
Yeni Müsteri Bulmak Sanati 
Tacirlere az amanda mo,terllerlnl artırmak usuıana 

ıstreUr. 50 KJ'I. 

GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 
TAN :Matbaası - !stanbul 

Vapurlar Kurtarılıyor 
Facia Kurbanlarına 
Ait 4 Ceset Bulundiı 

Kurtulanlar, Denizde 
Dalgalarla Tam Beş 
Saat Boğuştular 

Ereğli, 4 (Tan muhabirinden) - Millet 
vapuru faciası kurbanlarının cesetleri birer 
birer denizden çıkarılıyor. Bu akşama kadar 

• dört ceset bulunmuştur. Bu cesetler çarkçı
başı Mehmet Şaban Eren, ikinci çarkçı İstan

" bullu Murat, ateşçi Güreleli İzzet 

Kızılcahamam da 
Bazı Köyler Kartların 
Baskınına Uğradı 
Ankara, 4 (Tan muhabirinden) - Orta A· 

nadolunun bir çok merkezlerinde şiddetli bir 
kış hüküm sürüryor. Son alınan haberlere ıö 
re, bugün de bazı mıntakalara fasılasız kar 
yağmıştır. Kızılcahamamın bir kısım köyle

rine kurt sürüleri baskın vennışler-

ReWıcümleuranlldiln evoellri pn "AnlıaraJa yaya olarak yaptıkları gezintiye ait bir inhba 
ve ateşçi Güreleli Osmana aittir. Di 
ğer cesetlerin bulunması için de a
ra§tırmalar yapılmaktadır. 

dir. 
Bu kaza merkezinden alınabil 

yeni malumata nazaran, Çamlıde 
nin Kavak çiftlığinden Hacı Me Yeni Siyasi Mülô.katlar 

Bitler Bek 'le- Görüşecek, 

Faciedan sağ kurtulanların isim
leri şunlardır: 

1 - Rizenin Etrldere nahiyesine 
batb 'Oskuper köyünden, Sanmus -
tafa otullarından 320 doğumlu Ah
met Aydın. 

z - Rlzeni'D Mapavri nahiyesinf' 
ballı Sarıcalar köyünden, San tb-

Litvinof Varşova y 1 d raJibn ofullanndan Mehmet Ali ot 

O Un a la 331 doiumlu Sabri San. 
Bu iki kazazede, Millet vapuru 

battıktan sonra dalgalarla tam beş 

B. Sto)'tİdinoo~ 

Dünyanın En 
Modern Şehri 
lstanbul 
Ycrzcm: M. Zekeriya SERTEL 

tifo görünecek+ı .. 

* 

saat pençeleşmişler ve kendilerini 

Ciano, Stoyadinoviç Ve ~b~ıı:::::,~u. ·tm!'iı· mu -

Göring de Buluşu orlar c::n:=·::. an • 

ar9 Ovan, İstanbullu Besim kaptan. 

İzmir, 4 CT AN) - Çandarlı zel
zelesinin kat'I bilAnçosu §Udur: 

85 ev yıkılmıştır. 35 i ankaz yı
ğını halindedir. Açıkı. kalan 35 ai
le göçmen evlerine, 51 aile de diğer 
binalara yerleştirilmişlerdir. 'fnsan 
ve hayvan zayiatı yoktur. Vilayet, 
ilk ağızda beş bin liralılt bir yardım 
yapmıştır. Derhal inşaata baş'Iana -
caktır. 

Vali Fazlı Güleç, feliket sahasın
dan dönmüftür. 

ve Şüleyman 11 koyunla bir dana 
çiftliğe götürürlerken, Çonklıkd 
ormanında kurt sürülerile karşı 

mışlardır. 

Aç kurtlar. hayvanlan parç11 
lar. Mehmetle Süleyman ağacl 
tırmanmak suretile hayafüınnı ku 
tarabilmişlerdir. 

Uşakta da şiddetli bir kış vard1r 
Dün gece tipi halinde başhyan k 
sabaha kadar devam etmiştir. 

Kann irtifaı 30 s11ntimet1"eyt bul 
muştur. Sühunet, sıfırın altında l 
derecededir. 

Bur.a ve ÇanaklıaleJe 

8t"8 

sürmüştiir. Şehir içinde Jtann 
30 santimetreyı bulmu . ı'P.~ı.ı-
ve telgraf hatlan bozu olduğu 
civardan ve Uludağdui vaziyette 
haber ahnamamaktadır. Kazalar 
rasında seyrisefer tamamen durnıtı~ 
tur. 

Frtnuaınn AlrJeniz llloaı 
lnımandana Vüamiral 

Abriyal 
O' GNa 3 ·anca aayfadoJ 



~ 

.Serbest fikirler: 

Türk Köyünün 
Kalkınması İçin 
K öydcn yeti~miş bir üniversiteli 

sıfatiyle, köy ve mai kalkın-
ma meselesine gösterdiğiniz tertemiz 
alitkal a ~eşekkür makamında, .,dü • 

ıündiiklcrimi size bildirmeyi bir 
yurtda lık borcu biliyorum. 

Bizde şimdiye kadar ziraat mese
lesi deyince, hep köylüden alı~acak 

olan mahsul diişiinülürdii. Ve mah -
sul de şehirlinin işine :ve atışına 3 a
rayıp yaramadığına göre hesaba ka
tılırdı. 

Bu arada meselenin can noktası: 
asıl çalışan ve çalışacak olan köylü • 
nün bizzat &irai .kalkınma He şuurlu 
ve faal bir surette alakalanmnsı me
selesidir. Zirai i tihsalde kalkınma 

için. elbet yeni fıleHer, yeni istihsal 
usul ve muameleleri, bir kelime ile 
modc.rn zira teknik şarthr. Fakat 
şüphesiz biliriz ki aletleri kullana -
uk, o usulleri tatbik edecek olanlaT 
köylü ahı tardır. Yeni telmik şart -
lar içinde ziraı kalkınma isini bilfiil 
basaracak olan kö~ liılerdir. Su 1al -
de. betahsis sırf teknik meselelerin 

lstanbul Bol Suya 
Kavuşacak 

Belediye Sular idaresi, son za -
manlarda yağan yagmur1ar yüzün
den süzgecleri tıkanan Terkos ha -
vuzlarında icap eden tamiratı ikmal 
etmiş, dünden itibaren şehrin her 
semtine normal bir şckılde su ver
meğe başlamıştır. 

Sular idaresi müdürü Yusuf Zı
ya, dun ak am :vali ve belediye rei· 
si Lutfi Kırdan ziyaret ederek ha
vuzlardaki tamirat ve filitrelerin 
vaziyeti hakkında izahat vermiş, son 
ra da kendisile görüşen gazetecil<'
re, şehrin son günlerdeki su sıkıntı
sını şu şekilde anlatmıştır: 

"- 'Bu ayın birinci ve .ikinci gün 
leri şehirde su sıkıntısını mucip olan 
hal, iırtmalar dolayısile Terkos ~ö
lünün fazla karışması ve terşih ha
vuzlarına simdiye kadar görülme -

de semereli bir surette lıallolunması mis bir şekilde çamurlu suların gel 
için köylülerimizin geniş kiitlelerile mesi ve filitrelerin de anormal bir 
elcle vermek mecburiyetinde~1z. şekilde tıkanmasıdır. "J'erşih havuz 

Köyliilerin ,ayağına kadar gidip larında mevcut 24 filitreden '20 si 
konuşan İnönü: İşi yapacak olanlarla 1 ötedenberi işler, diğer dördü de sır~ 
bilvasıta anlaşmaktan başka çıkar ile temizlenirdi. Filitrelerin bu te
yol olmadığını Jıcpinıize .aç.ık~a gös- mizlenme sırasma son günlere ka· 
te.rmcmiş midir? dar devam edildi. Halbuki Terkos 

Köylü için zirai kalkınma deyin- havuzlarının fazla kanşmasile bü _ 
ce ne~i anlayalım? Zirai kalkınma tün filitreler kapandı. Terkosun be 
faaliyotindc kö,_ Jii ... ·ü İnönii mbi ,gör-

" " 'b" lediyeye devredildiği altı seneden 
me)i, ) ani kö~ liiyü güdülen bir iirü beri gölün bu kadar camurlu su ver 
veya bir ziraat aleti değil bir gercck di i vaki degildir. Süzgeçlerin ka
' atanda ayma~ 1 ıanla~ alım. Cünkü, pandığı anlaşılır anlaşılmaz 'S'Ular i
ır;irai sc\•iycmizi cidd1ln ~ ükseltmck daresi geceli gündüilli müteaddit 
için. köyliiyü bu ileri ihamlc~~e fiilen ekipler çalıştırarak süz~leri te -
iştirak edecek sc\ iyeye yükseltmek 
lazımdır. mizletti ve vaziyeti ıslah etti. Fa -

l\leselô, gaze.teniz: "Kö~ lii!,. eli _ kat süzgeçlerin kapanmasile şehir 
ye, koca kara puntularla bağırıp. so- su alamayınca borulardaki suların 

ruyor. Ne gü7.el gayret. Lakin 'kiiy - da sarfı bir zaruret halini aldı ve bu 
Hi guete yiizii görmüyor ki oku un, 'Suretle borular inma~n bo aldı. 
okumn yazma bilmiyor ki size ce\ ap Filitreler tekrar isleme"e başladık -
versin. En sonunda gene münevver-
ler biz..J>ize kalıyoruz. tan sonra bir, bir bucuk ,gün kadnr 

Bu hale çare, geni~ k5Ylli teskflnt da boşalınııı olan boruların yeniden 
lar1- kuJ\llJaktır Kö lü tc kilfıtı deyin do · ·n vakit i 

ce şu iki §ey hntıra gelir: şehir m tan kafi su a1amttdı. 
1 - Bugün kırk bin köyümiiz da Alınan tedbirlerile simdi normnl 

fınıktır. Bunları muay:'\'Cn milli is - vazıyeti tamamen :avdet etmis bu
tihsal plan1arı ,.e teknik imkunlan 

lunmalrtadır. Fıl treler tem·zıeruiiği 
etrafında teskilfıtlandırıp diizenli ve 
derli toplu bir Jıale getirmeli. 

2 - Bugiin 12 milyonu miitcca· 

gı'bi terşih havuzlan da doldurul -

mustur. Simd'lik 24 fil'treden 22 si 

viz köyliimiiz dağınıktır. Bunları bil islemekte 2 si de ıSıra ile temizlen -
hassa istihsal. alım, satım ihtiyaçla - mektecrr. 
nna ''e iş, kültür~ gaye ve menfaatle
rine göre tcsl.ilfıtlnndınp mcmlcke -
tin efendisini verimli emek ve mües
sir söz sahibi etmeli. 

Tesisatın lslahı ve şebekenin tev 

sii için büyük fedakarlıklara katlan 

maktayız. Avrupaya sipariş ettiği -

miz malzeme ve makinelerin bir 

kısmı gelmiş q,ul11nmaktad1r. Bun
lar da tamam'ile yeflerine lconuldnk 

Kurtuluş Çukurovalılar 

Yıldönüm~nü Bugün 
Kutlulıyacaklar 

Bugün Çukurovanın kurtuluşu- !erini nakledeceklcrdir. 
nun 17 inci yıldönümildür. Türk * 
İstikliil mücadelesinde Çukurovalı - Adana, (TAN muhabirinden) 
ların Toros eteklerinde gösterdikle- Çukurovanın kurtuluşunu tesit için 
ri kahramanlıklar baslı başına bir geniş tezahürat programı hazırlan
safha teşkil eder. İstilaya, ölüm ve dı. Bayrama iştirak için Çukurova
esarete topsuz tüfeksiz ve sadece ya nın her tarafından binlerce atlı gel 
nık bağırlarının imanile knrşı ko - ôi. :Yann saat dokuzda kurtuluş 

yan ve istilayı deviren Çukurovalı- mücadelesine bizzat iştirak edenler. 
lar haklı bir gururla Türkün ef- muhtclü te ek.küller, izciler ve halk 
sanevi zaferleri arasna kam:an kur belediveye giderek Adananın tarihi 
tuluş gününü kutlayacaklardır. bavrağını el üstUnde saat kulesine 

Bu münasebetle Adanada. Mer- götüreceklerdir. Biitün fabrikalar 
sinde, Tarsusta bir bayram günü ya düdük çalarak bavrak merasimle 
şanacak, İstanbulda bulunan To - kuleye çekı1ecek. şehitlerin hatıra . 
roslu .gençler <le ~ant 14.30 da Gill- )arını tazizen üç dakika slıkCıtü mü 
hane parkmdaki Alay .köşkünde bir teakip nutuklar söylenecek, abideye 
toplantı yaparak kahraman sehitle- çelenkler kot1acaktır. Hi~r-omdn 

rin ruhlannı taziz ve Toros menkibe büyük bir geçit resmi yapılacaktır. 

POLiSTE: 

Bir Eroin MüptelCisı 
Polise Müracaat Etti 

Dün eroin müptelası 21 yaşında 
Röpen ağlı ·arak polis müdüriyetine 
gitmi~. kendisini -eroinden vazgeçir 
melerini rica -etmistir. Röpenin has
tahaneye kaldırılması temin edilmis 
tir. :Bu ricasının kabul edilmesinden 
çok memnun olan Röpen .şimdiye ka 
dar ~ektiği eroinleri Tophanede o -
turan Muzafferden aldığım ısövlemiş 
tir. Biraz sonra yakahınan MuzaffE~
rin cebinde bir paket eroin <bulun -
muş. avnca evlnde yapılan arama
da da 3 paket mahiyeti mechu11oz 
la bir "paket daha eroin bulunmu~ 
tahll' .. ı,.~ta baslnnmıı::hr. 

Bir Amele Yara1anch 
Kadıköy Raharlyc cııddeslnde eııı 

ki r 5 l ıkm a o an 45 Ta

şında İbrahim dört metre yiıkseklık 
ten a ağı düşerek tehlikeli suretfe 
yaralanmış baygın bir halde Nümu
ne haı::+ ... 'hf!n"ı::;np knl"lınlmstr. 

Bir Deniz Kazası 
Artın isminde bir balıkcı Em"r

gan acıklarında balık avlarken Ke· 
mal kaptanın idaresindeki 440 nu
maralı motör kayığa çarpmış, kayık 
batmış, A.rtin kurtarılmıstır. 

KalJ> Sektesinden Ölenler 
Sir·kecKle İkbal otelinde misafir 

MOTEFERRIK : 

Yeni Çankaya 

Kaymakamı 
Çankaya kay.makambğına tavin 

edilen Beyo~lu kaymakamı Daniş 
Yurdakul dün vilayet, belediye ve 
emniyet mUdürlüğündeki arkadaş -
lanna veôa etm'stir. Akşam aa To
katlıyanda bir veda ziyaf~ti veıril

miş, ziyafette vali Lutfi Kırdar da 
hazır bulunmuştur. 

Daniş Yurdakul bu akşam yeni 
vazüesine baslamak üzere Ankaraya 
gidecektir. 

lstal!hnl ~~htec•unun 
Tefekkürü 

stanbul savlavlığına seçilmekli
ğim dolayısile bricok tebrik mektup 
ve telsmıflan alınaktayım. Te5ek -
k'Urlerimin lblafuna gazetenizin ta-
._._ ...... ~.·-·· .rlilo'"'ı.,...,. 

lstanuu. -
K. Karabe<kflr 

OtP.Her Tıas if Edilecel< 
.Şehlrde1d otellerin tasnifi ve fi

vatlarJnın. sınıflara {töre tesbiti et
rafında konuşulmak üzere önfünüz
deki hafta ,içinde bir -toplanb :vapı
lacakbr. Bu toplantıda otcl müstah 
tlemleri için bir mektep açılması, o
telciler arasında hir koopl'rntlf teş
kili meselesi <le konuşulacaktır. 

42 yasında .Rizeli ilzzet Salkımsöğüt lerinaen varalanm1ştır. 
caddesinden ~erken birdenbire ~ Şoför Mtıstafn tarafından ida-
kalp sektesinden düşüp ölmüştür. 1"e olunan 2122 numaralı otomobil * Fatihte .Malta çar§lsında otu- Galata köprüsünden geçerken Arif 
ran 55 ~·aşınaa Mehmet odasında ö- 'smin6e bir sahsa çarparak baca~m 
1ü olarak bu1unmuştur. Yapılan mu dan ve basından ağırca yaralamıs 
ayene neticesinde Mehmedin kalp yaralı Cankurtaranla Gülhane has -
sektesinden öldüğü tesbit edilmiş tahanesıne 'kaldırılmıştır. 

defnine ruhsat verilmiştir. Bir Adam Tuzruhu içti 

lstanbul Valisinin 
Dünkü Tetkikleri 

Vali ve belediye reisi Lutfi Kır
dar dün sabah Emlnönüne giderek 
inşasına başlanan muvakkat cadde
deki faaliyeti gözden geçirmiştir. 

Oradan da, belediye fen heyeti mü
dürü Hüsnü ile birlikte. Beşiktasa 
gitmiş ve etrafı parke haline geti
rilecek olan Barbaros Hayrettin tür 
besi civarındaki istimülk işler.ile 

meşgul olmuştur. 

AL~ 
.:VAD:'( 

ypfrut 
S - ~l anavlarda sarı bü • 

yük limona berızer, bir takım 
yeni meyveler çıktı. Sordum 
adına (pomelan) diyorlar. Bu 
nasıl bir meyvedir? Nerde ye 
t~ir? Ne vakit ve nasıl ye -
nir? 
C - Narenciye portakal, limon, 

mandalin, ağaç kavunu ve saire ola -
rak bir takım çeşitelere ayrılırlar. 

Greypfrutlar da bunların bir çeşidi 

dir. Ve bir melez değildir. Bütün ye
mişler arasında narenciyenin en zi
yade midevi, sıhhi, ve en çok vita -
minli yemişler oldukları malumdur. 
Greypfrutlarsa narenciyenin en vita
vimlisi olduğu için, bilhassa vitami
nin keşfinden sonra Amerika ve Av
rupada büyük rağbet bulmuştur. O 

Bundan sonra da belediyenin, he 
nüz mektep yaşına girmemiş bulu
nan küçiik çocuklara mahsus olmak 
üzere ar;mağa karar verdiği Çocuk 
bahçeleri için tesbit edilen arsalan 
gezmiştir. Bu bahcelerden birisi Be 
o;iktaşta Akaretlerde Vişnezade 80 _ kadar ki iki kıtada da Greypfrutsuz 
kağında, biri Mecidiye köyünde, bı- yemek yemek bayagı ender olmuş -
. F 'k- - d b' · c1 $' h k tur. rı erı oyun e, ırı e ış ane a-

rakolunda açılacaktır. Vali bu semt Bu meyve portakaldan büyüktür. 
lerdeki halk t b kal n hakk d - _Rengi limon sarısıdır. Dilimlerinin aa a ınaa l ldv .. 
l Akadarl d . h t 1 1 .. .:ı zar an acıca o ugu ıçın portakal gi-a ar nn ıza a a mış ve e uu . . . . 

ıst bı yenmez. Ekserıya dılımler makta 
yapKm"ldır. l t k _ ed T k olarak yemiş ıkiye kesilir. Ve dilim 

n ın mnsı a arrur en a . . . .. . . 
· d ki h 1 Al • T k . lerın kesllmış olan yuzlerıne pek ın-
sım c e a arın verme li sııncle .. 
C k 

v d ., 
1 

k ce şeker ekılır Şeker erir, ve yemi _ 
Psme so agın a vapı aca • olan he . . . 

1
"' rt • h 

1 
. şın nescıne ı_şler. Çok yerlerde yemiş 

etnlD şa namesı az1r anmış dun 1 · · · · • .. ' erın kesılıp ~ekerlenmesı akşamdan 
Dnimı encumene verilmistir. Şart - 1 rt · b h k 

yapı ır, ve e esı sa a aç arnına ye 
nameye nazaran veni helfının antre ·1· z lar k · · d·1· 1 . k nı ır. ar ı yememe ıçın ı ım e-
sı Çeşme so ağında olacak, helalar rin içindeki et çay kaşığı ile oyula 
veraltındn bulunacaktır. Bu hela 9 0 1 ·ı· G f tl l . . yu a yem ır. rcyp ru arı zar an 
hın 11raya mal olacaktır. ile b - b t k ı 'b" · 1 d H . e. a er por a a gı ı yıycn er e 

Ayrıca arbıye(le, Subay mek- vardır. Suyu limon suyu gibi sıkıla-
tebinin _önün.de"ki lıelfı da kaldırıla- ~ak limonata yapılır ve içilir. Ame
nık .. yerme yıne yeraltında derin bir rlkada en aranan içki budur. 
hela yapılacaktır. Bütün sinema yıldızları her ye -

Kasımpaşalılann müracaati üze- mekten sonra bir yanın Greypfruf 
rine Kasmpaşa vapun jskelesinin ~erler. Çocuklara çok yarar. ~ 
yambaşındnki tlepo yeri ae istimlak 
edilerek parke haline getirilecek ve 
bir tarafında da modern bir hela 
yaptırılacaktır. 

BELEDiYEDE: 

Emin(; ünde 1ki an 
Y~ttrıhvor 

~nıınorn.ı hanının ısıınııaJt1ru: ı 

muamele ikmal edilmiş, yıktırılması 
icin bir şartname hazırlanmıştır. Ha 
nın yıktırılması bugün münakasaya 
konulacaktır. Eminönü hanilc be .
raber yanındald hanlar da yıktırıla 

caktır. Bu iki 'hanın kar ısınaa bu
lunan ve Kızılay şubesi tarafından 

işgal edilen hanın istimlAk muame

lesi de bugünlerde ikmal edilerek 

yıktırılacaktır. 

Zabıtai Belediye 
Talimatnamesi Basıhyor 

Yeni belediye .zabıtası talimat
namesinin hazırlanması ıhenüz ikmal 
edilmediğinden eski talimatname -
den l 500 adedin bastırılarak me -
murlara dağıtılmasına karar veril -
miştir. 

Son zamanlara kadar bu yemiş -
ler şarki Akdenizde hiç bilinmezdi. 
Greypfrutlar ilkönce cenubi Anado
luda 3ildldi. Ve ikisi ekşi üçü tatlı ol 
mak üzere be~ çeşit üretildi. Bu ye
mi§in asıl adı Citrus Pomelanus Ris
so old1'i\l için lJ.oJiı:.umda adı P.ome -
lan olarak kaldı. Bu sene Bodrum ve 
hiliün eıımubt :Anadolu bu Yemişleri 

• ~-~ t dir 

S -Turhan 71an 1ı" a a1 .... 
MZ mıdır? Jyile~ince Tana ta
riliı tefrika yazacak mıdır? 
C - M. Turhan Tan ağır bir grip 

geçirmektedir. Hastalık artık son 
günlerine gelmiştir. Bir iki gün son
ra ayağa kalkması ve yazı yazmağa 
başlaması muhtemeldir. O vakit hem 
fıkralarım, hem pek yakında Tan i
çin hazırlamakta olduğu tarihi tefri
kayı gazetemizde okuyacaksınız. 

• S - Mefrutiycıtenberi Tür 
kiyede çıkan gazet.e ve mec
muaların isimlerini ve kimler 
tamf.ından oıkarıUlıklarmı 
yazar mısınız ? 

Kö ler: Dc"lctçe knnılacalc ohm 
teknik istas~onlan etrafında kiimc -
Je tirHir. Bu jo:tasyo.nlnrda itfaiye teş 
kilfıh kadar <Fiiratle imdada ~·etisen 
ziraat mütchassı ları ve makineleri 
bulunur. ismet İnönii beş aylık bir 
zirai kalkınm:ı plünı için 100 Jnilyon 
lira tahsisat görü~rdu . .Sistemli bir 
plan dahilinde, mıntaka mıntaka ay 
rılan kırk bin köyiimüzden her yıl 

sekiz .bini .bia fen istasyoau etrafında 

tan ve halen üzerinde çall§ılmakta 

olan lbelediye Sular i letmesi tali -
matnamesi ikmal edilip mevkii tat· 
bike konulduktan sonra 1stanbu1un 
suyu daha muntazam, daha 1!saslı 
bir şekilde temin edilecek, en yük
sek apart1manlara bile, baŞka hiç 
bir tessiata lürum kalmadan su ıko-

Otomobil v• Tramvay Karamiirsel Mensucat fabrikasın 
Kazalara aa çalışan Ömer ilaç sanarak yanlış- Uç Ayda Evlenenler 

C - Meşrutiyettenberi çıkan ga -
zete ve mecmualar o kadar çoktur ki 
bunların isim v:e sahiplerini sılama
ğa kalksak bir cild doldurabilir. Ne
ıtekim bu gazete ve mecmuaların kol
leksiyonlan Fatihte koca bir Ali E
mirl efendi kiltüplıanesini doldur -
mağa kafi gelmiştir. Bu kütüphane -
ae Meşrutiyettenberi çıkan ve batan 
bütün gazete ve mecmuaların kollek
siyonlan vardır. 

toplaaa'bilir 
Köl Iiiler: Alım, satım koopera -

tiflerindcn, isıih al kooperatiflerine 
ma teşekküllerini yaratacak köl lü 
doğru hakiki müstahsil lkiy kalkın • 
birlikleri içinde bilfiil teşkilatlandı -
rılır. Bu gibi teşekküller olmazsa, 
yukarıki fen ıistas:yonları yalnız aşk
sız ve ruh uz değil, elsiz ayaksız da
hi kalır. manen !\ e maddeten kötü -
rüm olur. Bu hususta 1iki pratik nok 

Elma dağında oturan 13 yaşında hkla tuz ruhu içerek zehirlenmiş, Son üç ay zaclında İstanbul vi-
laylıkla verilebilecektir. . Arakil Sürpagop durqğında tram _ Cerr.ahpap hastahanesine kaldırıl _ ]ayetinin muhtelif belediye dairele-

.Bundan başka yeni tahmatname b. k d.. .. uhtel'f ver mı~tır. rinde l889 kişi evlenmişt.ir. 
ne 'fakir halk tabakasile meskUn bu v_a_:y_a __ ın_e_r_en __ u.::_şm_u.:.:.ş_, _m ___ ı -,J---~-------------------------------

R e !!!il 1:'I""1l~ ri 

ta mühimdir: 
a) Kanuni cihet: Köylü birlikleri 

jç.ia ıe::emiyetler «anununa kooperatif 
aç91a :müsa.aesini 'katmalıdır. 

b) Uni ıcihet: Bu lkö~1ü teşekkül
lerinc1e iegal111.p ve imti~ aza yer nr
memektir. Şimdiye !kadar meydana 
pıen mai teşekküllerden kooperatif 
leri~ ekaeriya 'heklenen neticenin ak 
il elde edileli. 

lunan semtlerin suyu da daha ıUcuz 
temin .edilmeğe çalı_şılacakbr. öte
denberi iradi sarisi 90 lirayı tecavilz 
etmiyen ve fakir halkla meskWı bu 
lunan evlere ucuz bir tarüe tatbik 
edffyordu. Yeni talimatname ile 
bu iradi safi haddi 150 liraya çıkn
nlacakbr." 

Bir Piyan90 
ihtilafı 

--o-

lzmirde Bir Muallim4 

T af ebesine Ait Bileti 
Vermiyormuş ismet hönıinlin kö~lü Yusuf Dur 

ınma sö:ylettiğı veçhile: Anadolumm 
Orta nahi):esinde, nüfusun dörtte bi- :zmir, 4 (TAN Mubab!.riııdcn) 
ri elli C1önumlUk arazisi olan orta köy Yılbaşı piyangosunda 70 bin lira isa
lti, ıdiğer dörtte ibiri pr.bette (yani bet eden bilet Hakimiyeti Milliye 
i çi1emıi ), .geri katan ~arısı ae fakir ilk mektebi talebesile ayni mektep 
kö:\1ü ile topraksız köllüdür. İşte, muallimlerinden Muzafierın müşte
kr;~ kalkınması hususunda, köylü teş rek aldıkJarı bilete Jsabet etmistir. 
kiİatı, },u orta ve fakir bizzat miistah Fakat muallim Muzaffar bilet n 
)il kölliilc.rin demokratik .. vaları kendisine ai$ olduğunu "dd;a .edere~ 
olmalıdır. çocuklara parayı vermemektedı". Bı-

Bu esas fcabul edildikten sonra, let bayide çocuklar namına knyıtlı
Jimdi bize y-e.nilmez devler gibi ge • dır. Maarü müdürlüğü ve müd:ieiu-

[Arka~ ~: 8, so: ı teJ mumilik tahkikat yapmaktadır. 

Gilrıilrı 

Velileri amele ve l§ç} olan çocu1füınn sabahlan 'ders ım
atine, öğleden sonra da ıırelileri işten çıkıncayıı kadar iba· 
nndırmıık itin tesis edilen Banndırma yurtlan dQnden IU-

baren faaliyete başlamışlardır. Yukarda kl resim 
43 üncü mektebinde 'bnrındtrılan "ÇOCul(ları 2ostcrmekte -
dlr. 

TAKViM ve HAVAi 

5 Jlkkanun 11939 

PERŞEMBE 

1 inci ay 
Arabt 1357 

Gün: 31 Kasım: 59 
Rum!• 1354 

Zilkade: 14 B)rlnclktınun '23 
Güneş: 7 ,26 - Öğle: 12,19 
İkindi: 14,41 - Akşmn: 16,52 
Yatsı: 18,29 - imstık: 5,39 

Yurtta Hava Vaziyeti 
Y~Uköy Meteoroloji istasyonundan -

lınnn malOmata göre, hava yurdun Eı;:e
de kapalı ve mevzii yağışlı, Trnkya, Ko
caeli ve Karadeniz kıyılnnndn çok bu -
ıuuu, 'diğer bölgelerde bulutlu geçml~ 
rüzgtırlar Doğu, cenup do~su ve Ortı 
Anndoluda stlkln, cenup Anndolusunda 

diğer bölgelerde ecnubt lsti~mc1 
kuvvette '(' mlştir. 

da.. hm ıı kapalı geçmiıı, rü -
~n J;Dniycdc 4-2 m hızla 

at 14 de h \ a t< zy 1 7G" ı 
idi Suhunct en yll k ın -
Mg~ 10,4 ve en dü u , 2 5 n

larak kaydedilmistir. 
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[BUGÜN] 
karşılıklı 
Nümayişler 
Yazan ômer Rıza DOGRU L 
Müteveffa İtalyan Parlamentosu

lltın son toplantısında yapılan ve İ
talyanın Tunus, Nis, Korsika 'yı arzu 
ettiğini anlatan nümayiş üzerine 
.transa da bu nümayişe mukabele et
llıek istedi. Fransa Başvekili M. Da
lad:er'nin Korsika'yı ve Tunus'u rl
Yaret etmesi bu mukabelenin teza· 
lıürleridir. 

ismet lnönü 
Eski · Hidivi 

Kabul Etti 
Ankara, 4 (A.A.) - Şehrimi-

ı 
ze gelmiş olan sabık Mısır Hi

, divi Altes Abbas Hilmi PaŞA bu 

Ilı gün Reisicümhu: tarafından ka
bul buyurulmuşıardır. 

Prens Polun Cümhurre~tınize 
telgrafı 

Ankara, 4 (A.A.) - Yeni yıl 
vesilesile Yugoslav Naibi Prens 
Paul, Cümhurbaşk:-:ını İsmet t
nönüne aşağı.daki telgr:ıfı gön -
dermiştir: 

Ekselans Ci.imhıırbaşknm 
ANKARA 

TAN 

Tunuslular, Daladier'e 
"Küstahça Talepleri Red 
Ettiklerini,, Söylediler 

Paris, 4 (Husus) - Başvekil Dala- Bundan sonra Tunus'lulara hitap 
dier dün, Tunus şehrinde bir çok nü- eden Daladier, halkı istihs-:ılatın her 
mayişlerle karşılanmış ve halk tara- şubesinde randımanı fa:dalaştırma
fından her münasebetle en coşkun ğa ve memleketin bütün z;enginlikle
şekilde alkışlanmıştır. Saat 15,30 da rini inkişaf ettirmeğe davet etmiş
Başvekil Lyombetta meydanına .gide- tir. 

Sinemalar 
Yazan: B. FELEK 

Şehir tiyatrosile Halk Opereti şöy. 
le bir kenara çekilirse, İstaubuhuı 
en esaslı ve ucuz eğlencesinin sine. 
ma olduğunu görürüz. 

Ben ötedenberi sinemacıların İs· 
tanbul halkına vakit geçirtmek için 
yaptıklan gayreti yakından görnıü~ 
ve takip etmiş bir adam sıfatiyle ha 
ticaretin her veçhile himnye edil· 
mesini Ö?:ler ve onların jnkisaf et~ 
mekte olduğunu müşahede ettikçe, 
memnun olurum. 

Lakin bu müşahedem bi.t taTaft:ıu 
yine o ticaretin, diğer taraftnn hal
kın zarannı mucip hadiseleri açıkça 
münakaşa etmeme mani teskil etmez. 

Evvela şuradan başlıyayım: 

İtalyada "Biz Tunus ve Korsika'yı 
fsteriz,, tarzından vukubulan nüma· 
Yişe Fransa, "Siz nıi bunları istıiyor
snnuz? Bunlar bize en kırılmar. bağ
larla bağlıdırlar. Buraya hiç bir ya
bancı el uzatamaz, uzatırsa harp çı
kar,, tarzında karşılık vermi, ve bu 
karşılığı Korsika ve Tunus'ta yapılan 
tezahiirlerle teyit etmiştir. Hakikat
te evvela Korsika, daha sonra Tunus 
ahalisi, Fransamn mümessili olan 
Başvekil Daladier'yi coşkun tezahıiı:
lerle karşılamış, Fransaya bağhlıkla
nnı teyit etmiş, hatta Tunu41 Beyi, 
l\f, Daladier'yi amcazadesi saydıran 
bir nişanı Fransa Başvekiline vere
rek aradaki rabıtanın yalnız siyasi 
lnahiyette değ.il, ailevi mahiyette ol
duğunu göstermek istemiştir. Söyle
:nen nutuklardan ise Fransanın Tu
llus halkına gilvendiği, Tuol?s halkı
~ Fransaya bağlı oldafu, 1' .. ransa
bın Tunus kalkınmasına yardım ede· 
eeji ve Tunusu müdafaa için her şeyi 
)'apacağı anlaşılıyor. 

rek Tunus garnizonlanndaki kıtaları Başvekil, hazır bulunanların aJk1ş
teftiş etti. Avcı ve bombardıman tay- ları arasında şu sözleri ilave etmiş-

Yılbaşı münascbetile samimi yareleri halkın alkışları arasında al- tir: 

seyrettikten sonra, Tunus istihkamat 
mıntakasını ve Libya hududunwı Ma 
jinot hattını gezmiştir. Geçit resmine 
hecinsüvar kıtalar, senegal ni:.;.ıncı 
kıtaları, Tunus alaylarından maada 
bir çok tayyareler ve tanklar iştirak 
etmiştir. Öğleden sonra Daladier, 
Libya hududuqa en yakın kasaba o
lan Bengardane'a gitmiştir. 

Lokal tayin etmeden umumi ola
rak söylüyorum: Bir aralık yatnız 15 
kuruşluk ucuz sinema salonlarına 

mahsus olan içeride sigara içm(·k Hi
übaliliği, Beyoğlunun en hüyiik si-

tebriklerimi ve şahsi saadetleri- çaktan uçmaktaydılar. "Fransa büyük bir enerji ile bu i-
1 le dost ve müttefik Türkiyenin Başvekilin önünden sırayla zahaf- şe yardım etmek istiyor. Fransa, si-

Daladier'nin Tunusta gördüğii ge
çit resimlerine iştirak edenlerin sayı
SJ ı;o,ooo tahmin olunmaktadır. refahı için olan en iyi temennile- lar, Tunuslu nişancı kıtaları, topçu- ze hoyratça bir kuvvet ve zulme kar-

rimin kabulünü ekselansınızdan lar, tayyareciler, daha sonra tanklar, şı en iyi müdafaa silahı olan nizam 
nema salonlanna kadar sirayet etti. 
O derecede ki, evvelce yalmz karan
lıkt:ı ve gizli içilen sigaralar, şimdi . rica ederim. PAUL ağlr toplar, hava müdafaa bafaryala- ve disiplini getiriyor. 

, Reisicümhurumuz cevabi telgraf ri vesaire geçmiştir. Mecliste An- Fransa, ayni zamanda 'Sizi kardeş-

Alman gazetelerinin 
mütalealan 

1 

larında tahassüslerini bildirmiş- toine Lyondioni söylediği nutukta: lik ve hürriyet tecrübesinden de isti-
lerd.ir. , / j "Müstemleke halkının "Ecnebile- fade ettiriyor. Fransa, sizi himaye e-

• 9 irin ki:istahça yaptıklan talepleri ka- decek kadar kuvvetlidir. Bir çok Tu-

Berlin, 4 (A.A.) - Yan resmi 
Hamburger Frendemblatt diyor ki: 

Roma - Berlin mihveri sıyaseti Al
manyanın bütün harici siyasetin ın e
sasıdır. Bu siyaset, Almanyaya !tal
yanların muhik isteklerine karşı an
layış zihniyetinden mülhem ohın bir 
hattı hareket ittihazını tahınıl etmek 
tedir. 

aydınlıkta halkın sıhhatine ve bele
diye yasağına meydan okuyor. 

Sinemacıların, sigara y:ı!'aP;ını tat
bik etmekte ne mecburiyetleri var· 
dır, ne de karları. Hatta ınüıvkün ol• 
sa da sinema salonlarında sigara İ· 
çilmesine müsaade edilse sinemacı 
lar, şüphesiz «:ok daha memnun ohu 
lar. Çünkü hala haz1 tiryaldlerin hi 
saat, üc çe)·rek tiitiin içmemeye ta 
hammiil edemedikleri. bir kısmını 
da yerinden kalkıp holde tiitiln içm 
ye ü~endiği için sinemalara ayak bas 
madık1arı kanaatindedirler. 

Bu suretle Fransa nümayişe nü· 
nıayişle mukabele etmiştir. 

Fakat mesele bununla bitınis 
hallohmmuş mudur? 

Yoksa arkası var mı! 

~iman teJihahmn hedefi : 

Fransanm İtalyan nümayişine mu· 
hbele ettiği sırada Almanya deniz 
teslibatım kuvvetlendirmek idn mü
lıinı bir adım attı ve İngilte;e~ sP
kiz pusluk kruvazör yaptıracağım, 
denizaltı filosunu İngı1.iz filosuna mu 
adil bir hale getireceğini bildird. 
Almanyanın gösterdiği mucip se

Lepler, Sovyet Birlifi.nin dünyada 
~ büyOk deniı__m~..--

..,, • _,_cm 11ıali, denizaltı gemisi 
'>hnae~dığı içfo İngilterede brr şüphe 
lvarlldınnıştır: Acaba maksat, karada 
ltaJyan yardımını gören Almnnyamn 
denizde İtalyan ihtiraslanna müza
~ret etmesi midir? 

Londra gazetelerinden Snnday Ti
bıes bu suale cevap veriyor: 

•AJnıanyaya, Akdeniz meselelE'rl
bıi kan~cak her nıfüJahalesinin, 
Afzas - Lorcnden tamamile feragat 
ettiğine Garbi Avrupa işlerine knnş
t?nyacağına dair verdiği söz hakkın· 
da esaslı şüpheler uyandınr. Çünkil 
Fransanın da İngilterenin de Akde
nizde hudutlan vardır,, diyor. 

İngı1iz gazetesini böyle diişünme
h sevkeden 3.mil, İtalya tarafından 
Akdeniz statükosunu bozacak mabi
Yette ileri sürülen metalihin. ancnk 
Alman müzahereti savesintle dddi 
bir malıiyet kazımmas~dtt'. Aksi tak
dirde, niza, İtalya ile Framıa araSJn· 
da münhasır kalır. İki clevletin ise, 
tek başlarına bir kavgaya giıismele
ti beklenmez. 

F' ranlmtlerin taarruzu : 

Yeni Adliye 
Vekili 

işe Başladı 

'Fikret S~lay' 

Ankara 4 (Tan muhabirinden) -
Yeni Adliye Vekili Tevfik Fikret Sı
lay bııgün öğleden evvel Adliye Ve
kaletine giderek vazüesine başlamış 
tır. 

Yeni vekil, Temyiz erkanının, rne 
bus arkadaşlarının, daire müdürleri
nin, dostlarmm tebriklerini kabul et
miştir. 

Suriyenin Fevkalade 

Kt?~~seri Tayyareyle 
Hareket Etti 

tiyetle redetmek,, hususunda mütte- nuslular Fransanın ve mi.lttcfikferi-
filc olduğunu söylemiştir. nin hürriyeti ve dünyanın hürriyeti 

Meclisin yerli kısmı reisi Ch~nlk, icin harp meydanlarında ölmü~ler

yerli ahali namına başvekile hoşgel- dir. 
diniz demiş ve iradettiği hitabede Oğullan da bugün olduğn gibi ya
Tunus'lulann Fransaya sadaketinden nn da onlara layık olacaklardır. Ba
bahsettikten sonra Fransız demokra- balarınca malUm olduğu gibi onlar 
sisinin ideali ile müslümanlann hür- da Fransanm mağlô.p edilmiyeceğini 
riyet ve müsavat ideali ~mısındaki bilmektedirler .. , 
müşabeheti tebarüz ettirmiştir. Daladier, bundan sonra "Fransayı 

Hatip, "İptidai bir kabileden bah- bir tek kişi gibi selamlıyan., Fransız
seder gibi Tunus halkının mukadde-- Iarla Tunuslıılara teşekkür etmiş ve 
ratını tayin etmek., gayesile ecnebi- Tunuslulara Fransız milletinin ken
ler tarafından ileri sürülen bazı id- dilerine karşı samimi his1er1e bağlı 
dialar karsısında yerli halkm duydu- bulunduğ"una dair teminat vermiştir. 
ğu infiali kaldettikten sonra ~öyle de Hazır bulunanlar ayağ~ kal~<arak 
miştir: Başvekili uzun uzadıya alkt.jlamış-

ı•Fakat Tunus'a gelen misafirin ay lardır. 
ni zamanda Fransamn maddi ve ma- Basvekil saat 22.30 dıt 'l'unuc;•tan 
nevi silahlannı azami hadde yüksel- Gabes'e hareket etmiı:;, Gı.ı.bes'te Ge
ten bir milli müdafaa na~n olması ıneral Bertonne ile Gabes kaidi tara
pek manidar ve sembolilc bir hareket fırııfan karşılanm1c::tır. 
teşkil etmektedir.,. Daladier, büyük bir resmi ge<:it 

Kan rede de Bir · lngiliz Devlet 

Arap Kongresi 
Toplanıyor 
Kahire, 4 (Hususi) 'Başvekil 

Mahmut Paşa, bugün, Filistin Arap 
komitesi azasını kabul ederek kendi
lerine yaptığı beyanatta, Arap dev
letlerine Londra konferansının içti -
maından evvel Kahirede iptidai bir 
toplantı yapılmasını teklif ettiğini 

ve Amman hükıimeti ile Yemen hü
kumetinin bu daveti daha şimdiden 
kabul etmiş buh.mdukJarını söyle -
miştir. 

Kahirede Arap mahafi1i Londrada 
toplanacak yuvarlak masa konferan
sının mukadderatı h:ıkkmcla bedbin
dir. Çünkü İnrtiJt ı?renin vaziyeti, A
raplar aleyhinde istismar etmeshı 
den korkulmaktadı.r. 

Bankası Şefinin 

Berlin Seyahati 
Lodra, 4 (Hususi) - tngfüz dev

let bankası şefi Norman Mantagu bu 
gün, doktor Schacht'ı ziyaret etmek 
üzere Berline harek<?-t etti. Ziyaret 
İgiliz matbuatınd"i büyük bir hüsnü-
kabul görmektedir. 

Financial Times ile Daily Telcg
raph gazeteleri, yakınd:ı Alman ve 
İngiliz ihracat endüstrileri mümessil
leri arasında miizakerelerc başlanac:ı 
ğını.bildirmektedirler. 

Diğer taraftan Schacht'm Alman 
ekonomisindeki hakiki rolüne müte
allik kararsızlık dolayısite bir nev! 
itimatsızlık izhar oluumaktadır. 

Daiy Herald'ın Havcten tasrih et
tiğine göre, eğer Berlin görüşmeJeT'i 

Bugazete, Hitlerin son ınesajını i
şaret ederek Führer'in Almanya için 
İtalyan dostluğundan doğan açık ve 
bozulmaz teahhütleri telmih '?tmiş 

olduğunu ilave eyliyor. 

Ostdeutsche Morgenpost, {öyle di-
yor: 

"B. Daladier'nin seyehati yalnız 
Pariste ve Romada değil, beynelmi
lel muslihane münasebatın "damesin 
de alakadar olan bütün memleketler
de alaka ile takip edilmektedir. Bun
ların arasında Almanya da vardır. 
Almanya, tabii olarak İtalyaya sadık 
olmakla beraber, ayni zamanr'::t son 
Fransız - Alman sulh beyanuamesile 
de bağlı bulunmaktadır~. ~·c ~~~~ 

Orta köyde 
16 Evi 

Su Bastı 

Belki de doi!"rudur. Lak:n AYrn 
pada, Amerikada olduğu gihi sıtlon 
lann fenni surette yanılm1~ h;wa de 
ğiştirme enstalıls"o" lan olmaclıkra 
hu miisaadeve imkan yoktnr. O h~I 
de bu yasağı halkın sıhhati namın 
koymu'? cıfon hefoifiyen;n işi ~lkı tut 
ması ve salnrı1arda sigal':\ · çilmesl 
nin binat önüne J?"erJl'Pc;i fY{'r.-ktir 
Yoksa bu yac;ak tatb:k ,,.dil('mlye 
bir temenniılt>n iharet kah~·or. 

Gelelim diğer bir meseleye: 
D·-*·ı-..ı ... oJcndıun. 'Mnffve- V 

kaleti sinemaların icap etti~· kada 

ucuz1atılmadığı hakkında Dahiliye

nin dikkatini celbetmiş. 

Avvelce 65 - 70 - 75 kuruş o1an 
yerler şimdi elli kuruşa indiğfoe gö
re yiizde 30 kadar ucuzlamı~ dernek
tir. Pek az dcğ'I. J.-akin son ;:riirı1er

de bir sinemada başka bir MRrife.t 
gözüme çarptı. Beyoğlunun ince tı

zun !!ıalonlarından biri olun bu lo
kalde eskiden hususi mevki di;ı·e ay
nlan kısım yedi sekiz sıra koltuktan 
ibaretti. Son delaki miişahedemlle, 
şimdi em kuruşa verilmekte olan 
hususi mcvkilerıin eskisinden iki mis 
Ii fazla arttığını, yani eskiod{'n bh-ind 
mevki sayılan yerlerin şimd'ı L - · aususı 

Evlerini su ba~an bekçi Mehmetle 
Bayan Pertev 

mevki hududu içine alınnrak pahalı 
ınevkiin nıiktan arttınldıgı-nı ,.., .. .,or-
düm. Tabii herkes ınalma .~ahiptir. 

Kahirede bulunan ve Sey~Hdeki 

sürgünden gelen Filistin liderlerine 
Beyruta gitmek için henüz Lübnan 
vizesi verilmemiştir. Hali hazırda 
Filistinde mevkuf bulunan Arapların 
sayısı iki bindir. 

ınüsbet neticelere varırsa B. Monta- Dün saat 14 de Ortaköyde Dere _ 
gu Norman buradan Berchtesgaden'e boyunda Büyük kuyu ve Büyük ku
giderek B. Hitler tarafından kabule- yu çıkmazı s:>kaklarmda 16 evi su 
dilecektir. b 

B . asmıştır. 
erlın, 4 (A.A.) Slhacht'ın Bal'de- B" .. 

ki beynelmilel tediyat banka<;ı direk uyuk Kuyu sokağında 7 numa-

Dört l ngilizin muhakemesi İspanyadan gelen habetJere gÖTe, 

rrankistler tarafından Noelde başb
hn taarruz devam etmekteflil'. Fran
k;:stler miihinı muvaffak1yet1crdcn 
bahsetmekle beraber taarntzun kat'i 
bir safhaya girdiğini gösteren bir e
lltare yoktur. Bilakis Cilmhuriyet 
btvvctlcri, lrankistlcr tar'lfından u
tnulmıyan bir mukavemet güsteri
Yo-rlar. Şayet bu mukavcınf!t f·an
kistlerln bn son taarruzunu da akim 
bıraktıracak olursa İspanyanın mü· 
lıiın hadiselere şahit olması heklenJr. 

Paris, 4 (Hususi) -- Fransanın ye
ni Suriye fevko1lade komiseri, Suri
ye - Fransa muahedesinin tasdik e
dilmemesi yüzünden Suriyede, göste
ren huzursuzluk dolayısil<? vazife ba
şına süratle varm~<: için tayyare ile 
hareket etmiştir. Kudüsı 4 (A.A.) - Yafaya sevke

Journal gazetesi, Suriyedeki vazi- dilmek üzere bulunan bir kaç Arap 
yet hakkında bedbin bir yazı ne~re- mevkufu sebepsiz olarak +abanca ile 
derek ezcümle diy:Jr ki: öldürülmekle maz.:ıun dört İngiliz 

Fransa ile Suriye arasındaki zıd- polisinin muhakemesi devam etmek
diyet çok ciddı bir vaziyet almak teh tedir. Bu mahkemede 23 sahit dinle
likesini göstermektedir. Filhakika necektir. 

törlüğüne tayin edıleceğil'e ve yerine/ ralı evde oturan bekçi Mehmedin ka 
iktısat nazareti müsteşarı Dr. Brink-1 rısı Fatma, öğled~n son::-a odun al
man'ın devlet bankRsı dire!<törlüğii- mak için evin bodrumuna inerken 
n~ getirileceğine dair musırranc sa- bir su şırıltısı işitmiş ve gözleri ka _ 
yıalar dolaşmaktadır. ı ~ . 

ran 1ga alışınca evın bodrum katının 

Salonuna istediği fiyata, istedi'H 
adette koltıık koymakta scthestti~ 
Yalnız c~kiden '10 kunışa satılan hu~ 
susi mevkilerin adedi lllO tanM·ken 
şimdi hususi mevki f\~·atını 50 kıı~ 
~şa indirdik diye ~unların icine e9 -

kıden SO kul'U§a satılan hiriıı;i mev 
kileri de karıştırmak pek 'iamimi bf; 
hareket olmaz. 

. Bu. hususi mevkiler, ~im ili o ha1di•
dır ki; eskMen bir'nci meykii perde
ye pek ''akın bulanlar, hele numo
ra ve:ı1miycn tnatineJerde l•1tsust 

Fransanm, nihayet bulacağını vadet- lfl. 
tikten sonra.vesayetini bundan böyle Kudüs, 3 (A.A.) -- Şap denizinin 

Çünkii bn taarruz, tam sona vara
ea~ veyahut kıvmet ve mahiyetin:n 
~n1ac;ılacağı sırada fngilteTe Ra~vf'M
li ile Haricive Nann Lord IJ:ılifnx ' 
FtoınaTI 7Jiva~et edecekler ve hifhnssa 
ts~anva ~eselesini konmıaı·aklnr, f
~al'Vn~m İsJlanyadan büsbütUn c:ekil
hıesini temin etmeğe -;ab~acakJar, 
~0:vlece İspanyada bir mfitareke nk
dine ve İspan~olların kendi nTaların
~!l ~·ılh yapmalarına imkan h:nıır1a
llıınakhr. 

kuvvetle muh:ıfaza etmesi değil, fa~ 1 cenubunda Araplar potas kumpan -
kat isyan bayrağını çeken Suriye nas yasınm direktörü ile mühendisinin 
yonalizmine karşı bu vesayeti yeni- bulunduğu otomol;ile ateş açmışlar
den tesis etmesi mevzuubahistir. dır. Direktör ve mılhcudisler nlmilş-

lıö;vle hir Mdh:f'n;n j\ 1cdPnb: sul
~iine büyük yararlığı olaca~ ~ilphe 
ti>tünnez. 

Çek • Macar Hududunda 
Yeni Bir HCidise 

Chust 4 (A. A.) - Resmi bir teb
liğde bildirildiğine göre Macar ted -
hişçilerinden mürekkep bir gurup, 
Karpatlar altı Ukranyası hududunu 
geçerek Çekoslovak hudud muhafız
larına ateş açmıştır. Müsademe yir -
mi dakika kadar sürmüştür. Netice
de muhafızlar çeteyi Macar toprak -
Ianna çekilmeğe icbar etmişlerdir. 

Ölen ve yaralanan yoktur. 

tür. 

S:ransa Yugoslavya ile 
Ticaret Anlaıması 

Yapacak 
Belgrat, 4 (Hususi) - Yugoslavya 

ile Fransa arasmda yeni bir ticRret 
muahedesinin akdi müzakerelerine 
başlanacaktır. Fransa bu müzakere
lerde Yugoslavyaya büyük menfaat
ler gösterecek ve bu suretle Alman
yanın Balkanları iktısadi nüfuz altı
na almasına mlnl oacaktır. 

Amerikada Yeni Harp 

Üsleri Tesisi isteniyor 
Vaşington, 4 (A.A.) - Bahriye 

nezareti kongreye bir muhtıra tevdi 
ederek Amerikaya ait olan adalar
da bir an evvel 30 yeni hava, deni
zaltı, muhrip ve mayn üsleri vücu
de getirilmesini istemiştir. 

Amerikan donanmasının kısmı 
küllisi Atlas Okyanusu ile Atlantik 
te ve Karaib denizinde yapılacak 
olan manevralara iştirak etmek üze 
re San Pedro ve San Diego üslerin-
den hareket etmiştir. · 

Yeni Belediye Reisleri 
Ankara, 4 (TAN muhabirindenl 

- Sıvas belediye reisliğine Adilin: 
Kayseri belediye reislğne Hayrull.ıı.
hın seçlişi hakkındaki karar Vekil
ler Heyetince tasdik edilmiştir. 

su ile, dolduğunu görmüştür. 

Fatma, bütün odun ve kömürleri
nin suların üzerind'.? dolaştığını gö

rünce saçını, başını yolarak evden 
dışarı fırlamış, v~ va~iyeti komşula
ra göstermek istemiştir. 

Fatma bu arzu ile sokağa çık

tığı zaman diğer bütün komşuları

nın da ayni şekilde telaş ve heyecan 

içinde olduklarını görmüştür. Çün

kü bu eve bitişik diğer 15 evin de 

bodrum katları su ile dolmuştur. 
Bu evleri dolduran suyun nereden 

çıktığı ve nereden geldiği henüz an 
laşılamamıştır. Tetkikat yapılw;ık • 
tadır. 

Su basan evler şunlardır: 
Dereboyu sokağında Alinin 103 

~ för Bahtiyarın 191, tramvaycı H~ 
sanın 199, Büyükkuyu sokağında 
bekçi Mehmedin 7, bakkal Yusufın: 

mevki aldım dh·e it-eri girı'n d • · per e-
nın hnrnunun dibine d•·,.,..,. '-t • ., .. ıe~ e ve 
evvelden hirind mevki bilet alan-
lar da ~imdi birinci mevkiin tlel'dcve 
cok yakla~tı,ii'ını vörerek ~o ku . 

• a rns 
verıp hu~ust mevkie oturmaya ınec: 
bur olmaktadır. 

Biitün hunlar sinema ucuzlu~tmmı 
mahiyeti hakkında siinht- tıva;dı~J'
sa, halkı haksız görmemek "erektir 
ete~] mi? "' 

kaı:sı. Pertevin 3, Safiyenin 33, San 
tuhının 27 B" "k . ' uyu kuyu cıkm:rr.mda 
pol1s Mustafanın 15, yağcı Osmanın 
17 İbr h. · ' a ımın 13, berber Riistemin 
10, .k.estaneci İzzetin 9, Thrahimin 7, 
eskicı Mustafanın 5, Fehminin 22 
ve ~azminin 11 numaralı evleri. Be-· 
ledıye vaziyetten haberdar P.dilm;s. 
s~Iar_ın tahliyesi için icap eden ra~
liyetm yapılması alakadarlara em
redilmiştir. 
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Sahte Diploma Yapan 
iki Genç Dün Hapse 

Mahkiim Oldular 

Londra, 4 (Husus!) - İspanya har
bine dair ,ıki tarafın verdiği mal(ima
ta göre, Katalonya cephesinde haıp 

devam etmektedir. 
Franklstler mühim bir mevki olan 

Ar tesn şehrine yakla tıklannt bilrti
riyorlar. Bu şehir de Balaguer gibi 
Segre nehri üzerindedir. Frnnkıstler 
cenupta da beş köy işgal ettiklE'rini 
bildiriyorlar~ Frankistlerin teb!i le
rine göre. şimdi Katalonyada 145 ki
lometre uzunluğund iki cepheden 
taarruz etmektedirler. 

Dün ağır ceza mahkemesi, üniv{!r
siteden başkalarına ait lise diploJJlll
larmı çalarak başkaları adına tahrif 
eden Kndıkoyunde Talimhaue mey -
danında 36 numaralı evde oturan Hü 
seyin Tnşdelenlc HüSP.yinin yaptığı 

sahte diploma ile Yed'2k Sub:ıy ı:>ku
luna giren ve bir muddet devam e
den Hasanın eski cni§tesi Zongul -
daldı Salim oğlu Bahııett!nin mu
hakemelerini neticelendirmiştir. 

Hazırlanan karara g:.irc hadıse şöy
le olmuştur: 

Hüseyin, Bursa erkek lisesinden 
çıkan Kamilin diplomasını ldt.apları 
arasından çalarak üstündeki fotoğm· 
:fı çıkartmış ve yeri~ Muhittinln fo
toğrafını yapıştırmış, yanlnn da o 
fortla silerek Muhittinin babasınm 

adına göre tahrif e~nıiştir. Em erin 

Bir Sabıkalı 
Hakaretten 
Mahkum Oldu 

Dün asliye dörd!incfı ceza mahke
mesi, 36 sabıkası olan seyyar satıcı 

Şemscttinin son duruşmasını bail" -
:ıniştir. Hadise şudLır: 

Şemsettin, hakaret suçundan dola
yı bir gün hapse mnhkfun olduğu i
çin Küçükpazar karakolu kendisini 
aramıştır. Bir gün Şemsettın. kafayı 
adamakıllı tuttuktan s-:mra karakola 
gelmiş ve orada polıs Osınanla Ma· 
hire hakaret etmiştir. 

İşte son suçu budur. Mahkeme, su
çunu sabit görmüş, kendisin-::: dört 
ııy hapis cezası vererek tevkif etmiş
tir. 

Türklüğe Haliaret Su4$1usu 

Antalya lisesinden aldığı Use d~plo
masını da aprarak fotoğrab yerine 
kendi fotoğrafını yapıştırmı~ı. ~An
talya) kelimesini cie ofortla sile
rek yerine yeni lise yazmı.ş ve bunu 
da ikinci notere götiı:.-erek bir sure· 
tini almış ve bununla Yedek Sub y 
okuluna girmek istemi~ir. 

Mahkeme, KAmile aıt diplomayı 

çaldı&tı için altı ay hapiı; cezası ver -
miştir. Çaldığı vakıt yirmi bir ya~mı 
bitirmediği icin bu ccznnın a!tıda bi
rini indirmistir. Sahte jk1 diploma 
yaptığı için de ikişer sene hapse mah 
küm etmiştir. Bu cezalan birle~lire
rek neticede kendisine üç seneı on 
ay, yirmi beş gün hapis cezası ver· 
miştir. Muhittin de saht~ diploma 
kullandığı için 2 sen~ bap e mahl."'iım 
olmuştur. 

Suiistimal 
Suçluları 
Beraet Ettiler 

Cümhuriyet hükum ti Fıranld ·Ue
rin Artesa'ya yaklaştıklarmı ~abu) 

etmekle beraber muanniden muka
vemetle karşılandıklarını ve i1erlc.. 
melerinin önüne geçildiğini bildir
mektedir. 

Franldstkr son on gün icinc1 17fi0 
murabba kilometre ic;gal ettikl rini, 
71 tayyare dli ürdüklerini "e 16200 
esir aldıklarını anlatıyorlar. 

Madritte nesrolunan ic;taticıtikll"r"' 

göre. ıt.9~8 senes1•vle l 14 hükiımet 

tayyaresine mukabil 562 f:rnııkist ıtay 
yaresi dü fırulmüştür. 

Bu sabah bir hava akını f'snasnıtıa 
Bars.clona nmanında bulunan üç b
giUz gemisine bomba veya bomba 
parçalan isabet etmi ir . Gemnerde 
kimseye bir şey olmamıştır. 

Anl<arada i -:ne • F,foiler 
Arasında Değişiklik 

D ün ağır ceza mahkemesinde, sah· Anknra, 4 (TAN Muhabirinden\ -
tekarlık ve suiistımal davası netice- İrak Dahiliye Naz.ırhğımı ta .in edi
lcndirilmi§tir. Sahtekarlık suçlus1J len Naci Şevket cuma ak amı şehri
Kızıltoprakta Yaverağa mahall~sin- mizden ayrılacaktır. 
de oturan Ruhidir. Suiistimal suçlu- Bir müddettenberi rahatsız bal u
ları da Kızıltoprak ıhtiyar heyetin - nan sabık 'Fransız sefiri Bay P .mF.o 
den Saffet, Osman, Şefi:t, İsmail da varın Pnrise hareket edcc~ktir. 
Hakkı, 'Mustafa, İbrahim Hakkıdır. Çek sefiri doktor Faykcr merkeze 

Ruhi, ihtiyar heyetin-? yalan be • nakledildiğinden yakIDda buradan 
ynndn bulunmuş, iiıtiynr heyeti de bu ayrıhıcaktır. 

nu tasdik etın~lerdır. Mahkeme, Ru- Danimarkanm Ankara elçili~ine 
binin bu beyannameyi oğlu vasıtasi- . . . . 
1 ·· d rd'ğ" i t f ,_. . Petcr Dourlovı tayın edılınJştir. Yu-e goo e ı ı ve § e cnn uJr nl\' 
ti olmadığı neticesine varmışı bütün 

1 
kında gelecektir. 

.suçlular hakkmclıı ~ract kararı \:er- ~_-......,..----..,....-="===,.,.,.,,.,,,...=,.,,,,,,...=-

ıniştir. 1 KISA HABERLER 1 Sonrcdan Erkek 

Olan Genç Kaz 
Ortaköyde Nigar s:ıkıığlJlda o turan 

dişçi Alek onun 13 yaşındaki kı7.ı F..
vyoniyanın erkek olduğundan şüphe 
edildiği için babası Jtendisini Has~ki 
hastanesine götürerek muayene ettir
miştir. Çocuğun erkek olduğu nnla
şılmı ve mahkemeye müracaat edi
lerek adının erkı.!k 'idıyla değiştiril -
mcsini istemi~. 

ledlyc tktısnt madQr muav'lnt A1tıetttn 
Ergon İktisat mOdürlWIDne ~ctrlrilınis -
tir. 

• Ankara, f (TAN muhablrlnden) - Yir 
mi kadar mektupçunun nakil ve tayinine 
ait kararname bu ün t:ısdik için Bll$VP.

kfılete gönderilmiştir. 

• Bclgrad, 4 (Husus!) - Yakın<L<ı Ücı • 
küpte yeni bir radyo neşrlvnt znerke7.lntn 
lnşaabna başlanacaktır. 

• Belgrad, - İki eşya treni Zagrcb clvıı-

TAN 

Bigada Bir Köyün 

ihtiyar Heyeti 

Mahkemeye Verildi 

ÖLÜM HABERLERi 

ÖLÜM 
Zonguldak mebusu Recep Zühtü 

' ' .. 

5 - 1 - 1939 

Radyo 
Per,embe, 5.1. 1939 

ANKARA RADYOSU 
Biga, (TAN) - Araba konağı kö- Soyakın anası Bayan Halide dünkü 

·· ih · h ~ Türkiye Radyodifüzyon Postnlart 
yu tıyar eyeti köy işıcrinde uy - çarşamba günü vefat etmiştir. Cena- ll'ürki:rc Radyo u Ankara Jt:ıd) osıı 
gunsuz hareket ettiklerinden 

kemeye verilmi_şlerdir. 
malı- zesi bugün öğle vakti Fatih caıniin- Dalga Uzunlufu 

Aleyhlerindeki ıddia şudur 

Bunlar köy bütçu :nde kayıtlı pıı-

raları aralarında tophyıp k0yün te~

me, kaldırun, mezarlık gibi imar işle
rine sarfedecekleri yerde 5 para top-

de namazı kılındıktan sonra Edirne-
1639 nı. 183 Kes. 120 ~ 

kaplSJ.n<laki Şehitliğe kaldırılacaktır. T. A. Q . 19,74 m. 15195 Kes. 20 J\'. 

ÖLÜM 
T. A. P. 31,70 m. 9456 K<"ıı. 20 J{ 

12,30 Tlirk mil7Jği (-Pl). 13 Saat, }. 
jans haberleri ve meteor - Ankara, 13.l 

Merhum !kurukahveci MPhmet ,&. M.ilıik ı(kilçük orkestra). 1 - Zampa -11· 
fendi refikaları Hayriye. muztarip ol vertür (lJeraJd), 2 - KUçiık Dük opert' 
duğu bnstalıktan şifayap olamıyarak tinde.o ,potpuri (Lekok), 3 - Valzcrl'eC 

lamamışlar ve hiçbir şey yaptıı ma- (Mame1), 4 - Bal - ayı (W. Noak), 5 ,.,, 
dünkü çarşamba günü vefat etmiştir. Krallar -osketl marş (R. Katnl ), 6 ,.,, 

nuşlardır. 

Liıkin bu paraları toplamış gibi 

köylülere makbuz .c~rnişler, deftere 

irat kaydetmişler. İmar .noktasındnn 

bir şey yapmadıkları halde yapmış 

Hayırsever, müşfik ve merhametli Llebcsleid (Anjel Berjer). 
olan merhumenin cenazesı bugün sap 18,30 Türk mliziği CKarıŞlk pror.raın) 
at 11 de Şi lide Haliıskfırgazi cadde· Saz hınretl - Hakkı Derm n, Em-cf K dri 
sindeki S.ırmalı apartmanından Jtal· H an Gür, B "rl Üfler Ahmet Tokay. 19 
dırılıp, Eyiipsultan camiind namazı Konuşma (ıiraat aatl). 19 20 S t, AjanS 
kılınarak aile kabristanınıt defncdile- mcteor~ojl ve . z~ra~t bonn ı babcrl rl 

gibi göstermişler ve sahte olarak kap · Hl,30 Turk mUııID Cınce s heyeti - m • 
ceJi.tır. hur fıır.Jı). 20.Hi Konuşma. 20 30 Saat, E • 

:rar tnnzimile mevnum pııralara sarf 

senedi doldurmu~1ar ve böylelikle 

kö~leri - paradan c;ıl;masrılnr - di-. 
ye giıya akıllarınca hlmayc etmi§lerp 

dir. 

AŞK 
ve 

K AD 1 N 
En hissi mucizesini 

Aşka Tapan Kad n 
Filminde temsil edi~·or 

ZARAH LEANDER 'in 
En ncf is eseri. 

SAKARYA5~~::-
Bu fevkalade füme bütün iba
yaııları BU AKŞAM dtlvet e· 
diyor. 

İlaveten: Pararnunt Jurnal 
Fiyatlarda zam yoktur. 

Fiyntlar: 35-25, Localar: 
150 kuruş. 

VEFAT 
ham, Tahvt tıt. Kambiyo - •u ut Borsası 
(fiyat). 20 40 Müzik (oda mQ:zi ) C 1 n· 
lar: PJyanfc:t (F<'Thund Erkin), V vnlonist 

Trabzonlu Dilli oğlu merhum E m- {Necdet At.ık), B ste r piyanist (tnvf oe 
rulJah ıevcesi ve Dillioğlu Mehmet mııl Erkin), Piyano ve krmın ln onat. 
Vehbi~ Remzi :valid~leri Bayan Zeh· (Ulvi C, Erkin V(' Nec.11 Kanm) ply no seS 
ra, müptela olduğu butalıktan . \:fa· lerf, Piyono solo sonat 21 40 S at F.sh:nn. 

.. fi TahvllAt. Kambiyo - Nukut Bor ası fi• 
yap olamıyarak dun sabah rahmeti ııtlar.t. 21,M TOrk müzi/.!f (Yurd hav tarı)· 
rahmana kaVıUşmuştur. Cenaze bu- Okuyan (Mahmut Knnndaş), ç ı nlar: J{e 
~ün Osmanbcyde Tavukçu Fethi No. mal l'liyfl.Zl Seyhun RU8Cn F. Kam, s di 
24 Nur apartmanından saat on birde Yaver Ataman. 22 "5 Tf'llısn -Bir dram-
kaldırılarak cenaze namazı .öğlende <:UYANAN KADIN) Yaz n· (Andre d6 

.. . . L<'ır), ·TOrkçeye çeviren (Ekrem Re t). 
ı Beyazıt camn erıfınde eda edildik- 22,40 MOTJk (radyo or ·estrası _ Sef: Ha-
ten sonra FAlirnekapıdaki "aile makbe san F. Alnar), ı -ttmit veren (Bethnven), 
resine dcfnolunncakıır. 2 - B:ılet riliU (Lulll Motl), s - Presi· 

yoza -Uvertür- (Vebcı-), 4 ~ E"er ben 
Krııl ol.:ııydun (Ad m), 5 - Kav:ı:tt Val• 

ŞC"hzadebaşı •••• %er <J. Streuss). 23 45, 24 Son t\janş he· 
F E R A H Sinemada berlcri ve yarınki p n ram. 

Herkesi bilhassa sinemacıları 
bile hayrette bırakan 

• Aıkın Göz Yaşları 
İstanbulda on 9 cu Hafta ı 

Seanslnr: 11 - 1.30 - 4 - 6.30 -
9 da 

Çarşambay:a PAMUK PREN -
SES ve 7 CÜCE 

• 
Hafif Konserler: 

7.!lO Bcrlin kısa dıılrrnsı · H fif musi-
ki (8.15: Dev•mı), (10: komıer), '7.35 

Brntislava: Snbnh lkorumrl, ? .30 Romburg 
S:ıbah konseri, 13 Berlin kısa dal,ga'1 : 
Hafif ınılsfkt (14 Ui: Reze), 17 Kolony2: 
Knnşık muslk{, J7.30 Moskova (1000 ~.) 
Kon er na)tlf, 17 lO B.rııt.i~ııva: Konser. 
17,45 Berlln !)ısa dalga ı: 11$0nu kon e
ri (19 10; Devamı), 18.45 Kolonya: Sevi• 

••••••••••••••• 1en ork" 1 rın kon!'lerl, 19 Prııg· As cı1 
- -------------- bando, 19.15 Viyana: Bohemya musllds', 

~:; .... ~:~ff .::~~m:: 
1 1~ ..., A8MODll 

-· , ... - - ..,..,ı;._... ı'.11.Ö T.'.c.Vr- •• 

5 - 1 - 939 Perşembe günü ak§amı 
sa t 20 80 da 

M u M 8 ö N D o 5 Ta blo 

Bu akşam 
(RAH M ET EFEND}) 

Cuma akşamı 
saat 20,30 da 

Yeni Operet 
(0Ç YI LOIZ) 

Tclclon: 40335 

111.35 Peşte: Çigan orke!!traın, 19 30 Fran 
kI.ort: H 1k mu iki J, ıo Hnmburg: Ha
fit pşırçı.lar, 20 BçrUn k <Wlg sı: As· 
kcrJ bando. 20 ıs· .Bedin (orta dnlı,ın)' 
Neş'eli hnb!'Tlı!r, 20 30 Br<'lllnv: Akşıım 
mu"lkisl, 21.05 Pr · R cJyo orJt.estr 5 v rı. ~z ;!:\ , • ..., n- ..... 

n· 'fır' Hamburg: Ka k ~ e i ~ rı, , 
23 20 Varııoya: Orkr.stra kons~\· ~ 
Fran]tfort: Gece konı;crj 

Operalar, Operetler: 

15 ~ Berlln kıs:ı d•l sı: K nplc 
opera muslkir.i, lŞ.30 Mo kO\'a; Bir ope
rn piyesinin nakli, 21.10 Breslav: :Karı· 

c.;ık operetlerden, 21.30 Pe$1c: "'Eli beth. 
isimli operet piyesi, 20.55 Zilrih: n • 
YQn.. Op<'J'I\! 1, .21.10 MünJ)l: "ıBo a% için· 
de blr gece,. isimli opcrcı piyesi. 
Od• M usl.klal : 

)8.25 Brntislcı.vil; Y~ylı ıazlaı' konse-

Dün ağır ceza mahkemesinde )."'ur$ 

luğe hakaret ettigi iddia olunan Ye
mişte Değirmen so1tagındn 3 numara· 
lı dükkiında yemlşcılık yapan Osma
nın muhakemesine d •vam edildi. Da
vacısı da Yemiş Çardak caddesinde 1 
:numarada yemi§Çi Mchmctti. Müddep 
iumumi geçen cels'?JC iddiasını söyle 
miş, suçluya ceza v~rilmesini istemi§
ti. Suçlu, avukatı gı•"en celsede mü· 
dafaalannı yaptıktan için mahkeme 
dun kararını verecekti. Mahkeme ba
zı şahitlerin çağınlma::>ınA lfümı:n 

gösterdiği i in muhakeme talik edil
di. 

Hapse MahkGm Oldu 

nnda çnrpışmış ve nlb 'ogon parça pnr
"' olmuştur. Vııgonl:ırdan dördil de yol-
dan ~~ı~. Tıe~ memurlarından biri ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, rl. 
olınOş, diğeri de ağır surette yaralanmış- •- Resita ller : 

Tevkifhanede Cinayet 
Müddeiumumilik Tevkifhanede 

Bekirin ölümile neticelenen facianın 
idarı cepheden tahkikatına el koy - ; · 
muştur. Tevkifhane memur ve gnrdi
yanlnrının da bu olü:n hadisesinde ih 
malleri gör ülenler o1ursa haklannda 

Bakırköyde Bekir isminde bir 
genç, yazın komşu1arınd'.ln Fatmanın 
evine girmiş, bıçak çekmiş, pa::.-nları
nı aldıktan sonra da kendisine teca
''üz etmiştir. Ağır C"'za mahkem<>si, 
dün bu davayı bitırdi. Bekire üç ~
r.e on beş gün hapis eczası vcrdı.. 

Yalman Ahmet Emin 

Hakk11tdaki Karar 

Temyizce Tasdik Edildi 
Arkadaşımız Ahmet Emin Ynlman, 

bazı belediye işlerini ve yolsuz ve ôl
cusiız olarak vcrilPn o~obüs imtiyaı
lnrını tenkit ederken yazılarındn ::nii
teahhit $abur Sammin de ismi geç
tiği için bu zat ıtarafındnn aleyhine 
hakaret davası açılmıştı. 
Dnvayı tetkik wcn a liye birinci 

ceza mahkemesi, '\brnet Emin Yal -
ımanın neşriyatını nmm_ merfaati 
endişcsile y zılmış t~1dt mahiye <P 

tinde görmil v.., arkatfo!>tmız hnk -
kında beraet kararı vcrmisti. Temyiz 
mahkemesi, mahk menin kararını ve 
rınde bularak tasdik etmiş ve dıın 
dosvayı müddeium:ımiUğe gönder
miştir. 

e ı.-·"ci Sornu HAki~li;;f 
Arllive müfettic:lie:ne terfi ettiri -

len birinci sorgu t ait~i Rahminin 
yerine Ankara sıılh bukiml~rlnden 
hukuk doktoru Salahattin Ayani>ğlu 
tayin edilmiş ve yeni vn1Jfesine baş
lam ljtır. Salfı.hattin Ayanoğlu Avru
pada tah m .... i ilr.,.,.:ol 0 trnic;tir. Yeni 
~ "Zifo inde de m111Jfrak1yctl"r dıle ,.z, 

10 45 .8erlln kısa 4 l"aSJ: m11ar 
(11.45: Keza), Jll.4S Berlin kısı daJgam: Milli Roman Büyük , 

kanini takibat yapılacaktır. 

Parıs, - stneme patron, dlrtktör ''e 
memurlıın, yeni verl:.ilerl woteşfô için 
bütün Pııris ve civanoda yarın sabah s,
at ondan itibaren sincmalan kapatmıya YALNIZ DÖNÜYO UM 

Schubcrt'ln s:ırkı]arından, 18.30 Bcrlin 
kı!'l dolgası: Beethoven'in pjyano sonat· 
lanndan, 20 25 PTa~· Slovak k5ylQ şa!'

lnlm. -20.25 Pef1,c· Viyolon el kon!erl, 
.22.15 B rlln kır.J d lg s:ı: K nşık ç:ırk•• 
lnr, 22 25 Br nv: Bccthov 'lo piyano 
ı;onamm. 22.30 Koloeya: S rkılnr. Hava Hücumlarına Karıı 

Korunma Kanunu 
Hava bücumla:nna karşı pasif 

korunma kanunu bu ayın dokuzun· 
cu gününden itibaren meriyete gi
recektir. Hava mudafaa komutan • 
lığınca kanunun tatbiki etrafında 
yapılan bütün hazırlıklar bitmiş 
ve vilayetlere tamimle bildirilmiş -
tir. Kanunun tatbik suretini göste
ren nizamnameler de bu hafta i
çinde Devlet Şurasından çıkacaktır. 

--~o---

Bir Randevucu Yakalandı 
Beyoğlunda Hırıstaki pasajında 

Sait paşa hanının 2 numaralı daire

sinde oturan Marikanın randevucu· 

lük yaptığı haber alınmış, evi ar n 

mış, Vasiliki. Orita ve Marika ndlı 
üç kadınla dort erkek bulnmuş, C\ 

muhürlenmistir. 

Köv ldn.-elerinin 
Yeni Varidatı 

Henfü: belediye teskilatı mevcut 
olmıyan köy ve nahiye merkezle -
rinde açılacak sinema, tiyatro \•e 
plijlardan alınacak belediye resim
lerinin köy idareleri tarafından a -
lınması ve sinema tarifelerinin de 
gene köy idareleri tarafından yapılp 
ması kararlaşmış ve keyfiyet Dahi
liye Vekiılctinden vilfıycl.e bildirılp 

'111iştir, 

knrar "'crmi lcrdir. 

• l'arlı, - Mtstr hüln1mett. 
birçok top sipnri dmlşUr. 

• Knhlre - Harbiye nezareti Londraya 
blr askeri heyet göndermiştir. Bu hcyt>t 
1\za1an, iki ~cncl kurmay arasında dahn 
müessir bir Is birlıgJ tesisi moksadile, 
İngiliz gcncl kunnayındn \;C bnrp akodc
mlsindc staj görccekUr. 

• Mos'ltova - Yük~k Sovyet divanı Kt
:zılordunun yıldönUmO olan 23 şubat 193!1 
da bütün DTdunun y min etmesine ıknrnr 

Yazan : Şükufe Nihal 
Otuz yıllık içtimai hayatımızın en canlı, en realist bir tas-

viri - Son derece temiz bir üslupla yazılınıf, heyecanlı ve mü
k emm el bir eser. 

"TAN,, okuyUcularınnı gazetemizde seve seve tak"p ettik
leri bu roman, kitap halinde çıkmıtlır. Fiyatı 75 ıkunlflur. Bü
tün okuy:ucularnmza tavsiye ederiz. 

Yarın akşamdan itibaren: Bütün şehir halkı 

vermi§tlr. Her mıkcr. ~ahsan vazı il"' v"- • • 
min edecekllr. Bü;~~ı~facar MARİKA ROKK 'ün M~=~mel 
• Rerlin, - Leipzig11 ~zorlcs Rudolf icı- { • • 

~·~i~~~:: :~·.::::-::.ı~ı.::· ::;; iLK BAHAR GECELERi 

Da na Musikisi: 

20 L'lyPzlj?· 20.45: Drııfü:lava, 

Bcrlin orta dnlgası: 22: Kolonya, 
Moskovn (1000 m.), 23.20: Münib, 
Könlgsberg. 

Toplantılar, davetler : 

%1.10 
23.tu 
23.4" 

Kabataı Lisesi Mezunları 
Kabata, Llaeal Mezunları Blrlllilnden: 

B!rllğlmb:in senelik kon~esi 24.12.93P 
de ckscıiyct olmadığındnn 7 R nunus n1 
rn.ııg Cumartem ıraat ıs s da şışıı 1-1 1 • 
Evi salonunda topl nacak ve e~ elce 11111 
edilen ruzname d hil'nde g rüşülcccktlr· 
nııtnn üyelerin haıır bulwımalnn rica o· 
lunur. 

• Pru·b. • (llu"' ıı - S•lhtanh•rl ilk 1 Operet filmindeki ~ayanı hayret §arkılan teganni edecek ve 
defa olarak bugun bir Fransız tebaası Al- danslan oynayacak ve Di§ Tabipleri Kongresi 
manya lehinde casusluk yapmak <'firman f ı · 

•
den ıdoma m hküm <ıdilml hr. T A K s ,- M sı·nemasının Türk Diş tabipleri cem.lyeünin ~ne-lik kongresi 10 1kincıkllnun salı ,günü sa· 

P.aris - Fransız hQkfunetinin 1938 mn at 7.30 da toplanacaktır. 
yısında Amcrikadan sipıırlş ettiği ve ~Jk Neşe ve zarafet muvaffakıyeti olacaktır. * Bu akşam saat 20 de EmlnlSnU JJııl 
baharda teslim edilı-cek olan yüı avcı Uıy kevinde Üniversite Daçentlerinden En" er 
yaresinden Url tıınesl 31 kAmınuevveldc Ziya Karal tarafından (Selim 8 devrin • 
Normnndle ırapuru lle Havrc gelmiştir. 1 de Halet efendinin Paris elct1lğl) ıncv .. 
e Bütün İstanbul haJkının sevdiği :mlu bir konforans verilecektir. 

Roma, - Mwısollnl, Amerika sefiri • 
Willlnm Phillps'i kabul etmiştir. Bu mil- S E N O R 1 T A j d 
l!kotta, Lima konferansı mOnasebeUle, 1 Da 1 Aranıyor 
İtalyan matbuahnın Rorısevclt ve Amerı-
ka 01eyhindek1 nesnyau mevzuu bahsoı-, JEANETTE MAC DONALD - HELSON EDDY Henüz bir kaç aylık hır bebe~e 
muştur. Yarın akşama kadar yalnız bakmak üzere otuz ile kırk beş ~ııŞ 
• ı ı· p E K s·n m s d ·· t ·ı k+ı arasında tecrübeli. çocuk büyutrn . 

Londra. - .ı.ngırız dkArı wnmnfye I e a lft ı:I CJOS erı ece r • temiz bir dadı aranıyor. Talip olıır1• 
en titusunun blldmiı ınc sor.e, JOO kı~ı- DİKKAT: J3ugun ve yarın saat . .2 ve 6.30 seansl.arınd İngiliıce, W-ın he.r gün saat 4 ile 6 ara ınd 

1 

den 61 kl,ı Dük de Wlodsor'un lrıgıltere-1 "TAN,, ga,,etesinde "Burhan F,..1 }( .c 
31 donmcsıne mU\•afık, 26 kişi muhalif, 4,15 :;eıms1ariy1e yalnız bu ı;ece saat 9 dn Jt"ranSJzca 

:!3 k .m tcnltl rtlr. •·----------------------- ------ müracaat etmeleri. 
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TAN 
Gündell< 

..-o--
. TAN'"' hedefi: Haber· 
de, fikirde, hel'le~de 
:temiz. dürilmt, •am'mi 
olmak, karlln gazetesi 
olmıya çal1Jmakt1r. 

TAN 
ittir Meh111e+ Akif ltaklnndcıı, birkaç CJÜft evvel 9azetemizde Ali Süha imzasıyle bir yazı _intişar. 
etti. lir muallim iarafından .gönderilmiş ve ~azetemizin serbest sütununda iatişar etmış ola• 
bu 111akale, okuy•cularımm ar.as1ada büyük bir dikkat ve altika uyandırdı. ltarileriınizden bir 
-tnsmı yazchldarı mektuplarla, Akifin bir din şairi olduğu•• yaza• muallimin ·iddiasına iştirall 
ediyor.lar,. .bazrlan da "Akif, dini değil, milli bir şairdir! 11 Dirorlar. TAH, bu edebi müna~~
şaya sayfahn"tnt a~mış bulunuyor. Bu mevzu etrcafıRd<a CJeleft mektuplart sırasıyle neşrede~egız. 

a a a 
ABONE B.EDELİ 

Türkiye 

Kr. 1400 
750 
400 
150 " 

l Sene 
6 Ay 
3 Ay 
l Ay 

Ecnebi 

2800 l{r. 

1500 .. 
800 .. 
300 " 
Dündaiır küf e 

öOOöy<®tçö Aköf 

CüınhurreisimU ismet inünü, 
köylünün şik3yetlerini, ziraat 

ıkoaçesi ıiertlerini dinlemege, iı-tan
ltul belediyes"nde a~iı ~ik~het bü
rosu halkın dileklerini cluymağa ka· 
rar verdiği gündenberi, halk ta, ga
zete idarehanelerini şikayet dinleme 
bürosu ıbaline getirdi. Her gün kari
lerden aldığım mektupları, ihazan 
kendime meı•zu yapıp ~·aı.ı~·onnn. 
Bazan bunlara birer merci hui.mak ız· 
t:rannda blı~orum. IBu mektnplar
aan bir çoğu ayni me'.\"ZU Üı.eri11de 
ıto_plamyor. Balkın şikayetlerinden 
biri de amir meıkiinde otttranlardan 
,gördiik1eri dürüşt muamele, daire· 
lertle muamelelerini gördilrme'k İ\İ n 
maruz kaldık1an kırlasivedliktir-. 

Milletleraraıı:ı posta fttlbadına dahil 
olmıyan memleketler· için abone 
bedelf müddet sırasiyle 30, 16, 9. 
3,5 Uradır. Abone bedeli peşindir: 
Adres değiştirmek 25 kuruştur. 
Cevap için mektuplar 10 kuruş
hık T'l111 ll:°i••f'«'İ Ulnmdtr. 

•••••••••••••••••••••••• t GONON MESELELERİ l 
t - .................... ! 

Üniversitede 

Talebeye 

Ve~ilecek Burs 

' U•• niversite, kabiliyetli gençfor 
içinde tahsiline devam ede.ıni

yecek kadar fakir olanlara bir yar
dım şekli düşündü. Hariçten bazı 

tnüessese ve zenginlerin senede 150 
lira vererek birer talebenin tah3iliııi 
deruhte etmesini temine teşebbüs 

etti. 
Bars verilecek talebe ıhakkında 

tiniversitece bir nizamname hazır

landı ve nizamnamede §Öyle b.iı ka

yıt vardır. 

"Fakülte dekanları burs tevcibine 

karar verilen talebeyi üniversite rek
törüne bizzat takdim edecektir. Rek

tör, üniversite bursu tevcih edilenle

re, bunu tebyin eden vesikayı vere

cek ve kendilerine bursiyeliğin e

hemmiyetini ve değerini aclatar-..ık 

ciddi çalışmalariyle ve faziletleriyle 
üniversitenin örnek talebesi olmala

nnı kendilerinden istiyecektir. 

Kendilerine burs tevcih edilen ta

lebe, fakülte dekanlyınca " -_. 
1,........ _,.-..-'im ça ışmalanm takip ede-
cekler ve her sömestr sonunda hak

kındaki mülfilıazalanm dekanlığa 

bildireceklerdir. Burs tewih olunan
ların adı Kültür Bakanlığına bildiri
lecek ve üniversitede ilan olwıacak
tır.,. 

Bu kayıt lıir nevi fakir genci teş

hir etmek demek: olduğu için gençle
rin .izzetinefsini rencide edebilir. Ni
tekim üniversiteli bir geııç bize yaz
dığı bir mektupta diyor ki: 

"'B111"5 ~çin haztrlamm ni:r.amnmnc. 
'1i okursanız, fikrin ve tesebbflsün 
güzelliğini in:etinefse hümı~tsizlikin 
<ve te~hir küçüklüğiinün ne derece 
lı.'ötülediğbıi .görftnilnfiz.,; 

Genç bu itirazında haksız dPğı1diJ'. 
Türk ~ocuğu izzetinefsine düşkfüı· 

.tftr. Fakrinin 1eş'hir em1m.,sbıP-, ken
disine yardım edildiğinin na.o olun
masma tahammül edeme&. .Zaten 
yardnnm asaleti gizli o~. 
Yapılan yardımı, 'Y91'dmı edften~ ,-a. 
ıriine varmak, o ~nn&m lbeklenen 
lleficeyi mahvedebilir. 

iCniversite ırektörlfiğtint"m, im ııay. 
bletli n asil ie!ıebbisti ıha inza· 
ilan kurtarmasmı ı:istmnek, teeehbii· 
stbı müs'bet ve muvaffakıyetli bir ne
tice vermesi namma temenniye 18· 

'8Ddır. ,,.. 
Gemi Mezarlığı 

Millet vapuru !fadan ortap öte
•en.Deri bilinen, :fakat dereee!'i tak
dir edilemiven büyük bir ılıakikatin 
s:ikmasma hizmet etmiştir. 

Ereğli sahili bir ıremi :mezarlığı 
halindedir. Burada batrnış !3 gemi 
enkazı ltulmunaktacbr. Yalnt?. bu ge
lbilerin cleğerlerile enıya bir llnıan 
hpmak mümkiill olabilirdi. 811 de
fa kazay:a ıuinyan vaıturlana ayiatl 
Mr milvon liraıfan fa.,,Jaif ıt'. 

Demek ki hükumetin Karıuf Pnizdc 
linuınl"'n vanhrnuık }ıncncur"foki ka· 
tnl"1m hin:.,.. evvel t11ff.ilco }ıpclnması 
''"'M( hh· 7Prn•et olmu~tnr. l{arı.ule
tıh.ı .. ı.e .. lnc k,. .. ,.vfl lc., .. ı.an veril :ğj. 
tniz insanlar~ miktarı bfle J,1-,;i ~iirat
le harekete scvketmeğe kaf:air. 

A.r1tk limans171ık vü7ihulen insan 
ı>e Penıi zayiatına bir nihayet ver-

-~lh+T.. 

Mehmet 1:kifin ö!~m yı1dön~
mü munasebetıle gençhk 

bir ihtifal yaptı. Milli vicdanı, in
sani vicdanı teessüs etmiş bı:r genç
likten de ancak bu beklenirdi. Çün
kü, doğdukları, yaşayıp yaşatacak
ları vatanlarının sevgisini Akif, her 
şairimizden derin bir duygu ile 
terennüm etmiş, hissiyatında her 
türlü gizli emellerden münezzeh o
larak samimi bulundu~unu dn ö
lünciye kadar yaşadığı temiz haya· 
tı, sonsuz !eragat1eril~ isbat eyle
mişti. Hiçbirimiz inkar edemeyiz 
ki, memleketin her felıi'<:etinde o
nu coşkun ve muztarip bulduk. Fa
kat hiçbir refah ve ikbal yağma
sında ne kendisine, hatt:i ne g31ge
sine şahit olmadık. O, kaybedilen 
topraklar için cisminden kopmuş 

bir kısım, acısım duyarak feryat 
etti. Milli varlığa reva görülen ha
kareti şahsına ve mukaddesatına 

çarpılmış pir tokat gibi isyanla kar 
şıladı. Kimseyi aldatmadı. Ağlıyan 
larla birlikte ağladı. Yemedi, ye
dirdi. A1datmadı. daima doğruyu 

öğretti. Nihayet Müslüman bir Mı
sırlının yardım döşeğinde can ver
di. En mütevazi bir tabut içinde a
radığı diyarı ervaha göç etti, git
ti. Gençlik 'bu civanmert adama 
saf tutup el bağlıyamıyacnk t~ ki
me bağlıyacaktı? iHer nerlense b:ı 
ihtiramı çok görenler bulundu. 
"Akif dindardı!., diyenler oldµ. 

=E::!:..!1!.~ :~~:.:~~t! :,ı;.~ 
mirin elimizdeki nüfos tezkereJeri 
gibi rutifin de e1baeki hüviyet 
cüzdanında evsafı şöyle mukayyet
ti: 

fsm~: Mehmet Akif. 
Dini: Müslüman. 
Milliyeti: Türk. 

Kendini Müslüman kaydettfren 
Jıay.5iyet ve şahsiyet sahibi bir in-

~""\Jr~ l~~~~~,.......,,.,"'-'"-1'-/ -

~ Yazan: Ressam ~ 
~"- ..,., ,,._~ ....._~_,.,. .I' I l".iiT .J/IT I I l'..J/IT .J/IT .J/IT .J/IT l'.J/IT'I ~ -

san, elbette dinine sadık, hiç de -
ğilse hürmetkar olur. 

Onun kanaatı, izmihlalin dinden 
değil, dinsizlikten ~~ldiğine inan -
mıştı. Çünkü dinden aldığı hitapta 
izmihl8li mucip_,..JJi~ .• bJM'Ptlı0ftt:"· 
·-'Blr tanrı tanı ki, faziletin 

enmuzeci veya bizzat ta mkendiı;i 
olsun. Hak yeme. Yalan söyleme. 
'Yoksulun, mazlümun yardımcısı, 
zalimin hasmı ol. 

Diyordu. Benliğini vücnde geti
ren şuurda bu hükmü nakzedecek 
ciiret bulamıyordu. Medeniyetin de 
41ayesi bu değil miydi? Din gıöi, 
medeniyetin ve bütün kavaninin 

ibreleri de hep ayni i;;tlkamete mü
teveccihtiler. Teşkilatı içtimaiye de 
insan oğlunu yalandanı zint'ldan, 
zulümdan, şenaatten menediyQr -
du. Bu doğru yoldan Akif nasıl 

tiiiS'tısheayrılan an~1 düça; ~iduJCJa 
rı rezaleteri, bais bulundukları fe
laketleri görüp dururken .. 

Sonra, şarkın ba~lan,gı~ nokta
sından garbin bitimine kadar dün
ya üzerine yayılmış insanlnrın hep-i 
sini muhtelif dinler et!"afında top
lanmış gören Akif, mesela Japon
lan tetkik ediyor, görüyordu ki, 
müt.erakkidirler. Dinlerine, ana -
nelerine sadık kalış, tekamülJıerine 

Şair Mehmet Akif 
için Bir Kaç SOz 

Hakikatleri söylemek manasız 

mı telakkl edilir? Ben de -
dim ki: Mehmet Akif bir din ~airi
clir. Biz Wk bir milletiz. Binaen • 
aleyh onun şairliğini ve ahlilmun 
11azı taraflarım heğeneoilim fakat, 
lbir Akfi perestlik aala. Böyle bir 
,-ol hid Namık Kemale, Fikrete 
,ptürürse milli ~e ıhakmnn • 

dan faydalı ol11r. Fakat Akif ve tem 
sil .ettiği zihniyet bucfin artılı: tari
he karıpnıştır. O uyfalan deımi
yeJim. .. 

Geçen .günk8 yazıma .eevap w -
.ren yazıcı Fikretiıı lmllej ıhiaisesi
ne tema ediyor. Süleymaa .Nazif.in 
~t hakkındaki cün11elerini İfa· 
ret .edi.Y•r. Fikret, Tiirk edebiya -
tuula 'ltir cihan ,Yaratmıf ltir pir
dir. Mevzalar4a genişlik ve yenilik 
ahlakta büyiik1ük. Geaçliğe kıy -
met verit itibarile mqılmaz ltir 

1Jaymettİr O-. 

Bübabı Şikestesi sanatın bir in-

kılap destanıdır. 
Rübabın cevabı "didaktik,, bir 

terbiye rehberidir. Fikret, zevkiy
le, insanlığı ile, temiz vicdanı ile 
daima yüksek duran ruhu ile o biç 
k.iıJenmemiştir. 

O, zühti duygulan eaebiyattan 
ozaklaştırnu.'.f laik bir şairimizdir. 
Kollej meselesi ve Süleyman Nazi
fin onun hakkındaki sözleri... Neyi 
ifade eder! Umduğunu göı:meyen, 
temi:ı bildiği insanların zamanla 

1 
! . 

-
YAZAN: 

A. Siiha i 
·'-----------------------------. Geğİfen seciyeleri onu müteessir e

diyor. Şair muztariptir, kiiskün -
tlür. Aşiyaaına çekilir. Bu muhte
şem inzivası jçinde maddiyatını bes 
leyen kollcje o da madde tarafını 
-weriyor. Fakat onun .ruhu onwı vic 
danı yurduna, milletine şiir ve fikir 
halinde zaman zaman feyiz vermek 
tea ,ıeri durmuyor. 

Şli).eyman 'Nazif, ~ok hassas bir 
aanatkilrdı. Onda tezat de -

nilen çeşitli tıeyecanlar onun kale
mine hakimdi. Bir yazısı bir şela
le gibi çağlar. Orada bir arslanın 

.kükreyişioi 4inlemek mümkündür. 
Bir yazısında da sönük bir ~ölge
tlir. Kendi hayalinden bile titrer. 

Fikret in ölümü ile başlayan• F.ik 
ret sevgisine, ilk heyecanlarının be 
liptiai terennüm edenler nasm • 
da Nazif de vardı. Fakat, büyüyen 
••iman, Süleyman Nazifte 'tlerhal 
abtllameliai gösterdi. 

A.1tdallah Cevdet için ıde öyle yap 
madı mı? .K.ahriyat tairiniıı deha -
sını alkışlayan Nazif, giinün birin
de ona hücwn ediyor. '"Sebbi nebi,, 
meselesini artaya attyur. "Sebrlür
.reşat,, da AWullah A::ewlek Jııile•m ..... 

Evet Süleyman Nazif Akifi se • 
verdi. Ve Akif hakkındaki eserinin 
bazı yerlerinde de samimidir. Fa -
kat Akif için yazılan (Mehmet A -
kif, hayatı ıve eserleri) kitabından 
aldığım bu cümleleri Süleyman Na 
~f beğense hile biz onu daima hoş 
görmiyeceğiz. işte onlar: 

"Akif söyliiyor: ''.Bence iki şey 
mukaddestir.,. 

1 Din, il: Nl. Din ıbütün kudsi 
•uycuları, düşüru:eJcri insana tel
kin eder. Bu duygulann, düşünce· 
lerin :mümkün olduğu katlar vası • 
tai :tebliği olan da dildir. Benim .di 
le olan itina~·ı fevkaladem işte a
ra~.aya gösterilen .bu fötimamla
rı anlayıpmdan doğmuştur.,. 

Şair Akif dili din için. sade dili 
dini halka ,yaymak için :kullanıyor. 

Bunu niçin inkar etmeli? .. Bir in 
sanın şabsi)·etini büyütmek için 
mutlaka hakikatleri örtmek mi .ta
zımdır? 

Bir insanm bii~·üklüğünü ölç • 
mek için, onu 'bulunduğu cemiyet 
içinde eserlerile beraber yek farz 
ederek dUfüameli. Divan ede -
biyatıaın ve batli Taazimat e
•ebiyatuon muiye hailı tefekkür 
eibaaıpı ancak ve .wak Fikret de 
ğiştirmiştir. 

Fikret, bir devrin ıltelli <bqh ka 
«"akterini, tefekkürünü, ı:iir.ini ya -
ratını§ Wr ııahsiyettir. Ona 'hür~t 
ad.elim •• 

Bunlardan b:r ıancsi diyot .ki: 

* "- '39 derece hararetim yardı. 

engel olmamıştır; biliikis, ::nukad
desatlarında birleşiklik, ananeye 
sadakat muv.affakıyetlenni teshil 
ve ikmal etmiştir. İııgilizlere bakı
yor, onlarda da aynı hali görüyor
du. Ve yaşadıkça ~hıt oluyordu ki, 
çan sesleri ufuklardan ufuklara 
coşup gidiyor; ezan sesl<'.ri ise üç 
ıı;erefeli minarelcrd.;!n mC!scit kap&

larına iniyor. Bu ıenezz.ıilün es
babını aramak ve bais sebepl~r~ lS

yan etmek onun vicdan beren ıı<Je
-ğil miydi'? 

Mafeı kim ,olan memurdan, ıu\esc;c
senin doktoruna kendimi mım~ene 
ettim1eK frı:erc izin aldım. J)olctor. 
derhal mezuni~·et kağıdımı elime \'l"T 

<li. Bunu umwni nliidiire imf.alat
nıak, ·e onun aa miisaadesini almak 

Beşerin her şeyd~n üstiin bir ih
tiyaç He aradığı ''.adalet. e t;,rer 
"Hak" kın teslim ve ıila.o;ı d".!mek 
ise. tasdik etmeliyiz J.:ı, Ak.itin bu 
heyecanı. heyecan1ar•n eıı faziletli
sidir. 

linmlı. Odasına gittim. i<ap1~1 tanı 
.iki saat beni kapının önünde beklet
tikten sonra ieeri soktu. i\fiiıliil" b:ı
şuu kaldıNlı, yüzüme lhaktl: 

D indar olan Akif. hic ~üphe
siz dindarhb'l ınisbeiinde ~e 

milliyetçi, yani Milslliman !l'iirk • 
cü idi. Menhus istii'1dc:1 ob.alk1 tilir 
ile co.§turur.ken nalifenin fıtnası 

çıkınca silah ile mukabel;? icin A
nadoluya geçti. Milll C'E''!_)11cyl mür
ıteci cepheye tercıh etti. E~0rlerini 
tahlil edince de anlıyoruz ki, iç po
litikadaki .şıarı, milliyet~füği, adet
te müşterek, ananede müşterek, 

terbiyede müşterek, sürurda mi.iş -
terek, ıstırapta müşter~t, menfa
atte müsterek biliyordu. Ya
ni teşekkülü su ~oı..ti.rmP.z mütte
hit, mütecanis bir <ti)~ birliği gibi. 

Bu itibarla hükümetin millete 

k'!!'l\~ü§!!k bir babı:ı, b1~mukabele 
~ ~- nuxameo::e lt'at'Şi '!eaa -

klr bir evlat muhal::A:>eti 'beslemele
rini istiyor, her ikis~ni de bu gaye

ye teşvik ediyordu. Sefahati uğru
na milleti istismar eden bir te -
şelc"kül onun nazarın'in milli: bir hü 
kumet olmadığı gibi yoksul bir mil 
let sırtından' refah temin etmiye 
çalışan hamiyetler de mil liyetper
ve-r değiJierdf. O bu :neticeyi belki, 
İslamiyetin cemiy~tçi -şıarmdan a
lıyordu. Çünkü İs1amiyet refahı 
şahsa değil, ancak cemiyete mü
:bah kılar. Cemiyete teşmil ve tev
zi eder. Servetini h::ılkm menfaa
tinden saklıyan ıinsan, ~slam naza
rında münkir veya kafirdir. Küfü
rün de asıl manayı muradisi burlur. 

Dış politikasına gelince; ıtarihten 
ibret alarak garbin samimiyıetine 

inanamıyor; selameti şarkın ittiha
dında, kemalinde hayal ediyordu. 
Onun için üç yüz elli milyon füs
lümanın dostluğu, hıristiyaıl dost
luktan daha z.iyade itimada ~,yan 
idi. Gerçi o dostluktım görcitip;im;iz 
hıyaneti inkara da mer-ali yoktu. 
Fakat ihanetin esbalıtnı izah eder
ken vebali hıristiyuıLığm sinsi ve 
garazkar hulUlüne, MiiJ>Wmanların 
da onlara kapılan ;Lı!a1e!; ve ceha
letlerine yükl~ekte idi. 

- Ne ·stiyorsun? dedi. 
- Hasta&•ım. doktoTaan mc'T.nnivet 

~ıdunı getirdim, miisaaılenizi isıi
yeceğim ... 

- Çık dıs:arı. Sana ıg'ir emrini kim 
ı•.enli? !41cdi. 

Dert aolatmağa calı'?bm, 'Z.ilİ çal
b, heni ıkapı ~iıı:;arı etti. 

1smet 1nönü halkın şika \'etlerini 
a·nlM"ken, 3!9 derece hararelfo, e\im
Ale bir do'ktor raporu olclTiğn halde 
miidiir neden heni dinleıuck .medm-
riyetini dıı:rmuyor~ 

* Çiinki.i, tahakküm Ye istilıCf nt T.Jn, 
niyetile hÜ)' Ümüş, Abdülhamit dev
rini ) aşamış ıltaltaların _çocnklan' ız. 
Devirlerin. deği~es:, kültünin ilcr
lemetıi, --batta rejimin değisrneııd, bü
tiin kafalan pirden değ:.ştiı'emn. 
İnc;anın kafası itiy.atların elinde o 
~ ~......,.llir t'I, ba dfeJeş

ıniş bey"nin içine yeni bir zihnivet 
&0kmn\:, 1Himalftya dağının içinden 
iğne ile 1.föıet açmağa benzer. O. ken
dinde• '3'İiksclt amirlerinin öniinde 
köle gibi eğilir, benliğini ve şahsiye
tini yum11şak ilaı'.ir :halı gilti amirinin a
ya.ldan altuta serer, fakat kendin41en 
küçüğünün yanında bir aslan pestu
.na arılu, .htt sahte nibltmın altın
dan giir sesiyle .ancak: 

- Çlok lllı~n!. 
Dediği zaman biraz evvd kij.çiilen 

şabsiyctlııin intikamını alır. 

Sen, ben. o, hepimiz iru;au ~ibi ko
nu~mağ.a, inaan ~.ibi muamele etme
ğe ve muamele görmcğc ahıjhğ;unız 

gün, bir devrin iistünden atlamışız 

demektir. Yeni ncs·ı, bugün iş başın
da olan, ve 'halka ibu konu~mnk sn
lihi)•ctini v.ercn de"Jet adaınları 

halkı dinliyorsa, yeni bir dcvro gir
diğimiz İ!;İn dinliyor. Mazinın posa
larını zaman critc"ektir. 

• Avukat Bay Hayati Nesibe: 
11\few.uu hah5ettiğiniz nu•scleden 

ben, İsmet lni)nil \'C Y't'snf nıın.un 
iba ... lıklı yazımda bahsettim. 

Kızılt.opr.akt.a Naciye Ozele: 
Arzunuzu :gazetede yazm.ıımıo7.a im

kan yoktur. İhtimal ki nmaıneJMi 
Haric1ye Vekilı-iinde m:anu tır. B•r 
daha miiracnatınız rou\•afık olu!". Bu da bir ictih:ıt.tır. Nitekim 

benzerlerini .garplıların da 
bir mümsik olarak yasadıklarını Radvo İstasyoau 
görüyo:u~. Yapllacak 

Mesela Italya - H:ıbeş harbinde 1zmir, <TAN) - V~linin tescbbüsü 
Bay Mussolini biraz mii.~kiiliıta ! ile, burada üç kı1uvatlık verici 
dile.ar olunca garplıie::-e: .. 111ristiyan 'bir radyo istasy.:ınu 1esi:;i.ne ooi'!ru 
med~ni~eti, ~ırıs~iyan~ığı Afrika kuvvet~i bir adım .. .ırm;;tır. r11sa~· _ 
vahşılerıne mı .feda edeceksiniz" vura gore, İzmirde ..,· 1 pılabilec('k fl· 

diye bağırmış. mırı 1danan <'.emcıat- J l]ın. üçer Ura KıymetitıclPki ku<-tik 
leri sus.turuvermisli' ~adyolar vasıtasile. hmkb sesini vur 

Maamafih bu ıçtihadımı r.:ığ:nen dumuzıın lher kösesinde du:vurm~k 
Akü, garbin diişmanı değildi. Bi- mümkün olabill"eektir. Ayni zaman~ 
!akis takdirhanı idi. Garbin ilmini. da, .Ankara radyosunun neşriya1mı 
sanayiini, teşki!atı !!;asiye ve siya- da 1zmirin bu tali merkezi vac;ıtasi
siyesini ,iktıbas ta~iyesinde bulu- le masrafsı:ı olarak her ktivüm ıiı=< 
nuyor. ona mani olan yobazlara da dinletmek, imkan a1tına girecektır. 
catmaktan .hem en acı. en muhı:ık
kir bir ap ile sille ça."'J)maktan 
çekinmiyor. geri kalmıyordu. 

.Muhakkak ki, Akif. garbin bü
tün ilmi ve sınai servetinden iktı
bas taraftarı idi. Ancak g'lrp çini
ciliği bizden .naklcderıken ihtida et
mediği gibi, o da garptcn ik-tıhas
ta bulunurken tanassw·a taraftar 

değildi. Bilmem k.L bu da Akıf i
çin vüksek bir m"Zı\·et c;;ıvılmaz 
mı? ve ona ta~m eden:cr gunah • 
kar olmazlar mı? 

Ey aziz gençlik. sen anc-:ı'k Aki
fe gösterdiğin ~li'ıka i\~ vicdanının 
rüşdünü isbat ettin f:luncl:ın ~on -
ra da mutam anc.ık kendi vıcda
nından alacağın ses olsun. 
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Bu halta hangi kadro üe çıkacağı bir türlü k'estirilemiyen 
Galataaarayın Rwnanyalrlar karşısındaki takımı 

BU HAFT AKi MAÇLAR 
Değişik Kadrolarla 
Çıkacak Takımlar Ne 
Netice Alabilirler? 

Beden terbiyesi genel direktörlüğünün, Maarif Vekaleti
nin mekteplilerin kulüplerde oynamaması hususundaki kara
rını tatbikten sonra lik maçlarında her haf ta bir sürprizle kar 
şılaşmayı tabii görmek icabeder. Çünkü ileride giden kulüple -
rimizin en mühim elemanlarını kaybetmesi, hiç ümit edilme
yen kadrolarla sahaya çıkmaları beklenmeyen neticeler doğu
r abilir. 

HARiÇTE: \ 
Önümüzdeki hafta Vefa - Galata

sarayla, Hilal Topkapı ile F enerbah
çe Süleymaniye ile İstanbulspor da 

Macar Milli 
Takımının Yeni 
Müsabakası 

Beyk ozla kar~ılaşacaktır. Bu maçlar 
ü zerindeki düşüncelerimizi şöyle hü
lasa edebiliriz: 

Vela - Galatcaaray 
Haftanın en mühim karşılaşması 

hiç şüphe yok ki bu müsabaka ola -

Macar feder asyonu mayıs ayı ni- caktır. Geçen hafta Galatasarayın 
h ayetine kadar yapılacak beynelıni _ maçı olmaması onların son karardan 

sonra ne gibi b ir k adro ile sahaya çı 
lel karşılaşmalann tarihlerini tesbit k acaklanm bize göstermemiştir. Bu 
etmiştir. hafta San kırmızılıları Vefa karşı -

Macar federasyonunun beynel -
milel müsabakalar takvimine naza _ sında mektepli oyuncularının yerine 

meldepli olmayanlarla teşkil edilmiş 
r an: yeni kodrasu ile göreceğiz. 

26 şubat 939 Brü.kselde Belçika 
1 Galatasaraylılar bu kararla bi -

milli takımına karşı. 
16 mart 939 Pariste Fransız mil- r inci futbol takımının en kıymetli 

elemanlannd'\n Fazıl, Sacit, Eşfak, 
1i takımına karşı. Salim, Bülend, Necdet, Celal, Turan 

2 Nisan 939 Zürihte İsviçre m illi dan mahrum olarak sahada görüne -
takımına karşı. ceklerdir. 

7 mayıs 939 Peştede İrlandaya Bu vaziyette na511 bir talnm çı -
karşı. k aracaklan merakla beklenmeğe de-

18 Mayıs 939 Peştede İngiliz mil ğer b ir hadisedir . Çünkü San kırmı-
li takımına karşı oynayacaklardır. zılılar B takımlarının bir çok oyuncu 

Fransanın Spor Bütçesi 
Fransanın 938 yılı spor b ütçesi a

§8.ğldadır: 

lanın da bu ka?'al"la kaybetmiş olu -

yorlar . 
Demek ki Galatasaraylılar, Vefa 

nın karşısına çok zayıf bir kadro ile 
çıkacaklardır. 

TAN 

ALLO! 

ALLO! 
İngiliz Milli Takım mı, 

Şimdiden Davet 

Edebiliriz 
l ngiliz milli takımı Mayıs 

ayı içinde A vrupa turnesine 
çıkacakhr. Merkezi Avru
paya kadıar gelecek olan ln
giliz takımının Rumanyada 
da bir maç kabul etmesi için 
teşebbüsler başlamıştır. 

Şimdiye kadar memleke
timizde birçok ecnebi ta
kımlarını görmek kısmet ıol
du. Fakat birinci nevi bir 
lngiliz takımını hiç görme· 
dik. 

Eğer şimclicfıen teşebbüs 
ederıek, ihtimal lngiliz ida
recileri hem Rumanya, hem 
de Türkiye maçını kabul 
ederıek turnelerini ona göre 
değiştirirler. 

Dünkü Maçı 
Kuleliler 

Kazandılar 
Askeri liseler arasındaki futbol 

şampiyonasına dün Şeref stadında 

başlanmıştır. 

İlk karşılaşmada Kuleli lisesi ile 

ı-··-c;-K-u-·v-u_c_u ___ I 
j MEKTUPLAR! 1 
··----·-- ·--·..-...-= 

Ziraat Aletleri Daha 

Ucuza Nakledilmeli 
İstanbuldan 13 liraya aldığını pullu

ğun Köprüden Yalovaya kadar nakli için 
50 kuruş verdim. Tarife böyle imiş. Köy 
kalkınma ve ziraat kongresinde yapılan 

müzakerelerde bilhassa ziraat aletleri 
meselesi mevzuubahsoldu. Köylüye ucuz 
ziraat aleti temin etmek için yapılacak 

işler arasında nakil ücretleri de gözönün 
de tutulmalıdır kanaatindeyim . ., 

Orha.nırazi: Üreyli köyünden: 
Selim Ekman 

• 
Böylesi Doğru mudur? 
"Fakir bir adamım. Hastalandım Cer

rahpaşa hastahanesine gittim. Daha '<a
pıdan girerken muayene parası diye 20 
kuruş aldılar. Uzun müddet doktorların 
dersten çıkmasını bekledim. Sıra muaye
neye geldi. Yaramı sarmak için 60 kuruş 
sargı bezi ve bir lira da ameliyat ücreti 
istediler. Param yoktu veremedim. Mü
esseseden yardım göremiyeceğimi anlı -
yarak ayrıldım ve tabi! kapıda verdiğim 
20 kuruş ta geri verilmedi. 

Hastahanelerimiz düşkünlere fakirle
re acaba hiç parasız el uzatamazlar mı? 

Ccrrahpaşaıi.a: Rifat Özhak 

• 
iki Okuyucunun Dileği 
Kayışdağı caddesinde okuyucularımız 

dan M. Sunman, Mehmet Bayık, ve Ke
mal Sunmandan aldığımız müşterek mek 
tupta hülAsa olarak şöyle denilmektedir: 

1- Kayışdağı caddesi halkı nakil vası 
tası yüzünden büyUk bir sıkıntı içindedir. 
İçerenköy otobüslerinin Kayışdağı cad
desinden işlemesi !rmin edilmeli. 

2 - Göztepe il~ Fener yolu arasın -
daki mahallede elektrik yoktur. Şimdiye 
kadar yaptığımız müracaatlardan müs • 
bet bir netice alamadık. 

3 - Su tesisatı pahalıdır. Bilhassa 
yazın su kafi gelmemektedir. Alakalı -
lardan bu isteklerimizin teminini rica e
deriz. 

• 
Taun Otu ile Mücadele 
Gazetenizde tarla ve bahçelere Arız o

lan taun otuna karşı salahiyetli bir mes
lektaşımın tavsiyelerini okudum. Yalnız 

ben de bu vadideki tecrübelerlme istina
den arzedeyim ki toplama mücadelesi 
bilhassa yağışlı senelerde müsbet netice 
vermemektedir. Esasen bu toplama es
nasında mahsulün de büyük zarar göre
ceğini hesaba katmak Hl.zımdır. Ben 
muhtelif usulleri uzun seneler tecrübe et
tim. Taun otuna karş1 en müessir mUca-

iÜ"Ju b:.ıl~t:~. ~tfı~ı{{g,~ı .~b.rıs m:~ıo-

Deniz lise ve narbiye1ilcr arasında ya 

pılllll müsab9k:ı çok zevkli aecmiş, 

birinci devrede çok güzel oynayan ucuz, tesiri en katı olan bu ilaç şu su
Kulelilerin 3-1 galibiyetiyle netice - retle hazırlanır: 
lenmiştir. Yüz kilo suya dört kilo isabet etmek 

İkinci devrede de Deniz liselile - üıere Zaçı Kıbrıs yani kara boya atılır 
ve yüzde bir nisbetinde Arap sabunu da 

rin yaptıklan iki gole mukabil Ku - ildve edilerek karışbrılır ve mahl(ll elde 

leliler 1 gol yapmışlar ve maçı 
Kuleli lisesi kazanmıştır 

3-4 edilmiş olur. 
Ziraat müteha~sısı 

Zati COŞKU N 

İkinci müsabaka da Maltepe ile 

Bursa askeri lisesi arasında yapılmış 

tır. Çok çetin geçen bu karşılaşma -

da Maltepeliler maçı 3-0 kazanmış -

lardır. 

Her iki müsabakayı da Şazi Tez -

can idare etmiştir. 

ra genç bir takım teşkiline muvaffak 
olan İstanbulsporlular bu kararla or
tadan silinmeğe mahkum bir hale 
düşmüşlerdir. Mesela geçen hafta Hi 
lal karşısına tamamiyle tekaüt oyun
cularla çıkmışlardır. 

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

·iki Gece Hırsızı 
Yakalandı 

r 

Mihr an Muzaffer 

Hayli zamandanberi 
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1 E K o N o M i 1 
Ziraat V ekileti, On beş 
Köylüyü Tetkikat İçin 
A vrupaya Gönderecek 

Ankara, 4 (Tan Muhabirinden) -

Ziraat kongresi münnsabetile gelen 

murahhaslar arasıncla çok kıymetli 

pratik fikirli, çütçi ve köylü mümes

siller i de bulunmuştur. Bunlar ara

sından seçilecek on beş kişi bütün 

masraiları hükumetçe temin edilerek 

Avrupanın ziraat ve zh·aat sanatler i 

şubelerinin tekemmül ettiği mmta -

kalarda uzun bir tetkik seyahatine 

gönderileceklerdir. Bunlar meınle -

kete döndükleri zaman kendilerin -

den muhtelif sahalarda istifade edi

lecek şekilde bir eleman olarak ye

tiştirileceklerdir. 

Kavun ihracatı için 

Pamuk Cinslerini 
lsla'h Etmek için 

Ankara, (TAN) - Ziraat Vekaleti 
memleketimizdeki pamu!darın cinsle 

rini ıslah etmek ıçin Amerikadan 

yüksek kaliteli on t-:ın pamuk tohu -

mu getirmiye karar vermiştir. 

* Ankara 4 (TANJ - Uyuşturucu 

maddeler inhisar ... dare3irıin 9;j7 - 938 

mali yılı bilançosu Vekiller heyetin

ce tasdik olunmuştur. 

Pazarhksız Satışın 

Teşmili için 
Ankara, 7 (Tan) - İktı:;at V ı.:.ka-

leti pazarlıksız satış kanununun di
Ziraat kongresine Uzunköprüden ge- ğer bazı vilayetl~re d·ıha teşmib et-

Ankara, 4 (To.n Muhabirinden) 

len murahhas bu mıntakanın kavun- raiındaki tetkiklerme devam etmek-

larına Almanyadan t:ılepler vaki ol- tedir. Vekalet bazı vitayetlP.rimizden 

duğunu, fakat m:ı.hsulün bozulmadan kanun etrafındaki mütalealarının bil 

gönderilebilmesi ıçin mevcut vagon- ! dirilmesini istemiştır. Alınacak .mü

ların dahilinde kafesli raf tertibatı- talealardan sonra ıtanunun hangı vi

nın yapılması zaruri olduğunu söy

lemişti. Vekalet çok mühim görmüş 

olduğu bu işin kavun ihracatına ör

nek teşkil edileceğini düşünerek la-
• 
zım gelen tertibatın alınması için 

alakadarlara emir vermiştir. 

Bundan başka İzmirin Bornova · 
murahhası bu seneki tütün mahsul

lerinden elli bin kilo kadarının henüz 

satılamadığından, at1cıların lüzumu 

kadar kıymet vermemelerinden do

layı zarar görecekler\ni söylemi~ti. 

Vekalet, inhisarlar idaresi tarafın -

eıı&Jfilh~Vali~l irin müracaat-

Yeni Üzüm Çeşitleri 

Ankara, 4 (T an l\fohabirin den) -

Zir aat Vekaleti bağcıllğın inkişafını 

temin maksadile mevcut zirai bölge
lerde bütün üzüm çeşitlerinin kalite 

ve nevi itibar ile ısimlerile tesbitine 
başlamıştır. Yapılan tetkiklerde Tür~ 

kiyeye mahsus üzüm çeşitlerinin a

dedi yüz elliyi geçmektedir. Bu üzüm 

lerde yemeklik, şarapltlt, ve kurut • 
mıya elverişli olanlar ayn ayrı tes

bit edil ıecektir. 

layetlerde tatbik "edileceği kararlaştı 

rılacaktır. ___ , __ ----, 
BORSA 

Londra 
Nevyork 
Paris 
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ÇEKLER 

Mil an o 
Cenevre 
Amsterdam' 
Berlin. 
Brüksel 
Sof ya 
Prag 
Madrit 
Varşova 

Buda peşte 
Bükreş 

Belgrad 
Yokoham
Stokholm 
Moskova 

5.85 
126.1975 

S.3125 
6.6225 

28.515 
68.6823 
50.672!5 
21.2875 

, f\"1'7'1 

4.325 
5.825 

23.76 
24.8925 

0.895 
2.80 

34.125 
30.1275 
23.8725 

ESHAM VE TAHVİLAT 
Ergani 
Sivas - Erzurum III 
1938 %5 ikramiyeli 

19.60 
19.-
19.45 

J 

-~ 8t'9'ri~i El~ 
LilianHarvg Hayvan Yetistir(qor 

Beden terbiyesi muallim m ektebi 
(maaşat) 240,000, Askeri h idemat 
15,579, 795, Ayni fasıldan (t azminat ) 
240.000, Joanovil mektebi (maaşat) 
1,620,910, Askeri müsabakalar (mas
r ai) 80,000, Açık hava müsabakaları 

60,000, Halk sporcu şahadetnamesi 

vesikası 300,000, Beden terbiyesi ve 
askerlik hazırlığını teşvik için (mu
avenet) 4.352.000, ayni iş için propa
ganda masrafı 25,000, sporun inki
şaiı için (muavenet) 10.500.000, En
t elektüel eğlenceler organizasyonu 
(muavenet) 200,000, Spor propagan
dası için 150,000, Beden terbiyesi 
muallim mektebi levazım v e muhte
l if masrai 374,800, beden terbiyesi 
tedrisatı için zaruri masraf 1.648,800, 
Beden terbiyE>si askeri h idemat leva
zım ve zaruri masraflar 5,070,516, 
Orduda beden terbiyesi tedrisi leva
zım ve muhtelif masraflar 825.000, 
Joanvil mektebi levazım ve muhtelif 
masraflar, 74~ 1860, Askeri hazırlık 
ve muhtelit ve sivil beden terbiyesi 
müsabakası 6G.OOO. Yek\ln 43.372.881 

Buna mukabil, geçen hafta Top
kapıyı 4-1 yenmiş <>lmsama rağmen, 
Vefa takımı da en mühim dört beş 
oyuncusundan marumdurlar. Mese -
la Muhteşem, Hüseyin. Sulhi kaleci 
Muvahhit ve Ahmet oynayamıya -
caklardır. 

Bu mfü~abakanın neticesi hakkın
da tahmin yürütmek kehanet olur. 
Galatasaray ıtarşısına en kuvvetli 
kadroları ile \;ıkmak için bazı teşeb
büslere giriştiklerini de duyduk. 

Bu maçta birinci S1nıf hakemle -
rimizden Adnan Akının bile oyna -
mak zarureti günün en mühim hadi
sesi olmuştur. Beykoz da dört beş o
yuncusundan mahrum olmakla bera 
ber Beykozun galibiyetini evvelden 
kabul etmek bir mecburiyettir. 

Hilale gelince, bu takım Topk a -
pıya nazaran, bu karardan daha az 
zarar görmüştür. Geçen hafta Hilal
liler İstanbulspora galip gelmişlerse 
de bu neticeyi tabii karşılamak icap 
eder. Topkapı da Vefaya mağlup ol

muştur. 

m uhtelif semtlerinde dükkanların 

tavan ve damlarını delmek sureti
le muhtelif eşya ve çekmecelerden 
para çaldıkları halde bir türlü ya -
kalanamıyan sabıkalı gece hırsızla
nndan Mihranla arkadaşı Muzaffer 
dün yakalanmışlardır. 

Frank. 

ICadan Yüzüraden 
Bir Yaralama 

Tophanede Dereboyu sokağında 
oturan Sait ile arkadaşı İbrahim a
rasında kadı1f yüzünden çıkan bir 
kavgada İbrahim Saidi bıçakla yıi
liindcn yaralamıştır. 

Muhakka ki, bu maç haftanın şam 
piyonları üzerinde rol oynayacak ve 
mühim bir karşılaşması olacaktır. 

F eerbalıçe • Süleymaniye 

Fenerbahce ve Süleym.aniye son 
karar la birinci takımları için en az 
zar ar gören iki kulübümüzdür. Fe -
nerbahçe yalnız küçük Fikr eti, Sü -
leymaniye de yalnız kaleciyi ve bir 
m uhacimlerim kaybediyorlar. 

Geçen hai!a Beşiktaşın yedi kişi -
den mahrum takımı karşısında, Sü -
leym.aniyeliler, hasmın zayıf olduğu 

kanaatiyle hareket ettikleri için 7-0 
gibi büyük bir farkla yenildiler. ·Bu 
müsabakada da tabii netice, Fener -
bahçelilerin gnlibiyetidir. 

latanbulspor - Beykoz 
Geçen hafta İstanbulsporluların 

düştükleri v aziyet i acıyarak gördük. 
İki üç senelik bir çalışmadan son 

Nisbeten müsavi kuvvetler ara -
smda olacak olan bu müsabaka hai -
tanın Galatasaray - Vefa maçından 
sonra tahmin yürütülemiyecek ikin
ci karşılaşmadır. 

M. Kemal 

- - -

Bunlardan bilhassa Mihran 
amlı sabıkalıla.rdand•tr. Bunlar son 
zamanlarda Denizbank karşısındaki 
bakkal Anderyanın ve Beşiktaşta 

Hasfırın caddesinde bakkal Yaninin 
dükkanlarının damlarını delmişler -
d i. Dün suçlarını itiraf eden hırsız
lar b ugün adliyeye t eslim edilecek· 
lerdir. 

- --· 
NEVROZiN· 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma;; 
kırıkhk ve bütün ağrllarınızl derhal keser. 
lc;abında ·günde 3 kaıe ahnabilir. -

Nevralii, -

Resmimiz, Lilyan Harveyi, Macaristanda yeni satın aldığı muazzanı 
şatosunun penceresinde gösteriyor. 

Şatosunun çiftliğini dolduran ineklerle. domuzlarla, beygirlerle. ta
vuklarla, köpeklerle, kedilerle, insanlardan fazla meşgul olduğunu söy

liyen Lilyan Harvey : 
' '- Benim, diyormuş, yegane gayem, hayvanlarıma, yakında açıla

cak o1an sergide birincilik mükafatlarını kazandırmaktır. Hayvanlarılll 
sayesinde kazanacağım para ile bir Paris seyahati yapmak, ve gardrobıt
mun noksanlarını gidermek istiyorum! 

Hayvanlarımın kazanacakları para ile yaptıracağım esvabları gi-
yer ken, büyük bir zevk duyacağım!,, 
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AMERIKADAN MEKTUPLAR: 

Kırmızı Salip Nasıl Sehri 
' Aydınlatan 

Çalışır, Nele!!ru~.~~!! 
Boaton, Kanunaeovel y AZAN : l dikişlerimiz de mekteplercid diki-

Lamba 
=-~------

A 
rkadaşımla beraber Bosto- 1 lir. Dikiş dersi için öteberi alamı-
nun en güzel yerindeki bi- BelkİS Halim .1 yan çocuklar bize s•?lirler. Biz on-

grede bütün bir 
şehri aydmlatabi 
lecek bir elektrik nanm merdivenlerinden çıkarken lara kumaş venriz. Onlar bocala -

yarı asker, yarı şoför kıyafetli bir !.-----· ............... -.. ~--·--....... : "'lnın yardımile biçerler, dikerler lambası teşhir edilmi~tir. Bu lamba, 
tekniğin hakiki bir mııcızesi olaıak 
ilAn edilmi§tir. Lamba 1500 metre 
yüksekliğe asıldığı takdirde şehri ta
mamen aydınlatabil'.yormuş. Jı'akat 
tek kusuru ampulüL1ün çabuk yan • 
ması imiş. 

kadın da iniyot'dU. "Bu da kim?,, ve bize getirirler. Böylelikle hem 
demek ister gibi arkadaşımla biri- onlann, hem de bizim işırniz görül-
birimize bakıştık ve içerl girdik. müş olur.,, 
tıpkı ev gibi döşenmiş bir bina, Bizim mekteplerlmizd3 dikiş 
yalnız temizlenmiş, yerleştiril - der.si için lazım olan şeyleri ala -
miş, süslenmiş ve misafir bekliyen madığmdan kıvranan kaç çocJ\t bi-
bir ev gibi değil. Her odasında ha- lirim. Usul hoşuma gitti. 
nl harıl çalışılan bir ev .. Çalışan- Bu elbiseler sonra ihtiyacı olan-

• 
Ealıi bir lıöpelı r.lreleti 

ların hepsi kadın, yalnız müdür lara, yahut hastanelerde yatanlara 
erkek .. Hepsinin üstünde çalıştık· dağıtılıyormuş .. 

Alman yanın 
Frankf urt şehri ci
vannda bir bizon larını hatırlatan uzun kollu, önden 

düğmeli, eflatun renkli beyaz ya· 
kalı önlükler. Bizi gezdiren genç 
bir kız anlatıyor: "Böyle benim 
gibi önlüklü gördüklerin hepsi me 
mur, yani yaptıklan işe karşt1* pa 
ra alanlar, öteküer, bayağı elbise 
ile gördükleriniz de fahri çalışan
lar.,, 

Fahrllerin sayısı sonradan bak
tığım istatistiklerin de teyit etti~ 
üzere paralı çalıpn1ardan çok faz
la ... Hemen her odada önlüklü bi
rinin başına topbnmış beş, on 
önlüksüz var .. Kimi dikiş dikiyor. 
Kimi sargı hazırlıyor. kimi dakti
lonun başında.. Öteki bir odanın 
kendi ellle henüz yıkay?p, ütüle
diği perdelerini 3smakla meşgul.. 
Sanki konu komsu toolanmıs, e'' -
le11ecek genç kızın t"ipar.nı hazır
lıyorlar. Öyle hir sevinı;li, i<'ten 
gelme ve gayri resmi bir çalışma 
hali var .. 

Gönüllülerin en çok ise ya - ıle dünyanın en 
radığı bir de gri bayanlar "'ski köpeğinin is-

teşkilatı var ... Bu bayanlar gri teleti bulunmuş • 
renginde üniforma giydikleri tein tur. Bu köpek 10 
adları gri bayanlllI'dır. İşleri has - bin yıl evvel yapmışt1r. Danimarka· 
tanelerdeki hastalara gazete, hi - da bulunan köpek iskeletleri ise bu 
kaveı okumak. mektuplarmı yaz- memleket köpeklerinin sekiz bin yıl 

. mak, gidip ailelerin~ gilrmek, kli- evveli yapdıklannı göstermiştir. 
nikte muayene olmak •('in sıraları- Keşfedilen Frankfnrt köpeğinin is-
nı bekliyen çocukları oyun odasın- keleti, ştmdild köpeklere nazaran i. 
da eğlendirmek. muayene olmak t- misli kadar büyükmü§. 
çin gelen annelerin çocuklarına e 
bakmak. Yine klini~e gelen hasta- illr lı&fıt paralar 
ları kaydetmek, şikayet1erhıi tesbit Yapılan tetki!<- ~ ---, 
etmek ... Bu isi yap:na!' istiyen her lere göre, ilk kağıt ' e,O ~ 
bayanm evvela yine kırmızı sıılip paralar, Milattan • ~··:-J~~ 
h~stabakıcıları taraf•ndan merkez 2697 yıl evvel kul- .-. • ._T"9.....: 
binada. hastane islerine dair ve - lanılmıya başlan ~~, lılfı 
rilen kursa devam ·~mesi ve imtt- mıştır. Bu banka '-. ~ •.\ 
hana girmesi lazım.. 1 notlarda. kağıt pa- ....,._ 4 

Gri bayanların tıbbi işlerle ali- 1 ralan piyasaya çıxaran memurun 
kası yok. Fakat hHtanc yardımcı- 1 imzası bulunuyormuı. Paranın kıy
ları denen bir gönüllü tt?-.kilatJ da- meti de. mevcut bakır paralardaki 
ha var. Bunlar gri bayanlara veri- 1 resimlerin tersile "'Ö~teriliyormuş. 

1 lk girdiğimiz oda "P'v yar- "" 
ı k nt IJoaton fehrı· len kurstan maada hasta bakmLya ı Bankanotların en aşağısm<lR, sah-

dımı,, kısmı.. şi. er e&' 
askerde olan ailelere, harpte yahut ve hıfzıssıhhaya dair verilen k:.ırs- \ te banknot yapanların ne suretle ce-
herhangi bir işte sakatlananlara nelere, ev bakımına, çocuk bakı • lara devam edip bk diploma ah • zalandırılacaklan ya:!nldı~tan sonra 
yardım etmek .. Mektnp!arını yaz- mına dair senede bir kaç •rnrs ver- yorlar. Hastanelerde hastabakıcı- 1 şöyle deniliyormuş: "".lie mal ~ık:ınr-
mak, çocuklarının mektebe girme- mek .. Hastaya nasıl bakılacağını, tarın idaresi altınd'l günde! bir kaç 1 san. çıkar. fakat iktuıatla harca .. , 
sine yardım etmek, çalL,abilecek doktor gelinciye kadar neler yap- saat çalışıp izinli çıltgn, yahu~ has ı Bu çeşit çok eski paralardan biri 
gibi olanlara iş bulmak Hastalan • mak lazım geldiğini oğretmek... talanan hastabakıcıların yerlerini - · 

Güzellik Yine 
Doktora 
Yardım Edi.110 

Mütelaaaular laaatalara Wın .a.ünün bütün 
tJerrüatı iiurinde üaltııt veriyorlar 

Kadın Hastalar 
Bir Usulle Çarçabuk 

iyi Ediliyorlar 
g(in ziyaret etmekte ve kadın sllsO 
nün bütün teferruatına ayn ayn ~ 
hemiyet vermektedir. Bu mütehes 
ııalar dudak boyasını, ruju ve uJn 
yi nasıl kullanacaklannı ve hasta
ların ruhunu nasıl heyecanlandı • 
racaklannı çok iyi biliyorlar. Bir 
küçük boya eizgisi adeta harikala
ra vesile teşkil ediyor. 

Kadın hastalara, kuru şampu -
vanlar yapmak adettir Elektrik ile 
işleyen bir makine ile kadının uç
lan temizlenmekte ve bununla mi 

saj ve saire yapılmaktadır. Ayrı 
makineye bağlı bir takım ateller -
le kadının saçlan taranıyor ve kıv-
.nlıyor. n lbütön bunlar tlJstamn 
sıhhatli görünmesine yardım edl -

dıkl n zaman hastaneve on+.-;mıı•ll Jl:zmlellıJ-a'l?• •• 1'KıJDlıl1 JilWija "'WJl:yeı yan şoför. ysrı asker kı 
a -- • 1 l u uzun zaman yatmak, kadın 

ffYaç1an varsa par;i vermek .. Vd- dolaşıp bu kursları anne ere, ev yafetli bayanların odasına geldik.. her zaman dolu ve hl!men hareket 
basıl aile babasının eksikliğini ya- kadınlarına verenler gönüllü iş- Meğer bunlar evdeo hastanelere, edecek halde .. Felaket zamanında • te ir edsaçlaHnnm sıhhati'&..-~ s er. asta yatan JUIUmın saç 
but sakatlığını duyurmamak için çiler.. kliniklere, yahut kHnikten hasta- hiç vakit geçirmed~n hemen yar- Elektrikle İfliyen bir makine lan ile uzun uzadıya megul olma-
ne lazımsa yapmak .. Ayni zaman- Başka bir odada gönül~ü işdler neden eve otomobilleriJe hastalan dıma kopbiliyor. Aa imkAn bulunmadıA- i..1 .. maJd. 

vaıtaaıyle mllMIİ 'YıtJPflıyor a a• .,._ 
da askerdeki baba ile aile arasın- toplanmış sargı bezi hazırlıyorlar. taşıyan gönüllü bayanlarmış. Hu- Kırmızı salibin bir de körler şu- nelerden istifade olunuyor ve ba 
da irtibat yapmak.. Uzltn zaman Her ay 24 bin tana hazırla:ııyor. ta taburcu olmuş mesela .. Fakat besi var .. Bu fUbeyi idare eden göz Amerika butahanelerl, kadın makine hutayı rahatsız etmedm 
çocuklarından, karısından haber a- Boston hastanelerine yollanıvo,· • her gün gidip yarasına baktırması !erinden mahrum olr bayan. Su - huta1an tedavi sırasında ka muhtaç oJdufu her ,eytnl Y&JJIYOI'• 
lamıyan asker baba, kırmızı sali· muı. Böylelikle hastane de sargı be llzım. Yahut herhangi bir klinikte benin iti çok okunan faydalı Jd- dınlann güzeJUlfne de itina ede - HattA bu makineler erkek hata • 
be mektupla soruyor. Kırmızı sa- zi hazırlamak için 11dam tutmak- ayakta tedavi olan blr çok hastalar taplan Brail denilen kör lisanına rek yeni ve mühim muvaffakıyet- Jann da iflne yaramakta ve erkek-
llbin bu komitedeki fahri aza he- tan kurtuluyor ve o parayı daha var. Yol parası epey tutJyor. Za- nakletmek .. Yine tıönüllülere kör ba ler kazanmala bafladılar. Çünkü 1erin uçları dökülmüpe bu maJd. 
men faaliyete geçiyor ve ona iste- başka bir yere urfetmiye fırsat ten tramvaylara, trenlere binmiye yan körlere malı.Mı• alfabeyi öl - hastahanede tedavi sırasında, gü - nelerden 11tffade edilerek yapılan 
diği maltimatı veriyor. Aileleri, kazanıyormut- halleri yok ... O zaman bu b:ıyan retiyor. Sonra ~nlar istenilen kitap zelliklerine de itina olunan kadın- saç tedavisi neticesinde uçları cl6 
çocuktan gidip gören, onlara la _ Diğer bir odada on hes, yirmi tofôrler otomobilleri bu hastalann lan bu lisua naklediyor. Kitaplar lar, kendilerini üstelik gilzellefDllf killen erkekleı yeni saçlarla ortaya 
zım olan nasihati, bilgiyi ver.~n kişi toplanmış dikiş dikiyorlar. Ço imdatlarına yetişiyorlarınış .. Bi - basılıp kör mekteplerine, yahut görerek daha çabuk iyilefiyorlar. çıkıyorlar. 

lb. 1 ri bu""yi•k elbiseleri zim kapıdan çıktınnı gôrdültfimüz evlerdeki körlere gönderiliyor. Hastahanede kadın yu""zü ile, .. ,. Yilzl rin - ıu,..;- • ihtiyaçlarını gelip resmt memura cuk e ıse e • .. • 6
' Y e guze 6 u..e yardım .-

haber veren hep bu ~öniillü aza- genç elbiseleri, fotıyar elbiseleri, bayan da meğer bunlardan birly- Bütün bu itleri yapmak icin üç kıvırması ile, yüz boyası ile lftigal çin bir çok mayi müstahzarattan 

gl kl ri oec•l;klr bay mit- yüz otuz kifi çallflyor. Bu üç yüz edilmekte ve bu her kadına neıe 
lar ... Mektup yazanlann, daktilo bebek yece e • ~ - • • istifade olunmaktadır. Bunlar de-
ba nda tur 1 

v b od amlıldar, neler dık"l'llyorlar ki.. Bu otuz kitinin de yalnız otuz ikisi ay- vermektedir. Ruhiyatçılann anla-
şı 0 an arın çoı,ru u a- ~' kısmını idar2 eden önlüklü Tabii kınnm sallbln bir de lıklı, ötekilerin heptJi gönüllü... tıpna göre ruhan zayıf, yahut ma riyi temizliyor, güzelle§tiriyor ve 

ela.- bayan anlatıyor: "Bu kısımda ay- felaket bürosu var .. Yan - Sordum: Bu gönüUü ordusunu neviyatı düşük olan hastalar, bu i- ona güzel bir renk veriyor. 
İkinci girdiğtmfz yer ilk yardım K gın, sel yahut her hansct bir afet yetl§tirmek, intizama sokmak zor tina sayesinde kendilerini süratle Hutah ı w can kurtarma bürosu: Bu b\\ro lıklı yalnız bir ben varım. umaş- ane ere bu güzellik miles 

kazalarda yahut ant hastalıklarda Jarımızın çoğunu dükkanla:- l:edi- çarptığında çarpılanlar.:ı ev, yiye- değil mi? Ve arada strada yaptık- toplamakta ve çarçabuk iyilepnek seselerinin flAvesi, esaslı bir dd _ 
_.eder. Çoğunu ben b~eerim. Gö- cek, elbise, ilaç temfn etmek için.. lan işleri bozanlar olmuyor mu? tedirler. fflnceye dayanmaktadır. Bu düfftn 

doktor gelinclye kadar neler ya - ~Ünü yardımcılar Ja dıker. Bura- Bu büronun yiyecek <Amerikada "Evet,, dediler. "Fakat karlan Bu işlerle meşgul olan hastaneler- ce, kadımn kendini güzel gördük_ 
~~::; ~~=a~egeld:!!n~:.a;r~:: "rdülderinizden maada, evle- konserve bolluğu oldu~u i~ln müm- zararlanndan o kadar fazla ki, ra- de bir mütehassıs bütün güzellepne çe, maneviyatının kuvvetlendljl _ 

n1 ri
dandgoe ...ıın.enler de var. Çoğu dikişle- kün) elbise, ilaç ve saire sand:klan zı oluyoruz." vasıtalanm tapyarak hıastalan her dir. 

nelere, ıen~kızlara, öğretme ere ~::::~~;;;;~!!!!!!~==:::~~~::!!i!!!!!l!!!!!~~~~~~~~~~!!!!liiiiiii!i!!ii!~ii!!lii!!i!!!!i!ii!!!i!!ii!!!!!l:=;'~~~~;!:~~~~!!i!!!!!~~~~~;:~~~~!!!iii!i!!ii!i!l!!li!!!!l!!ill kurslar veriyor. Bir şehirden bir 11 Hastahanelerin bu düf(lnceyl tat 

fe}lregldenyollarüstündeilkyar- GAZETELER ARASINDA ŞUNDAN BUNDAN blka bafl•malan ise en iyi netl-
dun istasyonları kuruluyor. Efll - celeri verml§tlr. Onun için yabn-
tun önlüklü genç kız dl yor ki: ''Bu dolap~ buz gibi sotumuyor T aacanini 'ıerhalde beğenirdiniz. da bütün kadın hastahanelerinin 
elan başka şehir tçfnde b'lZl evle- T ae """""';. mu? Toscanini, kısaca: ayni tesisat Ue techiz 91unmalan 
rln penceresinde kırmızı salip lp- "Son Posta refikimiz: Meğer, "Kablelnılllt modeli çini M efhur musiki ilstadı Tos:ani - Yanılıyorsunuz! Demft ve pi beklenmektedir. 
re görürsünüı. Bir kaza filin ol- di or Eminönü meydanı kaplar,, 1939 modeli buz dolapla- ni bir aralık MilAn tehrinde yanonun bapna geçerek on yıl ev 
du mu, eczaneden de uzaksanız he- "Biz, ~ daha en uşağı 20 yıl rmdan daha "modern,, mi§! çahpyor ve buranın en belli baş- vel reddettiği opera bir çok pa -
men işaretli evlerden birine girin. meeeles temni kaybetmiyeceğlne i- e lı sanat müesseselerinden olan La sajlannı çaldıktan sonra: 
Onlar size ıazım olan yardımı ya- aktuali li çay,. mı denilecek? Scala'yı idare ediyordu. Bu sıra - - Görüyorsunuza, demiş, esert-
parlar .. O da tabii gönüllü .. Bu ev- nanıyonız!,.,... ~ Ar-Jaki /ıür9•/ı ~arı larda zekAsı kıt bir besteklr hazır nizi beğenmemekte haklı lmlfim. 

So cm :w- ,., ladığı bir opera ile bir müsabaka- Eserin eler tutar yeri yok! 
leri temin etmek de yine bu büro- B hazin ttiral• '>alcılırsa, n ya i§tirak etmlf ve eaer, hakemlik * 

~ .. ıdir u ...ıı_ı. .. yır· mi ı;ene, aktuel me- A A-dakl tırl d Vakit d ·n B R el nun ~ .,. p-_.· ıı:uu- Pa• sa an a, e wapan Toacanini'ye v ... ~ı-1-+i. us ayan ooeev t 
UD- bav~isJ duymak- .r ... &&&U&9. 

Sonra bu büro yazın deniz 
• kenarlarına, g:mere, kıpn 

yilzme havuzlarına kırml.Zl salip, 
can kurtarma imtihanını vermiı o
lan kimseleri gönderir. Bunlar da 
oradaki yüzücülera can kurtarma 
dersi veriyor. Bıı şakilde de deniz, 
ve boğulma kazalarının önüne geç 
miye çalışıyor. Can kurtarma işin
de çalışanların çoğu senenin bir -
kaç ayı için tutulmuı aylıklı me
murdur .•• 

Ev hıfzıssıhhası ve hastaya bak
ma fUbesl: Bu ,ubeuin de lfi hem 
merkezde, hem de pbelerinde an-

sele, (yani taze k' Hikmet Münir yazıyor: tad, eseri beğenmemi§ ve reddet • 
·· idi kesUUI ::>!aca · tan um • 1 "Amerikanın Vobur şehri bele- mlfti. 
ftkiJlllzin &tulağına arız 0 an On ""l sonra besteklr ile Tos-

Re 1 kt d ha ç" diye reisi, ay ,.,ınnı elektrik lam- .,-üzınin basta' an a ... - ,-a• canini Nevyorkta karşıla§tılar. Ve 
bu m Pfa buımasını dileriz. bası yerine kullamyormuş: Meh- konuştular. 
buk • taplı gecelerde, caddelerin bütün e- BeltekAr anlattı: 

1ıl • lektrik llmbalannuı eöndürülme -
Fı._.,anrın yeme en - Mayestro! Geçmi19 mazi der 

,..... terini emrediyorm111ı. -'-• l"''" 
. .. tngı'Jizler ler, ama eııı:ı.nuu n.,.... reddettiji. 

Vakit gazetesıne gore, ' • nizf anlamak isterim. 
vunun mezarında 5 ıoo sene ev Toscanlni cevap verdi: 

Fir~. eıneklerl bulmuşlar. Bu ye- Desenize, Amerika da ara sıra 
ve klı ~ tazeliği, 0 zamanki çini bize benziyor? İstanbul sokakların- - Elerinlzl belenmedlm. 
me e -..J"lmi ı dan çoğunu mehtap aydmlatmu akat besteklr itiraz etti: tarla ınubafua •:-lı ş. 
k•:u ııavadisi okuyunca insan. mı? Yalnız, arada küçük bir fark: - Ben, dedi, eseri okumadığım 
yemekleri ild günde kokulall buz Bllde bu ite beledıye kanpıas! za lnam)'Ol'Wll. OkumUf olaydum 

Amerika Cümhurreislnin ka • 
nsı bayan Roosevelt'in Be

yaz saraydaki yatak odasına bittşik 
bir mutfağı vardır ve bu mutfak 
bir hava gazı ocağı, bir sovuk ha
va dolabı, çanak, tabak, çatal. ka
pk ve sair şeylerle mücehhezdir. 
Bayan ~eltin bu mutfalJ kur 
masmın sebebi, yemek plpnnek • 
ten zevk almasıdır. Kendisi bu zev 
kini, yığın yılm &fÇt ve hizmetçi
nin müdahalesinden uzak kalarak 
tatmin için bu hattı hareketten bat 
ka çare bulam•ınıfbr. 

loçka Bakır 
Madeninde Faaliyet 

Artlvlndeki Boçka bakır madent. 
lfletllmesi için lAzım gelen te-

isatı vücuda getirmekte olan milhen 
is Yager dün 19hrimize gehniftir. 

Umumi harpten evvel bir ecnebi 

şirket tarafından işletilmekte oLın 
u madenin bütün tesisatı bugun 

p olmuş bulunmaktadır. 

Yeni teeisat ikmal edild!kt8a 

nra pek zengin olan bu madend"1 
Oyük istifadeler tembı edilecektir. 

•dende Türk amelesi ile Amerfka
mühendisler çah"'1aktadır. Fakat 

Amerikalı milhendiıler yerlerini 
erpey Türk mühendislerine 

edeceklerdir. 
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• 
lspanya cephesinde: O, göğsünden yaralanmış, bitkin bir merruh o-

larak getirilmiştir. Zavallı mucahit o1arak getirilmi§tir. Halbuki o, saha 
tizeıinde alelade bir pansırnan görüp işine dönmive gelmiş bir nıuharip
tir. 

Ziraat ve Nafia 

Müsteıarlıkları 
Ankara, 4 (TAN Muhabirinden) -

Ziraat Vekaleti müsteşarbğma tayi
ni mukarrer olan istatistik umum 
.müdürü Celal Aybar·m istatistik 
işletlifden :ayrılına'sı muvafık görül· 

memiştir. 

Müsteşarlığa, Sümerban umum 

Vilayetler idaresi 

TeıkiltS+. 
Ankara, 4 (TAN Muhabirrnden)

Dahiliye Vekaleti vilayetler idaresi 
teşkilatı hakkında bir kanun Iavih:lSl 
hazırbyarak Başvekalete göndermiş
tir. Layiha teşkiU.tın te.vsüni istih

daf etrnektedır. '7ilayetler idaresi a-
dı da değiştirilecektir. 

---Ô'-~'-" 

Japonyada 
Yeni Kabine 
T eskil Edildi , 

N evyork, 4 (Hususi) - Tokyo -
dan alınan en son haberlere göre 
Başvekil Prens Konoye istifa etmiş 
ve yerine imparatorun meclisi hns 
reisi Baron Hiranuma yeni kabine
yi tcşkile memur edilmiştir. Yeni 
başvekil 73 yaşındadır ve müfrit 
milliyetçiliği ile tanınmıştır. Prens 
Konoyenin istifasına sebep tek par 
ti sistemine muvafakat etmemesi -
dir. Partiler de, dahiliye nazınnın 
önayak olduğu bu teşebbüse karşı 
gelmişlerdi. 

Japonyanın eski iki fırkası olan 
Seyukai ve Minceito partileri lider
leri dahiliye na7.1n Suetdugo'nun bu 
teşebbüsüne bütün k~vvetlerile mu 
halefet edeceklerini bi1dirmiş1E'r, 

basvekil de bu noktai nazarı tasvip 
etmiş, bu da buhranı çabuklaştır -
mıştır. 

J aponyanın karşılaşhğı en mü
hiın mesele, Çinde harbi devam et
tirmek değil, Cin meselesini hallr>t
mektir. Yeni kabinenin bu .i.§i ba -
şarması beklenmektedir. 

Merkezi Çindeki Japon orduları 
baskumandanlığına general Hatto -
nun yerine general Otoz.ayamada, 
simali Çin orduları başkumandanlı
ğına da general Lugiyama tayin o
lunmuslardır. 

1939 senesinde Çin hareketleri 
bütçesi 6 milyar yene varmakt"adır. 
Yeni bütçe gecen seneye nisbetlc 
bir milyar fazladır. Beş milyarlık 

fevkalade bir bütçe de hazırlanmış
tır. 

En son harp vaziyeti 
Şungking, 4 (A.A.) - Merkez 

cephesinden gelen haberler, Japon 
kuvvetlerinin Yoşovdan şimale doğ
ru ricat etmekte olduklarını teyit 
eylemektedir. 

Japon bataryalan Kiangsi vi1a
yetinde Kiuling şehrini bombardı -
man etmekt~ir. 

Loridra, 4 (A.A.) - Oxford üni
versitesinin birçok Azası, Maresal 
Çang-Kay-Şek'e hitaben imza ett:k 

BULMACA 
Dünkii bulmacamızın 

halledilmiş şekli 
1 2 1 4 6 6 7 8 9 10 

1 AIFIGIAINltlslTiAIN 
2 AIRlıl•IAlpAIRITIE 
3 NIAIRI 1INl.~ZIAI1 IF 
4 ATLIElNIEfN •K1•:T 
s vl lslA'•IEIK•HI 

'6 u•olTIOIMIOIBllTi: 
7 TIAINI• F•IKIAISIA 
s Lif iLii ••lulŞIAIK 
9ULUKIJIŞILIA.-
ıoKEl.IAls UIKIBfA 

BUOU.NKU BULMACA 

1 
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

n. ı 
1 1 ı•ı 1 1 
I I 1 ı•ı ~' :.....-.;. 

1 ,-. 1 1 
l:ı---;..--1 -!-1 _.__I - •ı-
1•1 l l _J_J -1.-

7 1 ,.,., =-r-n-- ,. 
8 ,., 1 1 1 
9 1--T--+-ı -;--;,==,.-:#--, -+..,.;::;..,--ı.ı-· 
10 _..__..._...t_, -'--...ı...~ 

SOLDAN SAGA: 

1 - Duyulur. Tartma aleti. 2 - Ya
kın değil. Elbise yapılır. 3 - Erkeklerde 
çıkar. Kale duvan. 4 - İnce. Lezzet 5 -
Taranmak aleU. Bir nota. 6 - Eski bir 
harp aleti. Nazlı. 7 Kazmada, baltada bu
lunur. Zaman. 8 - Yakın değil. Zarf üs
tüne yazılır. 9 - Bir nevi takunya. Bir 
nota. 10 Titreyiş. Rutubet. 
YUKARDAN AŞAGIYA: 

1 - Susmaktan emir. Bir nevi ot. 2 -
Müezzinin okuduğu. Hafreder. 3 - Arıza
lı. Bir yaralama aleti. 4 - Kaynatma ale
ti. Bir mevsim. 5 - Yüz kuruş. Bil; sorgu 
edatı. 6 - İlAve. Bir kazma aleti. 7 - Bir 
millet. Usul, nizam. 8- Mail, dik değil. Bir 
meyva. 9 - Kdr değil. Bir ot. 10 - A
mel. Demirden yapılır. Zehir. 

Serbest fikirler : 

Türk Köyünün 
Kalkınması İçin 

(Ba~ı 2 '!1/'İde) 
len en müthiş terakki v-e refah en -
gelleri birdenbire tuzla buz olur. Bir 
kaç misal vereyim: 

1 - Modern teknikle cihazlanma: 
Tek başına kalmış orta ve fakir köy 
lU. i in blr :hayaldir. Teşkilatlı köylii 
ise, f:.tecugı mahr-r.: - :an.,. .. : 

1 O Kuruşa Bir Kitap 

Senede 
100 Kitap 

DÖRDÜNCÜ 

KiTAP ÇfKTI 

Acemi Bir Köylü Kızı 
Yazan : Puılcin 

Cep kitapları memlekette her Türkün evinde bir 
küçük, f&kat zengin kütüphane bulundurmak mak
aachyle tesis edilmittir. Senede 100 kitap çıkarıla
caktır. Her kitap 64 - 96 sayfadır, ve 10 Iruru,a 
verilmektedir. Yüz kitaba abone olmak isteyenlere 
aıbone bedeli 8 liradır, ve bu abonelere zarif bir kü
tüphane hediye edilir. 50 kitabm abone bedeli 450 
ktll'Uflur. 
Yok bahaama bir kütüphane ahibi olmak isterseniz 
bu Cep Kitapları Hriaini takip ediniz ve abone 
olunuz. 

. -

lstanbul Belediyesi ilCinları 
~ - - . ·~ 

Fatih tapu sicil muhafızlığından: İstanbul belediyesinin 341 senesi 
evkaf bütçe kanununun dördüncü maddesine tevfikan tescilini istediği 

Efdalzaôe mahallesinin Zincirlikuyu caddesinde kain en esk'i 62 eski 64 
yeni 50 kapı numaralı küçük medrese ile ayni mahalle ve sokakta en 

eski 64 eski 66 yeni 52 numaralı Kazasker Hasan efendi medresesinin 
tapu kayıt ve senesi olmadığından bu hususta 23.1.939 tarihine müsa
dif pazartesi günü saat 10 da mahallen hukuki ve fenni vaziyeti tesbit 

edileceğinden vaki tescil talebine karşı mülkiyet ve istihkak iddiasında 
bulunanların evrakı müsbitelerile birlikte yazı ile muhafızlığımıza ve 
yahut tayin olunan gün ve saatte mahallinde hazır bulunarak müdafaa 
ve itirazlarım bildirmeleri lüzumu ilan olunur. (52) 

eğilir: Asgari teminat talcbile a7.ami Elbette! 40 bini mütecaviz memur • 

krediyi arzetmek için her kolaylığı dan ziraat işlerinden anlayıp ta, ma

göstermeğe koşar. O zaman tefeci sü sa başında pinekliyen bin kişi bir a -

lüğü emilecek köylü kanının zerresi- ğızda bulunamaz mı? Bunlar hepsi 
ni bulamaz. 

3 - Ecnebi sermayeden korun -- _ ..... ~ -- -·- -
birer fen istasyonunun başına sefer -
her! On Biti ilk mektep mnallıminin 

müdür .muavini Halidin getirileceği 
söylenmektedir. Halit klınyagcrdır 

ve iyi bir idarecidir. Alm:myE>da tah-

lzmirde Bir Cinayet 
İzmir, 4 (TAN Muhabi'l"inden) 

l eri bir heyaınnamede, Çin ;milleti
nin istiklal mücadelesinde düşman
lanna kar!n gösterdği asil mukave • 
metten dolayı takdirlerini izah et -

~ökenin Uzbaşı köyünde Mw.1.afa A- mekte ve demokrasilerin Çine kar-

mütehassısı ve iltıh. bulmakta ve 
kullanmakta gü~lük çekmez. 

niz yazıyordu: ''İzmir - Alman\ar pi

yasadan henüz tütün almağa ba~la -
mamı~lardır. Amerikalı alıcılarm Al 
manlarla anlaştıkları ve fiyatları 

yükseltmemek için Amerikalıların 

piyasadan çekilmelerini bekledikte • 

J - • ' 1...' ı "'- •- A•"~ f<ll('b 
yüz binlerce ordu ve bir o kadar rn4il 

lı ve arkadaslan on beş yaşmd:l M~r- tak" tt'kl · d .. ·· t h k f h 
sil görmüştür. Kelebek hastalığına yem adı~da bir kadını parasm::ı ta~ şı ıp e 1 en urus are e 1 a 
k "Ik ·ı" k dl d k b elm'Jel h d ~'- ··ıd·· .. 1 d" K t·ıı tırlatmaktadırlar. arşı ı ı acı e9 ... e ere eyn ı mn c erllılA o urmuş er ır. :ı ı er - ---------
şöhret kazanmış bir alimdir. yakalanmıştır. Maarif Dairelerine 

Şimdilik, orman umum müdürü 
Hüsnü Yaman vekaleten müsteşarJık 
vazüesini ifaya başlamıştır. 

Limon Bahçeleri 
Yaptlacak 

Gönderilen Tamim 
Ankara. 4 (TAN Muhabfrinden) -

Maarif dairelerine yapılan bir ta
mimde bundan böyle Kültür Bakan
lığı tabiri yerine Maarif Vekabti ta
birinin kullanılmasını bildirmiştir. 

Vekalet dairelerinin adları da teski
lat kanununda yazılı olduğu şekilde 
kullanılacaktır. 

* Ankara, 4 (TAN MubabirindC'n) · -
.N'afia müsteşarlığına Naki Kastenin 
asaleten tayini yüksek iradeye arze
dilmiştir. 

Ankara. 4 (TAN Muhabirinden) -
Ziraat Vek;leti Adana, Sifülce gibi 
sühunet derecesi sıfırdan aşağı düş
miyen kuytu ve muhafazalı yerler
de limon bahçeleri tesisi için te~b
büste bulunmu~ur. 

AKA GÜNDÜZ 
Ince ahenkli bir ses hemen cevap verdi: 
- Siz sürüklenmezsiniz! Siz esersiniz! 
- Oy le mi küçük bayan? 
- Oyle! 
- Oyıeyse beni kim estirecek? 
Yine o ses titredi: 
-Ben! 
Ancak on sekiz yaşında, dolgunca, \'C s:ok güzel bir 

o:ıyan halkanın arasından sıyrıldı. Oraclakilcrden 
kimse bu güzel ve genç kızı tanımıyordu. Kimdi? 
Nereden gelmiş, halkaya nasıl sokulmuştu? 

Vurgun Haydamak beyaz · saçl..ırını tepesindeki 
yuvarlak, .küçük çıplağın üstüne doğru parrnaklarile 
1arıyarak ,gülümsedi: 

- Esclim kızım! 
Ayaklar hemen uyuştu ve esmeğe başladılar. G<'nç 

kız ak saçlı kavalyesinin sağ kulağı dıbinde mırılda
nıyordu: 

- Siz ne kadar çetin yazıyorsanız, o kadar yu
musak konuşuyorsunuz. Bütün söylediklerinizi din
ledim. Bütün yazdıklarınızı okuduğum gibi .. Siz ni
çin iki adamsınız? Nasıl mı? İki adamsınız işte. Ya
zılarınızdaki adam başka, sözlerinizdeki adam baş
ka ... Etrafınızdakilerden bazılarını uzaktan tanıyo
rum. daha doğrusu onlar beni tanımıyorlar ama so-
kuldum işte. Bizim gibi çok okuyanların ve okuduk
larının içinde beğendikleri bulunanlann bir merak
ları vardır. Seçtiği -llluharriri yakından görmek,..,... 

TEFRiKA No. 3 

kından tanımak, sesini yakından i_şitrr:.ek .. Ne yazık! 
Müzik durdu. 

- Sizi büfeye götüreyim mi? Bir Hır.onata içer
siniz. 

- Sonra. Ablam çağırıyor? işaret etti. Sonra. 
Vurgun oldukça sivri göbegile kalabalıkta yol 

açarak vestiyere doğru ilerledi. Baloda'l ç1kmak is
.tiyordu. Ve balodan çıkmak istemiyordu. Sonuna ka
clnr kalabileceğini bildiği halde çıkmak istemediğini 
suç gibi gizliyordu. Gözlerile etrafta bir dost arıyor
du ki, o dost: 

- Nereye gidiyorsun Kal canım' Pek güzel eğ
leniyoruz. 

Desin ve o da bu ısrar üzerine kalmış olsun. 
Açık kestane rengi kadife tuvalet giyen ve çu

kurumsu, iri gözlerile ağzının köşelerinde çizgileri 
bulunan bu kadın kimdi? Şimdiye kadar sekiz on 
yerde gördüğü, tanıştığı, konuştuğu fakat nedense 
sorup öğrenemediği bu kadını bu ~ece mutlaka öğ
renmek istiyordu: 

- Sen söyle. Kendin, kendini bana söyle! Sen 
kbn-;in? Elli beş senelik durgun, bomboş geçen son 5 
senesinden sonra varlığıma dolan kadın! Söyle bana 
kimsin? 

Bunları söyliyebilmek için en -az üç dolu ve so
d25ız viski daha lazımdı. Halbuki bu gece çizgiyi 
çok aşmıştı. Yarın - damlasını yasak eden - doktoru 
y.ine surat asacaktı. Bir taraftan da ôğreruneit ihti-

nevver seferber! En biiyiik milli sıı -

vaşa giriyoruz: Biitiin millet seferber 

olmalı. Bu hamleye dağlar rnt d.:ı;\'? 

nır? .. 

Teşkilatlılık ve emece yolları 

ile ciimhuri~·etin kudretli yardım eli 
de birleşti mi, artık Avrupanm en ile 
ri köy istihsali Türkiyenin yanında 
geri bil-e kalır. 

2 - Tefecilikle mücadele: Tek 
baş1na köyfü hem emniyetsiz yani 

güvenilmez, hem de silahsız yani 
kendine güvenemez bir unsurdur. 
Halbuki, zirai kredi karşısında tek 
köylü~ ii değil. tekmil Türk köyliisii· 
niin t.eşkilatlı manevi şahsiyetini gii

rünce, bükemediği eli öper, saygı ile 

ri söyleniyor •. ,, Te~kilatlı Türk 

köyliisünün karşısında, haddine mi 
düşmiiş ecnebi sermayesinin her se· 
ne hu "'Ali Cengiz oyununu,, oyna . 
mak?. 

İhtimal bunları siz de, bii.viiklc -

rimiz de düşünmektesiniz. Fakat ga

zete sütunlarında milli rnünnkasn)·a 

konsa bu hayati mevzu az mı fayda 
• ? 

verır ... 
Halk teşkilatlarmm faydalarını 

namütenahi uzatabiliriz. Hüseyin Hulki TEKE 

Cihangir: Bütün hunlar için adanı Jilzım. 

yacındaydı. Bildiği pek azdı: Zengince bir kocadan 
ölümle ayrılmış bir kadın. Bir adı Meli, bir adı Kiki, 
bir adı Melike .. Her gördüğü yerde birisini söylü
yorlardı. 

Hastalık mı, karaciğer, böbrek, kum, taş, kireç, 
tuğla, kiremit ... 

- Hepsi vız gelir! 
Dedi ve büfeye yürüdü 
- Bana bir viski! Sek! 
İki yudumda bitirdi. 

0

Bir daha ısmarladı. Onu da 
yar:ıya kadar içti. Kalan yudumu içmiye hazırlanır
kcm bir el bileğini yakaladı, bu, muharrir ve .romancı 
Bayan Suat Dervişti: 

- Ne yapıyorsunuz, üstat? 
1htiyar Vurgun anlamaz göründü: 
- İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Nizam ne alem

de:? Bugünlerde bir şey yazmıyorsun. 
- Onu sormuyorum. Dire~ln dibindeydim. Vis

ki içişinizi gördüm. Sonra yine klinikten kliniğe do
laşacaksınız. 

- Ben mi? Söyliyeyim ne yaptığımı, ben biri
sine (Sen kimsin?) diyeceğim. Bunu demek için da
ha üç viski içmek lazım. 

- Siz! Bu kadarcık bir şeyi soramıyorsunuz ha! 
- Evet, beş senedenberi soramıyorum. 
- Gösteriniz bana! Ben sizin yerinize viskisiz 

c;u gibi sorayım! 
- Etiketsiz bir şey olur. · 
- Ben yapıştıracak etiket bulurum. Hadi, gös~ 

t<>riniz, bana! 
Bir an durakladı. Sonra kalabalığ'l daldılar. 
.Bütün salonları yan odaları dolıı.ştılar. Bayan 

Meliyi bir yerde göremediler. Mü?.iğin arkc.ısmda Ni
znmı gördüler. Yanındakilere gürültülü bir sesle bir 
şeyler an1atıyordu: 

- Birisini mi arıyorsunuz~ 
- Evet, fakat bulamıyoruz. 
-Erkek mi, dişi mi? 
-Bayan. 
- Kolayı vaT. Adını söyleyiniz. iskemlenin üs-

tüne çıkayım, haykırayım, nerede ıse gelir. 
- Öyle şey olur mu? 
- Bu kalabalıkta da zor bulursunuz. 
O sırada Vurgunun çok hürmet ettiği bir bayan 

sokuldu, kulağına hafif bir gülümseme ile: 
- Kimi aradığınızı biliyorum. 
- Evet. Onu! 
- Biraz rahatsızlandığını söylilyordq. Bay 

Ahmet Keskin evine kadar götürdü. On dakika önce. 
Vurgun hafifçe sarsıldı. Yardımcı arhadaşına 

teşekkür ederek ayrıldı. Rahatsız olmuş. Bay Keskin 
evine götürmüş. Evi şuracıkta. On dakika olmuş, e
ğer Ahmet Keskin beş dakikaya kadar gelirse me-
sele yok. Gelmezse? 

Paltosunu giyince çıktı. H:ıva açıktı. Ay ışığı 
vardı. Yerdeki bir karış kar ayaklarının altında çı
tll'dıyordu. Melikenin evine doğru yürıimiye başladı. 
Gözleri kamaşıyordu. Bununla beraber görmiye, iyi 
gormiye dikkat ediyordu. Apartmana yaklaşırken 

gördü: Ahmet, normal müddet içinde dönmüş, geli
yor. Rahat, derin bir nefes aldı ye sendeliycrek 
kendi evinin yolunu tuttu. 

Serenad 
Şehit Muhtar caddesinin sonundaki meydanlığa 

gelince durdu. Mat ışıklı ay, Elmadağı ile Kasımpa
şa arasından Kağıthane bataklığına doğru kayıyor

du. Başının dönmesi henüz geçmemişti. Işığı gittik
çe mat mavilikten kirli sarıya dönen aya baktı, baktı 
da yüzünü buruş'turdu ve bir sarhoş şakasile: 

-Tüü! 
Diye ayın suratına tükürdükten sonra mırıldan-

<dı: 

- Hala ablak ablak ne bakıp dumyorsun' Sen 
de azıcık ihtiyarla! Dünya ihtiyarlıyor, insanlar ih
tiyarlıyor, hayvanlar ihtiyarlıyor, her şey ihtiyarlı
yor. Ne olur sen de biraz ihtiyarla! Bak. ben bile ih
tiyarladım. Elli beşinci yılımın son ayının son gtln
lerindeyim. İki kaşımın arasında !ki derin (."jz.~i. kah
verengi lekelerle d<>lu alnımın üstünde dört derın 

(Devamı 1mr) 
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Yakın Tarihin En Esrarll Çehresı : 51 j 

Padişah Vasıf Paşayı Azarlamıştı L~~~!!!!!!!!!azan = 
Margery Lawrence 

-~~~~~~~~ 

Beni de Tek Başıma Bütün Mürettebatı, SilCihh Bir 
Karakolu Susta Durdurduğum için Takdir Etmişti 

C elia babası ve :uıasile bir-
likte Fran.;aya gidecekti. 

Henüç çocukluktan çıkmış, fakat, 
daha, bir kız olamsmış, cılız, cı -
lıngız bir mektepli idi. Siftah fn
giltereden çıktığı içın seyahati do
layısile pürheyccan b11lunuyor ve 
sevincinden bir serçe kuşu gib; çır
pınıyordu. Annesin:n sıhhati na -
zikçe olduğu ıçin tren seyahatinin 
yorgunluğunu gidermek üzeıe 

Manş denizi~i geçmeden Dovpr"de 
otelde gecelemiye ~arar verdiler. 

Karakolu terkedip gitmek bü
tün suçu yüklenmek, sonundıı da 
Yıldız divanıharbinde sıiriiklenip 
didiklenmek demekti. Zamanın, 
istibdat idaresinin bu gibi incelik
lerini az, çok kavramıştım ben de. 
'l'abancalarım ellerimde oradan 
gelecek haberi bekliyordum. Kö
şesinde bir derviş feragat ve te
vekkülüyle büzülen Vasıf Paşa da 
işi sarpa sardırdığını ımlamıstı. 
Bir aralık o da beni aldatıp ka~a
koldan atlatmak, işi kapatacağını 
söyliyerek avutmak bilesin'? baş 
\TUrmuştu. Gülerek onunla konu
şurken karakolun koridorundan 
kulağıma bir çizme gıcırtısı gel
di. Bir dakika sonra da kapının 
eşiğinde yakışıklı, uzun boylu, ki
bar yüzlü, isminin Nihat bey ol
duğunu sonra öğrendiğim, bir mi
ralay belirdi. Vasıf Paşayı tekH!
sizce selamladıktan sonr1t: 

- Sizi ve Bulgar Sadığı mabey
ni hümayuna götürme~e Mah
mut beyle memuruz. Buyurunuz 
Paşa. 

Dedi. Onlar odadan ~arlarken 
ben de tabancalarımı yerine koy
muş Ethem Paşanın yaveri Mah
mut beyin önüne katılmıştım. 

O gece mabeyin dairesinde sa
bahlamıştım. Askerl mektepler u
mumi müfettişi İsmail ve Çerkes 
Mehmet Paşalar saatlerce beni ~r
guya çekmişler, sıkıştırmışlardı. 
Vasıf Paşa beni karakolu basmak 
ile suçlandınyordu. Fakat Dolma
bahçeden beni karakola çağıran 
polis Asaf efendi, Paşası gibi ya
lan söylememişti. Bu namuslu 
genç, hlıdiseyi, tabil benim bile
mediğim, iç yüzüyle, olduğu gibi 
hikaye etmişti S~a..k--. le Nil 

yakam sıyrılmıştı. 

Ertesi gün Ethem Paşanın n
dasında oturuyor, bu hadi

seyi bahane göstererek Sere~e gön
derilmekliğim için padişah nemin
de delalette bulunmasını Paşadan 
rica ediyordum. 

O aralık İsmail Paşa çok neşeli 
bir tavırla odaya girdi. Yüksek 
sesle: 

- Paşa hazretleri. Şevketmenp, 

manevi evladınız Mehmet Sadığın 

eskisi gibi vazif esile meş~l ol

masını irade buyurdular. Padişa

hımız, dünkü esefli hAdiseye mey

dan verdiğinden ve hele karako

lun bütün mevcudiyle Mehmet Sa

dığı tutamamak, elinden 11i1Ahını 

alamamak gıöi korkakça hareke

tinden dolayı Vasıf Paşayı şiddet

le muaheze ettiler. Sonunda da bu 

adamın size karşı koyması gerçi 

büyük bir suçtur. Ancak böyle eli 

silahlı kırk kişinizi birden hiçe sa

yan yavuz bir adamı cezalandınp 

elden çıkarmak ta bir suctur. O
nun için Mehmet Sadığı da affe
diyorum, buyurdular. Mesele ka

panmıştır. Sadığı serbest bırakabi- ' 
lirsiniz. 

Dedi, manalı manalı gülerek 
gitti. 

Gerci bu hadisede ben haklıy
dım. Fakat ne de olsa hükıimetin, 
zabıta kuvvetinin şerefi, selameti 
namına cezalandınlmaklığımı ben 
aciz aklımla takdir edivordum. 

Ne yazık ki, padişah hazretleri, 
beni ve benim gibilerini kendine 
bir köpek sadakatile bağlamak, i
cabında da düşünmeden, acıma· 

dan harcamak için hükumetin, za
bıtanın ~erefini iı::te böyle çiğne
mişti. Her vakit te çiğniyordu. 

gündüz vazifemle uğraşıyor, ma
nevi bir zevk te duyuyordum. 

1324 yılı martının soğuk, yağış
lı bir günüydü. Nazır Paşa verdi
ğim günlük teftiş rapor!.lmu oku
duktan sonra: 

- Sadık, dedi. Şimdi maheyin 
başkatibi Tahsin Paşaya git. Bir 
kaç gün onun emrinde çalışacak
sın. Fakat bir taşkınlık yapıp ta 
sakın beni mahçup edeyim deme 
ha ... 

Gittim, vazifemi aldım. Aldım 

amma bu benim yapabileceğim biı 
iş değildi. 

Tahsin Paşa, padişahın lisanın
dan bana kıpkızıl bir hafiyelik 
teklif etmişti. Başkatibin söyle
diklerine göre; Selanikte bulunan 
gizli ve askeri bir komita Pariste
ki İttihat ve Terakki Cemiyetile 
blrleşmiş. Bunlar arasında padişah 
aleyhine nifak salıyorlarmış. Mak
twft, yehl pa<li'iilla da kanunu e
sasiyi ilan ettirmekmiş. Bu cemi
yetin adamlarından piyade yüzba
şısı Beşiktaşlı Galip ile mülazimi 
evvel Tatar Fuat, tüccar sıfativle 
fstanbula gelecekler ve burad~kl 
zabitleri kendilerile birlesmde 
davet edeceklermiş. 

işte Tahsin Paşanın bana ver
diği vazife, bu zabitleri ts

tanbulda bulup izlemek, göriistü
ğü kimseleri öğrenip gözlemektL 
O gün §tlrada burada dolaşarak 
vakit geçirdim. Gece yarısına ya
kın Ethem Paşanın konağına gi
dip aldı~m vazifeyi oldu~u gibi 
söyledim. Paşa güldü ve: 

- Oğlum, dedi. Gözünıi aç. t
çine girdi~in Osmanlı toplulu~
na çok iyi hizmetler görecek bir 
fırsat geçiyor eline. Evet, üçüncü 
orduda bazı hareketlerin sezinJen
diği, isimlerini sana verdikleri za
bitlerin fstanbula ~elecek!eri ma
beynde. f1S1ltı şeklinde sövleniyor. 
Fakat padişah ve bendeleri bu gi
bi şeyleri benden gizlerler. Bu ~e
ceden itibaren bana hiç uğrama sa-

kın. 
Başkatip Paşanın emniyet ve i

timadını kazanmağa elinden gel
diği kadar uğraş. bu zabitlerle de 
bir taraftan tanış ve onlan koru
mağa çalış. Sana tavsiy~m bu lca
dar. Şayet yine beni görmek. gö
rüşmek icap ederse böyle gece 
vakti ve önünü, arkanı kolhyarak 

gel. Haydi bakayım Tanrı yardım 
cın olsun. 

Bir hafta sonra, kara Tahsin pa
şaya ben de kara ruhlu bir padi
şah hendesi gibi görünmüş ve bllğ 
lılık göstermiştim. Gelecek 7abit
lerle bir münasebet bulup tanış
mak, hatta içli dışlı olmak. bera
ber düşüp kalkmak, salahiyet ve 
emrini de koparmıştım. 

bu zabitleri tanımaları, işlerine 
engel olmaları ihtimallerine sağ
lam bir set çekmiştim. On gün son 
ra da ikisini de karadan Küçük
çekmeceye götürüp trene bindir
miş ve seliımetlemiştim. 

Tahsin Paşa son faaliyetimden 
tabii memnun olmamış, ihtimal de 
bu işte beceriksizliğime hamle
derek beni bir daha yanma bile 
uğratmamıştı. 

Yıldız sarayı için için yanıyor, 
kaynıyordu. İstanbulda bir 

\Yok vatan severlerin Jön Türkler
le münasebet suçiyle tutuldukta
n işitiliyordu. 

İstanbul sokaklarını dolduran 
hafiyelerin Selaniğe akm ettikleri 
görülüyordu. Bu zararlı mikropla
nn orada faaliyete geçtikleri. tah
ribata başladıklan söyleniyordu. 

(Deı;amı var) 

Oranın en uysal mahallesinin 
en sessiz ve gürültüsüz ote

line indiler. Yekten (hayat)a dalıp 
görmek hevesile yan!ln kız, böyle 
arka sokaktaki tenhalığ'l bir ku -
kumay gibi kıvrılıp uyumaktan pPk 

hoşlanmadı, enikonu mırıldandı. 
Koridorları Arap !'!lÇı ~ibi dolaşık 
ve loş bir bina idi. Rahat olması
na rahattı ama banyo odalan pek 
kıttı. hem öyle olur olmaz köŞE' ve 
bucaklara yerleştirılmisti ki, ban
yoyu bulup yıkanmak epeyce bir 
marifetti. 

Yemek odasındR miisteriler ma
saların basına takım takım dizil -
mişlerdi. Celia bir knşedf'! oturan 
dört beş ıtencin nazarı dikkatini 
celbetti. Çünkü kızın seyahat et
mekten duyduj;l cıevinc, yanakla
rma renk, gözlerine de canlı bir 

parlayış vermişti. Celia da yemek 
yerken göz ucu ile onlan kaçamak 
tan süzüyor, ve birer birer tetkik e
diyordu. İçlerinde benzi soluk, ba
kışı mahmur, gözü kara bir tanesi 
vardı ki, en ziyade Celia'nın gö -
zünü kendine çeken de işte o idi. 
Kızı enikonu gözden geçirdikten 
sonra, kara bıyıklısı müstesna, öte
ki gençler yemek attştırmıya ko -
yuldular. İşte onların bu haline Ce
li& ı:ak kırdı Neyse. Ur& gö.zlüaü. 

Yumurtayı Nasıl Saklamalı 1 
Taze yumurtanın senasını yap- kiz gilnlUk olunca zavi'Ye 45, il( 

mafa lüztnn yoktur: Onun fay- haftalık olunca zaviye 75 derece-
dalı bir gıda olduiunu memeden ye kadar geniıler. Bir aylık yu 
yeni kesilen çocuklar bile ötre . murta da suyun i(inde dimdik dn 
nirler. Çoculdan çabuk ve saflam rur. Daha sonra suda yfizer. 
büyütmek için yumurta en fay- Yumurtanın, ırfin geçtikçe, su-
dalı bir JOda olur. Zayıf hastalara yun iç'nde böyle başka başka va-
ve alır hastalıklardan yeni kalk- ziyet almasına sebep içindeki su-
mış olanlara, kansızlara kuvvet yun yavaş yavaş tebahhur ederek 
verir. Bozuk mideler bile, taze yu. yerine hava girmesidir. Hava ıtır 
murtayı - çiy olmamak şartlie • dikçe yumurta hafifler ve onun 
kolay hazmederler, şekerli hasta- iç'tn bumu yukanya kalkar. 
lar için taze yumurta pek deierll Yumurtanın bozulmasına sebep 
bir J[ldadır, çünkü terkibi azotlu de, onun içine dıprdan hava gir-
maddelerle ve madenlerden iba- mesidir. Hava ile birlikte mikrop 
rettir. Şekerli hastalara dokuna - )ar da ırirer, yumurta bozulur. 
cak bir şeysi yoktur. Ba7.t1an insanı zeh '!rliyecek kadar 

Yumurtanın yiiksek deleri f!- tehlikeli olur. Kokmuş yumurta-
zelden 1-of'•i bilinirken, vitaminler Y1 kokusundan anlayıp yememek 
keşferftldrkten sonra onu•1 kry - mümkünse de bazdan hl( kokq 
meti bir kat daha artmışhr. Çün- çıkannadan da tehlikeli olurlar. 
kil :vumurtMın sansında A vita- Yumurtayı sahn alırken hep. 
mininden %500, B, vitamininden sini birer liırer muayene ederek 
ZOO, R' vitam 
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'l'linden 35, D vita - tazelerini ayırdetsenl~ bile, her • 
mininden de 50 ökfl vardır. Yu • .UnkU ihtiyaçtan fazla alınca ev-
murtanın sansı piştikten sonra bi- de de bayatlar, bozulur. Hele mut 
Je B, vitamininden yüzde 140 nl- hakta saklanına sıcaktan çabuk 
cU nisbetlnde muhafaza eder ..• Vi- tebahhur eder, hava da daha çok 
tamin cihetinden yumurtanın a • ı:ırer. ' 
kında da h~ olmazsa R' vitaminin Taze yumurtayı bayatlamadan, 
da %5 ölçü bulunur. Bu da yumur· bozuhnadan saklamak için pek 
ta akının pasta181'da. hamur tatlı- kolay usul yumurtaJan parşemen 
lannda nit-in :ı;vı imtizac ettltfni klğıtlanna sarmaktır. Bu kağıt 
anlatır: Bilirsiniz ki bu B' vitamf· hem yumurtanın tebahhur etme • 
ni yediğini7. ıı~,.rlerin viicudDlln- sine, hem de dı!f&rdan mikropla-
za yanyacak hale gelmesine biz - nn girmesine mlni olur... İlkin 
met eder. bir ı:tre suya on santip-am per-

Ancak yumurtanm faydah ol • manganat dö potas koyarak o su-
ması icin taze olması grttır. Ak- ya bir fıl'(a batınp yumurtaJantı 
sine ~ibi, yumurta ıtek de cabuk üserine sürersiniz. Bu mah161, 
hozulu•. Onun ince kabu~ dı!J8r· yumurta kabufunun üzerinde. 
dan .mikronlann ilçeriye kRıfar ~ir ki mikroplan telef eder. Sonra 
mesıne mani olamaz. Mikroplar pattşemen kağıdı parçalanıu.n da 
da yumurtanın irine girince ora- yumurtaya temas edecek tarafia-
da kendiler:'.-ıe nek hoş ve faydah nna rene mahl6lden siireninitz. 
bir gıda bulduklan için. hemen En sonra da yumurtayı o klğıdın 

Halbuki milletin bu fedaklr ge1'1terek (Ofalırlar. içerisine sararak üstünü bir ip • 

bakışlarını kıza takmış, hiç sağa 
sola kaydırmıyordu. Kızın içine bu 
bakıştan hoş bir sıcaklık gi!liyor -
du. Farkına varmadan gozleri gP.nÇ 
ten tarafa eğildi. Delikanlı giilüm
süyordu. Celia da gülümsedi ve bu 
tebessümden çok utanarak, birden
bire dimdik bir aiikasızlıkta dona 
kaldı. 

c elia'nın yatak odaS'l babası 
,ve anasınınklnden iki ko

ridor ötedeydi. Pencerelerden tuz
lu, tuzlu deniz havası püfür püfür 
esiyordu. Kızın gözleri ağırlaştı. 

Hemen yatağa ~irdi. Fakat deniz 
havası birdenbire kesildi mi ne? 
Odanın içi fırına döndü. Bayağı kı
zın göğsüne sıkıntı basıyordu. İlk 

uykudan sonra uyandı. Susuyor -
du. Yatağından indi. Fakat masa
nın üzerindeki surahidı:? su namına 
bir damla yoktu. Kızın bavağı dili 
damağına yapışıyordu. Surahiye 
"musibet şey!,, diyerek, g<?Celiği -
nin üzerine mantosunu geçiriverdi 
- _. h ..... b fd -kh 

Banyo odasına nasıl gldtlece~nl 

yatmazdan evvel adamakıllı ezber
lemişti. Bir sağa sapacak, iki ge
çit sonra bir sola sapacaktı. Kız 
kana kana su içti ve sr•rin sularla 
ellerini yıkadı, hatta birkaç kere 
de suları yüzüne çırpınca bayağı 
ferahladı. Banyo odasından çıkın
ca kendi yatak odası yolunu tut -
tu. Fakat dalgınlıkla geçitlerin sa
yısını unutmu, olacaktı ki, kema
li emniyetle "benim odam!,, diye
rek tokmağını ç•tvlrdiği kapıyı a
çınca kendini yabancı bir odada 
buldu. 

Q danın ocağının kal"Şmnda 
duran dP.rin ?>ir koultukt3n 

yemek odasında gördüğü kara bı
yıldı genç ayağa kalktı. Adam bön 
bön baygın gözforle bakıyor. Du
dailan da hiç boşat gitmiyen yı
lışık bir tebessümle yayılıyordu. 
Celia'nın başı dönüyordu, hayre -
tinden kendine gell!Cek vakit bul
madan, adam yerinden fırladı, ka
pıya koşup kapının anahtarını çe
virdi, kitledi. Anahtarı da cehine 
attı. Celia, bir kabus gördüğünü 

sanıyordu. Kız, gencin zllzurna 

sarhoş olduğunu anladı. K"rkudan 
az kalsın ödü patlıyacaktı. Fakat 
yine bütün kuvvetlerini toplıya -
rak irkildi ve adama hemen kapı
yı açmasını emretti Herif bu se
fer üzerine saldırarak, onu bağrı
na bastı. Kızın büsbütün aklı ha -
şından kaçtı. Olanca kuvvetile he-

rifin yüzünü gözünü rastgele yum
rukluyordu. Adam onun dudak?a
rını arıyordu, faKat kız yavrula -
rını müdaaaa eden bir ana kaplan 
gibi davranıyor, sille ve tokatları 
dolu gibi herifin yüzüne yağdırı -
yordu. Çabalıya çabalıya lavabo -
nun yanına yıkıldılar. Orada rafın 
üzerinde kocaman mavi bir sürahi 
duruyordu. Herif epeyce sarhoş ol
duğu için har~ke~lerl ayıkken o 
cüsseden beklenecek kadar şid -
detli değildi. Bir aralık ayağı kili
min bir büklümüne carptı. Muva
zenesini kaybetti. Düşmemek için 
kızın bileğini tu!makta ..,lan eli -
nin birini yere götürdü. Kız mavi 
sürahiyi yakalay•nca olanca şid

detile herifin başına carptı. Süra
hi tuzbuz oldu. Başı kanayarak a
dam yerlere serildi.. Korku ve tfk
sintile titreye tit~ye kız nerlfin 
üst başını aradı. Anahtarı buldu. 

Ertesi günü Celia'nın anası 

kınn benzini pek soluk ve 
h &•+ • .. d , 1, a..w.. Ye-

mekte gözlerini genç delikanhların 
masasından ayırmadığı için iki 'ite 
re payladı. Kız bakıyordu Çiinkü 
kara bıyıklı delikanlı masadan ek:. 
sikti. O akşam Fransaya ~eyahat 
ettiler, fakat kız can!lız gibi kili -
mfn üzerine serile :!nran kara bı
yıldı delikanlının o halini hiç unuta 
tnadL 

A radan seneler p,e~mfsti. ÇJp-
cılız bir kızken Cella yJr

ml altı yaşında erkin ve güzel bir 
kadın olmuştu. Hindlstanda tdi. 
Nişanlanalı on beş ~n nlmusttı. 
Bir gün ay ışı~nda nişanlısı ile 
başbasa vermlsler. l~lemic; oldukla
rı ufak tefek k9bllh;:\tleri hiribirle
rfne anlahvorlardı. Yaom1cı oldu -

ğu çapraşık hareket•t>ri anlatmak 
sırası nişanlısına g'!lmişti. Adam i

çini çekti. "Doverde bir oteldı:>ydi. 
Bir gece yanlışlık1a odam:. çok gü
zel bir kız girmişti. Ne yaptığımı 
bildiğim yoktu. Zilzurna sarhoş -
tum. Kıza sarıldım Kız başıma bir 
sürahi patlattı. İşte o gün bu gün 
içkiyi bıraktım. Eğer bu ılaki!tada 
senin nişanlın isem bu saadeti 0 
kıza medyunum. Çünkü tepedPn 
sürahiyi çalıp da aklımı basıma 
getirmeseydi. Şimdiye kadar~ içki 
dolayısile çoktan tan bna vali ol
muş olurdum.,, dedi. 

C "~:a kulakları~a inanamadı. 
O kız bendım!,, diye ba _ 

ğırdı. 

-MmMti4ill" 
Muhammen bedeli 55000 lira olan 14 adet loko t'f 1 

h ft evlAtlarile ben daha evvel VikıaJ ,...._nrtanm ba-atmı ta- lilı:le bailanınız. 

Z man su gibi akıyor, a a- .7 -··· • 

lar, avlar gelip geçiyordu. tanLcımış, sarayın haklanndaki fe- zesinden aYJrdetmesini elbette bf- Kalıt iyice sanlını,, ipl'.k de Onlversf+. Rektörlüğünden: 
t. k na fikir ve niyetlerini kendilerine Jininiz: Ta:r.e yumurta suyun içi- sıkıca bailanmısa yumurta hay • 

Rahattım. Sarayın azılı. be ı a- .. ıririn.. h d'L- 1 1 o· b b anlatmıstım. Yattıktan Cezayir n.., "' .. e em'"" ıue ner ve o- 'ıre gön tazelijini muhafaza e • ış ta a eti mektebinde ild asistanlLlt ve 40 U _ 
tnalı haydutları, sayılı karn ku- r d k rada yatıveri'I'. tk bes l(flnJü1' o- der. Kabuiun üzerine sUrdUjil • luk k .. ra ucretli bir daktilo 
laklan artık ne yanıma sokulu- Bahri Sefit ote ın en çı arm~'· )unca, suyun dibine R'idince uca- nfiz illcın da hiçbir uran yoktur. ·--'~~-~r. Daktiloluğu isteyenlerin Fransızca, İngilizce, Almanca U _ 
vor ne de oluma çıkıyorlardı. kendi odama yerleştirmiştim. u na biraz J"Ukanya 'kaldınr ZO de- Belld bilirsiniz onu ilçileeek sula- .aAuanııuan birine vakıf ve tercümeye muktedir olması . 

--~----"-=ı......:.:..::~~.J.:::..:.:::.:.;:.:::._......!:__:_...._,,___-.ı-tJIL.ısarım~diğer hafiyelerinin recelik kadar bir zaviye y~par. Se ra bile katarlar. lertn Tıp Fakültesi Dek b.lh- _ şarttır.,, Talıp 
----------=---------------~--------~---------=---=-::...:=:.:...::.::!:::.:.::::._~_:::...::=-:::::::=.:~----~------------~~:::_~:_:::~~~~an~~5~~~m~ur~aca~a~tl~an~.~(3~)'.__~--------~--------~----J 
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Dünyanın En 
Modern Şehri 
lstanbul 

( Btıf1 1 fndle) 
Şehrin devlet mahallesi, banka

ları, pazarı, çarşua, tiyatrosu, kil· 
tüphanesi, operam, otell~ri ihtiva 
eden merkez kısmı deniz veya bir 
nehir kenarında kurulmuştur. Bu
rada hiç bir .lkametgih ve hiç bir 
fabrika veya atelye yokt!lr. Bura
sı şehrin iş kısmıdır. Bu merkez 
kısmın çevresinde istasyonlar, 
gümrükler, iskeleler bulunur, IOD

ra bu merkezi kısmın etrafında 

onnanbk ve eeba bahçeleri hat
lar. 10 kilometrelik çepeçevre bü
tün saha bu orman Ye eebze beh
çelerile kaplıdır. 

Şehir bütün sebze Te meyve ih
tiyacını bu bahçelerden temin e
der. Hariçten sebr.e ve meyve ge.. 
tirtmeğe ihtiyaç duymu. Bu se
beple de bu bahçeler beledtyelet
tarafından Adeta parklar libi ida
re ve muhafaza edilir. 
Ormanlık ve bahçeliklfJl'in ar

kasında dağınık bir te'kllde !ka
mete mahsus köyler kunılmaftur. 
Şehir halkı buralarda yaşar. Her 
ev bir bahçe içindedir. Şehirli gü-
9i1tüden uzak, temiz, n tabiat i
çinde yaşamak imkinma maliktir. 
Her köyün kendine mah8Us k~ük 
bir pezan, bir çaı'fl81, bir 5inema
m vardır. 

Fakat büyük ahı verifler ve bü
yük eğlenceler için merkez "8hre 
imneğe mecburdur. Köy!'!!" mer
ker.e ıenif asfalt yollarla bailan
mıştır. Köylerle merkez arasında 
muntazam ve modern V1lpU1" ve o
tobüs servisleri vardır. 

Fabrikalar da bahıçelilclerin ar
kasında kurulmuştur. Her fabrikn
nın yanında işçiler için ayn bir 
köy kurulmuştur. lıçiler ,ehre jn

mefe ve izbelerde yapmata mec
bur olmaksızın işine aidcbilir ve 
rahat ya§lyabilir. 

* Yarmkf tall1r plAııile Ltanba-
lu mukayme ediıı?.z. Bu gü

zel ,ebrin, Amerikan fehirci Ye mi
marlannın hayal ettikleri yannkı 
~ ne bq.r blayhkl:ı llenze
tilebilecejini kepfte IÜÇlülı çek
mezsiniL 

ZateD İlt•nbula if kllmiyle i
kamete mah1U1 kımnlan, 7armki 
tehir pIAmna unun pkilde aynl
mıştır. Adalar, Bol~ Y~, 
Suad.iye, Kadıköy, Usküdar, Artw:
rikalıların hayal ettiği köylerdir. 
Bu köylerle merkez §ehir arasın
da J.Ania bostaıılan, Şişli sebze 
bahçeleri, deniz, ve ormanlar var
dır. 

Demek ki, İltanbulda yannki 
modern f8hri kurmak için ham 
madde mevcuttur. Bun11 J'almZ 
uta bir telıircinin tamim etme
•l, plblannı oaa aöre Auırlama
• kilidir. 

* ıttanwı plinında Oç tehrl 96· 
2'.Önünde bulundurmak Ji. 

mmdır: ijünkü Wubul, bugDDkü 
.btanbul, yarınki lstaabuL 

Dünkü İstanbul, .tarih olan İs
tanbuldur. Maziden kalma eaei
lerin hangileri muhafaza edilecek, 
hangileri meydana çıkarılacak, 

hangileri yıktırılacaktır?. Bu hu
susta elimizdeki rehber Roma ?eh
rinde tatbik edilen imar nizamna
mesidir. Roma beledi7esi eski Ro
mayı da meydana çıkarmak için 
bu meseleyi inceden ince'ı? tetkik 
etmış, plAnlannı ona gör~ yapmış 
ve bir de nizamname yapmı~'tır. 

Bu nizamname size hangi tari
hi eserin muhafaza edileceğini, 

hangisinin meydana çıkarılacağını, 
hangisinin yıkılacağım sarahatle 
anlatır. B"zim yapacağımız şey sa
dece bu n zamnameyi tercüme et
ti~n aynen tatbik etmekte:l ;ba
rettir 

BuPnkü fstenlNl: Y--*l t.
tanbulu bozacak bir eereyao almar 
tır. Taksimde, Nişant8Jmda. Ci
hang·rde buvtik apartımanlat" ya
pıJmaga başlamıştır .Bwı!ar 7aruı

ki fchınbula zarar verec"!k .inşaııt.. 
tır Bu in"eatı durdurma1ıdır. 

YPn.,,ki ~bri de. vanrıın lhti
V"" 1""""""' ,,.,..,,..,,.. f<'1'°Anı\llilnı• f1Ö-

z .. ··"'de bulPndurarak ve Nev
york'ta gösterilen yarınki şehrin 
ptanlanrırtan istifade ederek mo-
~·"'1 bir İstanbul vücudıe getirme
lidir. 

But"in bunlarJn tahakkuku jçjn 
de belediye ıreisllği ile imar şube
..,., 1'1rbirinden avırmak. ve mO. 

5. 1 - 1939 

Facia Kurbanlarına Ait 
Dört Ceset Bulundu 

Köyler Kurtlann 
Baskınına Uğradı 

(BOf' J indcleJ 
tir. Ezine - Çanakkale 7oıu --~ 

Selanik 
Anlaşması 

Millet Meclisinde 
ld Kocaçay ta~ug, civardaki nal- (Bq& ı tncifk) 
bant diikklnlanm JIU basmıştır En .,,... l ..... 

tBatı ı lneftlpJ 
lerden "9nlan ltımanıırı:m gelmij
lerdir. 

- v .... 1. ihtiyarlar b derece . • . . 3- an ayıflarmda da, birliğe dos6-
.,, '"'1M u ~tli bır -4~rümek · d lduklann ·· • yağmur görmedik! . . .. 1.. 1 ;, ... azmın e o ı göS 

ennı sa,- uyor ar. te- kted" 8 . ~ .. .. 1 . La Buna. y .ıooa • .-1 kapal 4 -•e ır. ıyaın goruş erinde JJll' 

Gelen yeni bir habere göre, (Ka
sap tarla) Wnindeki motörün tayla 
lan fırtına emuında Ereğli civa • 
nnda karaya çıkmak istemifler, fa
kat m~ alabura obnuştur. Osman 
oğlu Mahmut ilmlnde bir tayfa b~ 
ğulmuş, diP!' Gc arbdqı kurtanl
mışlarc:hr. 

rv&U 1 sal olacak birlik bu memleketler r 
~~~~~~~~~~ 

Yalova. 4 (TAN Muhabil"inden) _ rasında anlaşmayı daha kolay bit 
Bursa.- Yalova yolu k4rlada kapalı- hale ifrağ edecek ve bundan da b 
dır. Bır kaç şoför, jandarma karako- t1ln bu memleketlerin sakin ve yal
luna, kazaya uğrarlarsa mesuliyetin nız t"ahşmak istiyen halkı iı;ıtifadl 
kendilerine ait .oJdujuna dair imza edecf'lrtir. F.sasen cümhuriyet·rrıiS 
vererek hareket etmişlerse de yol•ı kuruldui?u gündenberi sulhu sükl\t 
sökemiyerek geri dönmiiflerdir. f<';nde vasam11k T'Olftikasını siddetll 

Facia hak1rrıiıla * tak'p etmiş oldu~ irin, bu anlaş • 

Millet vapuru facfasma aft dün 
şehrimize yml tafsillt gelmfttlr. 
Karaya oturan Şadan npunmun i
kinci bptmıt EnTer Gençalp ve De 
mirhinr motörO kaptam KAzım, fır 
tına hafifledikten sonra, derhal hu 
raya ı..Nkıet etmişler Te dfin abah 
Deniz Ticaret müdVrlüiQne pterek 
kazalar etmfmda izahat wınnişlP-r -
dfr. Bunlardan Nazım kaptan. fırtı

na koptola arada Zrelll Uauınmda 
bultmdufu içlll Mfltet vapunmun na 
sıt battığını yalandaıa görmti.utr. 

Erzincan. 4 CHuaısi) - fk:i gün- ma'"1 ayn 7.aman"a Ralkanlann af" 

denberi devam eden şiddetli lodos wlanm tntmin etti~i kada.r bfziııt 
fırtınası ve Y'Blmurian müt.?akip ha- nrensfbim•ze de r:wetkAr ve hür • 
va poyraza ~ş ve 11eee ~hre metlrAr h1r mukavele akdediyorurıt 

kar Y•imıftır. Bugin hava balatlu- TJn an1Ac:manın hir hurusiveti de 
dur. • ~el1\nikte b1r tar::ıftan dört B::ılketl 
A-. tele/ona """41• devJetinf temsn eden Yunan hüku • 

!"'eti. dii't<'r tsnıftan da Bul~ar hil
Fırtma teelrlJ1e bozulan t.elgnl ve 'l(ıimeti t• .. ııfından imzalanm.amdır 

telefon hatlanmn tamiri lcln hü.n- li!lvevm ::ılakadal"ların !kisi tarafın • 
malt bir faaliyet vardır. dsn ta.,fiik ve jmza edilmis olnı bO 

Ankara - Lt•nbal teWon hattmda- mukavelenin s:zin tarafımman d• 
ki bozukluk tamir aıltJmit ft. dün tasdik ve kabul edileaeğini ümit edl· 
81qıama dolru deıne ._tSb.r. yorum. 

' Muhtelif~ gruplan dJjr. 11atfo- Sözle'flM nihaıvet wrhken. kP!! 
na tamiriyle utraşmaldadır. 

Nazım bptan, miden Ci!hat is
tnfnf tapyen .- wpar o1enııık kuDa
mtnen 80ft!'1ldan motöre tahvil e
dften 400 tonluk Demfrltlnr motö
rO. Be ge~. Den.iz Tleuet mü. · 
dürlülQne facia hakkında ftl'diğt 

izahat üzerbıe fen h~ müdürıi 
Ha,ıettln tarafından Nr rapor ha
m'lamn!Ştır. Bu rapor h~isenin ilk 
maltlmatı olarak İktisat VekiW:ine 
@nderl!lmtftir. 

Yeni bir Ana olmadığı takdirde, dhltee miihim l'iSrdütüm iki noktaY' 
bugün bütün şehirlerle muhabere teharoz ettirmek isterim. Bu nok . 
imkanı temin edilebilecektir. talardaıı bfrisi. bu .,,1asma tohu . 

Gerede, 4 (A.A.) _ Dün gece-ten- munun Ank81'ada Batken d"'1et1eri· 
beri siddetli bir surette d~vam eden nin toobN'lııh Mr arada atı1mı$ ol· 

Baim leaptan ailai oe rocuklan ile batJll't'Mla kar elli santimi bulmuştur. Ha·nı bn- maındır. Türk dfnloma!!iıd bu anla9' 
kuml gün güneşlidir. Tipi yüzünden ıki manın vücut bulmft~nda dosttan · 

ula, masfle Tan, .Mete, Şadan, bilmesi için Şeytan ,.armıbı attık. d ftlft tantftnd- dah' mü• .. hede -.3f. Samsun ..,_bal ~ gün ür posta gelmemiştir. .... ı .... =· 
ve ~ npurlan battan Bunu da tuttu ve gemiye çıkmıya baş lPn büvük bir mP"<tİ sarf Pimfstir 

.kara etmlflercür. Bu hesaba göre ka- ladı. Fak t b ın b. d J "-a a ır 11. ga ~armıhı ko y s ı·.ıdnct nokta da MontrödPn sonra. 
raya oturan vapurlana .aywı ondur. pardı ve Ahmet teitrar da!galara ka- CDİ iyasi tonraklammzda ~ntmctı olarak kaı 
Bun1ann oturdukları saha kumluk, na+ ,.._ .... k tli ··'-

Naım lıaptan an1atr7M i'.ı. '.r"'A uvve çocua. olduğu gö- mı~ olan bPYn~lmneı bir kavdm t.!'-
ve vapurlara zarar ıvermiyece.k -kil- rülüyord Sahil k d b M •• ı • k tJ dedir ve hiç biriai Je t2hlikeli ~iil- u. e a ar ata çıka git u a a ar mınnen kalkmış olmasıdır. (a1kıs . 

Dftn, Mrm uharrfrhrm feci kaza dir. tiğini ve nihayet kıyıya kavuftuğu- 1arl. 
etrafında :Nhım k~tan ile g(Sriiş- nu gördük. Sonradan anladık ki, ev- (Bqı 1 

itectd<') Arkada41ll!f'd1t"· lm mukaveleni!! 
m6ft(h'. NAznn kaptamn anlattıkla- MiJl.t Hpfll'a ltu:iaa veli deniide gördükten sonra gözü - Blu lav d~~~.leen:ında mühim kttbttl vıe ta!dildni tekrar rira edf>rker 

gere müzden kaybettiğimiz ate!Zıl"ı· Sabri mese c er goruşu eces• muhakkak sa onun Ü...._ 1' et k ·ı rnta -Mit,~ .......... f--'-- -vr 
1 

m :n?tCP •v ararı e olması· 
• na,, • -t" ..... o.& cııçumı Fırtına kop+1-. aır.ada Millet vapu-.. -ldlde olm· .... ·- ,.... San da kendisini sw!e atmıya mu- yı ıyor. nı da rica ederim 

ır- ır- .. i'....... nı, limanın haricinde vatıyordu. N"'- Gerçi Yugostavva mahafill Kont .,, ... __ ak " 11 vaUak oltnU4tur. .Her ikili de gemi ·.; 
,.. "•--. pazar şamı gece yansın- mn kaptanın ifadesine göre, vapur, ba ık Cianomın zlyRretlni hususi mahtyet-

du sonra,,. ...... _...,_. sabah t 3 u tan tam beı uet .IODl'a kareya Tal~lıaJ_,.r•·n ~·==fuı 
__ ..,_ saa -t J'ediye kadar olduğ'1 yerde ka- Çlkabilmiperdir. Vapur saat 3.30 da te saymakta VE' bu rlyaretin hl~ bir • ,.., 

te ~.,.,,,.,... 8 ' ... ....,... Po.J' • ı...,_., .... ı.. ._tte:a 9GIU'a tutuna- imdat düciüx.;~ -kmi- 1. .... 1 .. dı. Biz yenf anlaşmaya sebep olmayaca~nı Tezkereleri 
ru4an ~ 1tı9,. lllı!naft ~ ..,....._ ~ 4*na. .... ...- , _ _,_ 1eme1rt 
lodosa çevirmiş. bundan sonra batıya l.sterni§tir. Bunun için .de ı: 18Wwrn, •DIHe .-.ıolümüz za - röy e:Jdi. Fakat Almanya namı AnkaJ"R. 4 frAN muhabrfndPnl 

dönmügtür. Nihayet kasırga h:ıiinde yaparken 5
1
5 kulaçta bir gem! ıe~roc maa •..-e " 41 geçiyordu.,. :::n~~:.a:ı~~!:-~ . .:amnhıan~f- Maarll Ve.kAlett mekteplere t;;y 

blrd bi 
/iiirtulanlar flf::nJ:- 1 . 1_,,,1: acnrıın.an dfl'dfl t l be 

ve en re batı karayel fırtınası çarpmış ve yaralanmış!ıt'. Ancak lçin- ı-n:ıyc uaı.ı.u .......... v....... ..... • aanı e,n ~ e nln nüfus hü~ 
baf1pmıftır. Bu vaztyete glire, kasır- dekiler &eminin yara a1dılın1 farket- Enver Kaptan,· Millet npurun:!an Dr. Stoyadinoviç i!lttrak edeceli bu 1 ... 

blrlblrl --'n4en .. M- d-rt husus! miilakata bü .. ,;ı.. bir ehemmi- anması usulü. nülus eü.7.danlannın 
P. r-7• "eaar.. 0 memlf1er w denize ~ttarchr. )ie kmtul111 -..,stromo Ahmet Aydın ile 3 ~ 
muhtelif rilzgar netlcesi.nde kopmu~ elen sanra makine dairesine hüeum ate"1 Sabri San.Dm da kendl.S. lle yet verilmektedir. görülmes~ bağlı bulunan işlernin 
tur. eden sulardan, makine k!.Sll!lnda yara beraber Çanakk•le TIIJ>W'U ne tstan- Bütün bu mül§.katlann ayn1 sıra- geri kalmasını intaç etm~kte bulun 

. Ka_sı:ıa pa.~la_dığı ~~ada, şiddetl~ 

1 

olduğu anlaşılmlf ve derh~l uz.un ' bula ıelebildiğiııi sr•ylemiştir. Buna !arda, vukuu, yeni yılın pek uıü • dutu cihetle bundan böyle mektep
bır tıpı de hükum suruyordu. Ereğli kumda ba§taıı kara et~k ar-re ge- I rağmen, Çanakkale vapuru mürette- hfm siyast faaliyetlere şahit olacağı- lere girmek istiyen talebenin, usu· 
limanında 20 den fazla gemi vard~. mt tersy{irline ~ıye dfişmfiştt't'. 1 batı bundan haberle!"! olmadıklarını nı gösterlvor lü dairesinde kayıtlan yap.ldıktan 
Bu JeIIlilerden, Vatan, Şule, Yelken- Ancak. tıaht.le 4,5 &omino, yani 900 Jlfl).atmışlar, Millet vapurunun acen- Rumen Krah sonra nüfuz hüviyet cüıdaruanm11 
cl, Ilgaz, Anadolu. Sa1'arya, Bakır metre mesafeye kadv yaklaşabOmt, tesi olan Barznay da kurtulıınlarm Af ilan Etti kendilerine iadesi lüzumımu bir ta· 
gemilerile bir İtalyan Şilebi fırtına- ve burada gemi 'Julara kanşrruştır. henüz gelmediklerini söylemi~ir. bildBiriükre' 4 <A. A.) - Rador ajansı mimle Maarif müdürlüklerine bil • 
yı açıkta karplamak için .denize a- J4illetin battılı yer uzun kum .açıkla Dün bir muharı-nmt ~ Ahmet Ay- yor: dirmiştir. 
çılml§lal' ve bunlardan bir ~smı da nndacbr, burası 1kbal vapurunun o -duım JC.üçükmuıta.fapa,adald evine Zihinlerin tam !IU~ •il~net 
sonradan Amasra 1imaııına .aelmiş ~ .-ada bulunduiu yeriıı civarma düş- ve bndistnin her sefer dönüşü mut- bulunduğunu müşahede eden bslkın 
terdir. Bu gemiler limanın içinde de- mektedlr. taka ftk o18l'8k uğradı~ Çeşmemeyda eski fesa~ tefekküllere karşı nefret Krlstof lofombun 
jil, ajzında bulundukları için .kolay- Gemt battıktan 10Drn, 1ç1nı!e1d kap nmda ı 71 numaralı 1c11hveye giderek tezahiirlerlni nazarı dikkate alan kı- El yazılan 
lıkla manevra yapıp sahilden uzak- tan, prkçı ve müret~'!bat derhal su kendialni aramlJ. fakat buralardan ral. yeni sene dôlavtsi'Vte ellerinde Ge 4 A A ) N k Evre 
1 bilmı .. 1 .. ...r1;.. F-ı-,t li .. d -~ı..·-d ~-1- ..ıı:-· 1 . .. . t tbu 1 bul "-•~-· nova ı . . evyor n 8§8 ..,_.,....... ._.. mao ıçın e ~ a _..n uın:.ıl et"m uzenne da Ahmet Aydının beniiz staı-.bula memnu ma a ar unan ıuut'9':le- I ~ .. i k it t A . • 

1 d hal 
h_._ • te se.6~ om es, merikanın kap 

~ta ya:. vapur ar. er ba§~an çıkmı§lardır. Buradan uroal vapuru gelmedi~ cevabı Teri,mistir. re ikarfı .a?lan davaıar; ~~ ettır1- fi Kristof Kotomb'un Genova'da bu-

u
a :~~--~~. uwıd • ~vrahayap~ ar Millete varagele atmı~, fakat tuttu- Ahmet Aydının evt ailesinin, ço- mek suretıle bir umbum laa dan ıt.. etm Ş hınan blrk~ eJ yazunmn muvakkat 

ve 1o1.1UAUU• onun el'ı aa ya ,_ş - ramamıştır. cuklarının sevinc-i ne doludur. Abla- tlr. B•t memnu mat ua n a6.tan - ••m i . . önd. _,, _ __._ ri 
1 .at . ..ı B··-'-- - aıa çın 9er11ye g ecl.UIJC9uıi tan kara sıra a_nm:.aı"'ır. ~dan Alınan bu son 'llaltlmata gö~eı ge- .sı, dayıaı ve buların .,çocukları, bu mu tar aftan hariç tutulmuştur. ca etmifti ~a belediye reisi, ve-

Ahmet Behçetin Sumer ge:ınua Han.- minin 20 kltlllk kap~ ve mııre!te- .eizev' kurtuluş .karıuımda esi görül - rileıı altı mil do, __ -ı..ı~ x._ 
d l ·· ·· nd b t kar et · ı..~-..ı-- k ik. · · · ~ ... ~ı bn-· yon ... ., .. ~au-;re raıs eres onu e aş an a Dllf ve ~anca ı ıo!I ~wr~\& :ı a..unış memlş derecede ıonsın, sevinç için- ye istasyonunun uzakta F!ltepe mev- rne b ı larmm llannı 
hafifçe oturmuıtur. Du gemide 7.al'3r ttr. Bunlardan birisi giiTert~ !ostro- dedirler. kltnde oldutu için. halen Millet va- alesnef \INee yaz:kı .. ndası mi m~ •1 '---di d" · kurt 1 vyor a go ere yeceğin 
yoktur ve .-:u ken ısJDe u ~ mosu Ahmet Aydın, diğeri de bira- Demlrhtsar siıvıırisf Nazwm Kapta- purunun battıiı m'!vldin kıyısında bildirmiştir. Mamafih bu vesikalaml 
bilecektir. teJÇi Sabri Sandır. nın ifadesine nazaran, Millet vapu- da bfJ' tahlisiye istasyonuna katir ih- gayet mtikemmet yfl:>ılmı fot filr 

Yellr.ud acentesiAe mensup KaP"' 11.f Mal ~linisJe prpumw nmun 18 kaptan ve mürettebatından tfyaç olduğu blldirHmiş V(' buraya da kopyalan Nt!'YyO!'ka g6nd~rll:C':tc.a ve 
lan vapuru en 5n battan kara eden betle~ Demirhiurm yanıda demirli bir istasyon kurulması istenmiştir İtalyan pavyonunda tefhir olunacak 
vapurdur. Yalnız ou vapur BoVlhane Dan raat 13.40 da Buttn seferin- buluan bir yellumltde:'I de iki kif{ bo Feci kazanın SP-bepleri fenni şe- ıt.r. 
dii§rnüş ve kar!lya oturduğu sırada den dönU' postasını vapıı!'l Çanakkale ğulmuştur. Bu yel!ce.nlinin mürette- kilde ancak kazanın hm tafsilntı a•ın 
önündeki mendireğin dJş tarafına vapurile limanımıza gelen, ka:r.itze- batı küçük bir ka7ıkla karaya çık - daldan sonra tesbit t>lunabi1ecektir. 
yaralanmıırtır. Bundan biraz: sonra de :lemilerden Şad.anın ikinci kap- mak lstemifler, (ak.at bu sıradıı ıır;1e- Ancak bu ve benzeri facialann dal- ftlNI 
da Zon111ldak ve Galata vapurları &y tanı Jr.ayer Gençalp .da buftll4h 1s- rinden ikWi c1enize düşmüş ve bo- ma tekerrürüne imkin verebilc.-rek o-

TAN &aze+.si ., 

tıan Fiyatları ; ni yere gelerek Kaplan vapurunuıı tanbula gelmiştir. Enver Gen~1p los ğıalmiıılardır. lan sebeplerin izalesin~ kati ihtiyaç 
sağında ve solu:ıda "ıt:ırayıt dürmüş - tT0m0 Ahmet ile ate~lnhı nHıl kur- * vardır. Bunların ba~ında, sırasile ek- ; lerdir. Yalnız Zonguldak vapuru h<ıf tulduktarını ve diğer!erinln boiuJuş- Türk Gemi kurtıır.ro:ı şirkclinin hA seri Karadeniz limanlarında bulu -
tan kara ederken K~planın kıç bo- .Lvmı bir muharridm\ze şöyle anJat- diR yerioe gönderdiği Hora tahlisiye nan gemi leşleri ıte!mektedir. JJeşle-
doslamasına çarpm11 ve her iki va- ınıttır: gemisi karaya oturon ~mHerin tur- rin temizlenmesi büyük müş!c'11Ata 1 inci sayfa saatimi 
par da yaralammttır. BuNann eemı· - Biz millet vapurunu. ancak ltat- tanımasına başlamıştır. tik olarak yol açmaktadır. Armatörlerin Uman- 2 1 , , 

lNlllda ve ......... daf tarafıMa tıktan sonra gorebilcUk. Aramızda bir Tan vapurunun dün aksanı kurtarıl- lan temizletmek 1c;\n yapbldan mü· • J 1 , 1 
bulıın•n Ywıan bandırs.lı Nomikoı I kaç yii% metre mesafe vardı. Geminin <lığı babed gelmiştr·. Hora sırasile ncaatlarda koşulan şarttar vapurun • 4 

·-.3- • • • 
vapuru karaya otW'IJluftur. au athmda kalan k~oe ·tesıuucki çar 7ardım ihtiyacı olan gemileri kur- pirinç ve bakır aksamını tamamen I~ •ayfolorda • 

Ereili kaze11gıo cenup tanf.ındald mıblarda .wlı oldukları halde aerni- taracakbr. maliyeye bırakmak, yalnız saç kıs-1 s.. ·....4-
abı mirettebatmı gor.iyorduk. Biz de Frrflna nilwqet azaldı mının yiizde yirmi be~ni teslr.rf çıka-1 •y •• • 

takll b.ir .imar bürosu lwnuk IA- bu nrada eeyir halinde ldtk. Bh~ şey rana vermek seklindedir. Fakat bu Dikkat : 

400 = a 
250:= -200 i 
ıoo-: ı 

.zundır. Belediye reisi bir fehircı rlın1ze devam edcrks, Ml11ct vapu- Karadenizden gelen haberlere na- şartlan hiç l~mse k:ıbul etmemis ve ------
delildir. Şehrin imanJ11 ondan ru üstü.De yüklenen oüyük bır dalga zaran Karadenbde ~ırt.ma durmuştur bu leşlerin temizlenmesi de yüzüstü t -1 santim: gazetenin tnce 
beklemek haksızlık om. Madem adamların uıh olduklMı .köpeşteyi Açıkta kalan gemUerdeıı bir çotu 11- kalmıştır. yazıslle 2 satırdır. 
ki ~ilik bir ilim işi olmnp-ur. .ciktü götO.rdü ve hepei da d...arıize dö- manlara dönmü,lritr. Bunlardan DumlupınarJan haber yok 2 - llinlann fiyatı gazetenın 
Bu •ri ilimden anlı7anJ.a.rU.:ı mü- küldiller. Uzaktan ~f kiflmn btzim Pek vapuru da dün litleden sonra U- tek siitunu üzerine hesap-
rekkep 'blr lhtısas bürosu kurmalı gemiye dotnı yüzdtllc\erinj ~ördük. manımıza gelerek Kabataş ö11iinde İzmir, 4 (Tan Muhablrindenl - lanmıştır. 
ve fehrin uJAniJıe ve pünın fatbika- Bunlardan lostromo Ahmet oldu~nu demirlemiştir. Akdenlzde flddetll bir fırtın~ vat'd1r. 3 - Kalın yazılar da gazetede 
tiJe JDü.takillen ı0 meşeul obnah- bil8harJ! anlaıhğımız birlsi. dalgalar· Düıı:ı Deııiz Ticaret müdürfüjün - F.trüsk vapuru fırtına vü.zünden Ro- 1: kapladığı yere göre santim· :ı 
dır. la bojuşa boiılf8 btZim yaıwıını:a ka- .den aldıinnız malumata nszaran, dos limanına iltica etrniştir. ?der- i le mçQHir i 

O vakit İstanbul hakikaten dün- clar geldi. Derhal çıma attık. Y*a- bundaa beş, altı ..ene evvel Denh Ti- sinden ayrılıncaDumlupınar vapW'Un mJ111t•tM•llllt111llllWllllllUffltll 
yanm en modern şehri olabm:. ladL Bundan sonra da gemiye ~a- caret mfidtlf'ltıRü !!relfldeJd talılisi- dan ilci gilndenberl malı,mat yoktur . 
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31 - Birincikanun - 1938 Vazıyetı 
p AS 1 E 

\ !~:: ..... -AKTiF, Beyoğlu Yıldız sineması karşım Lek· 
komısyonuna vermeleri. .,..,. ıır>nrtnnan. Fakiri,.,:,. ,.,.,,..,..,,? 

Tay.Yare fabrikası için 2 a~et ına (744) (9540) 
planya tezgahı kapalı zarfla eksılt- * 
nıeye konmuştur. Muhammen be- 'l 

KAYIP - 1937 - 1938 ders yılı 

Tel. 43924 KASA: 
Altın: Safi kilogram 17.159.603 

BANKNOT deli 6700 lira, ilk teminatı 503 lı- Beher kilosuna tahmin edı_ en n-
radır Eksiltemesi 18/ 1/ 939 çar- yatı 92 kuruş olan 25.~00 kilo sa-
şamba gi.inü saat 16 da Ankara~a ~ kapall zarfla eksıltmeyc ko-
M.M. Vekaleti Satmalma komıs- deylag ştur ihalesi 18-1-939 çar • 

. numu · · 
yonunda yapılacaktır. Şar~na:ııe~ı amba günü saat 11 dedir. Ilk te-
komisyondan alınır. Isteklılerın ı· ş . t 1725 liradır. Evsaf ve şart
hale günü saat 15 e kadar kanu- mına . bedelsiz olarak M. M. V. 
nun 2-3 cü maddelerinde yazı~ı ve names1 ıma komisyonundan ,:ılınır. 

Boğaziçi Lisesi fen kolu mezunla
rından 350 No. lu Ali Şanlı'ya ait 
lise şehadetnamesi kayb1Jlmuştur. 

Yenisi çıkarılacağınd~n eskisinin 
hükmü yoktur. 

UFAKLIK 

Dahildeki Muhabirler: 
Türle lira11 

, . .Hariçteki Muhabirler : 
Altln: Safi kilogram 9.054.614 

Altma tahvili kabil Serbesı 

24.136.354.391 
10.765.721.-

1.239.410.28 

572.682.201 

\ 
12.'136.038.33 

Dıtiyat Akçesi 
36.141.485.67 Ad1 ve fcvkalide 

Hus\lsl 

572.682.20 redavüldekl Baııknotlar: 
Deruhde edilen evrakı nakdiye 

Kanunun 6 - 8 lncl ınaddelerl
nc tevfikan hazine tanfmdao 
vaki tediyat 

~.'712 .234.11 

6.000.000. 

158.748.563.-

8.'712.234.11 

saikle birlikte ilk teminat va tek- satına . (I 
lif mektuplarını Ankarada KoJT.JS- Eksiltmeye girecekl~~ın 249 ~a-
yona vermeleri. (679) (8770) yılı kanunun 2 - 3. cu ~addde~ın~ * de gösterilen vesaikle ı~k temına 

1 · · 25 tane ve teklı"f mektuplarını ıhale saa -Ta~ryare fabrika arı ıç.ın 
makkap tezgahı kapalı zarfla ek - tinden en az bir saat evv=l ~ka-
siltmeye konmuştur. Mut.ammen rada M. M. V. satınalma - omısyo-
bedeli 27500 lira ilk teminıı.tı 2063 nuna vermeleri.*(743) (9o>39l 
liradır. Eksiltmesi 20.1.939 cuma 
giınü saat 15 ·te A.nkarada M. M. Hepsine tahmin edilen fiat 
Vekaleti satmalma komisyonunda 15 600 lira 90 adet kablo arka tez-
yapılacaktır. Şartnamesi 138 kuruş ke~esi 800 adet kablo dolabl, lOO 
mukabilinde Ankarada komisyo - det çevirecek kolu 50 çift kablo 
nundan alınır. İsteklilerin belli gün :skı tertibatı maa kablodan ibaret 
de saat 14 de kadar kanunun 2, 3 dört kalem muhabere malzemesı 
üncü maddesinde yazılı vesaikle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş 
birlikte ilk teminat ve teklü mek tır. Eksiltmesi 18.1.939 Çarşam
tuplannı An.ltarada komisyona ver ba günü saat 11 dedir. . 
mcleri. (676) (8767) * İlk teminat 1170 lıra olup 

Hepsine tahmin edilen fiat artnaroesi Ankarada komis -
26 000 lira olan 23 kalem ecza ka • ~onda görülür. Ve istiyen talipler 
palı zarfla satınalınacaktır. Eksilt t fından suret çıkarılabilir. Ek-
me 26-1-939 perşembe günü sa- s~~':neye gireceklerin kanuni te -
at 11 de Ankarada M. M. Veka.Ie- inat ve 2490 sayılı kanunun 2-3 
ti satınalma komisyonunda yapı • :U maddelerinde yazılı belgeler ile 
lacaktır. irk teminat 1950 lira o- birlikte ihale saatinden beheme-
lup şartnamesi 130 kuruşa Veka- hal bir saat evveline kadar zarfla-
let satınalma komisyonundan alı - rını Ankarada M. M. V. Satmal -
nır. Eksiltmeye girecekler kanu - ma komisy~nuna vermeleri 
nun 2-3 cü maddelerinde fazılı )f. (745) (9541) 
belgelerle birlikte ilk teminat ve Kilis alayı ihtiyacı i~in yapıla-
teklü mektuplarını eksiltme saa- cak iki pavyon 15-11-938 ve 19-12-
tinden bir saat evvel Ankarada ko- 938 günlerinde kapalı zarfla yapı-
rnisyona vermeleri. (690) (8903) lan her iki münakasasında talip 

* çıkmadığından pazarlıkla yapıla -
Malatya garnizonu ihtiyacı için 28-

470 ton kuru ot'un münakasası ka- caıctır. Pazarlığı 28-12.-938 den 
· 1-939 gününe kadardır. Keşif be-

palı zarfla yapılacaktır. Ilk te-
minatı 2115 liradır. İhalesi 13-1- deli 76238 lira 51 ~uruştur. Şart -

939 saat 10.30 da yapılacaktır İs- name ve model ıplanlarını gormek 
teklilerin belli gün ve saatte Ma- istiyenler İstanbul, Anka1:'a levazım 
latyada Askeri satınalma komis- amirliği satınalma komisyonunda 
yonunda bulunmaları. (725)(9299) ve Antep, Adana, İslabıye, Kay-

* seri, Niğde ve Kilisteki alay satın-
1.150.000 kilo odun satın alı- alma komisyonlarında görebilirlar. 

nacaktır. Şartname Elazığ Tüm Taliplerin mühendis veya mimar 
satınalma komisyonunda görülür. olmalan, olmadıkları takdirde ay-
Eksiltme 16-1-939 pazartesi günü ni evs ~bir mütahassı~~ 
ı:aJl.t..4!.d.e~il.'!l~15'filı zarfla • iş başında bulundumıalan ve no-
dır. İlk te minat 1509 liradır. 'l'ek- terlikten musaddak bir taahhüt ka-
lif mektupları ihale saatinden en ğıdı ile temin etmc!eri ve asgari 
az bir saat evvel komisyona veril- 76000 liralık inşaat i~farini yapabi-
melidir. (733) (9437) lecek vesaikle beraber Kiliste As-

)f. keri satınalma komisyonuna müra-
Gaziantep birliklerinin ihtiyacı caatleri. İlk teminat 5717 lira 85 

için mukaveleye bağlanacak olan kuruştur. (7gOJ (22) 
500.000 kilo arpa veya yulaf satın * 
alınacaktır. Arpanın muhammen Dörtyoldaki askeri bir liklerin 
bedeli 28000 lira, yulafın 32450 hayvanatı için 640 bin kilo yulaf 
liradU". İhale 15-1-939 günü saat kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş 
9 da yapılacağından isteklilerin tur. Muhammen bedeli. 29440 lir a 
mezkUr günde pey akçeleri veya ilk teminatı 2208 liradır. Eksiltme 
banka mektuplan ile kanuni şekil- 25-1-939 çarşamba günü saat 15 
de tekemmül etmiş ve ticaret oda· de Tüm satınalma komisyonunda 

İstanbul tkind iflas Memurlu
~ndan: Müflis Galatada Voyvo -
da caddesinde bakkaliye ticaretile 
meş~l Dimitri Cuma~m alacak -
lılarına teklif ettiği konkurdato 
müzakeresi ve ikinci toplanmanın 
11.1.939 Çarsamba ıı:ünü saat 11 
de yapılacağı ve alacaklıların o 
Ji!iin dairede hazır bulunmı:ılan 
ilan olunur. (13653) 

İstanbul Asliye Birinci Tica-ret 
m ahkemesinden: Mahkemece sa -
tılmasına karar verilen 6 sandık 
(Emprime Herkot) pamuklu men
sucatın açık arttırma 17.1.939 sa
lı saat 10 da yapılacaktır. Alınak 
istiyenlerin o gün ve o saatte mal 
ların bulundu~u İstanbul ithalat 
gümrüğü 4 numaralı anbannda 
hazır bulunmalan lüzumu i1an 
olunur. (13645) 

ZAYİ - İstanbul İthalat güm
rüğünün 24577 numara ve 26.10. 
938 tarihli beyanname için alınan 
533127 No. ve 27.10.938 tarihli 
540 liralık depozito makbuzu kay 
bolmuştur. Yenisi alınacağında:o 
zayiin hükmü yoktur.. 

Nesim Kazes ve Şeriki 

dövizler 
Diğer dövizler ve Borçlu kli· 
ring bakıyeleri 

Ra.zine Tahvilleri: 

Denıhde edilen evrakı nakdiye. 
karşılığı 

Kanunun 6 - 8 inci maddele
rine tevfikan hazine tarafmdan 
vaki tediyat 

Senedat Cüzdanı: 

HAZINE BONOLARI 
TICARI SENEDAT 

Esham ve Ta.lıvUi.t Cüzdam 

(Deruhde edilen eVTalo na.k 
A - {diyenin katştlıtı ltsham 9 0 

(Tahvtlit(itibarl kıymetle) 
B - Serbest esham ve tahvillt 

Avamlar: 

Hazineye kısa vlde ne 
Altın ve Dovu üzerınc 
Tahvilit üzermo 

lf'ıssedarlar ı 

Muhtelif: 

29.049.91 

7.162.566.7J 

158.748.:563.-

16.004.121. 

97 .3 88.603.4 4 

41.607.845.3:1 
7.546.731.54 ' 

174.850.20 
7 .897.836.H 

03 Deruhde edilen evrakı nakdiye l!l.927.655. 
bakiyesı 

Karşılıfı tamamen altm olarak 
ilaveten tedavüle vazedilen 

Reeskool mukabili UAveter.ı teda. 
vazed. 

142.744.442.- Türk Lirası Mevduatı: 
Dö\iz taalıhüdatı: 

Altma tahvı1i k•bil dövizler 

97 .388.603.4•1 Diğer dövizler ve alacaklı kli· 
rıng bakiyeleri 

Muhtelli; 

49.154.576.87 

8.072.686.6-l 

4.500.000.-
11.207 .026.41 

V e l ...A- 369.709.158.~9 
.& auu [;;;;;;;ı-;ım;;;;;;;ııı;;;;;;;;; 

16.004.121.-

142.'144.442.-

19.000.000.-

43.000.000. 

3.085.47 

21.682.577 9' 

204.744.442.-

25.041.388.'75 

21.685.663 .41 

94.525.430.02 

369.709.158.29 

Bu vaziyettek i ~rkam, sene sonu itibariyle 
tanzim olunacak kat'i bilanço ile değiteeektir. 

1 Temmuz ıt938 tarihinden itibaren: Iskonto 
haddi % 4, altın üzerine avans % 3. 

Gayrimenkul ~at~.ş .. ~~anı 
lstanbul Em11iyet Sandığı Dırekto~lugunden : . 

Amirliği Satınalma Levazım 

Komisyonu Bayan Rozanın 23836 hesap No. sile sandıgunızdan aldıgı 2400 !ı
raya karşı birinci derecede ipotek ederek vadesinde borçlanru verme-
diğinden hakkında yapılan takip üzerine .3202 Ne lu ka~unun 46 ~~~ Orta okullar iç:~ kimya aletle~ı 1 
maddesinin matufu ve 40 ıncı mad desine göre satılması ıcabeden Buyu ve eczası ile tabııye takım ve fi-

kadada Karanfil mahallesinde Refetpaşa sokağınd-ı eski 9 yeni 13 kapı zik ders aletlerinden ikişer t&kım 
91 ada 2 parsel No. ıu kuyu ve bahçe ve sarnıçı olan ahşap ev ve yine alınmak üzere açık eksiltmesi 14-1-
ayni yerde Karanfil sokağında 13 Mü. kapı 91 ada 11 parsel No. lu arsa 939 cumartesi günü saat 11 de Top-
ve yine ayni mnhalde Karanfil sokağında 13 Mü. kapı 91 ada 12 parsel hanede İstanbul levazım amirliği 

No. ıu diğer bir arsanın (muhammin ıraporunda cümlesi Kadıyuvan so - satınalma komisyonunda yapılacak 
kağında gösterilmiştir) tamamlan bir şartname ile ve birden satılmak tır. Hepsinin tahmin bedeli 3500 
üzere bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu si- lira, ilk teminatı 262 lira 50 kuruş-
cil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek isteyen 770 lira tur. Şartname ve şekilleri komis-
pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan bidnin teminat mektubu yonda görülür. İsteklilerin kanuni 

UJt. ......,..............,..._..u...,..._~ 

da kabul olunur. B~~iş_ J:>.RH:iH. VP-1'.filJfi~~m~ .. ı....a'Şartnaıhe~rlLı~-939-= .. L- misyona gelmeleri. (457) (94::i2) 
l~rihinden itibaren tetkik etmek isteyenlere sandık hukuk işleri ser- * 
visinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı v e sair lüzumlu izahat Ordu hastaneleri için 4500 m etre 
ta şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, elbiselik bezin açık eksiltmesi 16-
bunları tetkik ederek satılığa çıkanlan gayri menkul hakkında her şe- 1-939 pazartesi günü saat 14 de 

yi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 3.3.939 tarihine müsa- Tophanede levazım ~mirliği satın-
dif cuma günü Cağaloğlunda kain sandığımızda saat 14 den 16 ya alma komisyonunda yapılacaktır. 
k~dar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek Tahmin bedeli 2700 lira, ilk te -
bedelin tercihan alınması icabeden gayr imenkul mükellefiyeti ile san- minatı 202 lira 50 kuruştur. Sart-
dık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıra name ve .nümunesi komisyonda 
nın taahhüdü baki kalmak şartile 21. 3. 939 tarihine rnüsadif salı görülebilir. iİsteklilerin kanuni ve-
günü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu art- sikalarile beraber belli saatte ko-
tırınada gayri menkul en çok arttıranın fuıtünde bırakılacaktır. Hakla- misyona gelmeleri. (461} (9510) 
n tapu sicillerile sabit olmayan alakadarlar :ve irtüak hakkı sahipleri- * 
nin bu haklarını ve hususile vafiz masarife dair iddialarını ilan tarihin 2,600 adet muhtelif kuvvette 
den itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize Osram, Tungsram., Fıilips, markalı 
bildirıneleri lazımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla hak-
ları tapu sicillerile sabit olmayanlar satış paylaşmasından hariç kalır-

ilanları 
elektrık ampulu ti-1-9..Sl;j cuma gu
nü aats 14 de Tophanede İta~nbul 
Levazım amirliği satınalma komıs

-yonunda pazarlıkla alınacaktır. is
teklilerin teminatlarile beraber bel 
li saatte komisyona gelmeleri. 

(463) (9536) 

* 250 adet çelik somyalı ~aryola 
16-1-939 pazartesi günü saat lb de 
'l'op'banede İstanbul levazım ılınır
ııitJ -*-n•lm• komi~j'ôlrtlntfıi ka

palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
Tah min bedeli 6500 lira, ilk temı
natı 487 lira 50 kuruştur. Şartna

me ve nümunesı komisyonda go
rülür. İsteklilerin kanuni vesika -
larile beraber teklif mektuplarını 

ihale saatınden bir saat evvel ko
misyona vermeleri. ( 462) (9535) 

* 170 Ton kok kömürü 10.1.939 
Salı günü şaat 14 de Tophanede 
İstanbul ıevazun amirliı"~i satınal
ma koo1isyonunda pazarlıkla ek -
siltmesi yapı1acaktır. Isteklilerin 
kat'i teminatlarile beraber t.ellı 
saatte komisyona gelmeleri 

"4G-t,, ( 9537) 

• A 
sından musaddak vesikalarile bir- yapılacaktır. İstekliler ~namesi-
likte Gaziantep satınalma komis- ni her güh Adanada komısyonda gö 
yonuna müracaatları, şartname ko- rebilirler. Taliplerin teklif nıek -

lar. D aha ıfazla ıı!.a1umat almak isteyenlerin 938/751 dosya numarasi-
le sandığımız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzwnu ilan o
lunur. 

Gayrimenkul Satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 

misyonda görülür. Teklif mektup- tuplarmı ve içerisinde bulunması 
ları ihale saatinden e n az bir sa- icap eden diğer kanuni vesaiklc bir-
at evvel komisyotıa vermeleri. likte ihale saatinden bir saat e.v:vel 

DİKKAT 
Emniyet Sandığı : Sandıktan alınan gayrim~nkuıu ipotek goster

m ek isteyenlere tahmin e dilen kıymetin yarısına kadar ikraz yaparak 

Bay Halil Kemalettinin 21771 hesap numarasile sandı.ğımızdan a l
dığı (300) liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu 

)f. (738) (9442) Adanada Tüm satımılma komu;yo-
Balıkesir Çayır Hisar mevkiin- nuna verilmiş olacaktır. ( 759) (75) 

de yapılan top garajının ikmali in- Müteahhit !m ve hesabına a-
şaatı kapalı zarfla eksiltmeye ko- ile tı al a 

dil çık eksiltme suref sa n ııı -
nulmuştur. Bu işin tahmin e en v ilAn edilen 200.000 metre sar-
keşif bedeli 36165 lira 58 kuruş - cagı ı:: . beher metresine verilen 
tur. İhalesi 23-1-939 pazartesi gü - gılık z~O santim fiyat pahalı gö 
nü saat 11 de Balıkesir kor ~atına!- 23 kuruş, · ı k ··ıd·· ~ .. den ayni mıktar sargı ı 
ma komı·syonunda yapılacaktır. ru ugun . · ·· t 11 

bez 9-1-939 pazarteiiı gunu saa 
Muvakkat teminatı 2712 lira 42 ık ksiltme ile satın nlına -
kuruştur. Bu işe ait keşif plan ve de aç e 480 r lup caktır. tık teminat 3 ıra o 
şartlar İstanbul, Ankara levazım . 232 kuruşa Ankarada 
amirlikleri ve İzmir Müstahkem kşart~y:~~an alınıı: . .Eksiltmeye gj-
mevki, Balıkesir kor satınalına Ko. omıs · t ve 2490 

klerin kanuni temına 
larında görülebilir. İsteklilerin rece 2 3 cü maddele-

. d sayılı kanunun • . . 
mezkiır günde :ve ihale saatın en . 1 belgeler]•.? b1rlikte ek-
bir saat evvel teklif mektuplarını r~nde Y~~ ı saatindeAnkarada M.M. 
kanuni belgelerile birlikte Balıke- ~~:~e~~~tınalma komisyonunda 
sir kor satınalma komisyonuna tes bulunmaları. (758) (74) 
Ilın etmeleri. (741) (9511) * 

• * k"l suna tilimin edilen fi-
...:ı. • edilen Beher ı o ·ı 

Beher metresine bwmın yat 92 kuruş olan 100.0?.0 kı o sa-
fiyatı 20 kuruş 80 santim olan d ağ kapalı zarfla munakasaya . 
1.500.000 metre çamaşırlık bez ka- k:~ulmuştur. İhalesi <:::5-~-939 çar-
palı zarfla eksiltmeye kon~~uş - ml>a günü saat 1.1 dedır. İlk te-

usulüne göre kolaybk göstermektedir. (60 

Gümrük Muhafaza Genel Ko. lstanbul Satınalma 
Komisyonundan : 

1 - Gümrük muhafaza eratı için 1500 çift kunduranın 6.1.939 cu-
ma günü saat 14 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutan 6900 lira ve ilk teminatı 518 liradır. 
3 - Şartname evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin o gün eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 

2490 sayılı kanunun 32 inci maddesi hükmüne göre hazırlayacakları tek 
lif mektuplarını Galata eski ithalat gümrüğündeki komisyona verme • 
leri "9261,, 

~ ·~ 

TURK HAVA KURUMU 
Büyük Piyangosu 

Üçüncü keşide : 11 lkincikSnun 939 dadır. 

Büyük ikramiye : 50 • O O O Liradır ... 
tur. İhalesi 17-1-939 salı gunu sa- :inatı 585(l liradır. Evsaf ve şart· 
at 11 dedir. İlk teminatı 16 230 li~ · 460 kuruşa Ankarada ko- Bundan hqka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 
radır. Evsaf ve §artnamesi 

15 
lira ::~~dan alınır. Eksiltmeye gire- (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükifat vardır .•• 

60 kuruşa Ankarada Komisyond~n eklerin 2490 sayılı kanunun 2 - 3 
alınır. !Eksiltmeye gırecek!~rın ~addclerinde gösterilen vesaik1e Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ih· 
2490 sayılı kanunun 2 - 3 ma : - teminat ve teklif mcktupl.arını iha- mal etmeyiniz. Siz de piyan9onun mes'ud ve bahti· 
1 · d k" ·· t ·ı n vesaikle hır- b' t evvel varları arasına cıı·rmı·c olursana• crm e ı gos erı e · le saatinden en az ır saa ,7 ~ .... 

lık~~miMtw~Wilm~~~· ~an~~M.~sabn~ma~ · ~~---•••••~-~---••••••••••••••• 
rıru ihale saatinden en az bir saat m·ısv_ onuna vermeleri . (757) <7~) . v. o:atmal- -_ 

ödemediğinden hakkında yapılan takip üzerine 3202 numaralı kanunun 
46 mcı maddesinin matuiu olan 40 ıncı maddesine göre satılma5ı icabe 
den Boğaziçinde Sarıyerde Dere caddesinde eski 46 yeni 92 numaralı 
ahşap bahçeli bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle arttırmaya kon -
muştur. Satış sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttrrmaya gir.mek is-

teyen (120) lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin te-
minat mektubu da kabul olunur. Birikmi!': bütün vergilerle belediye re 

simleri ve vakıf icaresi ve taviz: bedeli ve tellaliye rusumu borcluya ait
tir. Arttırma şartnamesi 10.1.939 tarihinden itibaren tetkik etmek iste
yenlere sandık hukuk işleri servisinde açık bulun.:!urulacaktır. Tapu sicil 
kaydi ve saire lüzumlu izahat da şartnamede ve akip dosyasında 
vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıka-

rılan gayri menkul hakkında her şeyi öğrenmiş vd ve itibar olunur. 
Birinci arttırma 2.3.939 tarihine müsadif perşembe glinü Cağoloğlundn 

kain sandığımızda saat on · dörtten on altıya .kadar yapı

lacaktır. .Muvakkat ihale yapılabilmesi için . teklü edilecek bede
lin tercihan alınması icabeden gayri menkul .mük<!lleflyeti ile .sandık ala-
cağım tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıra-

nın taahhüdü baki kalmak şartile 20. 3. 939 tarihine müsadif p azartesi 
günü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu art
tırmada gayri menkul en çok artbranın üstünde bırakılacaktır. Hakla
n tapu sicillerile sabit olmayan alakadarlar ve ırtiiak hakkı sahipleri-

nin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair jddialarını ilan tarihi 
den itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemiz 
bildirmeleri lazımdır. Bu suretle haklarını bildirmemi~ olanlarla hak

lan tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından bari 
kalırlar Daha fazla malumat almak isteyenlerin 037 / 467 dosy.a No. si 

le sandığımız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan 0 
lunur. .. 

DİKKAT 

Eınniyet Sandığı : Sandıktan alınan ga~rimenluılli ipotek gö~tcr
mek isteyenlere tahmin edilen kıymeCin ~·arısmn kad:ır ikraz :. aparak 

usulüne göre kolay.tık göstermektedir.. (56) 
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KOLINOS 
antiseptik 

DIŞ MACUNU 

kullanınız. Lez 
zeti noş, dişle

ri inci gl':.J par 
latan Kol!rosu 
dünyada mJl
yonlarca ze
vat seve seve 
kullanırlar. Tü 

pün muhteviyatı teksif edilmiş olduğundan u~n müddeU~ ihtiyacınızı temin eder. 
Büyük tüpü 40, kilcük aipil 22! kuı-.ıştur. 

ROMATiZMA. 
LUMBAGO 

ARKA - BEL - DiZ 
KALÇA AGRILARI 

ve S 1 Y A T 1 K 
1 

e KARŞI 

Yalnız 2 ÇARE YARDIR 
1 •BURSA ve YALOVA 

KAPLICALARI 

BİR TUP 

MERHEMi 

Soğuk algınlığı, nezle ve teneffüs yol· A~'-! 
larile geçen hastahklardan korur, 
grip ve boğaz rahatsızhklarında, 
kısıkhğında pek faydahdtr. 

z 
Beyoğlu - latanbul 

1 

-111 

KARADENİZ POST ASI 
5.1.939 perşembe günü saat 12 de kalkması lazım gelen Kara

deniz postası, yalnız bu de!aya mahsus olmak üzere, bir gün sonra 
6.1.939 cuma günü saat 12 de kalkacaktır. 

MERSiN POST ASI 
6 lkincikamm cuma günü saat 10 da Sirkeciden kalkması l~z1m 

gelen Mersin postasını yapacak (Sadıkzade) vapuru yalnız bu defa
ya mahsus olmak üzere, ayni gün saat 11 de Galata rıhtımından kal 
kacak ve İzınire cumartesi aksamı verim> n::ız;.r sabahı var;:ıc;:ıktır. 

Edirne VilCiyetinden : 
Kapah Zarf Usuliyle Eksiltme ilanı 

1 - Keşan - Malkara yolunun o+ooo ila 8+500 üncü kilometreleri 
arasındaki 7000 metroluk kısmının blokajlı şose inşaatı kapalı zarf usuli
le eksiltmeye çıkarılmıştır. Keşif bedeli 34793 lira 84 kuruştur. 

2 - Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi ve keşif evrakı Edirne 
Nafia müdürlüğünden görülebilir. İsteklilere 170 kuruş bedel mukabilin
de gönderilir. 

3 - Bu işin ihalesi 20 ikincikanun cuma günü saat 15 de Edirne vila 
yet makamında toplanacak olan vilayet encümenince yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girmek için 2610 liralık teminat vermek ve aşağıda
ki vesaiki haiz bulunmak lazımdır. 

A - 938 senesine ait ticaret odası kağıdı. 
B - İhaleden enaz sekiz gün evvel 12. ikincikanun tarihine kadar bu 

işe girmek ıçın Edirne vilayetine müracaatile alınacak fenni 
ehliyet vesikası. · 

2490 sayılı kanuna göre hazırlanmış teklif mektuplan 20 ikincikanun 
cuma günü saat on dörde kadar Vilayet makamına verilmiş olması veya 
gönderilmesi lazımdır. Postada gecikmiş mektuplar kabul edilmez. (9328) 

lstanbul Telefon Müdürlüijünden: 
1 - Idare ihtiyacı için 250 adet kurslu ve 250 adet kurssuz kom

bine telefon makinesi mübayaası kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 9500 muvakkat teminatı 712.50 lira olup 

eksiltmesi 23.1.939 Pazartesi günü saat 15 de Müdürlük binasındaki Sa
tınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - lstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu 
ile kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 14 de kadar Kcr 
nıısyona vereceklerdir. 

4 - Şartnemeleri her gün Levazım amirliğimizde görü~ebilir. 
(8989) 

TAN 

Avrupanrn 140 kuruşluk meyva 
5 - 1 - 1939 

tuzlarına mukabil 

Şişe: 25 fki misli 40 Dört misli 60 Sekiz misli 100 Kr. 

•• 
50 

Senedenberi yapılan ınil

yonlaYca tecrübe ile dünya
da mevcut çocuk gıdaları-

nın en mükemmeli olduğu tasdik 
edilmiştir. İsmine dliat: Taklidin
den sakınınız. 

SAN Meyva Ozü 
~ Saç bakımı ' 

lştihasızlık • Ha-~~~~~~~~~~~~• 
1 Güzelliğin en birinci 1 zımsızhk • Şişkin

lik· Bulantı ·Gaz • 
Sancı - Mide Bo-

Petrol Nizam • zukluğu- D!I - Bar
Kepekleri ve saç dökülmesinı 1: sak Ataletı - lnkı-

t~~avi eden tesiri mücerrep bir 1 b S I k S f 
1ıaçtır. az • arı ı - a • 

---•SATILIK 
Müfrez Arsalar 

--
Kalamış deniz kıyısında, Mü

racaat: Kızıltoprak, Rüştiye so
kak 47 No. da 

Mişo delaletile 

Cağaloğlu Sıhhat Yurdu 
Müdür ve operatörü 

ORHAN ÜNALAN 
İstanbulun merkezinde bü

tün profesörlere yakın cerra
hi ve kadın hastalıklarile do
ğum kabul eder. Çok temiz, 
fiyatları mutedil, her doktora 

•--~~3r1k hususi hastane. 
Telefon: 23165 •••ili 

ra • Karaciğer -
Sıkıntı • Sinir • 
Horlamak ve bü· 
tün Mide ve Bar
sak rahatsızlıkla

rına karşı 

HASAN MEYVA 
ÖZÜ Kullanınız 

Mide için her yemekten sonra 1-2 tatlı kaşığı yarım bardak su içinde ve 
müshil için her sabah veya gece yatarken aç karnına 1-2 çorba kaşığı 
yarım bardak su içinde köpürterek içmelidir. Hı\SAN MEYV A ÖZÜ 
meyvalardan ve meyvaların özlerinden yapılmış bir harikai san'attır. 
Avrupa ve bilhassa İngiliz meyva tuzlanndan daha yüksek olduğu kati
yetle sabittir. Buna rağmen Avrupa meyva özlerinden beş misli daha u
cuzdur. HASAN MEYVA ÖZÜ yalnız bir türlü olup şekersizdir ve tok 
köpürür. 

PA K Öksürükleri kökünden 

keser, tecrübelidir 

Vekaletinden: l' T. C. ZİRAAT BANKASI 
9 Şubat 939 perşembe günü saat 11 de Ank:arada Nafia vekaleti 

binası içinde malzeme müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksilt
me komisyonunca 1440 lira muhammen bedelli te:lefon labratuvar mal 
zemesi kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur Eksiltme şartnamesi 
ve teferruatı bedelsiz olarak vekalet malzeme müdürlüğünden alınma
lıdır. 

Muvakkat teminat 108 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve şartnamesin 

de yazılı vesaik ile birlikte ayni gün saat 10 a kadar mezkur komisyona 
makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. "5254) 19423) 1 

~~~~~~--------~--~--~---\ 

Deniz Levazım Satınalnıa Komisyonu llcinları li 
Marmara üssü bahri komutanlığı satınalma k()misyonundan: 

Cinsi Kilosu Tahmin fiatı Tutan İlk teminatı 
Kuruş Sa. Lira Lira K. 

- - --
Ekmek 530.000 9 86 52258 3862 90 

1 - KomutanJık emrindeki kara erlerinin yıllık ihtiyaçlarından o
lan yukarda miktarı yazılı ekmek, bir şartnamede ve kapalı zarf usuli
le eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 6 ikincikanun 939 cuma günü saat 16 da lzmitte 
Ters&ne kapısm<laki komisyon binasında yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi Ankarada Dz. Levazım şubesinden, Istanbul Ka
sımpaşada Dz. satınalma komısyonundan ve komisyonumuzdan 262 ku
ruş mukabilinde elınabilir. 

4 - Eksiltmeye iştira~ edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun is
tediği vesikalarla birlikte yukarda miktarı gösterilen ilk teminat mak
buzlarmı havi teklif mektuplarını muayyen gün ve saatten bir saat ev
veline kadar komisyon başkanlığına vermeleri. (9210) 

Marmara üssii bahri komutanlığı sahnalma komisyonundan: 
Cinsi Kilosu Tahmini fiatı Tutarı İlk temınatı 

Kuruş Sa. Lira Lira 

Ekmek 400.000 9 86 39440 2958 
1 - Komutanlık Deniz erlerinin yıllık ihtiyaçlarından yukarda mik

tarı yazılı ekmek bir şartnamede ve kapalı zarf usulile eksiltmeye ko
nulmu~tur. 

2 - Eksiltmesi 6 ikinci.kanun 939 cuma günü saat 14.30 da Izmitte 
Tersane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. 

3 -- Şartnamesi, Ankarada Deniz Levazım Şubesinden, Istanbulda 
Kasımpaşada Deniz Levazım Satınalma komisyonundan ve lfomisyonu
muzdan 198 kuruş mukabil~ndc alınabilir. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun iste
diği vesikalarla birlikte yukarda gösterilen ilk • teminat makbuz veya 
banka mektuplarım muayyen gün ve saatten bir saat evveline kadar 
Komisyon Başkanlığına vermeleri. (9211) 

Kurulus Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Z irai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda P.tl a; 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plan· 

ıöre ikramiye dağıtılacaktır. 
4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 ,., 500 ,, 2,000 ,, 

4 " 250 ,., 1,000 " 
40 ,, 100 ,., 4.000 " 

100 ,, 50 ,., 5,000 .. 
120 " 40 ,., 4,800 ,, 
160 .. 20 ,., 3,200 ., 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aı::ağı 

düsmiyerlere ikramiye cıktı~ takdirde % 20 fazlasiyle veri1ecek•ir. 
Kuralar senede 4 defa, 1 Eyliil, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 1 fla7.İ· 

ran tarihlerinde cekilecekt r. , 11!1111 ___________________ _ 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü: Halil Lutfi Dördüncü. 
Gazetecilik ve Neşriyat T. L. Ş. basıldığı yer: 

TAN Matbaası 

Yavrunun gürbüz, tombul, sağlam, neşeli olmasını istersen Fosfatin Necati · yedir. Bahçekapı Salih Necati 


