun, diğer 5 kansından da 48 
çoculu V&rmlf ve 'bunlardan 43 ü 
sağ bulunuyorlanmf. 

• 
Meralılı ütatütilıla 

S otak olmayan insanlann bey 
ni 10l taraftan daha büyük

tür. Solaklann Al taraftan büyük 
tür. * Amerikada bir buçuk milyon 
ana baba, oğullan veya kızlannın 
Janbf yola Apllllf olmalarından 
flklyetçidirler. 

Niğde Yallılnln 

Tetklklerl 
Konya Aksarayı, ITANl - Nllde 

valisi Faik Ustün buraya gelerek üc; 
gün kalmış, mektep~erde, har.hane
de ve hapishanede, belediyede. B~e 
vind tetkikatta bulunmuştur. 

ARASINDA 
Koca İstanbulun en gi\zel p

lü kadmına 20 lira ~ az delil ., 
mı. 

• La,;/ olmaktan 
~kan llıtile 

Dünkü nüsham1ma. Kunın re 
fikimizin yemden "Vüit,. 

oluşunu bir latifeyl'9 karşılamak 
istemiş. ve bu maksatla, hatırımı
za geliveren meşhu:r bir fıkrayı u 
latmı§tık: 

Fakat. maalesef. musaJıhihte -
rimizden birinin kdçtak bir dikkat 
sizliği, bu fıkraya, bizden sadir o-
lamıyacak bir keltme karıpnasile 

neticelenmiftlr. LAtitemizin bu su 
retle lltif olmaktan çıkıp, bize. 
çok derin bir teessür verdi. 

Gösterilen butün itinalara ral
meu. tashih ve tertip batalanmn 
tamamen önüne g~ilemedilhd 
çok iyi bilen mesl~qımız. bu 
teessüıilmüzün derinliğinden ve 
samimiyetinden emtndit kanaa • 
tindeylz. Zaıen teessiırümuzıi ha
fifleten de. bu kanaatimızdtr. 

Feleğin çemberinden pçmlf 
olan "'V akıt., refikimizin ol~n ya 
p. IAtifemize gillümsemesine. ve 
istemeden lflenmı' hatamızı ~ 
ilfl•muam miilalUr. 



g=========================================================== TAN 

Bulgaristanla Yeni 
Bir Şimendifer 

Tarif esi Hazırlandı 
Ankara, 3 (A.A.} - Şark demir- ! terin her iki tarafa da seyyanen teş

.fOlları (Devlet demiryollan Avrupai mili icap etmektedir. 
hattı) üzerinde teessüs eden yeni dev Bu vaziyetin de Sirkeci Ue Hay
let rejimi ve Balkanlı komşulat"ımız darpaşa arasında tesi~i mukarrer fe
la mii0 neb&t bümunda alınan ve- Ti.bot hizmetinin faaliyete geçirilme
ya •l""'ft" ctiifüntlleıı tedbirler et - sinden eonra temin edilecelf tahmin 
,.,. ...... ' 1 tlı*' 

1 1• .ı•latb -ec1Ulr. 
.., 'ııtı 1 ••• riı .... bu-

r 5 • M'I ... ı IJA 11 B•'= 1, ... ~- _t:_:_ On a·ın 
w1 ,.. !&il" 1111MlllJDK 

Tonu Atacak. •. , .... ,, .. -· , ... ~ 
c-ı P t Jb w M ı nıt tıthrl- , 
.. ... ... •• • 1 1 ' 1-ust 
lılr .. , •• .., ...... 8111&aıılar 

Dil ı•,.. , f tzflt lid lnkl
pf etM * _.. iıll' •a Bulgaristan 

Aftbra, 3 (Tan muhabirindmi) -
Ergani bakır madeni tesisatı, işle • 
mestnl temin edecek Jekilde tekem
mM etml§tir. TaH ehemmiyette m.. 

BULMACA 
Dünkü bulmacamızın 

hallcdibniş şekli 
1 1 3 4 6 8 T 8 1 10 

IMJGUNaV BOUIMlA 
1. 2 1 • • • ' • • 18 

1 

3 

da dahil el-* -. Balkan devlet hman iD§8at yalanda tamamlanacalr.
~ arasınde. 1ra iWk tlDl11 ~· Madenin i§letme tecrübelerine 
.......... bir ,.... taifll!ıl fh. ltaihJeıde bafl•nacak, tecı &belenle 
ar efllıqtir. Allkilı tdue1era ba- 1lahımmk ibere Eti~ mlitebM 
• __.... ~dwlen m lla ta - bir heyet Brpnı,e gtdecekttr. Tec 1 1 
.. ,..,,. wlpı ........ &lrm1f rübe Üç ay sürecek ft 11Z ~ 90\.DAN M6A: 
~altR. bakır t.titJld eılileaekttr. &.nenın dl 1 - ~ bir c!C11 !91lm tlft1etl. 

l!JllE dokm aynıda ltttlkçe aermat ka- ı - (,nçf.. 1t,Jatroda ıı• nah ken4l nn
Şht.et zam•nmda pek t!mgun bir pultere pkllfl"U tbere nmı.aı dlm kon• pıak ı - ton. ~ 111man ...,.ette bllllmB!l 'beynelmtıel ttca- pttiqe arbnlacllk ve ...vt tıtaıı • Aetu. f - Aclk •cık. ı - ar .at. l)ar

d r.:~ hatekete getirmek ÇL 8 - MotGrlQ araba. '1 - Bir abah m.n 1m1or nm+-ı ~ * ıcna ...... para aaklanır a - BJr katın 
w t tteaıetımlz ~ Mı ,.otdan • 1• We elacütv. ıtıwerôaM m:a iımd, erlaelr:' lılzm- 9 _ Anadcluda 
4a .nk br>kpnlınm ihzar etmek içhı .. ._... Jstüua1 alMaeık 500 tan ba )ir 111*· 1G - ar --. 1* ~.ıı
tlk msbale ~lmat ta.ere Tür.Jr. Y•- m. da b11 miktara ekMl•ce 938 set ret. 
Mn, Biılgar, demtryollan arasında m1i 10JRUMia 19akır iitıbllliıbmlz 10 YUKARDNI ~tAcltYAı' 
Bmnanya • Yll8Dlla.,a hudutlarma bbı 1onu 8'1DI olacaktır. ı - eartll A~ .ıeat bir 1ıfttrn 

A.+-'lr -"1' '--- ,_ • .._, devleti. t - Cablkaa. famtbL 3 - Ka-
lmdar mw;?MOA- ten~&ı.U ..... ,, ..... eumca. Jlldeniz viJ.AyetJefmfwle ~ ilal-

blr eva tarifesi merıyeı mevkUne n Bulgaristanla Balkan kın4an. ı - Nuh -. fllnamber de-

~. ısa11ıca ihracat fl1Yaml A-t·ntı A-•.-.lftMD =~e .. s..hlr•:.~:ı~ 
sı lhtılva eden bu mlifterek tarife.. . IVI u 1'\111-T._.._.. cba. -1•kWr r - o.ı.ı. rQ1ba1ı. J _ 
1d ilcretlere nazaran yiizde ytrm1 beı Ankara, S (Tan muhabb:hıden) - DeD1& "°'1erıDllı Jenl vapuriannd• biri. 
tle eın 81'881Dda bir tenzl1Mı l)ıtiya ~alkan antanttle BuJ.llııistan aranı- ekin bqı. 9 - Gelecek, bir ı8mlcf tA-

bJrl. 10 - Eski bQrük bir pirimi .. ft'aıı-
etmüte .,.. maDarmlmn bndl .esa1 da 8elinikte hnZa edtterı anlaşmanın azea &61. 1 

••4*"' w tı* mma19 l8lllıtdl De Av- tudtırt )utk1nnda1r\ kanun projHl Bü 0 ,, 
.... ~ mU• .imUn nr J'Ok Millet 'Meclisine ıefın1ştir. Hü • YENi m . 
-Jde4tit". kdmet mucip aebep!er mazbatanıda, NE$ AT • 

Bu uhad• tütp ettllbatz • .,. Balprüııtamn 1Wkanlarda sulhu HUKUK GAZETESi - Ce9at lla1dcr 
..,11111 tarife pr:t1ar:uu merkezi w ll•tntlendirilmest arzumnda bıllun- Öüay tarafından nesrecmmeırte lan. 

flma11 Amıpanm ı.tıbllk pazarlan- dulu, S.Jbn antantı clevletlerinln H11kü .-zetemın 33 - 84 num:..ıı 
bdar -..U et.mak .Wuja ictn ele BuJgaristaDa kaqı Mllhu bir fi- aa.MJm etlnrııtW. Bu nOlllada Um-

Ziraat Kongresinde 
Festival Numaras1 

(Bap 5 incide) 

mı,, .ne ae tatlı konuşuyor, badi 
biz ae yanına gidelim de ne söyle
diklerini dinleyelim. Aferin köy -
lil dayı1 Ne iyi ~ttin de geldin. Kim 
bilir ne derdlerin var? Söyle em -
mi, sen ele söyle. Burada her şey 

koınqulacak, burada söylenmek -
tea çekinilecek lai~ Wr konu, :biç 
Wr prt yok. Yap hemJerim! 

e .._ q* etme, •ar! Bele 
alın • 4ilh w:r11 ..,._.. ıa. -
__ _. ... ıs' ..,_.., 

-·· 1 -.... -- , ... .._ ..... , 
CNMc'' t ., ... f .... 

flsttlndekl kolsu pelerin ne Jt-.. 
n'fe benziyor ne yanlçıya. Bu çiz. 
sili lal peı.rin prkıa örtiicO.dtlr. 
Bu da yepyeni. Ayaldanndaki ça -

llkla 1-aldaruulai liı •ollk a-1 
M ~lq, tuıltl l'raQa -4an , 
dır. Onlar da yepyeni 

Bu köylil dayı Yoqada gltmlı 

pmqıır, takşır almış! Vana gitmif k• .ı.q! -..,. •nmlt \9-
nk ... 'bı11ıım1ılll&m 19Çelillen 
111 afimş1 Ve koqnye kiyltl kıya
fetiyle ve köyltl olarak giriyor? 

Böyle k&rll elmas! 1111ada mut 
lüa ldr f/87 ••. •• lle,ltimllziln 
• ıve -ı .wuam Mliıta. Bak 
.etraflm, ipe ............ hllkild 
~. Giideriala 4eria, 4e , 
....... .,..ıa ~- a78k • 
......_.. eski w f•m•I• paltuç
lua, 1tıl d&ltlmlU ~ kadar. 

ıYa b9 kim! Merhum tu16atçı 
Kel Basanın komedyalarında bu la 
yafete girip takma sakaDa . köyltl 
n1he ~ h adam ldm! Bere-
11et aelep clelft. olsayctı, kongre 
klnlhbe ftkar "Dalda da davar 
ıtlt1erbn, Kurdofluna selim ede -
tim., bntosunu s6ylerdL 

Bence bu tliretkir vatandq bir 
itilerek gaf"ıldlr ki bir milletin kal
•ması lçba toplanan h\ konpe • 
,7i latival SADllllf da herhangi ta • 
sarladıiı bir (f8J') kal'flhiı amna -
ra yapmıağa 7eltennüt. 

Bmıunla beraber, kendi tahmin 
l....._ 18veaılyelim .. wnqtu-

4 - 1 - 1938 ==-== 

1 O Kuruıa Bir Kitap 

Senede 
100 Kitap 

Ace111i lir Köylü Kızı 
Yazan : PuJila 

Cep ldtapı.tr •ul 1 -998 law T6rWa e•.te bir 
Wi5'iir. fabl-sin:......_ 1tuluni1anmk maJıt. 
udıyle ıe.ia edilmittir. Senede MO kitap çıkanla
caMır. Her kitap 64 - ..,,._., ve 10 lmnqa 
1N18• .. lit4Mlir. rüa bil iı. .ıslı • crlmz'ı: imt4 zıale1e 
wib•e....,il • ba...,_.aıeaimifbirW.. 
tliphane Wbe lM!mt. Slr kitÜm abone Weli 4SO 
kunqtur. 
Yok balıuı.,a 1Hr kütütthane ahiM olmak tdeneniz 
- c.. Kltap1an ..wm tM:lp eclini• ft Uolle 
olunuz. 

Eskfıehr Tiril Mna k•ramunda• : 
laa8 ..... Kan• lııa; ı••ınc1a toplanacak kurbn Mrl w hamak 

1arm ihalesi 14.1.li38 tarfhhade HaTa Kurumu EskifPNr pbesiııde la-

ai 11 de~ ' ttYul111n prinameyi .ıörmek IGln lstanbul ve 
B •'ızMr llna laa mlracaatlan ve ihale .günilııde Eskifehir Ha 
n k1lrmmmd.t Jıe1 ' n illa olunur. (2'1) 

fsta"81 Aallye " tinci ltabt 
Jılabkemıı:dnden. Panos ve Bay-
...-. ftk11i aw'kat 1CAmi Yuva
ll tarafmdan Nişanta~ Bacı 
•8DS1U' 9Gb.1mda 19 Mo. ela otu
nm Sm!f aleyiıtne; na - 2613 
Re. ile bedeB icardan m~ -•-a• tllldk vekkillerlnin alacalı olan cem•an 

.. ...... ........ 3'18 liranın tbslu talebiyle açı-
....,.._ r" • ...,. bir 

•••mlz ıaı.aliınıkbC Men 
taheMmlr ettlı'9a .... ' ıh wı: 
Dk '""ncl J1lm A:ma1 ...... ~ 

• ...,. it Jmoli~ ~ bellıld6kler1 Yenlte Ord. PJ:ot..a. " ~ --
ywjliaa..,. dııııadl;tı6IMll#lt.~14l h•:l ~~' ........ - .. 
t\a Wtiıılal bir anl• ........ , .. milMtıekJ ta: Xessler'ln, Ceva t Hakkı Özbay'ın ma ~~illleNI 

~-

lan dnmım. dava arzuhall müd
daleYhe teblil edilmek üzere ya: 
zıh adrese R6nderilmiş ise de m11-
1ftallefbhı mezldlıo apartmıan4an 

~ ve e17evm !kamet ettlil 
~ '\! lı~edi~ teb}I V&-

;!!;!;!;;;~;;~;;!;;!;~~~!ra!kiaP!D~~~ya~p~J~, ~=iib~~ oWUl'n'&ın 
...Lirm Alman, Macar ve İtalyan "- Bahis me~ ~!etlerden leri ve tenkitlerfle S6rQı ~
JlDiei:ıdHer hu~ 1'ıar tepıı- her Wrl dahil hulwıckiklan aalatma- daıa CUdl ~ ~tilMıit feilınllalliinilı 
Jlnde prensip ııoldM ... D mnWta • ... ..,. 3*)'ı q *'9yaw'1 1 1JI •tıer ri nıdlr • .., ....... ,~ ,....,., elldle-

,.\o _ _.. tarllesintn • bvvetıe ........ lltbl1cll et-
.. Ja-1 ohnuttm· ~ ınek1ıe ve Nöyyl anlafl!UlSJnıD ihtiva lwsan'tn Sekizinci 
ill'ı fi cWrl devredil merlyet nwvkll ettiği hükümlerin tatbikinden sarfı - Sayısı Çıktı 
• ~eeellni Omtt etmekteyiz. nazar eyledikleriııl tasrih eylemekte- A)'bk ftJdr v• wuııt ..... .._ .oran 

Trakyamn tktiaadl hayatiyle alAr dirlv,, denli.melde w pmjeDia tuvi- fnwı'.m Nkl:dnri ..,._ da .,_,.,.., Bu 
bJı bulunan bD1lnuım yolclüQk mi- bi tstanmelrtıecftr. 1871da Pıofe86r Hllm1 ~ Saı.ba&-

nuebetleJi ve bqbca ticaret madde- _o_ :1:r;:o=;u1'ıt::myıı;!':i; = 
Jerhıln ücret tarifeleri bugünkü prt- Yalova Hlkdmet ıım varc1ıır. 

Jara tevt1t eıU1m1ftlr. Doktorluiu • 
Tam bir taablk Jc1n mevzu1a fe- Yalova. (TAN) - 'MJiQ.hal olan YINI BiRLiK - Uçtbıcll ~ ,.. 

- " nl bir merbdıt tefkıt edecek 4olgtmluk-
IDU edeıı ve Jnneq barld IDllllaH - hiikUmet doktorluiuaa Kümıaa Gur- ta, tam bir ihttıııam mM51Jtil olarak çık-
~ alAuh bulunan bazı lıOiim _,., tayhı edJJııılt ve •lmlftir. mııtır. 

AKA GONDOZ 
[Din sakan m,.. 11uıa ... 1 

~hJr KJObOnGD b8r kıl ven:Ult parlak baloJar• 
dan bJr1 daha verilJ7or. Aeıerfkan bQl.en1n yıldızJıtJJ)t 
;rapan Vali 'Oatan4al anlab,yCll'. BqauJar b.apan ba7· 

- el ~ 4loll>orhr: ...,.,.._.. 8bA ~ uıu.- dGDJıa:ra ... 
lnlf&ır.a 

Dal spanı'nc1an, pm ,ıpaırundn bmeclDIJol'. Da· 
b• &tede muharrir romancı Ba7 Vurgun Hqdamal'm 

, ,.. .... -. ._ Mr pup ieplanmıf. Xadmlara kadınlan 
~or. ~ klllldell, bıııı1 111k. "'1 tMen kftlneslnl 
ihtiyar muhaniİ'den çekip alamıyor. Onu lçleıtıe ..,_ 
1t70rlar. Ba7 VUrıun tılr kadının oortresini c:iziyor. 
~ 1114ar. dl)ar: 

ZeDllll •• paba1ı ıDrOnm• 
Pahah ı&-Gnmek bastalılı bu bcfma lclsaılea _.. 

4IJ1iDdeb ,., 'wnıftlr. lonaıul da aormaııaıuz da o 
--~ 1'0rk0Rıe mi •1a;1onunuz. Bu bir p111, 
bir okaz17on bqaz tllldden. aekŞz J1lz Jetmll bel Ura-
,.. aldım. Utenmes de beyaz tUkinlo eahlM - Oban
,_,.. Matumz *'8Cl ldrli9eden ~an Ka7ae-
dll.tm "' llQlk eevata aıu-a: 

- 8-llll lablela .... ..tiz 7tbe bDe wnım ... 
Bu lld J'Qz Unbk b.Arama tavwaıı bile delildir. BeDbn 
matıutanm bu blltemllkte mal 1&tmazl.] 

* Paıımtttarmc!akl yizUkterden ti1rl kemgt ne 
beraber yedi yüZ otuz dört bu~ liradır: Ve hepsl* cJellrlerl • tnambm diye - kertikllii.r: alu yüz 
- bir ltn, iç Jb bet lira dmJf .,.... Robtatml 
.,_ Cdbede, iajyirlm:W •ıkm lıl.u,.nda, pa-
"'5Cı w Narlde, •pblılınh lladnlfte Japbl•. At-

TEFRiKA No. 2 

mal Acele edip tn..,._,.nni. Hepll Ma1mmtpqa ile 
Balat arumda tecler& edl!adftlr. 

Jileti bırakaJUll ma? Hayat mT Demek öallye
etllainis? Elbette ~I Biriniz buntuma 
Wr Yiül, birlnis gödime bir ~yl, blrtnls '91le
me bir Altmblıf üyadJkWı IODN dinJmwk cemaana 
ça'pllacaimızı 'bllmeliydlniz. ŞapnmaJID benl1 Ne 
dlJordaıA? Evet ... 

Kadm Yardır ki salona, hiçbir gll8 g&rbmeden 
airm'· Likör dağıtan sofracı kızın göğsti kabank, be
yaz dantelli &ılilğüne; sigara tablelanm q,ıı,m 
uptm çevresi mor h&lell çukunlmlU «öz1aine .,_. 
kan bulunur da blı bdmm giliflni timle' göqaeZ. 
ltapılUUı her aÇlhp Jmpamşında içeriye blr g&-itn
*8ı haVanın slrdlii biaedilir de ba lmdmuı ll1lfl 
hissedilmez. Bu bcfmın da bir mıvki ft bir~ 
vardir. Zev~ fUdur: Kendi kafasının. kendl seçpi
ntn, kendt gu&umJD l8!dbt CPJmamek Bu kı•m kı
zılcık larmı.zısa pdkilrleıbhı 11n11dlıa pmaanu1ı 
hapnm tepesta4*1 .,. blıkJenlli 11CUJ1a kadar WI 
var, nesi 7oba, :hepa batp'lanmndar: (llerMrllJD bey 
le dectf, terdlna böyle dedi, kunduracım böyle .._ 
ınaı:a1kürüm böyle dedi .•. ) Sen bir f111 demez miabı 
acammT Hayır, demez! Onua itin. ıirinmeı:. 

Ya haltalıll mı? Söyliyecelbn- Hastalıtı da bu
ctar. Terzlnhı, Jmmıpn, ehnuın, kilrkiln. 11iz h)ta
Jmmm gerçekten en lylahıl w ıeçekten m ~ 
1ıalur. Pabt mc:ın ;sa çek.-? Dalla ld1e .......... 

~r • ._... hı"'"-
dli ilanen eb ı at YUnı lnıar 9H( 
bel husas ~ müddaaleyhe bir ay 

....., .... , .......... 
741 ...._ ı ' " • 11111 A'n
A 

milhlet verilmeltne ve muhake
merıtn 'lO - 2 - 939 ~ saat 
ıs e tllldne karar -.erlldiRtncten 
..,Aarda adı ymh miiddaale_vh 
ilin tar1hlnden itibaren bir ay zar 
tında mahkemeye müracaatla da
ft amıbalinl tebenuı etmek au
Mtlyle cevaı> vermesine ve yazılJ 
AUrı ft Mtte mahhmede bmat 
---dırla ~ bir wkil "611-
·--~l Wldtnte 1ıMJnnda 11-,.ap lraran vel'ilecejt ve Jm ~ llllB • ..,. ,.. r , • .. ....... ... .. ....... taki dava arzuhali ise mabkeına 
dtvarma am1mıı oldulu i1An Olu-

aônlii kalmvan diye kaJ.dm]ır. l§te biUia iGini .... 
ren hastalık bud\ir. 

Susmadım. Söyliyeceğim. amma .. BeJnaw ıc._ı 
8alll 1-na pn gö&le bakarak Burhan Ceh'M bir .... 
1er fısıldıyor. Benim için fısıldqtığınmn farkmda. 
)'1ID. Ne söylerseniz söyleyiniz, 8ize aldırmam. l'a
kııt fU karpma cllkilmiş, çenesini garoanma çöken
~oJ.lannı arkasına alım§ geml arslanı duruilu 
Abtd:in Dlver yok mu? ?şte ondaD biraz çeldniro
rnm. '"Melına mıhına,. kurban oliluğum ar.siammJ 
Kaf1anD1 çatma da bitireyim; iki IÖZÜID JraldL 0.
mokrasinhı burada olsun bir faydası yok mu yahu! 
Sözümil bitirmemi lstiyenler ellerim lıalctlrsmlarl 
Jnemtyenler ellerini kaldırsınlar!- Ug, cl6rt, beş, al
tı, yec(t. .. ltttfakla kabul! Heptnıze tepkidir ederlm. 

Bir IJadm da vardır, ki.-
Darutıaz! Btr daklkaçık. Bele P befmm ınklet 

merkeılni bulayım. Yukarıdan apğıya mı dönüyor 
ApğJdan yukarıya mı? Yoksa yaadan verevine ınl! 
Onu bir anlayım da ondan sonra. .. Buldum: Başunm 
tçt kalbime, kalblmln lçt başıma dönüyor. 

Bir kadın da vardıT, Jd boyu orta, kilosu orta, tu
valeti orta, elması orta, kürkü oı1a, güzelli,ği orta, 
bilgisi orta, M"' ve yap wtacbr. Bu sonuncusıı belki 
de ortada-. bir Od santim bile ilerdedir. Natürel kir.
pikleri geriye dolN ö~le bir göl• verir ld pek ~ 
kurda ıalmıyaıı iri &özleri 90k çukurda ll&Dlbr. Göz
lerinin dq köşelerindeki üçer dörder ince çizai. Ol'la 

bqah ~ köfelerindeki ild§es' tıçer çizgi, çene= ~~ gJl'tlak çukwuna ka$r olan yerde hır 
Dd ç1atl, el parmaklannm Of1a ~ ilstünda1d 
flqiler- DwfaJdann biribiiinden orta. açıldılı, Jil
ıtlr ,UX. dalplımp delil, atar gfbl 1i1rüJülQ. w 
akar llbl 1Öyl8Jifi, ve akar lfbi gllilfil-

Sabll'lı olunu. Bttiri701'UJl&I • 
QözleriD liiz~ olur mu? Olur ,._ O giıE1erm 

tiJ'le Wr meltemi ... kt ~- benlillnb9 
doır., bNnbej)ııe bir lana doldmui. Demarı.rma.ı.. 
Jd U.,. wıl dolafblmı W1l btlam '*ita-.. 
lllD • damarlarumda -1 ......... N'rt , ... 

nur. 

.., 1 5 

Onu bana 15yleylnlz, ldm«Ur oT l'u kadm ldmt 
B• 181111 kız kim? .. la.,,,., 
Dıtlyar romancı o bdar ~ o uJ.r tltNk, • 

kadar aöztı yqlı IÖJlecll ki etnfıM.akl balka 8Qltu. 

F11llblar durdu. GüJü•wneler 11illdCll H~ )alg 
bir fl!l1 bfhnedtll baJM, JMpi akdea IMCIUer: la 
IUri\ltMll, nepali balom•a ba kiipe1ada.~ lçia
den kanflan ak l89lı bir iman ıoıu,or. 
~ katktı, bir - du:rd1ıı. ~ vllkl ... 

1dne bakıyordu. Bir bayan ya~ 9olda: 
- Bapnız yine dölıüJW mu .üstacl 
Soranın .Yüzüne btJmaı7arak ~ veıdi: 
- Bayır. Bqımıp döpmrd ~ ~ dönml • 

JOt-
- 1'eynlz var? 

- Kalbim clODOTorl 
l4üfik Wr vala baflemfb-
- Kalbiaa clöıUQ9d DbM:e! Kalbi 4inealerbı Al

lahı Ştravm Eli veriyor. 
Jla W tka1t bu Mft71 deliltlftnllr lltedl: 
- Vurpa! cle4l. .o.tıPN Sen DU ge&.e tıpta- ,._ 

ml .,. .... ülutua ,0.1-MıM• cltai lirik ve romaa
Uk oldun. 

- Y8flD aym .aı m• 8-ln Dlluf lı:tlıdmcta eJll 
f&1. • 'cidde elli .., ...... ~ oundlD 
• ....,. .. ŞtrMula1111da!' ~ mlaın kaç ,l. 
••dı ... , Bilebilir ... --...... ftklt Dtttyu. 
1lıea*I a. olsuD .,_ t:di•pmt, as olsun diye k6ıe .... . 

Sm1 bir .... - mUz:lk ,.ı blT ..ısa~ .... 
_., ...... 81 Wlirla~ .... ~t 

(l)e..,. mrJ 
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Vakon ıraırntnnn En ıe:sıraıroo Çelhlıreso : 

Beşiktaş Muhafızlığına Götürüldüm 
Beni Kapıdan Girerken Hürmetle Se16mlamışlardı, 
Fakat içeri Girer Girmez Hapsedildiğim Söylenildi 

F ehim Paşa hazretleri beni 
öldürtmek istiyordu. Gün -

lerce ve çok uğraştı, beni de uğ • 
raştırdı. 

Bir gün, beni tepeletmek için 
odama gönderdiği ild adamını el
lerinden aldığım silahlarile önü

:tne kattım. Zaptıye nazırına gö
türdüm. Diğer bir gün Çamlıcada 
üzerime saldıran adamlarını to
parladım, it sürer gibi Üsküdar 
:tnutasarrıflığına soktum ve en ni
hayet bir gün de Şişlinin ıssız bir 
Yerinde kendisile şereflendim. !s
tanbulun bu sırma kordonlu azgın 
haydudile iki adamına, papuçla
rını ters giydirdim. Yere attırdı

ıbm silahlarını alıp Gazi Ethem 
Paşaya getirdim. Aylardanberi bu 
adamın yüzünden çektiklerimi bi
ter birer anlattıktan sonra: 

- Paşam, dedim. Getirdiğim şu 
silahlan gibi canlarını da alabilir
dim. Ancak sığındığım, ekmeğini 
yediğim şu büyük kapının sahibi· 
ne karşı nankörlük etmek isteme
dim. Anlıyorum ki, benim için ar 
tık !stanbulda kalmak, güvenle 
Yaşamak imkanı yoktur. İzininiz
le bu akşam yanınızda kalacağım, 
yarınki trenle de Sereze gidece-
ğlın. 

dimce bir sebep araştırmağa ko
yuldum. Bıyıklarımla oynıyarak 
düşnüyor, arasıra da acı acı gü
lümsüyordum. Halimdeki bu yu
muşaklık başkomiseri ~ımartmış, 
cesaretlendirmiş olmalı ki, çalımlı 
bir eda ile güldü ve: 

- Haydi düşünmeyi bırak şlın
di de, dedi. Silahını ver bakalım .. 

Karakol sanki başıma yıkıl
mıştı. Silahımı vermek mi?. 

Benim silahım ancak ben öldük
ten sonra alınabilirdi.. Yapılan bu 
ham teklif beni çileden çıkarma
ğa kafi geldi. Üzerimde iki Na
gant rüvelveri vardı. Oturduğum 

yerde ikisinin de kılıflarını hızla 
önüme çektim, kapaklanm açtım, 
kabzalannı avuçlarımla sıktım, 

gülümsiyerek: 

lan tehditler de yavaş yavaş yu
muşamış, hatta nasihat, rica şek
lini bile almıştı. 

Bir aralık kapıdan başını uza-
tan başkomiser arka kapı

dan çıkıp gitmemi bile teklif et
mek suretile, beni aldatmak ve
yahut ta gerçekten uzaklaştırmak 
çaresini aramıştı. Fakat ben kabul 
etmiyordum. Çünkü karakolda 
kopan bu rezalet fırtmasmın sa
rayın camlarını tıkırdatacağından 

emindim. 
(Devamı vıtr) 
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Hü IK AV IE 
Gürültü Kuşunun Yumurta arı: 

\ 

~~ 
G ürültü kuşunun yumurtası 

patlayınca, zavallı Vangas, 
berhava olan Acicibanko kabilesi 
efradından arta kalanların birisi 
idi Komşu kabileye bajlarına ge
lenleri yanayakıla anlatıyordu. 

"Efendim,, diyordu. Sabahleyin 
eli, güneş göklere enikonu tırman
mıştı. Reisimiz, berrak gcizlü, be.r 
rak gönüllü Anakond;ı İsidoro kö
yümüzdeydi. Masmavi bulutsuz 
gökte gök gürültüsü dinledilt. Şaş 
tık. Hepimiz çardaklardan dışarı 
uğradık. Ellerimizi gözlerimize tuta 
rak, bakışlarımızla ,göltleri kok.
çan ettik. Bir de ne görelim, koca 
bir kuş zırıldıya, gürüldeye uçu -
yor. Öyle korktuk ki köşe bucak 
yerlere yüzüstü kapandık. Yalnız 
şefimiz Anakonda korkusuz olarak 
ayakta duruyor. Ve yumru~ııu 
Gürültü kuşuna sallıyordu. Gü -
rültü kuşu güneşin ta suratına kar 
şl uçtu. Son.,.a sancısı tutmuş gi
bi sağa sola sendeledi, :k!Si kısıldL 

Yalvarırmış gibi sesi cız etti &us
tu. Bir yanına eğildi. Eğildi, ve 
sanki canevine bir avcının okunu 
yemiş gibi yuvarlana yuvarlana 
inmeğe başladı. Slk ormanın içine 
düştü. Havada taklnlar kılmağa 

koyulduğu sırada, kuşun kapkara 
sırtına tünemiş olan iki beyaz in
san gümüşi kanatlar açarak şi ~ 

male doğru süzülüp uçtular. , 
B iz bu hali görünce ne ecıece

ğimiz ine yapacağımızı şaşır 
dık, kadınlar sağa sola koşuyor -

Yazan: Rearden Conner 

lar ve papağanlar gibi ~atır Çiltır 
lakırdıyorlar. Erkekler telaşlı te
laştı seğirdip duruyorl,ardt. işte 

o zaman Anakondanın sesi duyul
du. "(Ey Acicibanko kabilesinin 
kahraman evlatları! Beyaz insan
ların Gürültü kuşu yaralanıp düş 
tü. Hazırlanın baltayla, nacakla 
ormanda kendimize bir yol açıp, 
kuşun imdadına koşacağtz. Ka -
dınlar hemen yemekler pişirsin -
ler, ki kuşa verip bes!,iyelim kuş 

canlansın da yine kana~ üzerinde 
uçsun.) dedi. 

Tıpkı Anakondanın söylediği 
gibi hareket ettik, kılıçla, baltay
la, sopayla, biçtik, kestik, kendi -
mize sık orman içinden bir yol 
yardık. Ardımız Slra yemelder, ye 
mişler, ve hurma şarapları taşıyan 
kadınlar yürüyorlardı. Kadınların 

peşlerindense çocuklar koşuyorlar
dı. 

Akşama doğru kuşun düşmüş 

olduğu yere güç bela varabildik. 
Hepimizin bacakları korkudan 
zangır zangır titriyordu. Fakat 

~~::' 

Hadise Ethem Paşanın da canı
nı sıkmıştı. Hırsla kalkmış, baş
kAtip Tahsin Paşanın odasına git
mişti Dört saat sonra iki Paşa da 
güler yüzle yanıma gelmişlerdi. 
Artık Fehim Paşanın benimle uğ
raşnııyacağını inançlıyarak, beni 
Sereze gitmekten vaz geçirmişler
di O gün sarayda neler oldu, ne
ler görüşüldü bilmem?_ Yalnız on 
dan sonra Fehim Paşa da, adam. 
lan da bende11-=.U.ı::l .. • __ ....__... 

- Kapı yoldaşı, çok acırım sa
na. Can alıp, can vermek, silah 
vermekten daha kolay, daha tatlı 

ya, kolaysa g;lsin~ ke~disi - ;isın. 
Ben silfilıı.mı kimseye veremem. 

-··oNEMLI BiR KEŞiF 
A;na:ırondanın ~ra yalgınlıJc nedir 

bilmiyordu. Kuşun ta yanına ya -
naştı. 

mış olan bazı cengaverlerimiz gü
müşlü kanatlarla uçan iki soluk be 
nizli adamı bulup getirdiler. Üst 
başları kalmamıştı, gözlerı kan 
çanaklarına dönmüş, ve yanakla -
rında diken diken saçlar bitmiş

ti. Anakonda iki soluk benizli.yi 
açık kollarla karşladı, bağrına bas 
tı. Onları barakaya götürüp ild 
yumurtayı gösterdi. Yumurtayı gö 
ren kül benizliler büsbütün ağar
dılar. Bağıra bağıra kaçmağa sa
vaştılar. Kabile doktoru Combo -
lora beyazların yumurtaları görün 
ce kendileri taşımış olan Gürültü 
kuşunun imdadına kasmak istedik 
lerini, çünkü kendile;ini taşımış 
olan oncağıza karşı tabiatile bü -
yük bir sevgi duyduklarım söy
ledi. Anakonda onlara ormanda 
yolu göstcrmeğe kalkıştı. Fakat 
ormana gitmek istemiyorlardı. A
yak diriyorlar, ellerile hep yumur 
talan gösteriyorlar. Ellerile işa

retler ediyorlar. Anlaşılmaz bir 
dilden patırdaşıp gi.iriıldüyorlar, 

yerlerinde telaşlı teliıslı zıp zıp 
hopluyorlıırdı. Kafjflentn bftgtni 
Comboloro uçmak istediklerini, fa 
kat beyaz adam ve binaenaleyh 
pek mağrur oldukları için, bc:iyle 
ovalık yerden değil fakat dağ te
pesinden uçmak istediklerini, ve o
nun için hop hop hopladıklarını 

söyledi. 

Tanrmm rahat, huzur vermedi.. 
ğl.ne, kul da vermez, derler. Çok 
doğru bir sözdür bu. Fehim Paşa 
beliyesinden sonra başıma bir de 
Vasıf Paşa gailesi tünemişti. Be
şilrta~ muhafızı Hasan Paşanın 
muavini olan bu zatın, beİıi hiç 
sevmediğini, hatt! arkamdan, Bul
gar piçi diye, atıp tuttuğunn da 
işitirdim. 

Bu yüzden başıma bir felaket 
getirmemek için Beşiktaş taraflıı
rında gezmekten bile çekinirdim. 
Bir gün Nazır Şefik Paşanın ver
diği bir vazife ile Dolmabahçeye 
gitmiştim. Aradığım adamı bula
madığım, kahvede oturmayı da 
sevmediğim için saat kulesinin ya 
nındaki bahçede geziyordum. O 
sırada polis olduğunu tavır ve 
kıyafetinden anladığım sivil bir 
efendi yanıma sokuldu. Gerçekten 
bir memura yakışacak terbiye ve 
naziklikle beni selamladıktan son
ra: 

- Zaptıye nazın paşa hazret
lerinin, dedi. Bazı emirlerini bil
dirmek için Beşiktaş muhafızlı
ğından şimdi sizi istiyorlar efen
dim. 

Nasıl oldu bilmem; basiretim 

bağlandı ki, beni istiyenin kim ol

duğunu, Dolmabahçede bulundu

ğumu nasıl öğrendiğini bu me

murdan soramadım. Hatırıma hiç 
te menfi ihtimaller gelmediği i
çin, peki dedim, yürüdünı. 

Beşiktaş karakolunun merdive
ninde karşılaştığım nöbetçi 

efendi beni gerçekten saygı ile kar
şıladı, başkomiser İsmail Hakkı 
beyin yanına götürdü. Beni güler 
bir yüzle karşılıyan komi.ser bey 
oda kapısını kapattıktan sonra su
ratını ekşitti, önüne balnrak: 

- Vasıf Paşa hazretlerınin em
riyle hapis edildiniz, dedi. Kusura 
bakma, ne yapalım biz de emir 
kuluyuz. 

Bu emri cidden büyük bir sa
kinlikle karşıladım. Sebebini bile 
sormadım. Bir sand~lyeye çöktüm. 
Başıma getirilmek istenilen bu 
danışıklı dönüşüklü felakete ken-

Dedim, tabancalarımı çıkardım. 
Komiser bey bir sıçrayışta ken

dini odadan dışarı atm~, yayga-
p rayı da basmıştı. Koridorda top

lanan polisleri, zaptıyeleri bana 
hücuma teşvik ediyordu. Gürültü
ye Vası:t Paşa da odasından çık
mıştı. O da, silahlarını vermezse 
vurunuz. diye bağırıyordu. Fakat 
bulunduğum odaya sokulan yok
tu. Karanını vermiştim. Üzerime 
varmak istiyeni yere serecektım. 
Hadise caddeye de aksetmiş, bü
yük bir kalabalık karakolun önü
ne birikmişti. Rezalet diz boyunu 
aşmıştı. Kimbilir, daha neler de 
olacaktı. O sırada Gazi Ethem Pa
şanın yaveri kolağası Mahmut bey 
birden bulunduğum odaya girdi. 

Telaşla: 

- Nedir bu hal Sadık, dedi. 

Çıldırdın mı sen. 
Çılgın olmadığımı gösteriyor. 

Yapılmak istenilen bu haks1z ve 
kahbece muameleyi olduğu gibi, 

büyük bir sükunetle anlatıyordum.. 
O sırada Vasıf Paşa da elinde bir 
tabanca ile bulunduğumuz odaya 
girdi. Hareketimin padişaha, hü
kumete karşı isyan olduğundan 
bahsile beni vurduracağını söylü
yordu. Bir çalımına getirdim, e
linden tabancasını aldım, kendi
sini de savurarak odanın köşesin
de bulunan geniş bir koltuğa :fır
lattım. Kaşlarımı çatarak: 

- Paşa hazretleri. Bana karşı 
yapılacak her hangi bir hücum te
şebbüsünü hayatınla ödersin. Key
fin, kibrin için burada kardesi kar 
deşe kırdırma. Benimle görülecek 
hesabın varsa işte karşındayım. 

Dedim, elinden aldığım taban
casını oturdu,ğu kanapenin üzeri
ne bırakıverdim. Yerinde durıı
mıyor, kıvranıyor, fakat elini ta
bancasına bir türlü uzatamıyor

du. Koridordan geleceğini umdu· 
ğu yardımdan da ümidini kesmiş
ti. Elimde rehin olarak kaldığını 

sezmiş, akılsız başını önüne almış 
tı. Yaver Mahmut bey de birden 
ortadan kayboluvermişti. 

Vakit geçtikçe kapıdan savru-

Nerede olduğunu öğrenmek 
iç.in Ametikaya yahut Japonyaya 
gıtmeyiniz. Bu önemli keşif İs
tanbulda, Aksaray mahallesinde 
olmuştur. 

Orada oturan bir bayan okuyu
cumuz kıstan ('Ok üşii;vormuş. Ge
çenlerde iki RÜn tecrübe için ylin 
triko kilot giymiş. (Ben onu külot 
diye bilirdim amma, bir bayan 
kilot diyince doğrusu elbette bu
dur) bunun üzerine ısınmış ve ü
şiimemiş ... 

Bu sayın okuvucnmnzun henüz 
genç olduğunu 've büvük annesi
'llİn yanında bulunma.dığını tabii 
tahmin ediyorsunuz. Yaslıca ol
saydı, yahut büyük annesi vanın
da bulunsaydş, yiinden yap;lan iç 
çamaşırlarının eskiden de insanı 
ısıttığını bilirdi. Hatti o eski za
manda, yiinden kilot giymek is
temiyen bayanlar pazenli basma
dan uzun pantalon giyerlerdi. O 
zamanlarda kısa etek modası he
nüz çıkmadığı halde pazen panta
lomm paçalan çarşafla las1ikli 
meslerin arasından göriiniir ve pa
zen kırmın ile lacivert karışık a
lacalı renkte olunca -doğrusu
pek te hoş görünürdü ... 
Kısa etek ve ipek çorap devrin

de yetişen tazeler o eski zaman 
modasını. tabii, bilemezler. Onun 
için şimdi bir genç bayanın kendi 
eliyle yün triko kilot örerek onun
la ısınması ve üşiimckten kurtul
ması g~r~ekten bir keşif sayılır. 
Onun gıbı, kış mevsiminde çok ii
şiiyen başka tazelerin de hu keşif. 
ten haber almaları kendileri için 
hayırlı olsa gerektir. 

Kısın insanı iişiimekten, soğuk 
almaktan en i;vi koruyacak iç ca
m_as.ı~!an yünden olanlardır. Çiin
kiı yunden camaşır, bir kere in
sanın vücudiine yapışmaz, tenle 
onun arasında bir kat hava taba
kası kalır. Sonra da yün örgiinün 
arasında da hava bulunur. Bilir
siniz ki inı;;anı en iyi ısıtan şey de 
havadır. İnsaının derisi teneffüs 
eder dive değil, hava insanın ken
di sıcaklığını dı~anya az naklcde
~~k o sıcaklığı kaybettirmediği 
ıçm ..• 

Fanileden hazır yapılmış olan 
iç çamasırlan da yiinden olabilir
se de trikonun aralıkları daha ge
niş olduğu için onda daha cok ha
va bnJunur ve fanileden d~ha zi
yade ısıtır. Hazır fani]e bilmedi
ğiniz hangi fabrikadta kimbilir 
haruri kaba ellerle makinede ya-

pıldığı halde, kendi elinizle ör· 
düğiiniiz yumuşacık ve sıcacık tri
koyu giymek keyfi de tabii başka 
olur. 

Yalnız, trikonun hir mahzuru 
vardır. Ten pek na:rik olursa onu 
biraz tahri~ eder, kaşınma verir. 
~ za~an da trikonun altına pek 
ınce bır kumastan -fakat ipekten 
df'ğit- birşey daha giymek miim
kiindür. 

Yünden f.ama'5ır1ann bir iyiliği 
de gec ıslanması ve P.'ec kuruma
sıdır. İnsan kıcıın terle~h·or san
sa h:Ie ı-:ene vücut &'Z cok ter cı
kanr. Yiinden başka · kumaslar 
bunu çabuk cekerler ve cahuk · te
bahhur ettirirler. TC'rin buhar ol
ması viicndiin sıcaklığını azaltır 
öc;füiir. Halhnki yiin teri cahuk 
çeker ve ('ektiktf'n sonra da nek 
yavaş kıtnır... Bir de :viin viicu
dün teri;vJe ıslandığı vakit hile a
!asından lıava gene gecer. Bu da 
ınsanı ısıtmak icin bir iviliktir. 

Triko örmek için lrn11andıihnız 
yünün rengi de -ısıtmak bakı
mından- ehemmiyetlidir. Siyah 
yün be:vaz yiinrlen iki defa fazla 
ısıhr. Fakat incıan iç çamasın icin 
bHe sivah ren~i sevme:r. O halde 
mümkün olduğu kadar koyu renk 
te yün secersiniz. Siyaha' en ya
kın derecede ısıtan koyu mavi 
renkte yiindiir. Ondan az kırmızı, 
daha az koyu yeşil, sonra da açık 
yeşil... 

Yünden iç cıamaşınna ahsnıak 
meselesine gelince ... Zaten sayın 
olnıvucumuz da bunu sormak için 
mektun yazmış. 
:- Şimdiden böyle- bir vasıtava 

muracaat edece-k olursam ilerde 
aleyhime mi, yoksa lehime mi olur? 

Diye soruyor ... Çok üşiimek ge
cerse yiin triko zaten kendi ken
dine fazla gelir. Çok iisiimek de
vam ettikçe de yiin trikonun a
leyhe çıkmasına bir sebep voktur 
. Yiinden triko pek soğuk mev~ 
sımde, çok üsiiyenler içindir. So· 
ğuklar azalınca, yahut soğukta da 
çok üşiimiyen bayanlar ipekten 
iç çamaşın giyerler: O da yünden 
sonra en iyi ısıtan kumastır. 

Yünden trikoya insan ·alışıp ta 
kısın onu her yıl arasa da cok so
ğuk zamanda üşiiyüp soğuk al
maktan envendir, 

* 
Mehmet Tanal imzalı okuyucu-

muzun gazeteden sorduğu şeyleri 
kendisini tedavi eden hekimlerin
den öğrenmesi elbette daha mü
nasip olur. 

(Ey koca Gürültü kuşu! Bizler, 
Acicibanko kabilesinin kahraman
ları sana hoş geldin deriz. Zorlu 
uçuşundan sonra senin imdadına 

koştuk) diye bağırdı. Fakat kuş 

ne cevap veriyorı ne kımıld'.lnıyor
du. Anakonda onu P.liyle dürttü. 
Ötesini berisini yoklad•, kula~rına 
eğilip "Bizler sana gP.ldik!,, diye 
birkaç kere bağırdı. Fakat kuş hiç 
ses çıkarmadı. 

A nakonda bize doğru dönünce 
gözlerinde htizün vardı. 

"Ey kahramanlar!,, dedi. "Beyaz
ların Gürültü lmşu ölüdür:,, Bir 
den kadınlar ah vah diyerek acık
lı çığlıklar saldılar, dövündüler 
ağladılar, erkeklerse kannlaıının 

acıktığının farkına vardılar. Otu
rup kuş için getirilen yemekleri 
yediler. Fakat Anakondayla kabile 
doktoru Combolongoro kuşu yok -
layıp duruyorlardı. Ta neden sc;n
ra kuşun gövdesinin alt tarafmda 
koskocamaan iki yumurtanın sark
makta olduğunu söylediler. Ana
konda, beliti o yumurtaları ku~.uç
kaya çekerek, Gürültü kuşu civ -
civleri peydalamak mümkiın ola
cağını, ve bunun için de iki yu
murtayı köye taşımak lazım gele
ceğini söyledi. 

Yumurtalar upuzundu. Rem de 
kabukları, kabile mızraklarının dö 
vüldüğü çelikten kat kat sert.ti. 
Büyüklüğünün ve sertliğinin oka
dar zararı yoktu amma her hıri on 
kahraman kadar ağırdı, onı.ı taşı
yan babayiğitlerimiz buram bu -
ram tütüp terlediler. 

y umurt~lan bir barakanın içi 
ne, yumuşak kuru ot döşek 

leri üzerine yatırdık. Barakayı ı
sıtmak için kabilenin, daha taze 
buzağlaınış en anaç ineklerinin i

kisini yanıbaşlarına bağladık. Gün 
lerce bekledik. Fakat yumurtalar
da hiç canlılık eseri yoktu. Tıpkı 
onları ilk bulduğumuz giin gibi ı
şıl ışıl ışıldayorlar, ve yine ölii -
mün ta kendisi gibi soğuk kalı -
yorlardı. 

İşte tam o sıralarda ormana dal 

B ilirsiniz ya asıl gök gürültüler 
AJlahının, yağmurlar AllaJu 

na öfkelenip de yağmurlar Alla
h11\ın ense köküne '·Ya fettııh!,, 

diyerek bir tokmak çaldıgı ve yağ 
murlar Allahmı şakır şakır ağlat 
tığı Okakangara tepesi vardır a, oıı 
ları oradaki yüce 1.ıçurumun ke
narına getirdik. Fakat yine uçma
dılar. Comboloro cilvelı oldukla • 
rından kışkırtmak lazım geldiğini 

söyledi. Biz yüzlerine gifüli.ik öte 
berilerini gıdıkladık, fakat yavaş 
yavaş uçurumun kenarına doğru 

dürtüyorduk. Onbr aşi!telenlp 
nazlar ediyorlar, uçmamazlıktan 
geliyorlardı. İstiğnalarından daha 
fazla dürtülmek istedikleri belli 
oldu. Biz de katıla katıla gtile gü.... 
le, onları dürttük, kış: kışladık. 
Fakat inadımız inattır, deyip, uça
caklarına uçurumdan aşağıya tepe 
takla dalmasınlar mı"? E doğrusu 
şaştık kaldık. Çünki.ı Gt.irültii ku
şunun sırtındaki tüneklerinden 
gümüş kanatlar açara1c uçtukları
nı kendi gözlerimizi~ gördüydi.ık. 
Uçurumun altından iki koca akba
ba kanada bindiler. Anakonda (be 
yaz ac!<ınılar mutlak ıt kartal oldu
lar da memleketlerine dönüyor -
lar) dedi. Yüreklerimizin acısına 
su serpti. 

Artık Gürültü kuşunu dirilt
menin inıkanı kalmamıştı. Biz de 
olanca gayretimizi gürültü palaz
larını yetiştirmeğe verdik. Hepi
miz el birliğiyle koca bir fırm kur 
duk. Ormandan çahhır getirdik. 
Yumurtaları fırına koyduk. Fırı
nın etrafındaki çalıları tutuştur
duk. Hepimiz fırının etrafında 
toplanmıştık. Amanın kardeşlerim 
başımıza gelenleri bir goreydıniz: 
~~~u~a ~alaz yerine, bir gök gı.i 
rultusu, hır şimşr.ktir patlatlı. İş
te ben ve beş arkada;;ıımdan başka 
sa.~ .~1~~ımız kalmadı. i\leğerim 
Gurilltu kuşu ölüm patlangıc! yu
murtlamış. Biz ne bilelimdi? 

= 

' 
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Muhakeme Edi6yor 
İtalyanlar 
Blöf •• 

18 Kişidir, Tayfalarile 
Batan Yelkenliler Var 

(Başı 1 incide) 
müştür. "Millet,, bu vaziyet karşısın 
da, limanın Baba burnu önünden de 
nize açılacak şekilde manevra yapma 
ğa başlamıştır Fakat, birdenbire ge
len kuvvetli bir sağnakla sahil tara
fından ve en başta bulunan gemi le
şinin üzerine tamamen düşmüş, ve 
ikiye bölünerek batmıştır. 
Gemi mürettebatının iııimleri 

Gemide bulunan kaptan ve mü -
rettebatın isimleri şunlardır: 

Birinci kaptan Besim Özberk, i -
kinci kaptan Tahir Kepez, çarkçıbaşı 
Mehmet Şaban Eren, ikinci çarkçı 

Murat Ercan, mürettebattan Ahmet 
Aydın, Bahattin Ahmet Ürer, Ali 
Başkaya, Osman Başkaya, Mehmet 
Erterzi, Hasan Derviş, Halit, Dur -
sun, Osman Geveze. Sabri San, İz -
zet Sefer, Dursun Beyker, Ali Kel, 
Rıza Yılmaz, Hüsnü Armağandır. 

Bunlardan AJi Başkaya ile Osman 
Başkaya kardeştirler. 

Evvelki gün şiddetli fırtınadan Bebekte ~öken ev 
1 

İstanbuldan kalkmı~ ve henüz Ereğ. 
Miilet vanuru 1883 tarihinde fngilte 
rede yapılmıştır. 1728 groston hac -
mindedir. 1500 beygir kuvvetinde i
ki silindirli ve iki kazanlıdır. Altı böl 
mesi vardır. E.• kiden yolcu gemisi i
ken Vapurculuk şirketi tarafından 
kadro harici edilmiştir. 

932 den 934 e kadar metruk bir 
lıalcie kalmış, daha sonra Barzilay -
Benjamen kumpanyası tarafından sa 
tın alınarak esaslı surette tamir gör
müştür. İki senedenberi de yük gemi 
si olarak çalı~tırılmıştır. Geminin bu 
günkü kıymeti 45 - 50 bin liradır. Bu 
nun dörtte biri sigortalıdU'. 
"D . ·· l enıze guven o maz,, 

Millet vapuru kazazedelerinden 
birinci kapta.n Besim Özberk, altmış 
yaşında, l:Sahriyeden mütekait eski 
bir detıızcidir. Hem meslekteki vu -

J~yfu, hem de samimiyeti ve insanlı
ğı ile &rkadaşlan arasında sevilmiş 

ve tanınmıştır. Evlendirilmiş bir kız, 
13 yaşında bir erkek ve 10 yaşında 

bir kız çocuk babasıdır. 
Dün bir muharririmiz, kazazede

nin ailesini Ortaköyde Karakaş so -
kağında yedi numaralı apıı.rtımanın
da ziyaret etmiştir. Gördüğü manza
ra çok hazin v~ feciydi. Kaptanın zev 
cesi ve iki çocuğunu mütemadiyen 
ağlıyor ve albümlerdeki resimlere ka 
panarak hıçk!nyorlardı. 

Kaptanın refikası, muharririmi -
ze, göz yaşlan arasında şunları söy -
lem iştir: 

- Besim kaptan her sefere çıkı -
§lnda bizimle helallaşırdı. Deniz bu, 
ne olur nq olmaz, denize güvenilınez, 
derdi. Biz böyle acı vedaa alışık ol -
duğumuz için, son ayrılışımızda da 
aklımıza bir fena ihtimal getirmemiş 
tik Şimdi iki çocuğumla meydanda 
kaldım.,, 

Kazazedelerden ikinci kaptan Ta
hir Kepez, Üsküdarda Ressam sokak 
on bir numarada, birinci. çarkçı Meh
met Şaban Eren Alemdar caddesi 
Çeşme sokak on üç numarada, ikinci 
çarkçı Murat Ercan da Sultanahmet
te Binbirdirek on altı nwnarada otu
ruyorlar. Hepsi de aile sahibi ve ço -
luk çocuk babasıdır. 

Tayfalard:m Ali Başkaya ile Os -
man Başkaya kardeştirler ve Sultan
ııelimdP. Tabakönü, Tulumba sokaktc; 
12 numaralı evde beraberce oturuyor 
lar. 

Güverte lostromosu Ahmet Ay -
dm ile birbirinin kardeş çocuğu olan 
atesçi Hasan Geveze, Osman Geveze 
ve İzzet Sefer Çeşme meydanında ev 
sahibidirler ve evlidirler. Di~er tay
fanın ekserisi bekardır ve ikametgah 
göstermem işlerdir. 
Oturan diğer vapurlar 

Fırtına gecesi Ereğlinin sağ tara
fındaki Uzunkumda karaya oturan 
vapurlardan İkbal vapuru Barzilay; 
Anadolu ve Samsun vapurlan Vehbi 
Aldıkaçtı; Mete ve Vatan Kalkavan 
zadeler; Şada"l Sadıkzadeler; Tan ve 
Kaplan Yclkencizadeler; Galata Kır
zadeler acentelerinin malıdır. 

Dir de Ahmet Behçetin Sümer va 
puru vardır. Bunlardan bir kısmı U
zunkumda tehlikesizce karaya otur -
muşlar, diğer bir kısmı da Buzhane 
lnüne düşerek kayalıklarda kalını§ 

Kar Fırtınasının 
Sebep Olduğu 

Facialar 
Ankara, 4 (Tan muhabirinden) 

Orta ve şimali Anadoluda çok şiddet 
li tıir kış vardır. Bir çok yerlerde ka
rın irtifaı iki metreyi bulmuş, şehir
ler, kasabalar ve köylerin yolları ka
panmış muvasala kesilmiştir. 

Telgraf ve telefon hatları da bo
zuk olduğundan kar tipisi yüzünden 
vukua gelen kazalar ve zararlar hak 
kında tam malumat alınamıyor. Or
ta Anadoluda her tarafı kar kapla -
mış olduğundan bir çok sürüler aç -
lıktan telef olmak tehlikesindedir. 
Çankın - Kastamoni yolu tama

men kapanmış ve münakalat tama
men durmuştur. 

Bu sabah Kastamonudan Çankırı 

liye girerken fırtına kopmuştur. Ge
mi kuvvetli rüzgarla Bozahane önün
deki kayalıklara düşerek yaralanmış 
tır. Zonguldak vapuru da Uzun kum 
da ve yumşak zemin üzerine düştü -
tüğü için yaralanmamıştır. Fırtına 

dindikten sonra fazla çalışmadan kur 
tulabilecektir. 

Fırtına koptuğu gece Karadeniz
de, bir kısmı limanlarda ve bir lns -
mı da açık denizde olmak üzere 25 
ten fazla Türk ;emisi bulunuyordu. 
Bunlardan bazıları da, fırtınayı, teh
likesi dolayisiyle limanda karşıla -
mak istemedikleri için denize açıl -
mışlardır. Bu arada Sosyete Şilebin 
Bakır gemisi de Ereğlide tutunama
mış ve Sinoba gitmiştir. 

Kalkavan zadelerin Naznn vapu
ru da denize cıçılan gemiler arasında
dır. Bu vapur da dün saat 16 da A -
maSTa 1\rnanına girmiştir. 

M ulıabere yapılamıyor 
ya gelmekte o~an posta kamyonu 22 ------------
inci kilometrec!e kar yığınlarına sap- Karaya düşmüş yeni gemilerin o -
lamp kalmıştır. Yolculardan bir kıs- cakları söndüğü ve dolayisiyle elek -
mı yakında bulunan Karakola ve ha- trik istihsal edilemediği için telsizle 
na iltica etmişlerdir. Şoförle muavi- irtibat yapmalarına imkan kalmamış 
ninin ayaklan donmuştur, hayatları tır. Ereğli ile 1'-aradan telefon ve tel -

graf hatlan da bozulduğu için Ereğ -
tehlikededir. 

ilden mufassal haber gelmemiştir. 
Ilgazdan f~lakctzedelere imd:ıt i· 

Fırtınanın devam etmesi ve yol -
Çin iki araba gönderilmişse de araba- ların karla örtülü olması sebebiyle 
!ardan birisinin atlan telef olmuş, 

de hatlar henüz tamir edilememiş -
araba.:ılar kuı-tanlmıştır. Kazaze<le-
leri kurtarma1t için Çankından kam· tir. 

Denizcilerin söylediklerine naza -
yonlar çıkarılmıştır. Vilayet bütün 
vasıtalarını seferber ederek yolda ka ran, bu gibi ıamanlarda istimal edil

mek üzere Ereğlide küçük bir telsiz 
lanlann kurtanlması için tedbirler 

istasyonunun tesis edilmesi için ar -
almıştır. matörler tarafından evvelce hüku -

Zonguldaktan gelen marşandiı; tre-
ni İldizin, Güllüce istasyo~-ı ara- mete müracaat edilmiş, fakat bu is

tek yerine getirilememiştir. 
sında kalmıştır. 

Ankaradan gelen posta treni de Alakadarlar, bu gibi fevkalade va 
uzun müddet istasyonda be!dcmibtir. ziyetler gözönimde tutularak böyle 

Ankarada da çok şidetli bir kar bir istasyonu:ı kurulması lüzumunu 
fırtınası vardır. Kar rüzgannın zara- yeniden hatırlatıyorlar. 

1 Gemi Kurtarma şirketi evvelki ak rı bu yıl şimdiye kadar görü memiş 
bir dereceye çıkmış, saniyede 17 met şam, Büyükdere istasyonunda bağlı 

bulunan Horg tahlisiye gemisini, bir reyi bulmuştur. 
Termometrenin gösterdiği azami mütehassıs kaptanla beraber Ereğli -

had sıfırın altındadır. Fırtına o ka - ye göndermiştir. Hora, bu sabah ka-

b . za yerine varacaktır. dar şiddetli olmu.ştur ki, şehirin ır 
Dün, Karadenizden lima13ımıza çok yerlerinde ağaçlar devrilmiş, di-

reklerdeki otobüs levhaları yere düş Türk bandıralı gemi gelmemiştir. 
Yalnız, öğleden sonra Köstenceden 

müstür. 
Bolu, 4 (Hususi)_ İki ~ndenberi bir Alman vapuru gelmiştir 

fasılalarla yağan yağmur gece şiddeti Denizbankır. Karadenizde beş va
ni arttırmış ve gece yarısından sonra puru bulunmaktadır. Bunlar Çanak

kale, Erzurum, Ege, Güneysu ve Kakara çevirmiştir. 
Fırtına ile gecedenberi devam et- radenizdir. Bı1 gemiler, dün telsizle 

mekte olan kar, sabahleyin şehirde selamette olduklarını bildirmişler -

62 santimetreyi bulmuştur. Şehrin dir. 
komsu şehirlerle olan bütün irtibatı Batan yelkenliler fazla 
kesilm'iştir. Yolların açılması ıçin -----------
calısılmaktadır. Posta müna- Halen Karadenizde şiddetli Bah
kalatı durmuştur. Be1edive yaka- karayel fırtınası devam etmektedir. 
cak için tedbir almakta, nafia yollan Vukubulan kazalar arasında irili u
açmaktadır. Fırtına bazı telgraf ve faklı yüz kadar yelkenli ve balıkçı 
telefon hatlarını bozmutsur. Bunlar kayığının da battığı ve mürettebatla
yapılmaktadır. Şiddetli fırtına ve kar rından bir çoğunun boğuldukları yo
devam ediyor. lunda haberle!' gelmektedir. Ancak, 

ve muhtelli yerlerinden de yaralar al 
mışlardır. 

Bunların "arasında Mete ve Sü ~ 
mer gibi 5000 tonluk büyük vapur -
lar da bulunrr.aktadır. Bunlardan 
Yelkencizadeler acentesine mensup 
olan ve Fehmi kaptanın idaresinde 
bulunan Kaplan §ilebi bir gün evvel 

kafi mıktarda vasıta olmadığı için de 
niz ticaret müdürlüğünün bütün bu 
felaketlerden haberi yoktur. 

Karadenizden başka Ege<le de 
kuvvetli bir lodos fırtınası vardır. 

Şehrimizde dün kuvvetli lodos rüz -
gan esmiş, hatta Adalar hattında iş
leyen vapurların yolcuları fazla sar -
sıntıdan müteessir olarak heyecan 
geçirmişlerdir. 

Kahire, 3 (Husust) - Filistin A-
rap rüesasından olup Seyşel adası
na sürülen liderlerin Beyruta gitme 
lerine müsaade edildiği bildiriliyor. 
Bir rivayete göre bunlar Beyrutta 
Başmüftinin iştirakiyle bir toplantı 
yaparak Londra konferansında ta~ 

kip edecekleri hattı hareketi karar
laştıracaklardır. 

* Kudüs, 3 (Hususi) .= Bir Arabı 
kaçmadığı halde kaçmış sayarak ü
zer·ne ateş eden dört İngiliz zabıt'! 
memurunun muhakemesine başlan
mıştır. Bugün tethişçiler iki Yahudi 
mühend'.-sini öldürmüşler, iki Yahu 
diyi de yaralamışlardır. 

---oı--.--

Menemende Müessif 
Bir Hadise 

İzmir, 3 (Tan Muhabirinden) 
Menemende on iki yaşında Nevin a
dını::la bir kız çocuğunu on iki ki~i 
dağa kaldırarak kirletmişlerdir. 
Jandarma bu on iki ırz düşmanını 
yakalıya.rak adliyeye teslim etmiş
tir. 

-0.-

Meteoroloii Umam 
Müclür Muavini Öldü 

Ankara, 4 (Tan Muhabirinden) -
Meteoroloji umum müdürlüğü u
mum müdür muavini Hadi bir ba
demcik ameltiyatı neticesinde kan 
zehirlenmesinden ölmüştür. 

Genç ve kıymetli bir ziraatçi o
lan Hadinin ölümü umumi bir tees
sür uyandırmıştır. 

mu 
Yapıyorlar? 

(Ba~ 1 inefc!eJ 

Birinci plAnda bulunan memle
ketler Akdenizde İtalyaya haklın 
mevkileri temin edecektir. Korsi
ka Garbı Akdenizin en kuvvetli 
d~niz ve hava fuileri.ndeo biridir. 
Tunus karststrırla bulunan Sicilva 
ile Şarki ve Garbi Akdenizı birbi
rine bağlıy:ın yola hrklmdir. İs
panva da Cebel';ttarık vasıtasile 
Akdenizle Atlas Okyanusunun 
düğftm nokbsını İtalyanlara tes
lim etmis olur. 

Bu i.iç noktavı. elde e+mnlt ~cin 
!talyamn ntedenberi takip ettiği 
siyaset <:t\dur: 

1 - !f;vanya0;;ı Gen .. ral Fran
kovn vardım eder('k on!ln muzaf
feriyetini temin etmek ve bu sa
yede İsn::ınva iizerirne hakim hir 
nüfuz sah;bi olmak Bunu11 için r!e 
lspanvava as~er, ton tavYar'"' ı-'Ö:r.
demıis. f P,.,iltere ve Fran<:a ile bo
zuc:mavı ı?oze alarcık Franko'va 
yard1ma dev;-m eotmid'r. 11 k:1-
nunuc:anide İnı:riliz Basvekili He 
Muc:sol'ni'n'n Romada komıc:aroık-
1ar1 en miihim mevzu bu ohıc:ık
ttr. Ve MussoHni kin Gı:>neral 
Fr,.,.,,ko'rrnn muvaff.'.l1{ıvcti s:ırthr. 

2 - Tunus öf,..denberi ft:ılva
nın hr-nims"rlirri bir yPrnir R11ra
da 1()0 hin İtalvan vardır. Muı::so
lini hu ftalvanlar arasmda frıc:ist 

· teskilatı viicude getirmls. onlnrı 

ı·-----------------=ı merkezden yanılan pro~ag~'Vl!l 1le KISA HABERLER hcızırlamıstır. Turms'tcıki İtalv:ın 
cocuklan ynz foti1lerini ltajvada 

Berlin, 3 (Hmrus!) - Yirmi beş yaşı
na varmış oldukları halde henüz evlen
memiş olan kızlar bir sene mecbUl'! işçi
liğe tAbi tutulacakhr. Bu yolda neşrolu
nan yeni kararnameden mRksat evler için 
ve ziraat hRyatı için ]Azım olan iscileri 
temin etmektir. 

• 
Knunııs - Litvanya, Lefonya ve Es

tonya Hariciye Nazırları konferansı, önu
müzdeki Şubat ayının birinci günQ ile 
ilçüncil gQ.nil arasında toplanacaktır. • 

Anlt-. - Sıhht,... Ve'lrllıettnre Amc-
rikadaı:ı •ÇeUk cfğen denilen Collcn res
plratöril getirtilmf~ ve Ankara Namune 
hastanesinde halkut istiladesine konul
muştur. 

• Ankara - Gllmrük ve fnhtsnrlar Vc
kl\letinin 1938 mall yılının ilk altı ayın
da elde ettiği !:Rfi varidat tahminen 22 
huçuk milyon lirayı bulmuştur. 

• Uşak - Şeker fabı:ikası bu sene pan-
car mmtakasını çok; genişletmiş, Çivriş, 
Sandıklı, Dinar kazalarını da muhiti içi
ne almıştır. P;µıcar fiatlan da otuz na
radan kırk paraya çıkarılmıştır. Fab;ikn 
geçen senenin iki misli çalışacaktır. 

• Dantzıg - Dantzig ~yan Meclisi eııki 
reiı:i doktor Rauschning, serbest ;şeJırin 
vatandaşı olmak hakkından mahrum bı
rakmıştır. 

• Paris - Belediye Meclisi, Parls şeh
rinin 5,327,900,603 franga bali~ olan büd
c.-esin1, kabul etmiştir. 

• Varşova - Dok~an iki Çek Çekoslo
vakyaya gitmek üzere Prysı;tat mmta.ka
sını terketmiştir. 

Karadenizde fırhnanın dineceği -
ni gösteren bir emare henüz mevcut 
değildir. ... 

İzmir 3 (Tan muhabirinden) 
Akdenizde şiddetli lodos fırtınası de 
vam ediyor. Seferde bulunan bir çok 
vapurların Adalar ve sair limanlara 
iltica ettikleri bildirilmektedir. 

Hatlar tamir edilemedi 

Fırtına yüzünden bozulan telgraf 
ve telefon hatlan henüz tamir edile
memiştir. 

İstanbulla ancak İzmir ve Trakya 
arasında muhabere yapılabilmekte -
dir. Ankara için verilen telgraflar tel 
sizden istüade edilerek gönderiliyor. 

Trakya mıntakası telefon hatla -
nnda bir arıza olmadığından dün Ça 
nakkale hattı üzerinden de İzmirle 
muhabere temin edilebilmiştir. 

Posta Telgraf ve Telefon idaresi 
hatların bir an evvel tamiri için yol
lara müteaddit fen gruplan gönder -
miştir. 

Dün Yeşilköy l!lahillerinde tazyjk 
edilmiş bir çok saman balyelcri bu
lunmuştur. Bunların Marmarada fır
tınaya tutulan bir gemid~n atıldığı
na ihtimal verilmektedir. Samanlar 
polis tarafından muhafaza altına alın 
mıştır. 

hükumetin ernr'ndc ~C<'irir ve YP
tistirilirler. !talvan hank;ılan, İ
talyan gizli t,..c:kHatı Tınım;'taki İ

talyan ti.iccari mütemadi surette 
kontrol ve tazyik :ıltında bulun
durur. Bunların Fransız tebaası 
olma form:'\, orasını terkPtmelerine 
ve Fransa ile iş yapmalanna m.\rıi 
olur. 

İtalyanlar ayni zaman.da Tunus
taki yerli Araplar üzerinde de te
sir vapacak kuvvetli oront11~2:nda 
teşkilatı vücude getirmi~lerdir. 
~.r,!ılbUhıctTf!ı rtd.. t ii+-';1"\ ,Tu~uı~r.~n1 ,, ..... 

birer İtalyan propaganda mektebi 
haline getirilmiştir. Burana yetis
tirilen hocalar cerre ç•ka'l' gibi 
Tumıs'a göndr:>rilir ve onvla Ar::ıp
lar arasrdl\ MıJSS{>lini'nin iş;Iam a
leminin hamisi olduğu lışkkmda 

propaganda yapmaları öğretilir' . 
Bu suretle tta1ya Tunus'n ~ene-

lerdenheri içinden fethetmekb 
meşguldür. 

* 1 talyan1n Tunus. Korsibı, Ci-
buti üzerindeki ıdd!alannı 

şu sırada ortaya atınış olmasl da 
manidardır. 

Berlin - Roma mihvcrin<l.cn sim 

diye kadar hep Almanya kaz~n

mış, İtalya daima yardımcı veya 

seyirci vaziyette kalmıştır. Avus

turyanın işgali Mussolininin mev 

kiini hayli sarsmıştı. 

Fakat İtalya bu hediyeye mu 
kabil Almanyanın da İtalya.ya ts
panyayı bağışhyacağı fünirli 1ta1-
yanlan biraz teskin eder gibi ol
muştu. fakat General Franko za
ferini tamamlamE1dan Almanya 
Südet mıntakasını almağa ve bu 
suretle de ta Balkanlara kadar nü
fuzunu ıızatmRğa ve İtalyanların 
Tuna ve Balkan havalisinde sene
lerdenberi kurmağa <'alı3tığ1 nü
fuzunu kırmağa muvaff::ık olunca, 
1ta1yanlar, bu defa bit' tavi7.at el
de etmeğe karar verdiler. Ve bu
nun iizerine ortaya yeni iddialar 
çıkardılar. 

Sıra şimdi Mussolininindir. Ce
koslova,lt davasında İtalya Alman

yaya harp vukuunda dahi yar
dım edeceğini bildirmiş c·ldu
ğuna göre, bu defa da Alman
yanın İtalyaya müzaheret edeceği 
tahmin edilebilir. Zaten Berlin -
Jtoma mihverinin takip ettigi. tak
tik mallım. İşi münavebeye koy
mak.Biri taarruza geçince ötek;nm 
yard'lmına güvenmek demokrasi
leri daima harp tf'hlikesil<! kor
kutmak, ve nihayet gayeye var
mak. 

MussoHni bu defa tamamen Hit
lerin takip ettiği metodla hareket 
etmektedir. Evvvela Tunusta da
hiU hazırlık yapmıştır. Metal;ba
tmı ortaya atınca hudutlara asker 
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Tunuslular 
Fransa ya 
Bağlılıklarını 
İlan Ettiler 

(Başı 1 incide) 
Tunus beyi, M. Daladier'e Kan ni 

şanını vermiştir. Bu nişam alanlar, 
Tunus beyinin amcazadesi sayılırlar. 

Korsikadaki tezahürat 
Bastia 3 (A. A.) - Dün söylediği 

nutukta Bastia belediye reisi, Fran -
saya ayrılmaz bir ~kilde bağlı bulu • nan Korsikalıların "Fransız veya 
müstemleke imparatorluğu toprak -
!arının en ufa~ bir parçası tehdide 
maruz kaldığı takdirde büyük harbte 
yapılan fedakarlığı tekrar etmekte te 
rcddüt etrniyec:ekleriı:ıi,, kaydetmiş -
tir. 

Daladier, verdiği cevapta kendisi 
ne karşı gösterilen hararetli kabul
den dolayı teşekkür etmiş ve şimali 
Afrikaya Korsikanın ve Fransanın 
ve vatandaşların makul kararile bir 
liği temin edilen bütün eyaletlerin 
selamını götüreceğini bildirmiş ve de 
miştir ki: 

''' Siz s~rbest kalacağız, çünkü ö
lümü esarete tercih etmek, Fransa -
nın şıarıdır.,, 

Halk Marsaillaise'i söylemiş ve 
bundan sonra başvekil alkışlar ara -
sında iskeleye giderek saat on yedide 
Foch kruvazörüne binmiştir. 

' Alman gazetelerine göre. 
Berlin 3 (Hususi) - Alman gaze 

teleri Akdenizden bahsetmekte ve 
Daladier'nin ~.0yahati üzerinde mü -
talealar yürütmektedir. 

Bu gazetelere göre Daladier'nin 
Korsikada söylediği nutuklar Akde
niz meselcsinı halledecek mahıyette 
değildir. Çünıcü mesele yalnız Fran
sa ile İtalyanın Akdenizdeki hakları, 
ve bu hakların birbirine üstünlüğü 
değildir. Çünkü İspanya da mühim 
bir Akdeniz devletidir. Yine Akd.e -
niz üzerinde oulunan Filistin mesele 
si de haUolunmamıştır. Suriyede hoş 
nutsuzluk hakimdir. O halde Akde
niz garbinden şarkına kadar ıztırap 
içindedir ve bütün meselenin halli 15. 
zımdır. 

---o-
Devlet Matbaaları 

.A.nkarada Dh lcştıı n:.1-n 

Ankara, 3 (Tan muhahlrindc:ıl -
Devlete ait matbaab.rm birleitiril -
mesi hakkındaki kanun pı;oJesi Mil· 
li Müdafaa, Maarif, l\1faliye ve büt· 
çe encümenlerinden geçerek Meclis 
ruznamesine alınmıştır. Projeye göre 
Genelkurmay, Harita umum müdürlü 
ğü ve Deniz matbaaları hariç o!ara~ 
bütün askeri matbaalar Ankarad~ 

kurulmak üzere Askeri matbaa adı 
altında birleştirilecektir. 

Büyük Millet Meclisi, Dnrphane 
ve P.1mga matbaaları hariç olarak 
diğer bütün matbaalar da gene An· 
karada Devlet matbaası adı altında 
birleştirilecek ve matbaa Başvekalet 
bütcesile idare olunacaktır. 

Bugünkü "Devlet Basımcvi 1 , adı 

altında çalısan matbaa da Maaril 
matbaası adı altında çalışacaktır. 

ı; o---
Manisa Valisi 

lstanbula Geliyor 
Ankara, 3 (TAN Muhabirinden) -

Manisa valisi Osman Şahına~, bu ak· 
şam İstanbula hareket etti. 

Şarki Kar{lağaç kaymakamı Bedi 
Güven vekalet emrine alındı. 

--o----
lş Dairesinde 

Yeni Makamlar 
Ankara, 3 (TAN Muhab!rinden)

İş dairesi kadrosunda 400 lira iicret· 
li bir ve 175 lira ücretli iki Gerı~l 
Müfetti§lik yeniden ihdııslandı. 

Yeni Maarif Müdürleri 
Ankara, 3 (TAN Muhabirinden) -

Amasya kültür direktörlüğüne Tokat 
direktörü Alişan. Yozgat Ama.;;va di
rektörü Nazım Berksoy, K:ıyseriye 

Yozgat direktörü Turgut tayın edil· 
mişlerdir. 

tahşidine başlamıştır. Arkasında 

Almanya vardır. 
Çekoslovakya meselesind~ Mü

nibe giden İngiliz Basveklli bu de 
fa da Romaya gitmektedi.:::'. Bina
enaleyh hadiseler arasında büv~i~ 
bir benzerlik vardır. N'r>tlr.esiniıı 

de ona benzemesi, ve İtalvanın ıs
teklerini stılh yolu ile elde C'i~rek 
bu işten muzaffer çıkması hiç te 
uzak bir ihtimal değildir. 
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inhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 

Su altında kuDanmağa 
mahsus elektrik kapsülü 

10000 adet 500-

22 lik 1IZ1Dl nipn fiteii eoooo adet 3fıOO -
22 lik kısa nişan (işeli 59000 adet 

500QOO 

~7~ te 
minat 

Lira Kr. 

37 50 

Saat 

14 

255 - 1',30 

1 _Şartnameleri mucibinee atm a]laacak 10000 ade~ su altında 
kullanılmağa mahsUI elektrikli kapsül ile 500,000 adet 22 lik (5.6 m/m) 

uzun ve kısa nipn fifeii ayn ayn açık eksiltmeye konmhizuştlur. d .. 
II _ Mnhammeıı bedelleri munkkat tıeJainatlan a arın a gos-

terilmiştir. - - hizala d m - Eksiltme 8.1.931 taıi1ılne nslayaD cuma gunu nn a 
yazılı saatlerde Kabata§ta 1enzun ve aıın.yaaı pbesindeki alım ko-

misyonunda yapılacaktır. 
ıv _ Şartnameler olarak her gOn .azil geçen şubeden alı-

nabileceği gibi m§8Jl ~ımeleriyle göriilebilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin eclllen gün ve saatte yiizde '1,5 

g6verıme paralarile J.Jrlikte yukarda adı eeçen komisyona gelmeleri 

ilBn olunur. (9190) 

Muh•meD BedeD ~ 7,5 Eksiltme 
Beheri Tutan teminatı saati 
LL Ki'. U. Kr. Ura Kr. 

Dosya dolabı 3 Adet 150.- 450.- 33 '15 15. 
Boya levazımı 22 Kalem -- 400.- 30 - ıs.ao 

1- idaremizin Yavşan tuzlası içlD prtnameai mucibince p.ptırıla
cak Oç adet dosya dolabı ile •rekirdağ şarap fabrikam için satın alınacalı 
ve 20-10-93e tarlhmde ihale edileceği ili nedilen 22 kalem boya levan
mmın müfredat listesi tavzih edilerek yeniden açık eksiltmeye Jm. 
nulmuştur. 

n - Muhammen bedefıerlle muvakkat teminatlan hizalarında 
g&terilmiştir. 

m - Eksiltme 6-1-939 tarfhine rastııyan cuma günil hlza1atmda 
yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mü.bayaat pıbesindeki ahm &. 
misyon~da yapılacaktır. 

iV - Şrtname ve listeler param olarak her gün sözü geçen.şubeden 
alınabilir. 

V -Iı;tekliJerin eksiltnıP. için tayin edilen g0n ve saatlerde yüzde 
7,5 güvenmt> paralarila birlikte vukarda adı .ıecen komisvona aelmeleri 
ilin olunur. (9304) 

# ............... ..-................. . 

T. C. ZIRAA T BANKASI 
Kurulus Tarihf: 1888 

Sermayesi : 1001000,000 Türk Lirası 
Şube ve aı ... adedi: Z6Z 

Zirai ve ticaıl her MYİ banka muamelelen 

Para Biriktirenlere 2&800 Lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat Bnbmula bmlllllalı Ye ih'barm tasarruf ~esaplannd~ en •: 
50 lirası bulwıanlara senede .f defa cekilecek kur'a ile aşapdaki plin. 

&öre .ikramiye dalıtılacıiktır. ~ M Lln 
' .Met ı.ooe Liralak ... 
, 501 • ı,ooo • 
' • Ht • ı.• .. 

.to • ıot • c.ooo " 
108 • it • l,OOO • 

lzt : 4t • fpt• • 
llO • Z1 • a,lff • 
DİKKAT: ReQJttarmdakt ,,aralar bir sene lqlnde ~ ~::. 

düsmiyenlere ikl'amiye çıktııt takdirde~ 20 ~Mart" ı Bazi
Kuralar senede 4 defa, ı .Eyl6lt 1 Birlneikbllllt 

ran tarihlerinde seJdleeelıtir. .f -
~ TURK HAVA KURUMl' 

Büyük PiyanCJosu 
o,ıac• k91lde : 11 ikin•••·-' 93• dod1r. 

Büyük ikramiye: so.ooo liradır_ 
Banclan bafka: 16.000, ı2J>OO, t0.000 liralık İkramiyelsle 

(20.000 Ye 10.000) liralık iki aclet miklfat nnlD'-
Yeal tertiptea Wr ... t atora• ı1t1rak etmeyi ih

mal etmeyl11ls. Siz d• p1ya'9onı mes'ud ve bahtl
yarlan arut• tlnnlt olursan& 

TAN 

._
Leva_••m Am-irliği s___.atın J# T. 

1
. s BANKASI 'nın AM• l<omiıyonu ilanları . 

llOOO kilo ley\in yağı müteah
hit nam ve hesabına 5-1-939 per
şembe günü saat 14 de Tophanede 
İstanbul levazım amirliği satın al
ma KO. Da açık eksiltme ile alına
caktır. Tah!nin bedeli 6050 lira 
ilk temnietı 453 lira 75 kuruştur. 
Şartnıımıesi KO. da görülebilir. İs
tekUlerln kanuni vesikalarla bera
ber belli saatte KO. na gelmele-

939 K. TASARRUF İKRAMİYE PLANI 
• 

ri. * (9272) 
32.000 MÜKAFAT 

!ki adet dişçl fötüyü ve iki adet 
kreşuar 11-1-939 çarşamba günb 
sllat 14 de Tophanede İstanbul l• 
vanm lmirliği satınalma komisyo
nunda açık eksiltme ile alınacak· 
tır. Tahmin bedeli 1400 ırı• ilk te
minatı 105 liradır. Şartnuuesi ko 
misyonda görülebilir. İsteklilerin 
kanuni vesikalarile beraber belli 
saatte komiqona gelmeleri. (9401) 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 EylGI, 

1 lkinciteırin Tarihlerinde Çekilecektir 

_,_. IKRAMIYELE R: 11 
* 1 Adet 2000 Llrallli = 2.000 Lira 

Süvari Binicilik pkulu için 300 
metre mikabı kum 5-1-939 perşem
be gün6 saat 14.30 da Tophanede 
levazım imirlill satınalma komis
yonunda pazarlıkla eksiltmesi ya
pılacakqr. Tahmin bedeli 360 lira 
teminatı 54 llrachı'. İsteklilerin ka
nuni veslkalarile beraber belli sa
atte kc?misyona gelmeleri. 

5 
8 

16 
60 
95 

250 

435 

n 1000 

• 500 .. 250 .. 100 
n 10 
• 21 

.. = 5.000 " - 4.000 • - " - = 4.M .. 
• -- 6.000 .. - 4.750 • - .. 
• 111!!::::1 6.2IO n 

32.000 (460) (9489) ·-----------Şarap, alkol, :zeytin, yağ, barsak, ba
lık, ve her çeşit ve bUyUklükte AGAC 
rocu imal eden fabrikamız, mektup 
la da sipariş kabul ettiğini sayın müş
terilerine bildirir. Tophane hurma 
sokak No 22 Fuçu l'ab/iltası 

T. lı Bankasına Para Yatırmakla, Yalnaz Para Biriktirmiş 
Olmaz, Ayni Zamanda Talihinizi de Denemiş OlursunUL 

Oevlel Deiniryolları ve Limanları isletme U. idaresi ılanlar ı 
Muhammen bedel ve muvakkat teminat mıktarlan apjıda yazı 

lı iki liste muhteviyatı 314,636 ton Eatekat demirile yedi adet açık ve 
yedi adet kapalı hangar malzemesi 13.2.1939 ~i gllnil saat 15 _ten 
itibaren liste sıra No. sile ve kapalı zarf usulu ile Ankarada idere bma
smda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin listesinde yazılı :muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini aynı gün saat 14 de ka
dar komisyon reisliğine vermeleri lilzımdır. 

Şartnameler 146 kunışa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl 
maktadu. (9466) 
Liste Malzeme ismi Muhammen 

bedel. 
Muvakkat 
t~minat 

No: 

2 Hang3.r malzemesi 
29.261 15 
58.028 00 

* 
2.194 59 
4.151 40 

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

1 - Bu işlerin muhamn:ı.en bedeli 9500 liradır. 
J - .fsteJüller b1i işe ait şartname vesalr evrakı Devlet Demfryol

lannuı Ankara w Sll"kect veznelerinden 48 kuruş mukablllııde alabi -
Urlar. 

3 - Eksiltme 18.1.939 tarihinde çarşamba tftntl saat 15 ele Ankara 
da D. D. yollan Yol dairesinde toplanacak Merkez birincl komtsyonan
ca yapılacaktır. 

4 - Bksiltmeye gitebllmek fıçin isteklilerin teklif mektuba De bir
likte aşatıda yuıh t.ıemiııat ve vesauy ayni gün IMt 1' e Jradar ~ 
yon reisJlliıae tevdi etmiş olmalan lAzımdır. 

A - 2490 sayılı kanw:a ahkamına uygun 712.50 llrahk muvakkat 
temfnatL 

B - Bu kanunun ta~ ettiii vesikalar. <UOO) (9503) 

İÇ TİCARET UMUM MCl>'ORL'OÖCNDENı 
30 İkincitepiıı 1330 tarihli kanun hükümlerine göre tescil edilmlf 

olan ecnebi tütün şirketlerinden Amerika tabiiyetli (Geri Tobakb Kom 
pani - Gary Tabacco Compeny) şirketi bu kere müracaatla 6.2.1935 ta
rihli Vekaletname ile şirket vekilliğine tayin edilıniı olan lstanbul'da 
W. ltellhaa ve İzmirde Mark Dew'un işbu vekillikleriııl fesh ve ilga ey 
lediğini ve prketin !Manbul merkezi için şirket namına yapacağı işler 
den dojacak davalarda bütün mahkemelerde dava eclen, edilen ve üçün 
cü şahıs sıfatlariyle hazır bulunmak üzere: İrving C. Gary, Charles B. 
Gary. RaıMiolph Guniıı, Franklin W. Bell, L. P. Liles, Sedat Abut'u ve
kil tayin ettiğini bildirmij ve lizım gelen vesaiki vermiftir. 

lteyfyet kanuni hükümlere ı.ıygwı göriUmÜf olmakla ilin olunur. 

* 30 ldnclteşrin 1330 tarDıli kanun hillrlimlerme göre testil edilmiş 
olan ecnebi tütibı §irketlerinden Amerika tabiiyetli (Ge:tl Tobako Ko~ 
panl - G.ey Tabacco Company) şirketi bu kerre müracaatla 6.2.1935 ta 
rihli vekAJ.etname ile firket vekilliğine tayin edilmif olan İstanbulda 
W. Ketlhau ve İzmhde Merk Dew'un işbu vekilliklerini fesh ve ilga ~ 
lecUiJni ve flrkethı İzmir fUbesi lçin şirket namına yapacajı işlerde! 
....,_ dawlarda }jittftn mahkemelerde dava eden, edilen ve üçiqıcü 
IÜM afatlarlle huır bulunmak üzere: H. W. Bowen, S. a Fuller, W. 
A. Hqhıbotham'ı vekil tayin ettiğiai bildirmiı ve lbım gelen \1esafld 
vermlftlr. 

K-ey..ıft'-ye .. t karıunl hGkthnlere uygun eörfllmih olmakla ilAn olmnrr, 

* 30 fkinciteşrin 1330 tarilıli kanun ht1k1lm1al'ine ,are tıe9Cfl edflmlş 
olan ecnebi tütün firketlerindeıı Amerika tabü,.U (Geri Tobako ıtom
panl • Gary Tabacco Company) şirketi bu kerre müracaatla 6.2.1935 ta 
rihli vekaletname ile şirket vekilliğine tayin edilmiş olan İstanbulda 
W. Keilhau ve İzmirde Merk Dew'un i§bu vekilliklırilli fesh ve ilga e7 

1 lediğini ve firketin Samsun şubesi için şirket namına yapacağı işlerden 
doğacak davalarda bütün mükemeleıde dava eden, edilen ve üçüne& 
şahıs sıfatlariyle hazır bulunmak üzere: G. M. Harris, H. C. Griffin, 
Joeeph .A. Few'l vekil tayin ettittnl bildlrmiş ve llzım gelen vesaiki 
'f8l'miştir. 

~ kanuni h6ldbnlere unun ı&rillmOt olmakla llAıı olunur. 

1 

l _______ H __ a_ri-ci __ A_s_k_e_n __ K_ıt_a_a_t __ ll_a_nı_a_n _______ lı 
Hepsine tahmin edilen fiat 

62,000 lira olan 36 çept tıbbi lllç 
kapalı zarfla satın alınacaktır. 

Eksiltme 23-2-939 Perşembe 

günü saat 11 de Ankarada M. M. 
v: Satınalma Komisyonunda ya
pılacaktır. ilk teminatı 4350 lira 
olup şartnamesi 310 kuruşa AD:
karada Komisyondan alınır. Ek
siltmeye gireceklerin kanunt te
minat ve 2490 sayıh kanunun 2-

e eblltme gün ve saa
tinden bir saat evveline kadar 
teklif · mektuplannı Ankarada M. 
M. V. Satınalma Komiayonuu 
vermeleri "749,, (7) 

* Hepsine tahmin edilen ftatı 
38500 lira olan 28,000 ktlo idrofll 
pamuk 2'1-2-e89 Pazartesi gü
nü saat 11 de kapah zarfla ebllt
meye konulmuştur. tık teminatı 
2T37 lira IJO kuruş olup şartname
si 183 kutuş mukabilinde Anka
rada komisyondan alınır. Eksilt
meye gireceklerin kanunt teminat 
ve 249tt sayılı kanunun 2 - 3 cü 
maddeler.inde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplannı eksilt 
me saatinden behemehal bir saat 
eweline kadar Ankarada M. M. 
VekAleti Satınalma Komisyonuna 
vermeleri. "747,, "5,, 

İzmir Tayyare birlikleri ıçm 
Gaziemirde yaptınlacak beheri 
25406 lira 12 · kuruş kıymetinde 

76218 lira 36 kuruş bedeli keşifli 
üç adet erat pavyonu inşaatı ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuftur. İhalesi 20/2.KAnmı/ 
939 Cuma günü uat 16 da Kıpadı 
İzmir levazım imirliği satınalma 
k~onunda yapılacaktır. tık 
teminatı 5060 lira 92 ~ 

381 Iruruı beclel mukabilinde Ko
misyondan alınabilir. 1atetwer U. 
caret odasında kayıtlı olduklan
na dair vesika göstermek meôbu
riyetindedirler. Eksiltmeye ~ 
rak edecekler 2490 uyıh kan• 
nun 2 ve 3 nci maddelerfncle ft 

fariııamellnde yazıb ~ 
le teminat ve teklif mektuplarım 
en as lhlde saatinden bir saat e'f'• 

vel Komisyona vermelerL 
"758,. (45) 

* Kırklareli tümeni için 30--12-
938 de puarlıla çıkan1an on tan 
nıakarna7a verilen fiat pahah ~ 
rüldülfinden yeniden pazarlıkla 
satın almacaldır. Vermek istl
yenlerin 9 - 1 - 939 Pazartesi 
günü saat 15 de Kırkl#elinde k~ 
misyonumuza gelmeleri. 

"756,, (44) 

Tornacı Almacaktır 
A.ıtert Fıbrlkalu Umum Mi.ıdflrlüiüJMlem 

Kınkkalede istihdam edilmek üzere tornacı alınacaktır. L"abrikala
nmıza girmek isteyenlerden İstanbuldakilertn Zeytinburnu Fabrikası
na, İzmirdekilertıı İzmir silah fabrikasına vesair yerdekilerin d u 
Müdürlüğe müracaatlan. (93M) e mum 

Onlverslte Rektörlüğünden: 
Dit tababeti ınektebfnde iki asistanlık ve 40 lira tıcretll bir daktilo 

lalı: açıktır. "Daktiloluğu isteyenlerin Fransızca, İngilizce, Almanca u .. 
sanlarından birine vakıf ve tercümeye muktedir olınası cı<>..+tır T lt 

V-" .,. a p 
lerfn Tıp P'aldiltest Dekanlılın.a mfiracaatları. (3) 

Heybeli Deniz Lisesi Midürlüliincl• : 
103 Ura ücretle bir İ04ıil:ıce öğretmeni alınacaktır. Okula 

caat edilmesi (2) · 
müra-

ıo..ı. Levcmm Satmahna Komisyonu llcinlar. I 
1 - Tahmin edilen bedeli de alınabilir. 

"52.000., lira olan 200 ton benzin, a - latekliı--ı-
19 tJdnciklnun 939 tarihine rast- auu 2490 sayılı ka-
hyan ~rpmbe gftnü saat 14 de nunun tarifatı d8'ailinde tanzmı 
kapalı zarfla. alınmak üzere ek- edecekleri kapalı teklif mektupla-
siltmeye konulmuştur. nnı en geç belli gün ve saatten bir 

2 - İllt teminatı "3850., lira • aaat •YVeline kadar Kuımpaşadli 
lup prtnamesi hergiln komisyon- bulunan Komiqon Başkanlıjuaa 
4aa •a" Jrarq bedel mukabfUn.. •ermeleri. "14 .. 
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Eder 
:HASAN yağlı ve yağsız acı badem, yağsız kar vP. varım yağlı gece ve gündüz kremleri çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. 

İhtiyarlan gençleştirir, gençleri güzelleştirir. H A S A N İsmine ve markasına dikkat. HASAN DEPOSU 

·I 

NCfriyat alemimizin en faydalı ve en üzum u itapJarmaan 

her bekirm, her evlinin mutla.ka okuması lazım olan ve milli 
kütüphanemizde mühim bir botluğu dolduran 

FENNi, iÇTiMAi ve PSiKOLOJiK BiR ESER 
Dr. Z. Z. nın 

BEKARLIK ve EVLİLİK 
Bilgisi ve Öğütleri 

J 

' 

Çıktı. Herkesin konuşacağı ve kütüphanesinde evladlan için saklı- , I! 
1 

: yacağı bir eserdir. Bekar gençleri, bütün evlileri yakından ilgilendi-, ı 
ren bu eser içinde (Evlenme nevileri, evlenmeme mastürbasyon, tena \ 
sül organlan; vazifeleri, zührevi hastalıklar, yaş ve evlenme, sıh- , 
hat ve evlenme, evlenmede küfüvlük, evlenmede aşk, nişan, nikah, ,, ı 
züaf, balayı evlilik hayatı, kıskançlıklar, evini yıkan ve yükselten 
kadın, evinin kadını, evinin kocası, kadın çalışmalı mı? Koit, ve ko- ı 

itte hijienik tedbirler, ay başlan ve bozuklukları, çocuk düşürme 
1 

ı i 
ve düşürtme, gebelik ve tedbirleri, doğum ve tedbirleri, çocuk ve 1 11 

aile, adet kesimi ve kadında buhran yaşları, akamet ve kudretsiz -
11 lik) gibi her şahsın sıhhat ve hayatı, aile bünyesinin zindeliği, sela

meti ve ahengi için bilinmesi lüzumlu olan şeyler vardır. Flatı 50 
il 

Kaı:ıaciğer, böbrek, taş ve kumlarm

dan mütevellid sancıl:ırmız, damar 

sertlikleri ve şişmanlık şikayetleri

nrzi U R 1 N A L ile geçiriniz. 

U RINAL 
Vücudda toplanan asid ürik ve 

oksalat gibi maddeleri eritir, kanı 

temizler, lezzeti hoş, alınması ko

laydır. Yemeklerden sonra yarım 

bardak su içerisinde alınır. 

kuruştur. 
1 l - K A N A A T K 1 T A B E V I -~~- - 1 NGILIZ KANZUK 

ECZA NESi 
Almanca Bilen Daktilo 

Aranıyor 1 
BEYOOLU - tSTANBUL 1 ------------

Garbi Anadoluda büyük bir .müessese "Anonim Şirket,, bilhas 
sa türkçeden alınancaya tercümeye muktedir almanca muhabere 
memuru aranmaktadır. Alakalı bay veya bayanlardan makinede su 

7I'hri .7ii'-Fi/; $ard~ 
OTO)JOBİL ve l\IAKİNiST OKUI~U 

ratlı yazanların 176 posta kutusuna "U. F. 26,, rumuzu altında, ter- Taksim - Stndyom. Telefon: 42508 
cümei halleri, resimleriyle beraber bütün şartlarını bildirmeleri. Şoforlcre yeni ders devresi 11 İkinci-

•
••••••••••••I ltfınun 939 da başlıyacaktır. Tahsil mUd-.. _______________ ~eti 3 aydır. Motor ve otomobil teorisi, 

, ••••••••••••••••-••••••cm•' 1 montaj dersleri, direksiyon talimlerilc 
beraber 50 liradır. Kayıt muamelesine 

D • k k t e • e e d • ba~lııtımıştır. Anadoludnn gelen öğrenl-1 a 1 n 1Z1 r 1 C a e er 1 Z ellerin okulu blilrlnclye kadar istanbul-
dakl mnsra!lnn okul ücrctlerilc beraber 

Kendinizde veya çocuklarınızda; halsizlik, kansızlık, hazımsız. 

lık, karın ağrıları, kann şişmeleri, burun ve makat kaşınması, ishal. 
oburluk, baş dönmesi, salya akması, sar'aya benzer sinir halleri 
gece korkuları mı hissediyorsunuz? Bu gayri tabii haller, vücudu
nuzda solucan bulunduğuna alamettir. Derhal ( İSMET SOLUCAN 
BİSKÜVİTİ) alınız. 

İSMET SOLUCA.ı.~ BİSKÜVİTİ barsaklarda kan emerek yaşa 
yan ve üreyen muzır hayvanların en birinci devasıdır. Büyük ve kü 

125 lirayı geçmez. Mektebin program ve 
tnllmntnıımcslni isteyiniz. 

Amatör ehliyetnıımcsi alacaklar heruıman kabul olunur. 

Deri ve 

BEYKOZ 

Kundura Fabrikası 

1 
çüklere itimadla verilir. Kutuların içinde kullanış tarzı yazılıdır, Türk Anonim Şirketinden : 
okuyunuz ve çocuklarınıza senede bir kaç defa ihtiyaten veriniz. 

Fabrikamızda mevcut (5) adet müstamel lokomobilin 11.1.939 tari-
Her eczahanede fiyatı 20 kuruştur. İSMET İSMİNE DİKKAT. hirtde saat 11 de açık arttırması yapılacaktır. Şartname, hergün 

_. •••••••-••••••••••••••••J illl••••- Fabrika ticaret servislıide görülebilir. 

Devalar Kaynağı 

-
~~MEŞHUR HACI BEKtR TiCARETHANESiNDE~.,.. 

Fevkalade leziz 
EYVA 

Fiyata 120 Kuruş 

Li MUHİDDi 
HACI BEKİR 

Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy 

Grip, nezleyi, bat, dit ve romatizma ağrılarını derhal geçirea 
en iyi ilaçtır. 1 kate 6, altılık kutu 30 kunıftur. 

Cild unsuru olan 
BIOCEL'in 
Tesiri şayanı hayret 

olduğunu beyan 
Marcill~ 

Birkaç gün zarfında yüzümdeki 
küçük buruşukluklanm ve çizgilerim 
kaybolmağa başladığını gördüm ve 
birkaç hafta sonra 10 y:ış daha genç 
göriindüm. 

19 3 9 
Senesine girerken tam 

ayarlı ve 15 sene 

Garantili bir MOV ADO saati 
ile işe başlayınız 

Altın ve Metal kadın erkek 
cep ve kol saatleri 

OSMAN ŞAK.AR Müease.esinde 
6 ay vade ile sabhr. 

GALATA· Bankalar Caddesi No. 4'1 
· Voyvoda Han Zemin Irat 

BEYAZIT: Üniversite Cad. No. 28 
KADIKÖY: İskele Cad. No. ~3/2. 

Kotaytı~-Şıkıı.~ 
Her t•r" .. enel •ol11lılı ıra• , .... , ............. e., ... , ... oııı .. 

191,. r•P•lm•t olll\ bu 11ntGr-kD
ı.t11" 1ı1ıre• fllılllı dı teml11 at• 
"''' ılurl•• Hututu lncıltll' VG· 
cudu11 luHlbDnG .ıaultlr •• •• 
,..ııd herehtıer4• 1111• ••t'ln• ... ,_. 

Fl7etı ı 7 ıı:ı llradıa ltlhl'111, 

8atı, ,.rt r•lnıa ı A 

ısnıııın.. 1aroil• 
• TGneı mırdı111 12 No. I•. 

'«d•ıemııı ılyaret edl"lı. ••J• 
13 Mo.I• tırllemlrl lıtırtıılı. 
P'l7ellınmııdı llOtD• tonılllt. 

Biocel, büyük bir Viyana profesö. 
.. .. k f'd' p be kt k' T ı l ZOhrevT ve cllt hastalıklıtr• mDte,. ,. ~ runun eş ı ır. em ren e ı o· • •• 

kalon kreminin terkibind2 Biocel var l '1r. Hayrı Omer 
dır. Her akşam yatmazdan evvel bt •leden sonra Beyoğlu Ağacaı 
kremi ve sabahlan da beyaz renktekr ...,,qmfiıı l'\Jn ı ~~ TPIPt"n . 4~ı; 
Tokalon k remin i kullanınız. Bu su· 
retle en esmer ve en sert hir cilde ça
bucak bir gençlik parlaklığı ve c-anlı 
bir tazelik vererek yumuşatacak ve 
beyazlatacaktır. 

Sahibi ve Neşriyat Muılüru Halil 
Lôtfü OÖRDÜNC(} Gnetecilik ve 
Neıriyatı T. L . Ş. Basıldığı yer TAN 

Matbaası 


