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1~ Devlet Mübayaalarında ·~· 
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. . . ' ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 
Her evde bulunmaaı lazımdır. Yaldızlı bez kaplı 

2. Cilt - 700 Sayfa. 700 Kunı,tur. 
Tafailatlı brofür isteyiniz. 

T A N Matbac:isı - lstanbul 

Vekô.letler Bu I şleri 
Resen Görecekler 

Vekiller Heyetine ı 
Inönü Riyaset Etti 1 

Ankara 5 (A. A.) - İcra Vekil~eri HE7yeti bugün sa
at 16 da Başvekalette Reisicümhur Ismet Inönünün reis
liği altında ve Mareşal Fevzi Çaknıak'ın iştirakile toplan
mış ve muhtelif meseleler üzerinde görüşülerek karalar 
verilmiştir. Bu meyanda müzakere edilmekte olan barem 

yaalarda ecnebi fabrikalarla temas tesis ederek muba
yaayı temin edebilcekleri işler için bu karan derhal tat-
bik etmeleri ve maliye Vekfiletinin de bu karara göre alı
nacak kanuni tedbirleri iki ay zarfında hazırlaması ka-
rar laştınlmıştır. ... 

* Ankara, 5 (TAN Muhabirinden) - Maarif Vekili 
Şiddetli kı11 birçok yerlerde münakalatı 6ekteye uğrahyor , tadilatı kanununun askeri ve mülki devlet daireleri ile 

bilumum banka ve müesseselerin maaş ve ücretlerinin ta
adülü esasları üzerinde müsbet bir neticeye varılması ta
karrur etmiş, bundan başka devlet mubayaatında komis
yonculuk usulünün ilgası ve Vekaletlerin büyük muba-

Hasan Ali Yücel, bugün öğleden evvel Siyasal Bilgilej 
okulunu ziyaret etmiş, okul direktörü ile birlikte dersha-
neleri gezmiş, okul hakkında bazı tetkikler yapmıştır. _ 1 KIS FACIALARI 

Balkanlarda 
Yeni Siyasi 
Anlaşma 
Ya.zan: M. Zekeriya SERTEL 

E vvelki gün Büyük Mil
let Mecliainde Bal

kan itilafı devletleriyle Bul
garistan arasında 31 Tem
muz 938 tarihinde Selanik
te imzalanan anlafmanm 
tastliki münasebetiyle, Ha-
riciye Vekili Saracoğlunun 
verdiği izahatın bir iki noıc... 
uaıı o ur.· 

Hariciye Vekm diyor ki: 

"Balkan devletieri coğ·rafi vazi
Y~tleri itibarile tam bir birlik teş
kıl etmektedirler. Bu. •:mlll§ma ile 
coğrafi birlik gösteren mem!ek<>tle
rin yavaş yavaş siyası adayı<[lann
da da birlive doğru yıirıimek azmin
de olduklarını göstermf!ktediT.,, 

Balkanlar coğrafi bir kül teşkil 
ederler. Coğrafi vaziyetin icap ettir
diği bu vahdeti siyasi sah~ıda da ta
hakkuk ettirmek için Türkıye cüm -
huriyeti Balkan birliğinin vücuıie 
gelnıesine hizmet etmiştir. Balkan 
birliği coğrafi olduğu kadar ekono
ı:nik ve siyasi ihtiyaçların da bir ifa
desi olduğu için Balkanlarda devam 
h bir sulh amili olmuştur. 

Roosvelt'in Son Nutku 
Almanyada Büyük Bir 

Asabiyet Uyandırdı 
Londra ve Paris Memnun, Roma, Amerikan 

Siyasetinin Diktatörlüklere Karşı Gayrimüsait 

Bir Şekil Alması Karşısında Endişeye Düştü 
Vaşington 5 (A. A.) - Mister Roosevelt dün beklenen nut 

kunu söylemiştir. Cümhurreisi, evveli Amerikanın ülkülerin-
··uer zaman olituğu gThı bugun de Amerikalılara üç mü

e~sesenin lüzumu vardır. Bunlardan birincisi, diğer ikincisinin 
kaynağı olan dindir. Diğer ikisi de demokrasi ile beynelmilel 
lıüsn üniyettir .,, 

Roosevelt bu üç müessesenin biri 
birini ikmal ettiklerini söyledüdcn 
sonra sözlerine şu şekilde devam et
miştir: 

"Dini, demokrasiyi ve beynelmi -
Iel hüsnüniyeti inkar eden içtima! 
nizam, sinesine sulh ideallerini kabul 
edemez. Amerika, böyle bir nizamJ 
reel ve eski imanını muhafaza eder. 
Kuvvetin yeni felsefeleri diğer kı -

Çankırı, Kastamonide 
Şiddetli Tipi Yüzünde 
14 Kişi Donarak Old ·· 

Boluda Halk Sokaklara Çıkamıyor, Ereğlideki 

Zarar Miktarı Bir Milyon Liradan Fazlc:dlr 

Çankrn, 5 (TAN Muhabirinden) - Kıf hayli fİddetlenmİftİr 
Kastamonu - Çankın, Ankara - Çankırı yollan henüz açılamamı 
br. Kar tipisi dereleri doldurmu,tur. llgazdan Çankırıya gelmek 
te olan on yolcu kayıptır. Bunların tipiye tutularak donduklar 

....p~~~lix_or. 
Zonguldak - Ankara treni Batı ı-

belinde kara saplanmıştır. Evv~lki 
gün kara saplanan posta kamyonun
dan başka iki kamyon daha tipi al İki Gemi 

Alıyoruz 
tında kalmıştır. Bütün köylerle mu
vasale kesilmiştir. Civarda birçok/ 
donanlar olduğu söylenmektedir. Vi
layetçe yollara imdat müfrezeleri sev 
kedilmiştir. Ankara, 5 (TAN Muhabirinde'll 

Dört kişi daha Jondu . Den.iz Bank. Kanada milli şime 
Ankara, 4 (Tan muhabirinden) _ dıfer ıdaresine ait iki geminin a11 

Dahiliye Vekaletine gelen haberlere masrna te~bbiis etmiştir. Bu fl 
göre, Kastamonuda kar ve fırtınanın ler 1931 de İngilterede 
şiddetinden dolayı Dadayın Dudaklı lüks turist gemileridir. 
köyünden 331 doğumlu İsmail oğlu Bankaya. bunların 150 bin İn 
Mustafa, dağdan odun getirirken kö liz lirasına satılmasr teklif edilrn · 
yün 5 kilometre şarkında İplikli rnev tir. Kanada ayni gemileri 600 b 
künde donarak ölmüştür. İngiliz lriasına yaptrnnrstır. C"-re 

Yalnız Balkanların göbeğinde bu
lunması, ve coğrafi vaziyeti itibarile 
bu birliğin en tabii azası olmak la
zım gelen Bulgaristan bir türlü Bal
kan ittifakına girmeğe yanaşrnamuı
tır. Onu bu birlikten uzak tutan se- ' 

talara hakim oldujtu ve bizim kıt.a
mm istilaya başladığı zaman biz b'r
leşik Amerikalıların başına nel<>r ge 
leceğini biliyoruz. Ne biz, ne de di
ğer miIJetler imanrmrzın v~ insanlı,ITT
rntzın bir takım düşmanlar tanfın
dan ihata edilmesine müsaade ede
meyiz .. , 

Ayni gün, Aracın Andıraz köyün- ler mazotla işlemekte. icabında 
d.~ Cemi~e Sonbaş ve Feride Tanye- hafta zarfında ve kendi tezgahla 
rı ısi.mlerınde iki __ kadın Ja değirme- mızda kömürle işliyecek şekilde t 

.;:;..ıılıilii!!""""'!.'. nP gıderlerk~n. ~oye on dakika me - dıil edilmek imkanım taşnnaktadı 
sRfede kar tıpısınden boğulmuşlar _ Bu gemiler tn~ilterede vaprldti! 
d~~· Bundan başka Aracın Yenice kö dan parasının Türk _ İngiliz kr~ 
~unden 14 yaşında MPhmet Karabaş anlaşmasından tediyesi imkaru b 
ıle halası 50 yaşında Şerife Entarh lunmu t 

Sullıii temin etmek için 

bepler şunlardır: 

Roosevelt daha sonra silah varışı 
tahdit ve ticareti ihya icin yapıfan 
Amerikan teklifini muhafaza ettiği
ni söyliyerek ihtilafları masa başın
da halle razı olmadıkça sulhü temi
ne imkan bulunmadığrnr. daha sonra 
bugün taarruza nasıl girişildiğiru şöy 

k .. ·· d l" ş ur. 
oyun en ge ırlerken yin~ kar fırtı- Teşebbu-s ·· b t f'h • 

B. Roo6evelt 
'e anlatmıştır: 

N euilly muahedesi hem Bulg::ı.
ristanı bir kısım toprakların

dan mahrum etmiş, hem de onu as
kerlik ve teC'hizat bakımından bir 
takım kayıtlar altına aJmışh. !kinci 
sebep de Lozan muahedesirıin Tiirki
Yeye, Yunanistana ve Bulgaristana 
karsı hudutlarda bir takım askeri 
takvidat koymuş alınası idi. 

Bulgaristan bu vaziyetten mem
hun deiiildi. Balkanlarda sulhu bo
zarak hakim olmak istiyen devletler 
de Bulgaristanın bu vaziyetinden is
tifade ederek onu tahrik ediyorlardı 
~Ytli zamanda iktisadi bağlarla onu 

Tramvay 
Sirketi İle 

I 

Muzakere 

-, "Şunu öğrendik ki, taarruz. aske
ri muhasemata girişilmeden çok za
man evvel propagandağ para saye -
sinde yapılan nüfuz, hüsnüniyet. sa
hıöi insanlar arasındaki raıbıt3.ları 
gevşetmek, batıl akidelere kuvvot 
vermek ve nifaka teşvik eylemPk 
şeklinde başlamaktadır.,, 

Ankara, 5 (TAN Muhabirinden)-
Vasaı hükumet haline ıtetirmeğe ca- . . 
hşıyor b tle Balkan blrliiii· İstanbul Tramvay Şırketi, Nafıa Ve 

ve u sure . ·a ·· tt b ı 
rıi ta $!'Öbeğinden bombalarna!:t isti- kaletıne ~~nı en rnuracaa a. u u-
torlard narak muzakereye esas teşkıl ede-

ı. cek tekliflerini bildirmek üzere ö-
Selan ik anlasması Bulgaristancfa 

hosnutsuzluk m;andıran sebepleri or- nüınüzdeki günlerde murahhaslan-

B. Roosevelt, mutaarnz üzerinde 
yapılacak harpten gayri b \ r 
çok tazyik v3sıtalan mevcut olduğu 

(Sonu Sa. l O Sü. 2 de) 

Yeni Beden Terbiyesi 

Müşavirleri Seçildi tadan kaldırm~ğa yardım etmi~tir. nı An.karaya göndermek arzusunu 
Bule-aristana karşı konulan askeri izhar etmiştir. Nafıa Vekaletinin a
kavıtlar kaldırılmış, hudutlardaki ym on beşine doğru rnurahhaslı'lrI Ank~ra, 5 .<TAN Muhabirinden)
a_skeri takyidata da nihayet verilmiş· Ank~1~ bulunmıya davet edeceği Ba~ekil Celal Bayar, Beden terbf
tır. Bu suretle Bulgati~tanm Balkan a~ verilmektedir. yesı merkez istişare heyeti azahki.a-
bi:tliğine . . . ~ . zemin hazır- Iff; a görüşmelerin daha kısa nna ~ zevatı seçmiştir: 
la gırmesı ıçın . . . Cevdet K ri İn ed 

nrnıştll' sü uyor. Fıyat teklıflen e m c ayr, Amiral 
z t · B 

1 
ı t d n zaman l'\._mftd~ a a vanlır vanlmaz Fahri, Bürhan Felek, Yarbay Maz-

a en u gar s an ıı so - .,.~-7~ "~.. h Ge ı MazlQm 
lıırda Balkan birliğine karşı bü~ ~tıf~Qt.&_v~ı zırlanacak ve der ar(,~ /.~".: . ı . 

u· ~a. 1ri ~. 'J " hal ~~ a .-uat spor sayramıiJa) 

.. - d mus e sa aya gırdı 
nası yuzun en kaybolmuşlardır. Ha- ten s · 

Lehistan Hariciye Nazırı Bek onra muayene ve satın alma · 
(Sonu Sa. IOı Sü 4) irin Kan.ad b" h . 

r- _aya ır eyet gıdecekt' 

Hitler .... B_. __ D._ 1 d. o·· 
Bekle Dün • a a ıer un 
Görüştü Cezaire Geçti 

Berlin, 5 (Hususil - Her Hitler 
bugün Bertesgaden'de Lehistan Ha
riciye Nazırı B. Bek'i kabııl etmiş 
ve mülakat uzun müddet devam et- i 
m.iştir. Mülakatta Alrnanyı:ı Harici- t 
ye Nazırı Von Ribbentrop ta hazır • 
bulunmuştur. 

Varşova mahafili mülakata büvük 
e-hemmiyet vermekte ve Danzig ~e
selesin.in de görüşüleceğini anlat
maktadır. Almanyanın Pomerany:iya 
gidecek ve Lehistandan gelecek bir 
otomobil yolu inşası için muvafakat 
lstiyeceği söyleniyor. Lehist::ının bu
nu kabul etmekle beraber yolun ge
çeceği araziyi Alman arazisi değil, 
Fakat Lehistan arazisi sayacağı tm
laşılıyor. Danzi~'in Almanya tara-

(Somı: Sa. 10, Sü. 1) 

Roma, Tunusta ltalya 

Tezahürat Yapıldığını 
Aleyhine 

Bi~diriyor 
Paris, 5 (Hususi) - M. Da

ladiyer bugün Tunus seferini 
tamamladı ve Foş zırhltSı ile 
Cezayire hareket etti. Oaladive 
Safaks, Elcima ve Susayı zi;a. 
ret ve her yerde ayni coşkun 

tezahürlerle karşdandı. Safaks 
şehri fevkalade donannn~h. A
rap kabileleri de merasiıne iş
tirak ettiler. 

Daladier, Libya hududunu 
terketmeden evvel F.rıuısa cüm 
hurrei$inin halka hitap eden 

mesajını okumuştur. 

Reisicfunhur, mesajında şöy 
le demektedir: 

''F rarısa, bu tezahürlerde lıü-
tün halkın Fransa vata111wa 
sinesinde kalmak hu:msunda 
sarsılmaz azminin yeni ve e
sasen izharına lüzum olmıyan 

bir delilini görmektedir.,, 

DalaJier'nin 6Özleri 
Halk mesajı coşkun alkış· 

larla karşılamıştır. 
(Sonu Sa. 10. Sii.. 1 de) 



Çukurova 
Kurtul usu 

1 

Kutlandı 
----<>-

Dün Şehrimizde de 

Merasim Y apaldı 
Adana, 5 (Tan Muhabirinden) 

Çukurovanın kurtuluş yıldônümü bu 
gün bütün Çuku:-ova şehlr ve kasaba 
lannda büyük tezahiiratla kutlandı. 
Adanada bayram şafakla beraber baş 
ladı. Köylerden, kazalardan gelen 
binlerce atlı Adana yollarını baştan 
başa doldurmuştu. Saat dokuzda ta
rihi bayrak belediyeden alınarak ka
leye çekildi. Şiirler okundu ve hita
beler söylendi. Bunu rnüteakıp bü
yük alay asfalt caddeyi ttlkibetn A
tatürk parkına girdi. Abideye ct?lenk 
kondu. Ebedi Şefin yüksc.'t hatırası
na hürmet sükutu yapıldı. Hipod
rom ıslak olduğu ıçin geça resmi ko
lordu önünde yapıldı. Geçit resmine 
askeri kıta, me~tep er, Milli Mücade
le~ıe iştirak eden atlı, yaya binlerce 
köylü, fabrika ameleleri iştirak etti. 

Belediye ekonomi istişare heyeti, 
dün de İktısat müdürlüğünde topla
narak havayici zaruriye fiyatlarının 
indirilmesi üzerinde etüdlerine de -
vam etmiştir f stişare heyeti, iki haf
tadanberi devam eden bu tetkikleri 
esnasında bilhassa ekmek işlerile 
meşgul olmuş ve değirmencilerle fı
nncılan birer birer çağırarak unun 
değirmenden çıkıp ekmek haline ge
linceye kadar 8eçirdiği safhaları ve 
bu arada inzımam eden masraftan 
tesbit etmişti!'. Bu tetkikatın netice
si olarak heyet. halihazırda satılmak 
ta ola:ı birinci nevi ekmeğin çeşnisi
ni biraz değiştirmekle beraber fiya
tını da indirmek ve ikinci nevi ek -
mek yerine çeşnisi daha iyi olmak ü
zere :ıcuz bir ikinci nevi ekmek çı -
karmak neticesine varmış bulunmak
tadır. 

Ziraat ve Köy kalkınması kon 
grcsinin kararlarını tatbik et -
mek üzere yeni bir komisyon 
kurulmuştur. Bu komisyon Bü
yük Millet Meclisi ziraat eneli • 
meni azasından birer ziraatçi, 
ormancı ve baytar mebusun i ti 
rakile Ziraat Vekaleti müsteşa
n, baş müşavir ve hukuk mü -
şavirinden teşekkül etmektedir. 
Komisyon 1931 senesinde iktı -
sat ve tasarruf cemiyeti taraf1n 
dan açılan ziraat kongresinin ka 
ralarile dileklerini köy ve ziraat 
kongresinin karar ve dilekleri
le birleştirdikten sonra bunların 
her ziraat şubesine ait olan kı
sımları için hazirana kadar bi
rer layiha hazırlayacaktır. 

le alakası ıı;öriildüğünden bu gi
bi mevzular için dahi ait olduğu 
VckfHetlerle temaslar yapıla -
caktır. 

Kongrenin kararları bu suret 
le tatbikat safhasına girmiş bu 
lunacaktır. Ziraati planlaştır -
mn için liizım olacak elemanlar 
da birinci bölge tatbikatı so : 
nuna erinceye kadar yetiştiril -
miş olacak bu suretle tedrici bir 
ilerleme ile bütün bölgeler için 
adam yetiştirilmiş bulunacak -
tır. 

Köylüye kitap dağıtılıyor 
Ziraat Kongresi için hazırlan 

mış olan kitaplnrdan 2500 kişi
ye te\'ziat yapılmış olduğundna 
bu kitaplardan alamamış olan 
kongre azalan ile nahiyelere ka 
dar te\-ziaı yapmak üzere bir 
mıktar dnha bastınlacaktır. Pra 
tik malumatı havi olan bu ki -
taplarla beraber muhtelif mah
sulatın ekiliş ve hasat tnrzlım 
ile ticari bakımdan piya a ha -
reke.tlcri ve kıymetlendirme n
sullcrine dair dört bin kadar kii 
çük bro ürün de hazırlanması -
na başlanmıştll'. Bütiin bu eser
ler yayın servisini takviye ede
cek \ 'C köylii ''e çiftçi için fay -
dalı olacaktır. Bu broşürde re • 
simler ve pratik malUmat da bu 
lunacaktır. Dün, Vekfıletin bas
tırdığı ziraat tarihi kitabı Bil • 
yük Millet 1\leclisi azalarına tev 
zi edilmiş ve kongre azalarına 

da posta ile göndcrilmeğe baş -

Halkevinde bu akşam bir kuıtuluş 
gecesi verilmektedir. Gece bütün 
canlılığı ile devam etmekte, hitabe
ler hoparlörlrle ş~hrin her tarafına 
yayılmaktadır. 

Telefonla alınan mall'ımatta Mer -
sin ve Tarsusta da canlı bayrnm te
zahüratı yapılmakta olduğu bildiril
mektedir. 

Şehrimizdeki toplantı 

Dün, şehrimizde bulunan Toruslu 
gençler de saat 14,30 da Gülhane par 
kındaki Alay kö~kündc toplanarak, 
Çukurovanın kurtuiuş yıldöntimünü 
tesit etmi~lerdir. 

Merasimde muhtelit hitabelerde 
bulunulmuş ve davetlilere portakal, 
ve mandalina dağltılmı~tır. Bu arada 
bir de konser verilmiştir. 

Gizli Bir Eroin 
Fabrikası 
Bulundu 
Dün Samatyada tam teşkfüı.th bir 

eroin fabrikası bulunmuştur. 
8 Aydanberi i.şletildigi anlaşılan 

bu fabrika bir ihbar üzerin".? meyda
na çıkarılmıştır. İhban yapan adam, 
Osküdarda Meydancık sokağında o
turan Mehmet oğlu Rıza ile karlSı 

Makbulcnin ve arkada~lan lbrahi -
min eroin alım satımı yaptığını ha -
ber vermiştir. Bunun üzerine derhal 
faaliyete geçen zal.>ıta Rıza ile karı-
11 Makbuleyi ve şeriki cürümleri lb
rabimi yakalamıştır. 

Bunlardan Rızanın evinde yapılan 
aramada 10 gram :?roin bulunmuş ve 
kan kocaya eroinleri nereden aldık
lan sorulmuştur. Onlar da Sarruıtya
da Ali Fakih caddesinde 81 numaralı 
evde oturan eroin fabrikatörü Lem'i
den aldıklarını söylemişlerdir. 

Yapılan aramada da bu gizli fabri
ka meydana çıkarılmıştır. 

Fabrika bütün alat ,.e edevatile be 
raber emniyet müdürlüğüne nakledil 
miş, fabrika sahibi Lem'i de yakalan
mıştır. Tahkikata ehemmiyetle de • 
vam edilmektedir. 

Yeni Gümrük 
Teşkilat Kanunu 
Hazırlanıyor 
Gümrük ve İnhisarlar vekaleti ye

ni bir teşkilat kanun projesi hnzır

lamıya başlamıştır. Yeni proje mer
kez ve taşra teşkllattnda gün geçtik
çe artan işlere cevap verebilecek ve 
gümrük memurlarının imkan nısbe
tindc terfihini temin edecek esasları 
ihtiva edecektir. 

Proje kanuniyet kesbettikten son
ra ilk defa merkezden tatbikine baş
lanacaktır. Merkez tcşkilütında bazı 
müdürlüklerin teşkilatı genişletile

cek, şube müdürleri Vi? müdür mua
vinlerile şeflerin manşl:ırı diğer ve
kaletlerin teşkilat kanunlarındaki 

kadrolara mütenazır bir hale getirile 
ccktir. Proje bir ihtisas işi olan güm
rük memurlarının mesleklerine da
ha fazla bağlanmalarını temin ede
e.o..k hükümleri ihti7B etmektedir. 

İstişare heyetinin lüzum gördüğü 
bu sıhhi ve ucuz ikinci nevi ekmeğin 
yalnız şehrin nmele muhitinde değil, 
hemen her semtinde çıkarılmasına 
çalışılacaktır. 

Bu husustaki karar bugünlerde 
valiye arzedilecektir. 

BE.LEDlYEDE: 

Fenerbahçe için Bir 

Proie Hazırlandı 
Belediye imar bürosu, Nafia veka

leti tarafından tasdik edilen Fener -
bahçe ve Kalamış cihetlerine ait pro
je üzerine bir tafsilat planı hazırla -
yarak dün Dahiliye Veknletine gön

Kongre karnrlannın tatbiki -
ne evveli birinci Ziraat bölge • 
si olarak ayrılan Ankara ve or
ta Anadolu vilayetlerinden mü
teşekkil olan on bir vilayetten 
başlanacaktır. Bu vilayetlerde 
köy kalkınması için köyliiye ma 
kine, tohum, gübre tevzii, ağaç
lama işlui, sulama tesisatının ku 
rulması, meslek ziraat mektep 
leri açılmaM, ziraat sanatların
dan ilk tahsilini ikmal edenlere 
gösterilecek ameli işlerle başla
nacaktır. 

Birind bölgenin bütün tesl -
satı beş senelik bir programa 
tabi tutulmuştur. Programın tat 
biki için )azım gelecek tahsisat 
mıktan hazırlanacak olan layi
halardan sonra tesbit edilecek
tir. Bazı işlerin diğer Vekaletler lanmıştır. 

dermiştir. Plana göt'c, Fcncrb~hı;e- ~ii!!i!!!i!ii~!i!iiiii!!!!!~iii!"!!i!i!!!!ii!i!!i!!e~~!liOiiiiiiiiiiiii=-.....;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ı;;;;;;__,-..iiiiii~~~ 
nin tanzimi şu şekilde olacaktır. MOTEFERRIK ı 

Belvü gazinosundan itibaren yan- -------
DEFfERDARLIKT A : 

madanın genişlik peyda etmeğe baş- Halk Sandığı 20 Bin 

Lira Kredi Verdi 

uame eve 

Vergileri için Teşkilat 
Halk sandı~ düne kadar yüz kişi- İstanbul dcftcrdat'lığı muamele ve 

ye kredi vermiştir. Verilen kredi mık istihliık vergileri şubesinde yeni bir 
tarı 20 bin liradır. Kredi alanlar a - teşkiUıt yapmıştır. Yeni teşkilat ev-

ladığı hududa kadar devam eden ko
yun sahiline bir korniş, yani nhtım 
çekilecektir. Kornişin yanmada üze
rinde bittiği noktadan itibaren, Kur
balıdere mansabına doğru bir men
direk yapılacak ve bu suretle yan -
mada ile Belvü arasında, lodos dal • rasında terziler, kunduracılar, bak - velce sanayi guruplarına göre yapıl
galanndan mahfuz bir liman ola _ kallar ekseriyeti teşkil ediyorlar. mış olan taksimatı kaldırmakta ve 
caktır. Mendireğin hemen arkasın • Diğer muhtelif esnaf teşekkülleri- vergi kanunlarının takip ettiği esas-
da Deniz kulübü inşa edilecektir. ne mensup olanlann bankaya yirmi lara göre servis taksimatı yapmakta-

Ayrıca yarımadanın gerek sahil bin lira kadar mevduatta bulunduk - dır. 
kısmı, gerekse iç kısmı ağaçlandın - lan görülmüştür. Sandık kredi usul Yeni teşkilatta milkelleflere ver
lacakbr. Yanmaada on beş metre ge ve nisbetlerile muameleler hakkın - gilerini tediyede mühim kolaylıklar 
nişliğinde asfalt bir cadde ile Kadı- da yapılacak işleri gösteren izahna - temin edilmiştir. Beykoz malmüdürü 
köy - Fener yolu caddesine raptecli- meli bir broşür neşredecektir. Ekrem Amaç yeni teşkilatın şefliği-
lecektir. Maarif Müdürü Döndü 

ne tayin edilmiş ve yeni vazifesine * Hakkında tahkikata başlanması Genişletilecek olan Çatalca orta 
başlamıştır. 

üzerine işten el çektirilen belediye mektebinin bina vaziyetini tetkike 
muhasebecisi Kemalin yerine, mali- giden maarif müdürü Tevfik Kutla * Şehir tiyatrosu nisan iptidasın -
ye vekaleti emlaki milliye müdür mu Vekalet umumi müfettişi Necmi ve da Ankara ve İzmir mıntakalarında 
avini Muhtarın tayin edileceği haber mimar Şemsi dün şehrimize dönmfiş bir turneye çıkacaktır. Turne 50 gün 
alınmıştır. !erdir. sürecektir. 

Gilrı ilr"J. ResiI-ı:-ılerl 

Dün Çukurovanın kurtulur yıldönümü parlak mercuimle kutlanclı. 
Bu ruimde, toplantıya iıtirak edenleri görüyoruz 

!:3elediyede İşin 
icabından Fazla 
Memur Varmış 

--o-

Maaşlar, Varidatın 

Yarısını Alıyor 
Vali ve belediye reisi Lôtfi Kır

dar, yeni belediye ve hususi idareler 
bütçesinin hazırlandığı şu sırada, Da 
hiliye Vekaletinin evvelce, hususi i-
dareler bütçeleri hakkında yapmış 
olduğu tasnifin gözönünde bulundu -
nılmasını ve kadroya fazla memur 
konulmamasını alakadar şube amir -
lerine bildirmiştir. 

Dahiliye Vekaleti bir kaç sene ev 
vel İstanbul belediyesine gönderdiği 
bir tamimde hususi idareleri, vari -
datlarının mıktarlarına göre bir tas
nife tabi tutmuş, varidatı 500 bin li
ra olan hususi idareleri fiçüncü sınıf, 
bir milyon lira olanlnn ikinci sınıf ve 
bir buçuk milyon veya daha fazla o-
lanlan da üçüncü sınıf addederek hu 
susi idarenin kendi sınıflanna göre 
kullanacağı memurlan da tesbit et
mişti. O zamanki vali ve belediye re
isi, bu tasnifi 1stanbulun fevkalfıde 
vaziyeti dolayisiylc doğru bulmamış 
ve İstanbulun bu sınıfların fevkinde 
addedilmesini alakadarlardan iste -
mişti. Bu istek kabul olunmuş ve hu
susi idareler bütçesini de lüzumun -
dan fazla memurlarla doldurmuştu. 

Yeni vali ve belediye reisi Ltitfi 
Kırdar bütçe ve kadroyu gözden ge
çirmiş ve memurin kadrosunun he
men varidatın yarısına yakln bir kts
mına tekabül ettiğini tesbit etmiştir. 
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SUA 
llll~:l:YAP: 
ispanyada 
Son Vaziyet 

8 - 1 spanyada Frankocu -
lar, nasyorzalist midirler, asi 
midirler, ihtilalci midirler? 
C - General Frankoya verilmesi 

lazım gelen sıfatın hangisi doğru ol-
duğunu bulmak için bu tabirlerin ms 
nalarıru tetki'!< etmek lazım gelir. 

Nasyonalist bir adam, velev!d 
memleketini kurtarmak endişesile, 

topraklarına yabancı ve hele o top -
raklarda ihtirası olan bir milletin eJ 
kerlerini sokmaz. Biz İstiklfıl harbin 
de topraklarımıza yabancı bir aske
rin ayak basmasına müsaade ettik 
mi? General Franko İspanyaya hfı -
kim olmak için her vasıtayı, hatt8 
ecnebi yardımını kabul etmiştir. 

Bu itibarla onA nasyonalist diye .. 
meyiz? 

General Franko ihtilalci midir? 

İhtilal mevcut bir içtimai nizamı da

ha ileri bir nizama götürmek için ya· 

pılan harekettir. General Frankonun 

hareketi ileri bir hareket değildir. 

Asi kime derler? Mevcut, mü -
esses ve meşru hükumete karşı gel -
mek isyandır. General Franko bu 
harekete başladığı zaman mevcut vo 
meşru bir hükumete karşt kıyam et
mişti. Bu itibarla general Franko bir 
asi idi. Fakat wnralan bir çok hüku
metler onu tanıdılar. O vakit o da iş
gal ettiği sahalarda meşru bir hükıi -
met sıfatını kazandı. Vaziyet budur. 

* S - Antropolojikman 
demektir? 

ne 

Vali kadronun bu kabarık vaziye
tini makul bir hadde indirmeğe ve 
İstanbul hususi idaresini, Dahiliye 
Vekaletinin tasnifi veçhile birinci sı 
nıf bütçeli hususi idare addederek 
kadroyu da ona göre tanzim ettirmc
ğe karar vermiştir. Bunun için, şu -
belere, yeni bütçenin bu tasnife göre 
tanzim edilmesini bildirmiştir. 

ı vı...l.J 1.c. : 

C - Antropoloji ilmine göre de • 
mektir. Bu ilim geniş manasiyle in -
san hayatının bütün tarihini içine a
lır: Bedeni teşekkülleri, itiyatları, 
ananeleri, lisanı, sanatları. dinleri, 
medeniyetleri küre üzerindeki yayı
lı.şı ve saire .. Fakat dar manada insa
nın hayvan hayatına ait kısmı ile 
meşgul wur. 

Bir Koyun Tüccarını 

Dolandırdılar 
Ferlköyde oturan İbrahim, Hay -

dar ve Duran imlinde üç kişi Beşik -
taşta Emirhon sokağında oturan ko
yun tüccarı Hüseyin Dumanı dolan
dırmışlardır. 

Bunlar Hüseyine müracaatla ko
ynu alacaklarını söylemiş ve Hüse -
yinle pazarlık etmişlerdir. 

Hüseyin bunlara çifti 13 liradan 
34 koyun satrr.ıştır. Fakat müşteri -
ler 34 koyunun tutan olan 221 lirayı 
vermeleri lfızım gelirken, parayı Be
şiktaşta vermek üzere Beşiktaşa in
mişler ve üç arkadaş burada Hüseyi
ni atlatmışlardır. 

Nihayet dolandırıldığını anlayan 
Hüseyin polisa müracaat etmiş ve 
dolandıncılardan İbrahim ve Hay -
dar Feriköyde yakalanarak koyun -
lar istirdat edilmiş diğer suçlu Du ~ 
ranın aranmnır.na baslanmıştır. 

iki Sahte Beı 
Lirahk Bulundu 

İshak ismınde birisi Kapalıcarşı
da elbiseci Temelden aldığı elbisele
rin bedelini öderken verdiği iki adet 
eski beş liralığın sahte olduğu anla -
şılmıştır. İshak Emniyet müdürlüğü 
ne celbedilmiş ve burada paralan 
Bursada tütün tüccarı Ahmetten al
dığını ve saht::! olduklarından haberi 
olmadığını söylemiştir. Emniyet mü
dürlüğü Bursa Emniyet müdürlüğü 

ile bu husustıı temasa başlamıştır. 

'1 

S - Altı sınıflı nü" 
mektebi mezurzuyum. Elim, 
şahndelnamenı var. Şimdikı 

tahsil derecelerinden lıangisi 
ne muadil olduğunu arzlamak 
istiyorum. 
C - İlk mektep. 

* 
S - Denizbank devlet pa

rasiyle kurulmuş bir mües -
sese olduğu lıalde buradaki 
memurlar neden l1areme tabi 
değildirler de mukadderat -
ları banka müdürlüğünün ka 
rarına bağlıdır? 

C -Yeni hazırlanan bir kanunla dev 
let parasiyle teessüs eden müessese -
terdeki memurlar da devlet memuru 
gibi bareme tabi olacaklar ve dev -
let memuru muamelesi görecekler-
dir. 

1 TAKViM ve HAVA 1 

6 lkincikcSıunun 1939 
CUMA 

ı inci ay Gün: 3ı Kasım: 60 

Arabi 1357 Rumi: 1354 

Zilkade: 18 Blrlncikdnun 24 
GOneş: 7,26 - Öl!!<': 12,19 
İkindi: 14,41 - Akşam: 16,52 
Yatsı: 18.29 - imsak ~,39 

8 Bahkçının KavCJası Yurtta Hava Vaziyeti 
Arnavutkôyünde balık avlamak- Yeşilkl!y Meteoroloji lstnsyonundan a• 

ta olan Mustata. Temel. Hamdi. An - lınan malı'.'ımata göre, yurtta hava Orta 
don. Dimitri. Rasim, Anastas ve Va- Anadolunun ve Karadenizfn Garp taraf
sil adlı sekiz balıkçı arasında balık lannda buluUu, Doğu ve Cenubu Şarki 

_ _ Anadoluda çok bulutlu ve mevzıt yaCı.ş-
vuzunden bir gavga çıkmıştır. HA - lı, diğer yerlerde kapalı ve yağışlı p,e(-

diseye polis vaziyet edinceye kadar mlıı, rllzgllrlar Trakya, Kocaeli. Eıte ve 
balıkçılar bir hayli boğuşmuşlar ve Karadeniz kıyılarında Cenubl istlknmet
bunlardan Dimitri yüzünden çakı i- ten orta kuvvette. diğer bölı?elcrdP .,ıı.r• 
le yaralanmıştır. ' kJ istikametten hafif olarak esmiştir. 

Dün fstanbulda hava kapalı ve rQz1 
Kavgacılar yakalanmış ve tahki- yağışlı geçmiş, 24 saat zarfındaki vnğışt"l 

kata bııslanmıştır. ' metre murabboına bırııktığı su mlktnrı 
Bir Sandal Battı 2,2 kilogram olarak ölcülmüş, nıuflr 

İstanbulda.~ Çcngelkö~e sebze Cenubu Garbfden saniyede ı - 8 -ne•r~ 
hızla csmişUr. Saat 14 tc- hava tazyflt· 

götürmekte olan Hasan Salı~zan a- 760,5 m!Umctre idi. Sühunet en ytı clC 

çıklarına geldıği zaman sandalı bat- güneşte 23,5, gölgede I0,8 ve en rltl..,u1' 
mış, kendisi kurtarılmıştır. 8,4 santigrat olarak koydcclilmlşilr. 



6 - 1 - 1939 

~GüNI 
Uzak Şarkta 
l' azan ômer Rıza DOCRU L 

Japon askeri mahfellerinin, siya
si fırkaları birleştirmek ve totaliter 
devletlere benzemek iç:n ısrar etme 
len üzerine Japonyada bir kabfoe 
buhranı oldu n müfrit milliyetpe.r
\'erJiğile, hatta bir takım rivayetle
re göre Faşist temayüllerile lanılan 
lliranunıa yeni kabineyi teşkil Ptti 
Ve Yine haber verildiğine göre askP· 
~ nıahfellerin fırkaları bi.tleştirmck 
ı . 
ç l'l vukubulan taleplerile meşgul ol-
llıayt kabul etti. İktidar mevk:in
dcn çekilen prens Konoye on on beş 
gün evvel Çinle sulh yapmanm şartla 
tından bahsetmiş,Japonyamn ycnifs:in 
topraklan ilhak etmiyeceğini ve ta7.
llli n at istemiyeceğini söylemişti. Gö
~Ünüşte göz alıcı olan bu jBttlar di
g~r şartlar iptal etmekte idi. ÇünkU 
Çın, bir Japon tesisi olan Mancuko
Yu tanıdıktan ve antı Kommi~tern 
l>aktına girmeğe mecbur tutulduk • 
tan başka Japonyanın ikt'sndi hnlU
lüne açık kalacak ve Japon işgali al
tında yasıvacak, ve bu sut'etle Çin 
hakimiyetinin resmen tamnması; 
sırf lafzi murat bir mahiyette knla -
cakfı • 

Çin istiklat ve hiirriyetini rnüdafna 
eden General Ciang-Kay-Şek bo ~art 
ları reddetm:s ve mukavemet harbi
ni sonuna kadar götüreceiini söyle
hlişti. Çinin bu karan vermesine mu 
kabil yeni Japon kabinesinin harbi 
de\ı'am ettirmesi, belki de harbi şid
detlendirmesi beklenir. 

Arada Çin müdafileri arR'!mıla 
lhtı1ar baş gösterdiğini hissettiren 
bir had'1se de vukubuldu. General 
Ciyang Kav Sekin Japonva tarafın
dan teklif o1u~an şartlan. reddP.>tmc
sine rağmen Çin merkezi siyasi kon
seyi reisi Vang-Çing-Vei Japoııtarla 

ınüzakerelere girişmek üzere Hong 
konga gitm:ış ve Japonyamn Çin top 
raklannı tahliye etmesi şartile Jaımn 
sulh şartlannın müzakere esası ola
rak kabul edileceğini söylemişti. 

Bu hattı hareketi takip eden Vang 
eski bir ihtilalcı ve Sunijat-Şen'in 
arkadaşı olduğu için oldukça niiCuzlu 
bir şahsiyettir. Ve bu yihden onun 
Çang-Kay-Şekten ayrılması mühim 
bir_ hadise sayıln.ı~•· ~ltat ~ok g~-

~.ı".! _ ~-.,._-.ouı.Qr ·".Yhy.:1. be 
olunmuş ve f l:i '1fiilliyetçilerinin ı 

.:be sonuna kadar devam edecek -
leti bir kere daha anlaşılmıştır. 

Yeni Japon kabinesi vaziyetin bu 
bıcrkezde olduğu sırada teşekkül et
tl\iş ve işe başlamıştır. 

Fakat bazı mahafil tarafından işa 
l'et olunduğu gibi Japonyanın artık 
Çinde istihdaf ettiği gaye barhi de
vanı. ettirmek değil, harbe son ver -
l'nck ve harbin içinden çıkmaktır. 

Şang-Kay-Şek:ın harbe devam ka
l'arı ise, ister istemez Japonyayı har· 
he devama sürükliyccek, ,.e ona çök 
ağır fedakarlıklar yükliyccektir. 

Bütiin Çini istila etmek ve Çin 
hlukavemetini sonuna kadaı- kırmak, 
başarılması imkansız bir iştir. Kaldı 
ki hadiseler Çine yeni imkiinlRr ha -
~rlamaktadır. Mes~la bugiin sanıl -
dığı gibi Amerika, Çine silah ve mil 
hinımat vermeğe başlıyacak c;lursa 
hu vaziyet Uzak Şarkta harp ta1ihi
tı.in hiishütün dönmesine .. ebcp ola • 
hilir. Çinliler kafi derecede silah hu
lacak olurlarsa, Çiın mukavemeti bir
denbire birkac misli artar ve hu mu
kavemet şimdiye kadar mütemadi • 
'Yen ilerliyen miistevli kuvvetleri ge 
l'k•., ,,.,..,.ive revİ .. mPİ'!e inıkfm bulur. 

Hülasa Uzak Şarkta ilci tarafnr 
da kendini azami derecede sıktı~ı 
'Ve bütün kuvvetile dayan<lığı sırada
:'Vız. r;nı11 ..... hu suarlıı v:lrllnn ,,.t>riir

ler~e kısa bir ?:aman içinde vaziyet
lerini kurtarırlar. Aksi takıfir(fo har
~in Ç(lk uzun süreceğ'.ne hüknıetınek 
,,..., ... Pdel'. r KISA HABERLER 1 

Ankara, 5 (Tan Muhabirinden) ~ h
&ilterenin Roma büyilk elçiliğine tayın e
dilen Sir Persi Loren, bu akşam 7,15 de 
ekspresle İstanbul:ı hareket etmiş, istas
Yonda Hariciye erkfını ile dostları tar:ı -
!ından teşyi olunmuştur. 

• Ankara, 5 (Tan Muhabirind~n) - Zi-
ra t t k ··t sandığı ni a Bankası memurları e au 
ıarrıname projesi Vekiller Heyeti tara.!m-
d<ın tasdik edilmiştir. • 'Be ı· f t b k 1 müdfüii r 1n- ng!ltere devle an a!I 
I3 ~! b h buraya · ., ontagu Norman, bu sa a 
gelmiştir. Kendisini ista!lyonda Dr. ŞPht 
k~rşılıımıştır. Montagu Norman, ziyareti
ilin tamamile hususi mahiyette olduğunu 
~an etmiştir. 

Hatay Devlet 
Reisinin 

Tebrik Telgrafı 
Ankara 5 (A. A.) - Hatay reisi 

Tayiur Sölonen ile Reisicümhur İ -
nönü arasında şu telgraflar teati e -

dilmiştir: 
Sayın general İ.smet İönO. 

Cümhurreisi 
ANKARA 

Büyük Türk milletine ümit ve sa 
adet bahşeden mukaddes şahsiyetini
zin yeni yılını kutlularken mübarek 
ellerinizden öper tazimatlanmı suna-

rım. 

T. Sökmen 
Ekselans Tayfur Sökmen 

Hatay Reisi 
ANTAKYA 

Yeni yıl münasebetiyle vaki tebrik 
ve teınennilerinize teşekkür ederim. 

İsmet İnönü 
~ 

Hatay Dahiliye 
Müsteşarı Döndü 

Ankara 5 (Tan muhabirinden) -
Bir kaç günderıberi Ankarada bulun~ 
makta olan Hatay Dahiliye ve Milli 
Müdafaa müsteşarı B. İnayet Mürse
loğlu Toros ekspresiyle Hataya hare
ket etmiştir. B. İnayet Mürseloğlu 
hareketinden evvel şun.lan söylemiş

tir: 
• '' - Burada Dahiliye Vekili ve 

Parti Genel Sekreteri B. Refik Say -
dam ve Genel Kurmal ikinci reisi or· 
general Asım Gündüz tarafından ka
bul edildim ve Büyük Millet Meclisi 
Reisi Abdülhalik Renda ve İktısat ve 
kili B Hüsnü Çakır ile de hususi su
rette görüştüm. Görüşmelerimden 

çok memnun olarak dönüyorum. An 
karadaki temaslarımız bize daima e
nerji ve ilham dolu bir kaynak vazi
fesini görür,, 

---o-

lngiltere 

R:mw:n•·!r::-ı~o~r== 
Londra, 4 (A.A.) - Evening News 

gazetesi, bu yıl zarf mda Ingiliz filo
suna 100 geminin iltihak edeceğini 

yazıyor. Halen tezgahta ikisi bu se
ne ikmal edilmek üzere beş tayyare 
gemisi, hepsi bu ~ene tamamlanacak 
olan 22 kruvazör, 20 si bu ı:;ene ha 
zır olacak olan 23 torpid·l muhribi 
mevcuttur. 

Keza bu sene zarfında üç torpido. 
dört torpil gemisi, üç muhafaza ge
misi, bir keşif ~emisi, bir denizaltı 
gemileri için üs gemisi ve iki nehir 
gemisi inşa edilecektir. Bundan baş
ka, beheri 35 tonluk beş safı harp ge
misinden ikisinin mşaatı ve 940 sen~ 
sinde ve diğer üçünün de inşaatı 

1941 seesinde bitmiş olacaktır. 

TAN 

• 
ispanya Cümhuriyetçileri 

Taarruza Geçtiler ve 
Ilerlemeğe Başladılar 

Londra, 5 (Hususi) - İspanya har
bine dair alınan son haberler şu mer 
kezdedir: Frankistler Segre nehri ü
zerindeki Stresa şehrini işgal etmiş -
lerdir. 

Burası çok mühim bir münakal~ 

merkezidir. Frankistler daha sonra 
Blankas Borjas'I aldıklarım bildir -
rn€ktedirler. Burası Lerida ile Tarra
gona arasındaki yola hakimdir ve hü
kumet kuvvetlerinin ricat hattı idi. 

Hükumet, Frankistlerin Borjas 
Blankas mevkiinin Önünde çok ağır 
zayiat verdiklerini bildiryor. 

Dün Frankist tayyareler tarafın -
dan yapılan üç taarruz, burada 30 ki
şinin ölümüne ve 40 kişinin yaralan
masına sebebiyet vermiştir. 

Frankistler bundan sonra daha 

mühim hareketler vukubulacağını \~e 

başkumandanlığın elinde kafi ihtiyat 

kuvvetleri bulunduğunu bildiriyor -

lar. 
Cümhuriyet hükumeti, Katalonya

ya karşr yapılan taarruzun şiddetini 
hafifletmek için, Astrarnadura cep -
besinde birdenıbire taarruza geçmiş-

Hükômet tebliğlerine göre, bura
da Frankistler ağır zayıi.at vererek ge 
rilemişlerdir. 

İngiltere hükU:meti Sen Sebasti
yan konsolosunun tevkif sebeplerl -

nin derhal izahını Burgos hükumetin 

den istemiştir. 

Valansiya, 5 (A.A.) - Estramadu. 
ra cephesinde cümhuriyetçiler iler
lemektedirler. 

Roma, 5 (A.A.) - Son İspanye 

harbinde yaralanan 374 İtalyan gö. 

nüllüsü bugün Romaya gelmiştir. 

Yeni Kabine Japonyada 
Karşılanmadı Alaka ile 

Anıt· Kabir 
Hakkındaki 
Tetkikler 

Nevyork, 5 (Hususi) - Yeni Ja
pon kabinesinde Hariciye, Harbiye, 
Bahriye Nazırları değişmemişlerdir. 

Eski Maliye ve Dahiliye Nazırları 

yerine yenileri tayin olunmuştur. 

Kabine tebeddülünün sebebi, ordu
nun fırkaları birhştirmek için vuku 
bulan talebidir. Sab1k Dahiliye Na
zın Suk - Tusego ordunun arzusunu 
yerine getirmek istemiş, fakat Prens 
Konoye'nin muhalefeti ile kar~an
mıştı. Yeni Başvekilin ordunun nok
tai nazarını t~tkik etmiye söz ver
diği bildiriliyor. 

Prens Konoye y~ni kabinede neza
retsiz nazırlık kabul etmiştir. 

* Vaşington, 5 {A.A.) - Salahiyet
tar mahafil, Faşist temay:.ııı~rin mü
n:potr'ı!.'af>lnesıni teskile memur edil 
mesini, Çin harbinin idamesi ve ye
ni fütuhat yapılması için elzem ad
detmektedirler. 

Bu mahafilı .J aponyaya karşı itti
haz edilecek iktisadi mahiyetteki 
zecri tedbirlerin her zamandan ziya
de müessir olacağını ·ıave etmekte
dirler. 

Tokyo, 5 ( A. A) - Gazeteler, yeni 
kabineyi pek o kadar şevk ib karşı
lamamaktadır. Umumi intiba. yeni 
kabinenin faşizme doğru gitmeksi
zin sağ cenaha doğru fazlaca temayül 
ederek Konoye kabinesinin siyasetini 
takibe devam edeceği merkezinde
dir. 

m.iş olduğunu ve bugün Herlemiş ya
şı ile ve meclisi hasta uzun mi.iddet 
memuren bulunması sayesinde kiya
set ve basiretini arttınnış bir nasyo
nalist siması arzetmekte bulundu
ğunu yazmaktadırlar. 

Filistinde Yeni 
Müsademeler 

Ankara, 5 (Tan muhabirinden) 
Atatürkün anıt - kabri hakkındaki 

mütehassıs raporlarını tetkik etmek 
üzere Parti grupu idare heyetince 
seçilmiş olan 15 mebusumuzdan mü
rekkep encümen bugün saat on beş
te ilk toplantısını yaptı. Encümen
de tali komisyonun hazırladığı rapo
run tetkikine başladı. Bu raporun 
parti grupuna arzedilmek üzere bir 
hülasası haZlrlanacaktır. Rapordn i
leri sürülen mütalealar grupta ayrı
ca bahis mevzuu olacak, kat'i karan 
grup verecektir. 

Berut 5 (A A.) - Suriye gazete -
leri, Filistinde bir çok yerlerde mü -
sademeler vuku bulmakta olduğunu 
haber veriyorlar. 

"Beyrut,, gazetesinin istihbarı - Ziraat Kongresi 
na göre. yirmi kişilik bir İngiliz müf 
rezesi dağlarda imha olunmustur. Kararları 

Di~er taraftan Beytdacca'<la bir 
~:ı ~,_--.. ....... t--:ı:- -··"'- M~e.li~ Arzedifdj 

yı ı e a ı asKer olmustur. Ank 
S ·1 T 1 · ara, 5 (Tan muhabirinden}_ 

arona ı e e avıv arasında da Bü .. k . t k . . . 
bir zırhlı otomobile hücum edilmiş ~ zıraa ongresının vermış ol-

ve "k' t ·ı· k . ··ı - t·· dugu kararların kanuni şekilde Mec-
ı ı n~ı ız as erı o mus ur. 1. . t d'k' 
K d .. 4 (A A) Ö C •. ısın as ı ıne arzedilmesi için ka _ 

u us . . - mer amn - lA ·h 1 . nun ayı a an hazırlanmaktadır 
mn avlusunda bir İngiliz karakolu B r ih ı h 1 . . 
t . . . , . u ay a an aZlr ıyacak komıs-
esısını protesto ıcın aran ticaretha- yon ziraat müstesannın reisliğ. lt 

neleri grev ilan etmişlerdir. da orman um ) .. d .... H"' 
1 
•• ayın um mu uru ıısnu a-

----ıo----

Parist~ ~ine,.,n 

Grevinin Tesirleri 

manla Vekalet ziraat iktisadiyatı baş 
müşaviri Fazıl ve Vekalet hukuk mü 
şavırinden mürekkeptir. 

Komisyona Meclis ziraat encüme
ninden seçilecek bir ziraatçi, bir ve
teriner ve bir de ormancı mebus lş

tirak edecektir. Bu tatbikat komis • 
yonunun yeni müsteşarın vazifeve 
başlaması ile faaliyete geçeceği h~ . 
her verilmektedir • 

Sudan L6flar 
Yazan: B. FELEK 

S u deyip geçmiyelim. 
Su var, su var. 

Tavşanın suyunun suyu tabirin
deki su ile arasıra akan ağzımın su
yu ve Terkos musluğunda tayyare 
ikramiyesi gibi beklediğimiz şehir su 
yu hep sudur ama ayn ayrı sulardır. 

Et suyuna çorbanın, sade suya la
panın sulan ile imam suyu da bir 
değildir. Ama o da sudur, öteki de. 

Bir iş yaptırmak için ötek"ne be
rikine döktüğümüz abıru, sabahları 

yüzümüzü yıkadığımız abdest suyu 
manasına gelmez. 

Limonun sulusu makbuldür ama 
adamın sulusuna tahammül edilmez. 

Yemeğin suyunu çekmesi bekle -
nir, paranın suyunu çekmesini kimse 
istemez. 

Huyundan mı, soyundan mı de
dikleri şudur ki Kavalalı Mehmet Ali 
Mısıra asker götürürken suyunn be
raber almış. Hamiri kuvvetli olsun 
diye. 

Bir şeyin suyuna gitmek aJ...·mtıya 
kürek çekmek değildir. 

Suya sabuna dokunmamak elini 
kirli tutmak demek olmadığı gihi. 

Su gibi aziz ol diye yapılan dua
nın manasını şu son birkaç gündür 
suyu kesilmiş olan İstanbullular ka
dar iyi anlıyan güç bulunur. 

Zoraki yürüven. başkasının para.: 
sile dönen işleri tasıma suyla 
dönen değirmene benzetirler. 

Bütün bunların hepsini enlıyo : 
nım. Lakin şu: 

- Sudan ucuz! Tabirinin saçma
lığına ne dersiniz?. 

Şu su denilen nesnenin neresi u..: 
cuzdur. bana söyler misiniz? 

- Taş delenin bardağı bir ku
ruş. 

- Kahtane suyunun tenekesi on 
kuruş. 

- Terkos suyunun tonu on beş 
kuruş. 

Haydi Taşde1eni ayda yılda bir 
defa hararet basınca içeriz deyip 
se~ etmiyelim. 

Kahtane suyunun bir teneke!lini en 
bunaltıcı mevsimde üç gün içiyoruz , 
diye ona da ilişmiyelim. :l:ıti:in-ber 
gun harıl harıl ku1Iandığımız, sırası-
na göre gasil abdestinden, tam ban
yoya kadar şarıl şarıl akıtttğımız şe
hir suyunun metremikabına on be~ 
kuruşa da ses etmiyelim mi? 

Sırası gelince: 
- Efendim! Lağımlı sularla su

lanan bostanları kapatalım. Hastalık 
buradan çıkıyor! diye süzinaktan ga
zel okuruz. 

Ya bostancılar maazallah zan:a ; 
vatları bu tonu on beş kuruşa Terkos 
suyiyle sulamıya başlarlarsa hiyarın 
tanesini on kuruştan, pırasanın kilo
sunu kırk beşten aşağı yemeye ve 
domates, patlıcan. dolmalık biber 
gibi kök başına dört beş tane veren 
zarzavatları da şimdi kilosu 150 ku-Gazeteler, Kekuhusha adındaki mil 

li teşkilatın ilgasmdan beri B. Hira
numa'nın faşist liderı sıfatını kaybet 

Paris 5 (A. A.) - Sinemaların gre 
vi yüzünden Nur belediyesi zulmet 
icinde kalmıstır. 300 sinemanın bü -
yük caddeleri aydınlatan ışıklı ilan
lan. ortadan kaybolmuş ve bir çok 
Parisliler çok hoşlarına giden vakit 
geçirmelerinden mahrum kalmışlar -
dır. Mamafih yakında bir uzlaşma ya 
pılacağı ümit edilmektedir. lngiltere Krah ve 

ruşluk muzlara yaptığımız gibi sa
dece uzaktan bakarak gözlerimizi 
doyurmamıya imkan olur mu? 

AKDENİZDE BUGÜNKÜ VAZİYET 
Kraliçesi, Kanada ve 
Amerikaya Gidiyorlc;ır 

Diyorlar ki; yalnız İstanbul tara
fı yani sabık Terkos idaresi günde 
50 bin rnetremikabı su satıyormuş. 
Şunu 15 kuruştan bir hesap edelim: 
15 kere 50 bin eder.: 750 bin kuruş 
yani 75 lira. Bu para senede .2 mil -
yon 300 bin lira eder. gözümüz varsa 
gözümüz kör olsun. Lakin bu kadar 
büyük alışveriş yapan ve şehre su 
satan bir müessesenin ha13 eski Ter
kos şirketinin fiyatını ipka etmesi 
reva mıdır? 
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AkDENIZİ~ .!EVKELCIŞ 
HARITASI 

GARP·TARABULUS MISIR T.AHKIM 

•oİLMİtıo 
MllnlK,I\ SAD ye t<AMli9'UNA 

• DDGRU 

Akdeniz meselesi günün meselesidir. Italyanın 

Akdenizi bir Italyan denizi yapmıya karar verdıği 

gündenberi bütün Akdeniz devletleri buradaki vazi

yetlerini tahkim ile meşguldürler. Yukar<laki harita 

belliıbaşlı Akdeniz devleti olan Fransa, Ingiltere ve 

Itslyanm bu denizde tesis ve tahkim ettikleri deniz 
üslerini göstermektedir. Italyanın Tunusu isteyışi bu 
günkü vaziyeti lehine çevirmek içindir. Çünkü o va
kit Akdeniz Sicilya ile Tunus arasından ikiye bölü
necek ve garbi Akdenizde Italya tam hakimiyete ka
vuşacaktır. 

Londra 5 (A. A.) - İngiltere kral 
ve kraliçesi, önümüzdeki mayıs ayın 
da Kanadayı ziyaret edecektir. Kıral 
ve kraliçe, sekiz mayısta Ports -
mouth'dan hareket edecekler ve Lon 
draya 22 haziranda döneceklerdir. 

Tarihte ilk defa olarak saltanat 
icra eden bir İngiliz kralı Kanada 
Dominyonunu resmen ziyaret eyli -
yecektir. 

İngiltere kral ve kraliçesi bu a -
rada, Amerika birleşik devletlerini 
de resmen ziyaret edecekler ve A -
merika reisicümhurunun ve Ameri -
ka birleşik devletleri hükumetinin 
resmi misafiri olarak dört gün Va -
şingtonda kalacaktır. 

Bu seyahat esnasında kral, yirmi 
dört mayısta Ottawa'da çok mühim 
bir nutuk irad edecektir. 

o 

Rumanyada Yeni 
Bir Repm 

Londra, 5 (Hususi) - Rumanya
dan gelen haberlere göre orada veni 
Da rejim tesis olunmaktadtr. Yeni 
rejim hiçbir siyasi fırkaya daJ an -
mıyacak ve siyasi fırkaların teşekkü 
lüne müsaade etmiyecektir. lcra he
yeti yirmi dört kişiden teşekkül ede 
cek, bunların sekizi ziraatçileri, seki-

Gerci ayda birkaç gün sulan ke
sip halkı 15 kuruşa su almaktan ko
ruyor amma tekrar suları salıverin
ce, kurak günlerin acısını çıkanyor. 
Gece su bulunmadığı için gafletl~ a
çık bırakılan binlerce masum mus -
luk sabahın beşine doqru akm1ya 
başlıyan suları hane sahibi uyanıp 
musluğu kapayıncaya kadar Terkos 
idarPsi lehine akıtıp duruvor. 

Boş ana borularına yeni gelen stı
lann saatlere yaptıfu hava taz-.riki de 
ayrıca ise bir havarlarlık vPrivcır 

Bu idareyi belPdive alırkP~ h~pi
miz dünyanın en pahlllı suviyle mrıh
rem tuvaletimizi vapmaktan artık 
kurtulacağ)z ümidinde idik. Hnla ü
mitle yasıyoruz. 

zi hür meslekleri ve sekizi işçileri 
temsil edeceklerdir. Bundan ba .. ka 
150 azalı bir büyük meclis teşekkül 
edecek, ve bu meclisin salahiyeti ta
mamile istişari mahiyette olacaktır. 
Bütün resmi memurlar birer ünıfor 
ma giymeğe mecbur tutulacaklnrdır. 

r 

n 



Hakaret Sulçu 
e Hastayım, Aklı 

aşımdan Gider,, Diyor 
Meşhut suçlara bakan Asliye Dör etmişler, bfr kısmı da hiçbir şey gör 

düncü Ceza Mahkemesi, dün, polise mediklerini söylemişlerdir. 
hakaret ettiği iddia olunan Fatihte Son sözü, Mualla Şahende almış 
şoför Osmanrn kansı Mualla Şahen ve mübaşire bir tutam kiığıt u1.a
denin muhakemesine başlam;J{ır tarak: 
Davacı Fatih merkezi polislerinden - Ben hastayım, demistir. l\faz. 
849 numaralı Hamdidir. Hfıdi-;enin haT Osınanm hastanesinde de ynt
şekli şudur: trm. Bana bevin hummas1 ıreldi. 'Ra· 

Hamdi, 0Stnanın evinin önünden zan sinirlenirim, aklım başımdan 
geçerken Mualla Şahendeye rastla- gider. 
mış, otobüsü kapının önünde bırak- - Bayan buıtün de bağırırken o 
tığı için kocası Osmana yazılan hastalırrrn var mıydı. 
cezayı istemistir. Mualla Şahende - Belki yinr> hastalı$m gelmiş-
de bundan müteessir ohnuş, ağzma tir. Farkında değilim kL 
~eleni söylemiş, avan çıktığı k adar Bundan sonra müddeiumumi, su~ 
ıı,alhrmış, hakaret etmiştir. lunun bir bucuk aVT j?emıemek sar-

Re1s, suçlunun hüviyetini t~bit tivle adli trp iııleri müessesesinde 
ettikten sonra iddianameyi okumuş müsahede altma alınmac;mı ve k<>

ve sormuştur: cası Osmana k esilen cezalann Fatih 
- Bayan, bakın, neler yapmı:- belediyec;inden getirtrlmesini iste-

stnız? micı'tir. M:ıT1keme, icabmt diic;ıine-
Mualltı, kendisini şöyle müdafaa rPk. l\fmılla Sahendenin evvelfı ta-

ctmiştir: bibi adillere mmıvene ettirilmPSi11e 
- Bay Reis bunlarm hepsi ynlan. karar vermicrtir. Tabibi nch1 Salih 

Bu polis bana iftira ediyor. K oca- Hasim, sucluvu muavcne etmis, ken 
ma hemen her gün ceza yazmak disinde cezai ehliveti ka lrhnıc:?.k 
i~yor. 'Üç defa ecza yazmışttr. Biz bir hastalık görmedieini bildirmiş· 
fakir adamız, ne istiyor bizden? tdr . Bu rap0ra ı?Öre durumıava de-

Bundan sonra şahitler dinlenmiş. vam edilmek icin muhakeme başka 
baztlan davacının lehine şehadet bir güne kalmıştır. 

Cocuğa Şef kat 
Göstermeyen 
Ana ve Baba 
Asliye Birinci Ceza Mahkemesi 

dün mahkemelerimizde eşine pek az 
rastlanan bir; çocuğa şefkatle mua
mele etmeme davasnu tetkik et-

Ü/ ürükcülük 
Suçlusunun 
Muhakemesi 
Asliye Dördüncü Ceza Mahkeme

si üfürükçülük yaptığı iddia olunan 
Yeşilköylü .Maıikanm muhakemesi-

miştir. Bu davanın;; davacISI amme ni bitirmiştir. Polis, Mnrı"kayı, kom
ihukuku nrunma mfiddeiu mumilik- şulnrrndan bir hastayı okurken crır 

'tir. Şevket ve Seher ismindeki suç- mü meşhut halinde yakalamı ve 

l~lar, karı kocadırlar. Şefkatli mu- büyü malzemesi olduğu _.sanıl:ın. 
amele gönniyen de bunların üvey Rumca birçok kitaplarla beraber 
çocukları 11 yaşlarında İhsandır ve 
Seherin kızkardeşinin oğludur. lh- müddeiumumiliğe vermiştir. Suçlu. 
sanın annesi ölmüş, sonra Şevket kend;sini müdafaa ederken şunları 

baldızun almıştır. İhsan başka bir söylemiştir: 
hnbadandır. - Hakimler ben rüyamda Mer-

İddiaya göre, bu çocuğa ölen ha- yem Anayı gördüm. O bana hangi 
lb:ısmdan mühimce bir yetlın maaşı 
kalmıştır. Bu parayı veli ve vasi sı
fatiyle Seherle Şevket almışlaı-, ni
hayet çocuğu eve sokmamışlardır. 

İş polise ve sonra da müddeiumu
miliğe intikal etmiştir. 

Dün suçlular 'kendilerini müdafaa 
ederlerken: 

hnstayı okursan Allahın izniyle iyi 

olacaktır, dedi. Ben de okuyorum. 

Fakat kimseden beş para almadım 

Allah bana bir çok evler, paralar 

vermiş. Ben onları bile yiyemiyo

rum. Nerede kaldı ki, bir fnkir has-

tadan parn alacağnn, bu bizim ma

halledeki kilise papasının bana i!ti-
- Biz çocuğun parasını yine kE'n 

disinin ta~c;il ve ter-biyesine sarf Pt
tik. Fakat çocuk haylazdır. Ona ~ rasıdrr. 

yakalnnan kitapların cuğumuz gıöi şefkat gösterdik. İddia Mahkeme, 

Naciye hastanede 

Bir Adam Karıs nı. 

aynanas nı ve 

Baldızı ı Yaraladı 
Evvelki gün 
Kasımpaşada 

Mehmet Ali is
minde birisi ka
nsını, kayna
nasını ve baldı

zını bıçakla ağır 

surette yarala
mıştır. 

Vaka şöyle ol
muştur: 

Havagnzi fab-

n"kasında çalı-

Mehmet Ali 

şan Mehmet Ali knnst Naciye ile 
bundan on iki sene evvel evlenmiş
tir. Son zamanlarda bir geçimsizlik 
başgöstenniş ve Naciye 8 ay evvel 
babasının Kasımpa ada Birlik soka
ğındaki 8 numaralı evine gelmiştir. 
Ertesi gün mahkemeye müracaat 
eden Naciye 25 gün evvel Mehmet 
Aliden boşanmrya mm.•affak oldu[.ru 
gibi aynca onu ayda 1 O lira nafaka
ya mahkum ettirmistir. 

Evvelki akşam eski kansının evi
ne girmiye muvaffak olan Mehmet 
Ali kansına rastlayınca bıçağı ile 
hücum etmiş ve rastgele yerleri'le 
sap1amıya baslamı tır. Nacivenin 
ıcryaaına ınzkardeşı Saıme yetış-

miş ve kardeşini kurtarmak istemic; 
ise de Mehmet Ali bu defa da on;ı 
hücum etmiş ve onu da muhtelif 
yerlerinden yaralamıştır. Bu srrnda 
Nacivenin annesi Fatma da gelmis 
ve Mehmet Ali bu sefer de koyna
nastnın üzerine alTlmıştır. 

Bir anda üç kadını da kanlar icin
de yere seren carih kaçıp ortadan 
kaybolmuştur. 

Yarahlardnn en nğII"I Nnciyedir 
Muhtelif yerlerinden yarası vardır. 
Fatmnnın yarast hafiWr. Saimenin 
de yarası ağırdrr. Zabıta üç kadım 
Beyoğlu hastanesine gönderdikten 
sonra dün sabah Mehmet Aliyi ya-

kalamıştır. ~ ı 

doj?ru değildir, demişlerdir. tetkiki için avukat Ahilyayı ehli- * Baro umumi heyeti cumartesi 
Mahkeme dosyayı tetkik etmiş, şa hibre seçtiği için mahkemede o da günü öğleden sonra ağırceza salonun 

tıttleri dinlemiş, çocuğa şefkatsiz mu dinlenmiştir. dn toplanarak idare heyeti için mü -
amele yapıldığı kanaatini edineme-
diği için her ilô suçlu hakkında da 
beraet karan vermiştir. 

----o---

Bu kitapların tarihi edyan, ve 

İncil gibi ba?:I din1 eserler olduğunu 

söylemiştir. Reis şöyle bir sual sor-

muştur: 

savi rey nlan iki azadan birisini se -

çecek ve yeni sene bütçesini konu~a

caktır. 

TAN 

aliye emurları 

Arasında 

DeğişikUkler 
Maliye Vekaleti, bazı defterdar, 

malmüdürleri, muhasebe ve varidat 
müdürleri arasında değişiklik yeıp
mıştır. 

Aydın Defterdarı Naci Sirol Siirt 
defterdarlığına, Siirt defterdarı Sü
leyman Erkal Aydın defterdarlığına, 
Samsun malmüdi.ini Rifat Doğan 
Hnvza malmüdürlüğüne, eski Sam
sun mal müdürü Cevat Atalay 'l'uz
luca mal müdürülfte'iıne, Seferihisar 
malmüdürii Kem;;ı! Ö:ı:tiirk İzmir AI
sancak tahsil şube şefliğine, Gülnar 
malmudürü Tevfik Hakimoğln Ür -
gi.ip malmüdürHiğüne, Adapazarı mal 
müdürfi Halil Cankur Kast:ımonu 
muhasebe müdürlüğüne, Kastamonu 
muhasebe müdürü Harıs Atalay ikin
ci süvari tüme!li muluısebccili~ine, 
Bozöyfik malmüdürı.i Vahdi Oiıkman 

' Adapazarı malmüdiirlüğüne, Ağrı 
varidat müdürü Süreyya BaknnoğJu 
Antalya varidat kontrol memurluP,u
na Manisa varidat müdiirü Saip Ta
mer bütçe ve mali kontrol umum mü 
dürlüğü mümeyy!zliğine naklen ta
yin edilmişlerdir. 

Amasyada ist asyon 
Köprüsü Açlldı 
Amasya, 5 (AA.) -Yenide-ı yapı

lan iki kilometrelik ana cadde ile ge
nişletilmek suretile beton olarak ta

mir edilen istasyon köprüsünün açıl

ma töreni dün vali ve kalabalık blr 

halle kütlesinin önlinde yapılmış!u. 

--o-

Eski Hid iv 
Pireye Gidiyor 
Ankara, 5 {Tnn Muhabirinden) -

Eski Mısır Hidivi Prens Abbas Ha
mi Paşa yarınki roros ekspresile An 

karadan hareket edecck!ir Hidiv An 

karadan Suriyey.::! geçecek, orudan 

da Pireye gidecektir. 
---o-

Bulgar Sefiri 
Sofya ya Gitti 

- --o -· • ·~-=-" -~ ,.-; .. "',,,.._ 
ki trenle Sofyaya hareket ctmıştir. I 
Sefir Sofyada Başvekil Köseivanof 
tarafından kabul edilecek ve Bulga
ristanla Balkan Antantı devletler a
rasında Seltınlktc aktedilmiş ohın an
laşmanın Biiyiik Millet Meclisinde 
tasdikine dair olan taisilatı vere<.'ek
tir. 

Yeni Adliye 
Tayinleri 
Ankara, 5 (Tan Muhabir.inden) - ~d-

Ifycde yapılan yeni tayin ve nakil listesi· 
ni bildiriyorum: 

_j 
6 - 1 - 1939 =--" 

Radyo 
Cuma, 6.1.1939 

Türkiye Radyodülizyon Postnlat! 
Tii•1<.iyc Radyosu Ankara ltady~ 

Dalga Uzunluğu 

ANKARA 

· 80 lira maıısln Kırklareli ceza Mklmli
ğlne Rize ceza hftkimliğine T. Ertem. 70 
lira ile Bursa hAktmliğine Kırklareli ceza 
hnkiml Burhanettln Özen, 55 lira ile 
Muğla ceza hılkfmliğine GQmOşhnne rei
si Nremettin Başaran, Cümllşhane reis
liğine Çorum müddeiumumisi Abidin Vn- 12,30 Türk mfizfğl (Türkçe sarkılsr 
rnn, Samsun Müdcfolumumlliğinc Kııyı;e- Pl). 13,20 Saat. Ajans ve t~r - Ankı 
ri müddeiumumisi Scnai Meriç, Şarköy 13,30, 14 Müzik operet parçalnrı. 
hAklmliğine Bum Sulh hılldml Hadi ö- 18,30 Tilrk müziği (Fasıl musikbi-S 
zer, Nevşehir reisliğine QçüncQ !!ını! ad- :tlnlik makamı). l0.30 Konuşma (hafta 
llye mütctU i Salp Dcmlrny, 40 lira fle spor saati). 19.45 Saat. Aj,n.c;, meteoro' 
Ankara sulh htlkimllğlne Bulanık hAlclml ve zlra~t borsıı'1 haberleri. 10,55 Tü .. k 
Cevdet ve Yozgat azıısı •Abdülbıırf. qur;a zf.ğl. Nışaburek pcşrevf (tnnburl Kil 
müddeiumumi muavinliğine Susı~ırlı't İ Osman Bey), 2 - Murabba' - Bir le 
sulh hftkiml Kadri Aydınlı Swas ;zal•- : yüzün görmeyi (İsmail Hakkı Bey), 3 
ğına Tarsus eski Ce7.a h:\kİmı Ndlm Ci- i Şarkı -Bin zaman söylerııin (Ziya PnF 
llngir, Susığırlık ıul hfıkimUğlne Savur 4 - YOrQk semai -Fv gut ne ncl.'p ez; 
eski müddl'iumumlsl Rıza Altıntaş. Ta- Pa~a). 5 - Saz semaisi - (Osman Be( 
vas ceza htlklmliğlne Yalova ceza lı:'iklml 6 - Toksfm - (Ke"Y1R1 iynzl Sevhu' 
Fazıl Ynlçınl.'r, Geyve ceza hdkimllğl~e Ço 1 (Muzaffer İl.kar - Ş:ırkılan okuyrın). ~ 
rum sulh h!ıklmi Sami Tipfş, İzmir asliye Hicaz ~ar~ -De~cm cann <Şevki Bt.f 
azalığına Salihli hukuk hfıkfmi Rifat r..o 8 - Türkü -İndım yarin bnhçC!ine. 9 
zübüyük oğlu, Bayburt hukuk hAkirrliğl-1 HOznm Ş'.lrkı -Harabı intizar (Levlfı ll 
ne Daday hukuk hfikiml İh,ı;an Gök- nım). 10 - Hüznm '.ırkı -aman ımk 
tfirk Koça hftkimliğinc Karaburull (Lemi), (Semahat Özdcnscs - şarkıl~r 
hıılrlmi Hilmi Gönl.'r, Afyon aza _ okuyan), 11 - Sellfıh ıaz semaisi - (ey,, 
lığımı Enlncan azası Necnti Ra _ man Bey), 12 - Refik Fcrsan) tak!d 
rat, 35 lira ile Ynlova Mkimliitfne (;ey- 13 :-- Bayati Araban şartı -Değişti şlm 
ve c.-eza hfıkiml Fikret Onay, İzmir icra halım (Rahmi Bey), 15 - Senin yazın 
memurluğuna Tortum m(lddeiumum\!l 7 i şa benzer - (S:ıdettın Gaynnk), Okuyn 
ya Yaiçınltayn, Rize milddclumuml munvln (Muznffer İlkar). Çnlanlıır: Vecihe, Fah 
lifine Terme mfiddclumumlsi Cevde• Öz- re ve Refik Fersan, Kemal Niyazi Sef 
den, Trabzon milddelumuml muavf~li,l!i- hun. 21 Müzik (radyo orkestrası _ şe 
ne Cevdet Sukaz, Bilecik sul hfıklml!i'thı• Proetorius), 1 - Sı>nfonJ - Re m:ıjl5r (5-4 
Malkara müddlumumlsi Gilner, 30 lira ile rublnf), 2 - Hiller varlvasvonfarı ( ta 
Tarsus sorgu hfıkimli'ine Bor sorgu hfı- Rojer). 22 Saat, EshPm, Tahvilat, Kmr 
kimi Fehmi Okutan tayin olunmuilardır. blyo - Nukut Borsası <tıyat). 22,10 J{C" 

nuşma. 22,25 MO:zfk (KOcUk orkestrııl 

l - AranjuC'7.de bir e~lenti, 2 - f~pnny 
fantezı. - (Demersman), 2 - Valga kll 
yıkçılannın şarkısı <Veninger), 3 - Ari 
yettn Alnntlko (Rrojl), 4 - Kücük askt' 

Toplantılar, dcıoctler: 

Fotoğraf Dersleri 
Fatih Halkevinde fotoğraf dersleri ve 

fotoğraf atöl7esi açılması kararlnStırıl
mış ve ka;)'./lıara başlanmıştır. Derslere 
ayın on sekizinci günü saat 18 de bnşln
nacaktır. 

* Bursa liseleri mezunlan cemlyeUnln 
senelik kongresi önfimf11.dekf Paznr günü 
saat 9,30 da Eminönü Halkevinde topla
nacaktır. 

* B~lkt:ış Halkevfnde Cumıırtesf ıt!l
nü akşamı İsmail Hakkı Balt:ıcıoğlu ta
rafından cÖz Tiyatro Nedir?. mevzuu 
etrafında bir kontcrans verilecektir. 

Sehzadebası 

lcr (Bruno Morks), 5 - Am:ı!Ci sercnaıJ 
(Becce). 6 - Lesı!inkıı (Rubenc:teyn). 7-" 
Knrmensita (Lul Anjel). 23.25 MQ1I' 
(dans pliıklnn). 23.45, 24 Son Ajans hıı· 
bcrlerl ve yannki nrnuam. 
HAFİF KONSERLER! 

7,10 Berlin kısa d lı?a!n; S:ıb'.!h konsr 
rf (8,15: Devamı). 7,30 Könl"sberg: Ban 
do muzJka. 10 Berlln kmı dnlı?ası: AskP 
rl bando. 13 Berlln kıc:n da]oa,ı: Haf 
musiki (14.15: Devamı). lfl.45 BerUn kı• 
sn dalgası: Askerl bando. 17 Hambtır 
E1'11.'ncell mu">lkl. Mii,,lh: Keza. 17,4~ 
Bcrlln kır.o dıılrası· İş sonu koT'c; ~t. t~ 
MfI~no: Kanşık konser. 19.25 Brc!':lall 
Kanşık havnlnr. 19 20 Köniı: .. bt>rg: Al<· 
~m konseri. 19.30 Prag: Fo'-r orke,,trac:ı. 

F ER A H Sinemada 
Tel: 21359 

Sayın İstanbullular son pişman-,,,... -- :.~~-

Aı un Göz Yaş arı 
11 

19,35: Pl:ik. 20 Hamburg: Enstrumıın• 1 
danslar. 20 Berlln kıs.ı dalv.ası: AskP~ 
b:ındo. 20,ı:ı Breslau: &ndo muzike 

ı 20,20 Prnc;
11 

F- ' rı~eıı. T o(Tam. 21.10 vı· 
YRnıt: 0 rut l:ırı. 2J..1:1 I.Avi T{ 
Peşte: .:'"';' ork .. ııı:ı 2..~..211 'Prp ~ 

İstanbulda son 9 ~u Hafta ı 
Seanslar: 11 - 1.30 - 4 - 6.30 • 

9 da 
Çarşambaya PAMUK PREN -

SES ve 7 CÜCE 
Avnca Yeni ROBENSON <Mala\ 

konseri. 23,~ .,Llıyipzlg; E ienrnH 
ki. 
OPERALAR, OPERETLER: 

18,30 Varşovn: cGelshn-. isimli opcrıı 

piyesi. 21,J:I M!Hino: cFabtnfh oper:ıs .. 
21,15 Stutgart tıZauberflötea opera,;ı 

(Mozart). 21,35: Bükreş: Ftgaros Hoch· 
zcit operası. (Mozart). 22 Roma: Ooerrt 
piyesi. 
ODA MUSiKiSi: 

16 Frankfurt: Ev mustkist. 21,45 Frnnl< r SALI 17 Son.kanun Fransız Tiyatrosunda , furt: Oda musikisi. 
RESITAL.LER: 

P A vrupanm en U BE 1 Y egane. 1 ıı Berlin kısa dalgns1: Plynno - Ke-
....Me!lhur Viyolonist'i n K e man (Sercnndlar). 15,15 Berlin kısa dal· 

T ons n 4 1 gası: Karışık ~arkılar. 18,30 Bcrlin kısıı ··---------------m:zs mm&••·-----·= d:ılgası: Piyano sonntlnn (Bccthoven)· BUGÜN MATİNELERDE 19,10 Hnmburg: Solo musiki. 19,15 LA· 
1 t ylpzlg: Piyano konseri. 22 MilAno: Şu

kılar. 22,15 Bcrlin kısa dalgası: Karışı!C 
SON DEFA OLARAK şnrkılnr. 22,45 Zürih: İspanyol şarkıları. 

23,30 Viyana: Çift keman konserL 

A DANS MUSiKİSi: 

1 ıe,so: -~EŞEKKOR s • 
E o T 

JEANETTE MAC DOHALD - HELSON EDDY 
SENORITA 

Peli yakında 1 Z MI R 'de EL HA M RA 'da 
Sevgili eşim ve annemiz Estreyı 

Kordovanın ölümü hasebile bıuat 
1 cenaze merasimim~ ıştirak veya çe -
lenk göndermek ve beyanı taziye~ Y arah işçi Dün 

Has anede Öldü 
- Bunlarla büyü yapılabntr mi? 

Ahilyanm cevabı şu olmuştur: 
p E K YAK N D A-~----19! 

lOtfunda bulunmuş olan bilcümle alt· 
raba ve dostlarımızn ayrı ayr! teşek
kfire teessürümüz mani buluw.Juğuıı
dan sayın gazetenWn tavassutunll 
ricı:ı ederiz. 

- Vallahi bilmem bay reis, hiç 

büyücülük, üfürükçülük yapmn· 
dım. · EO 

Mahkeme mnzakereye çeki-ldik

GES MiL ON Zevci: !\fayir Kordova 
Kızlan: Lina ve Viki 

İranlı M<:'hmet Nuri isminde bir 
fişçi evvelki gün bir binad:ı çalışır· 
ken ikinci kattan sokıı.ğa düştüğü 

tiçin Cerrahpaşa hastanesine kaldı· 

rılmış, dün de hastanede ölmüstür. 
Müddeiumumilik, tabibi adil Salih 
Hatıfme cesedi muayene ettirmiştir. 

Tabibi adil. cesedin gömülmesine 
izin vermiştir. 

ten sonra ~iadam ıfarika hnkkında ~·~!!!!!!!!!!!~~!""""~~~~~~~~~~~;;,;,....."""'!!!!~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~"-.i!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------~~~~~ 
beraet kararı vermiştir. BU AKŞAM 

iSTiKLAL 

TEPEB A ŞI 

DRAM KISMI 

6 - 1 - 939 Cuma 
g{in!l akşamı saat 20.30 da 

ASMO D E 
il Perde 

CADDESi KOMEDi KISMI 
6 • 1 - 939 Cuma günil akşamı 

saat 20.30 da 
M U M S Ö N O 0 5 Tablo 

ZAYİ RUHSATNAME 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve

kaletinin 10/63 ve 29.6.1929 ta
:r.hli Ovomaltine, ve 10/64 nu
mara ve 29.6.929 tarihli Formit
rol adlı miistahznrlarına verilen 
ruhsatnameler znyl olmuştur. Bu 
Ruhsatnıı.melcrln yenilerinin çıknr 
tılacağ ndan, :zayi olanların hük· 
mü kalmndılh fl!m olmttn". 

Mütekait ve Dullara 
Kolayhk 

Ankara, 5 (TAN) - Yoklama iş
lerinde mütekait, dul ve yetimlere 
kolaylık gösterilmek üzere Maliye 
Vekaletince yapılmakta olan tetıkik 
Ier bitmiş ve Tekaüt Kanununa 
zeyil olarak hazırlanan kanun liıyl
hası son şeklini almıştır. 

Layihaya ger e müteknitler ve 
dullar maaşlarını bizzat almak şar
tiyle mal memurlukları tarafından 
nüfus tezkerelerine meşruhat veril
mek suretiyle zati maaş sahibi olup 
olmrıdıklnrını nüfus tc1.kerelerinde
ki meşruhata bakarak tayin ve bun 
dan mal memurluklannı haberdar 
edeceklerdir. Yoklama usulü yalnız 
yetimler hakkmda carf olacnkttr. 

i P E K 
Sinemasında 

KADAR GÖRDÜGÜNÜZ BUGÜNE 
FILIMLERIN 

TÜRKÇE 
EN GÜZELi 
SÖZLÜ 

';ARY COOPER-S/ GR/D GlJR/ BU BİR stNE:\IA il AR t K A S IDIR 
DİKKAT: Numaralı biletlerin evvelden aldınlınası rica olunur. Tel: 44289 

MARK O POLO 'nun Fransızca asıl nüshası MELEK sinemasında CJÖsferilmektedir. 
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TAN -- 6 -1 - 1939 

-ı---AN, 
Gündelik Gazete Mehmet Akif 

i in ihtilal yapmak onun bazı eser 

ı!rinden edebi bedÜ bir be~_ecan, 
bir lezzet duymak, Akife burmet 
etmek, hiç bir zaman, hiç birim.izi, 
Akifin davasını benimsemek gaf

letine düşüremez. Ve Akifi~ yü~ -
sek meziyetlerinin parlaklıgı bıle, 
davasını göremiyecek, kavrayamı

yacak derecede gözlerimizi karart 

maz. Çünkü biz: 

Medeniyet 
ilerliyor -0----

TAN'ın hedefl: Haber
de, fikirde, herşetde 

temiz, dUrUat. aamlrni 
olmak, karlln gazetesi 
olmıya çalıtmaktır. 

Sadece idealist Yazan: Sabiha Zekeriya 

Asırlardanlıeridir, edipler, 

zoflar, hak:mler, hukuk!ji~•a.3lat· 
cezasının en medeni şeklı~ı a.r 
makla meşguldiirler. Hatta bır 
rına göre idam cezası, i_1e.d bir. 
lık için vahşet alametıdır. _L 
cezalara karşı müebbet hapsı 
tık gösterirler· 

ABONE BEDEL1 
Tiirldye Ecnebi 

1400 Kr. ı Sene 2800 Kr. 
7:>0 ., 6 Ay 1500 " 
400 ,, 3 Ay 800 ,, 

Bir Sanatkardır 
•Amin desin hep birden ylijlt!e., 
.-AllahUekberh Gökten ıehltler. 
.-Amin, Amin, AllahUekberl• 

Mısralarını yazan Mehmet Aki
fin ~u satırlarını ezber biliyoruz: 

cÜç yOz milyon a1yfalı1< bir 
«Mecmua demekse MOalOmanlar, 
ştrazel !çt!mat dlndlr, 

150 " 1 Ay 300 ,, 
İnsanlığı yüksek zn\ iycdt•ıı Milletıerarası posta ittihadına dahil 

'llmıyan memleketler için abone 
tıedell mflddct sırasfyle 30, 16, 9. 
1,5 liradır. Abone bedeli peşindir 
'\dres değiştirmek 25 kuruştur 
,...evap için mektuplar 10 kuruş

'•ık nııl illlw"•l lllnmdır 

B ana öyle gelir ki, en 
büyük ha.tala~ı~~ • 

dan birisi, sevd!k~er!~ın 
bütün }nymetlerını ı~kar~ 
kalkışmamız, ve sevdıklerı
mize toz kondurulmasına 
katlanamayışımızdır. 

•••••••••••••••• Yazan: Yok rabıta ba§ka, varsa adlnıı dl. insanlar i~in bu düşiincc\~r t'O 

sektir. İnsanlığı biribirini sc1.• 
r'biri icin ~ahşan, hir insanlık 
getirm;k istiyenlcrin ciirii~ı 
nahlara karsı miisamaha ~n t 

ri çok tabiidir. Dünyn~·ı ins~n 

---· ............ ·· 1 
t G'UNON MESELELERİ l .......... - .......... . 

Kanserli Hastalar 
için Yatak 

F
akat garezlerimizde sev~ -

}erimizde bu derece mute-
davranışımız, bizi ekseriya, 

assıp .. k b 1 hakikatin ta kendisini gorme , u 
mak karından mahrum bırakıyor. 

Mesela Geçenlerde Namık Ke .
mal hakkını:la bazı münevverlen-

d . in kanaatlerini toplayıp neşre-

Geçende kanser etrafın a yap~- mız v hak 
lan neşriyatın bize öğrcttı- den bir meslektaş. çok agır ve 

b h 1 ' ·ı sız ı'thamlarıı hedef oldu. Çünkü ği hakikat şudur ki, u aJta ı.t mı -
letler arasında en çok tahribat yapan Namık Kemal sevgisini; taassup 
Metlerden biridir. Böyle olduğu için derecesine vardıranar, Namık Ke
de bütün milletler kansere kar~ı nıü- malin bile kolaylıkla hazmedebile-

b 1 t Cegıv. tenkitlerı müsamaha ile karşı cadele açmağa mcc ur o muş ur. 
Kanser vaktinde teşhis e-tlilirsc lamıyorlar. 

b ·1· b' h t 1 kt Tu"r Bundan bir kaç gün evvel de tedavi edile ı ır ır as a ı ıl'. • 
kiyede bu hastalıkla miica,lele t'den Mehmet Akıf hakkında tekrarla -
biridk müessesemiz RadyolQjİ ens - nan haklı bir iddiaya cevap veren 
tifüsüdür. Bu enstitü dünyada m\sli bir genç: 
pek az bulunan zengin, modern bir ''Biz. Mehmet Akifi tenkit eden 
müessesedir. Ve buradaki l'adyoloji sesi boğarız!., diyordu! 
aletleri ancak üç müessesed~ mevcut- Ne yalan &öyliyeyim: Münevver 

tur. bir kalemi, gözlerime keskin bir 
Böyle olmas1na rağmen bu müe!I· pala kadar korkunç gösteren bu 

seseden istifademiz pek mahduttur. tehdit. tüylerimi ürpertti. 
Çünkü müessesenin hastalan yntıra· Acaba, Mehmet Akifin bir din şa 
cak ancak yirmt yatağı vartlır. Mem iri olduğunu iddia edebilmek için 
Jeketin her tarafından gelen kanserli kelleyi koltuğa almak mı lazım ge 
hadalar yalnız burada tedavi görebi- lecek? Acaba. ilmi, edebi bir mü -
lirler. Fakat bunları yatuacak yer nakaşanın muhtaç olduğu "itidal.,~ 
bulamayınca Iaşıkilc teda!ilerini yap kalemlerimizin kavuşamıyacağı ka 
h1nk mümkün olmuyor. dar uzak bir rüya mıdır? 

İstanbul hastahanelerinde y11tak Ve acaba, hepimiz, Mehmet Aki 

adedinin çoğaltılacağı haber \•eriH • fi sevenlerin hoşlanmıyacaklan ka 

yor. Bu arada radyoloji en~titi.isUu- naatlerimizi. en ağır cezalara müs 

deki yatak adedi arttırılı_rs_a·~::-::b:ü~~y"'ük~t=-, ... ta"":ıh:v.ıa:ckrrbrrinır!t'er-xıs1'ıuçırıgTl'ib~i!f~in-çıı:im:iz_d_e_~ak -
-~ • ıncımıet Attn rnes~ıa: hizmet edi~ oı-. 

«Bu ezanlar· ki fehadetlerl dinin temeıt, 
ee, belki de binlerce vataddaş1mızı (<Ebedi, yurdumun Oıtünde benim ini~· 
kurtarmak mümkünken, tedavi ede- mellb 

. . . . . . . .. . . ... 

Naci Sadullah 
«Bayram• dlye ey kucaklııan halk. 
lnunları hangi kayıt baijlar, 
Sen din ile plyldar olursun, 
Dln gitti mi, tarumar olurıunl 

Aşağıda okuyacağımız mısra- cennet yapabilmek. tatlı hır 
larda Mehmet Akif imzası - Ci.irÜm ,.e cinavet1erin öni 

nı taşır 

Ne Araplık, ne de TOrklUk kalacak, aç 
g!Szün!ı. 

Dinle Peygamberi Ztıanın lllhf ısözünU. 

Türk Arap11z yaıamaz, kim ki yaıar <i .. r 
rlelldlr, 

ki hic bir ıneden'.yet gct:P. 
f'akat-deret"f'Sİni indiren 1,;r 

vete herhalde ula acağız .. l 
sırtı bugiinkii azahı ''e istırıı 
vamadı!h irindir ki. diinYD 

. h w 1 
tarafında haTJ>lerın, OJ{l 

Arabın TUrk lıe; hem ••O glSzO, hem sağ 
elidir! diine nisbt't arthf!ını göriiyo 

Arnavutlar. alze ibret olacakken hlm•, aks'vnnnn b~r rcaksivonu va 
Ne bu ıudde ı!yaset, ne bu fasit dava. Edipler. sairlcr, filozoflar. 
Bunu benden duyunuz, ben ki evet A.r· ler, hukuk..innslar. mekan 

navudum, . . 
en kohw öliim !5cklını artV• 

Başka blrşey diyemem, işte per!~an yur- i 
duml•> lar. Oiinkii gazetelerde, hn~ 

denivcte ıuvg1ın bir ""ufün, Akifi sevP.n bir münekkit, bu mıs 
2'erirıen c:rlıirJerden hirinlle 

raların altına da su satırları (1) i-
lave etmiş: .' dHıP;;."nl nkuıhıfrum 7.amRn. 

"Akifin bu manzumesinde ''Ar
navudum .. demesi, Arnavudlara i
taplarındn tamamiyle samimi ve bi 
taraf olduğunu anlatmak gayre -
tinden ileri gelmiş olacaktır. 

Akü Arnavud değildir. Hakikat 
halde o, Ana tarafından Anadolu -
laşmış Buharalı Türk olduğu için, 
soy jtibarile yarı yarıya Türk sa -
yılır ... 

'.Yirminci ac;rın medeniyetin~ 
lı>dı desem, yalan olur, gül 

di. 
Jfııvadic: cudur: 
''Leipziifü Sznries Rudol 

43 ya<:ındn h"'r adamın vata 
npt riit·..,;lnıll'n hu sabah 
lcaf:-c:1 k"silmistir.,, 

Mehmet Akifin ölüm yıldönümünde mezarı basında 
yapılan ihtilalden bir görünüş 

Görülüyor ki, Mehmet Akif. müs 
lümanlık, dincilik davasında, i -
cabında Arnavud olmayı göze ala
cak ?tadar fedakardır. Soy itibarile 
de yan yanya Türk sayılacağı söy 
lenen Akifi ''Milli ,, değil, ''dini,, 
şair sayanların iddialarını isbat e -
den vesikalar daha kuvvetli, ve da 

Vatana hh•anrt. ciiriim 
vı>tlerin en hü,·iiiY"!· hu lek 
.la tı:ıcn'an. hıc:ı:ınlartn en. 
dır. Rn h<-dhnhfhl'a karsı 
,,etd k:ul:ıT inc:aflı nlmııııı~Y 
insan J"İhİ merhamrtli olah 
nara<hmt7. cıw, hir olmn7sa 
h•c::ınlıP.~ (l .. l.ıı U\'!!Un hir <: 

ı.;1c1;.,., Fmfolf'nn hıt"1 bıtH 
ti,.ken. hir sn inc:ımh•etrile 
""" mPrl"n;vpfp hnlnn. rnP;c 

mactan, bıkmadan, durmadan dö
vüştü. 

Davasını - başına getirdiği bü -
~cıya a ar, ve se -
neler belini iki kat deinceye kadar, 
mukaddes bir yük gibi diyar diyar 

taşıdı: Satmadı, satılmadı. Tuttu
ğu yoldan sapmamak için, yıl -

Iarca gurbet acısı, evlad, torun has 
reti çekti. Ve bu kahramanlığın -
dan hiç bir fedakarlıkta bulunma 

' Bu .. bakımlardan, Aki!i unutmak, 
ve Akife saygısızlık etmek, nan -
körlüğün her küfre müstahak ola-

.ı.---ı..•-~~~~~ - ......... ---~-
Şu halde, Akifi dikkatle oku -

yup da bunun aksini iddia edebil
meye imkan var mı? 

-· ohownemek için YVtk 
'T.lm. 

lt. 
Kemal Yıldırıma: 

nıdır. Do~malara saplnnıp. hava 
(1) Mehmet Akif, hayan, eserleri: Say- "Öre ııdıııı abıı:ısmı bilmlv 

Fakat Akifi şahsen sevmek, Akif fa: 573 ler,. Rilküml{'rlnh:in memek yüzünden kurban veri·yontz. 
Bu vatandaşlan muhakkak hir öliim 
den kurtarmak mümkünse, bunu esir 
ı?CınİYelim.. 

Kabilinden bazı mısralannı ve 
ebediyen yaşatacağımıza hep be
raber and içtiğimiz umdele -
rimize tamamiyle uygun bulamıya 
cağımız İstiklal marşını yazdığı i
çin, imanını terennüm eden bü -
tün kitaplariyle başımıza taç mı 
olacak? 

fSERBEST DÜŞÜNCELER: 
kafıını7.ı doğmıılardan 

~n]ı>T'<H117. 

Bir okuyucuya: 
Eğer bir fabrika kocalı kad 

çıkarmıc::sa. bunun sebebini 
kadınlan çnlıştırmıyacajhna b 
rak knbul etmeyiniz. Kocalı 

işte bekar kadınl:ırdan daha n 
verdiJtl için, fabrika s:ıhibl cı 

blllr. Baro kadın avukatları, 

maksatla idare heyetine sokm 
ger! bir hareket yapmıştır. 

* 'Alcdenizde "Almanya 

Almanya İngiltereye denİ7:ı ltı ge
nıilerini İngniz denizaltı gemileri 
miktarına çıkaracağını bildirdi. İngi
lizleri derhal telaş aldı. Mutehassıs
lannı Berline gönderdiler. Bu kara
nn sebebini anlamağa çalıştılar •. Fa
kat Almanyayı bu karannd:ın vazge
çirmeğe muvaffak olamadılar. 

Almanya denizaltı kuvvetlerini 
niçin arttırmak istiyor? İngiliz gaze
teleri bu sualin cevabını anyorlar. 
Kimisi Rusyanın Baltık filosuna kar-
şı hazırlanmak istemesini muhtemel 
görüyorlar. Fakat yaptırmak. is~ediği 

• 1 , b'' "klu''gwü ba ıhtımale gemı erın uyu 
im.kAn bırakmıyor. 

Bunun iizerine Daily Skcct'te bir 

zat şu fikri ileri sürüyor: . 
"Almanya bu denizaltı gernııerinı 

ne bize ne de Amer:kaya kar~ı ku~
lanacaktır. Fakat bu denizaltı gemı
lerinin kullaoılabileceği yer AKde • 
nizdir. İtalyanın Akdenizd~ki ~~p:r 
yafüst ihtiraslan malumdur. Sıc_ıly • 

k d k oldwronu 
nın Tunusa ne a ar ya ın ., 
da biliyoruz. Tunusla Sicilya at'asında 
ki Pentellaraya adalannı da İtalyan· 
lar tahkim etmişlerdir. İtalya ,:runnsu 

• kt ve garbı olmak alırsa Akdenıı: 3ar 
.. ''k" b"liinmüs olacaktır. Eğer 
uzere ı ıye o • kcri 
İtalya ile Almanya arasında a.'5 ·ı 
blr ittifak varsa bu ~en!zaltı gemı :: 
ri A kdenizde tehlikeli hır rol oynıy 

bilirler. qıt r 
"F'l k" bu tehlike ant de~ • ır. 

ı va ı .. ke· 
Bu denizaltı gemileri Roma mı~~a 

1 . k kadar surat e 
relerinf1,. tesır yapaca Al 

11
v

3 • . 1 FA kat mA ınsa edıleme'T. er. 1 t1
1
r 

t k ka.,.annı il • İtnlvaya yarilım e m~ ··dd t .ı:ıhıı 
1 • hır m11 c 11

• Akıfoniz mese esı . dnr bil • 
halled'llmezse. ilt>Tıde ne ktt ~ 
Yllk bir mesele ile karşılaşacagıınıı 

!işıkardır.,, 
1 

~i 
G .. "lü..,or ki A.kdeniı: nıesP. c. 

oru .• eıı rnLhiın 
bugünün de, yarının da 

d edecektir. _______ ,_: -•-~ı.~.. evam 

B u yolu tuttuğumuz takdirde, 
yann, Çanakkale şehit -

!erine, Mehmet Akilin istiklal 
marşından daha kusursuz ve daha 
kuvvetli mısralarla hitap edebile
cek yaradılışta bir şair, bizi şiiri
nin cazibesi:ıe bağlayıp, umdelerl
mize daha gykın davalar peşinden 

de sürükleyemez mi? 
Bıı sözlerimden zinhar, Akife 

ihtifal yapılmasına muarız bulun
duğum manası çıkarılmasın ben: 

Heyecana verdi gönUllerl, 
Heyecanlı eeslerl g8n1Um0n . 
Ben 0 naOmeden mOteheyylclm 
Ki yok lhtlmall terennümün! 

8

,.

4
...; 

Mısralarını, meşhur Hind ~· 
''İkbal,, den dilimize kazandıran, 

ve: 
~o kadar gözyaşı dlSkıem ki topra§a, 
Nihayet sen de fı,kırsan!• . 

Kabilinden bir çok mısraları ıle, 
iirden zevk duyanları kazanan 

kehmet Akifi, duygulu, kuvvetli 
bir -:;air olarak severim. 

B~zı mısraları müstesna, İstik -
lal marşını yaratan ayni şaire o 
sevgi kadar büyük bir hürmetim 
hatta minnetim vardır. 
Kalbinin bütün temizliğini taşıy~ 
sıcak, yumşak çehresile, gururu g~ 

b . l'iilmiyen dimdik başile, vekan 
ı e..., h-

le, Mehmet Akif her delikanlıya u 
nerli elini öptürebilecek kadar muh 
terem bir sanatkardı: Hiçbir mec
buriyet duymadan itiraf ett!ğim bu 
hislerin. samimiyetinden şuphele-
nilemez sanırım. 

Kaldı ki ben en büyük saygıyı, 
Mehmet Akifin, bütün bun 

!ardan daha yüksek bir meziyetl-
karşı duymaktayım: Mehmet 

ne • d G 
Akif idealist bir ~anatkar ı: :ye-
si için. ölüm döşeğine girdiği gune 
kadar, dönmeden, eğilmeden, vıl-

Akif ,Hiç Bir Zaman ''Milli,, 
Olamaz! 

Mehmet Akif hakkındı.ı goutemizin "Serbest Fıkirler,, sıi.tuııunda 
çıkan bir yazı üzerine okuyucularımızdan gelen mektupları burada 
neşrediyoruz. Karilerim.izden bir kısmı, Akifi, iki cepheli mütaıea e
diyorlar, bir kısmı da yalmz "Dinci,, bir şair olarak görılyorfor. Bu 
sütunda her iki noktai nt.'.zarı, 1;endi kalemleri ile hulasa edi.yoruz. 
Yalnız mektuvlar .~arlh adresli olarak gönderilmelirlir. ı 

~~~,~~-~~~~-~~~~~~iiiiiiiiöö~~~ı• 

Bence Akif gerek Safahat'ln
da ve gerekse Sebilürreşat 

risalesinde İslim ideolojisinin tanı 
manaslyle vaizliğini yapmıştır. Bu 
Dd vesika zannederim kafi delil 
teşkil eder. Dinler ve bahusus İs
lam dini asla milliyetdliğe yer 
vermez; ant"ak din kardeşliği ka
bul eder. Akif bu sebepten milli
yetçi olamar. M. Sen,.Tin dediği 

gibi (Akifln dlnt ve milli) cephesi 
olamaz. nemyor ki: 

(Dini kanaatleri kendi şahsi ka
naatlandtt.) 

O halde ona 17.afe edTien mflti 
kanaat khnlndh? Akif dine hağ
lanmr~. hem -pe-k çok hal'lan
mrriır. SUkt\fe Nihalfn makalesin
de tezad nerdedir? <Türle Aransrı: 
ya!llamaz kim kt ya!llar der. delidir) 
dl:vfp. hlr yandan da ehedfyen sann 
yok, rrkrma vok 17.Tnfhlal) d1:vo~a 
bu tezadı SiikUfe Nihal mi yapı
yor? Akif nasıl mlllt olahntr ki, 
bize mtlli !fll01' veren Atatilrkfin 
eserlerine kem gözle bakm.ıs. ha
şma şanka giymemek için İslam 
skola!'!tfğtnJn son melcel olan Da· 
rülezhere sığrnmnıtır? Zannederim 
bu mUessese Tfirk mfllfyetçnti'-

nin yuvası değildir. Biz İstiklal 
Marşını söylerken duyduğumuz 

heyecanı, Aktften değil, o günle
rin haşmetinden ah~·oruz. Güzel 
olan Akifin nazmı değil, hizim he
yecanımızdır. Bugiin Atatürkün 
kabir ve abidesini bir ecnebi sa
natkar yapauk deniyor. Biz o a
bide öniindc Atatiirkiin hatırasını 
selamladığımız vakit onu yapın.Jş 

olan ecnebi sanatkara millilik vas
fı mı vereceğiz? Hayır ... Akif için 
de vazh·et bii:vledir. Sanatkar A
kife gelince: Bunun iizerinde faz
la söz sövl<"myle lüzum yoktur. 
Ztra Akif Fiizulinin, Nedimin. Ha· 
midin, Ftkretin. Haşimfn. Yahya
nrn yanında bilmem mevzuu hah
sedtlehtlir mi? 

Nedense birini hihiiltmek iste
diğimiz ı:aman diğerlerini kücült
mek yolunft ~deriz. Akifl methü
sena eden M. Sener Ftkret lçbı 

(Tiir1t İrfan müesseseleri durur
ken Knlleje gitti) diyor. Soranın, 
Fikr.-tln devrinde irfan rrıiiessese
lcrimtz var mıydı? İrfan mtiesse
sesl ancak Citmhurlyetin vedlasr
d1T. Fikretin de,·rinde Baytar mek 
ft"hl meznnn Akif Edehiyat Fakm-

tesinde ders veriyordu. 
Sözümüzü hulasa edelim: Meh

met Akif milllyetçi değil ümmet
çi idi. İslam camiası itinde bir 
Türklüğe yer veriyordu. Büyük
lüğü blr idealist oluşundadır. Baş
ka şeyinde değil ... ,, 

Şefik Celal 

Başka, başka Akil mi? 

A Şim hnzasiyle mektup gon
deren bir okuyucumuz da, 

bu hususta, ortaya şu suali atı-

yor: 

"Şair Akif hakkında gençlerin 
tezahüratta bulunması adeta me· 
sele teşkil etti. Ali Siiha inızasiyle 
yazan zat, bunun mahalslz ol
duğunu bile söyliiyor. Benim ak
lnn bu hadisenin lehinde veya a
leyhinde söz söyllyebtlecek kadar 
incelmiş değildir. Yalnız şunu di.l
şunuyorum: Akif, bir hastanede 
garip ve pejmiirde, hatta belki de 
sefil bir halde öldü. Hastalığı sı

ralarında, kendisini kaç kişi hatır· 
ladı bilmem. 

Fakat iyi biliyorum ki. eenaze· 
si pek alayişten münezzehdi. Dal
galı sözlerle namı tebcil edilme
mişti. O vakltki lakaydi Ile sonra
ki heyecan acaba ne gibi sebepler
den Deri gelmiştir? Yoksa ölen A· 
kif başka. hakkında tezahürat ya
pılan Akif başka mıdır? 

* l ki okuyucuya cevap 

K. S. Türker ve Salim imza
ları ile mektup gönderen o

kuyucularımıza: 

Tan, neşrettiği yazılardan 

1 
Türkiye için bu hareket yanlı 
ltıbı sapasağlam mOdatna ici 
gençliğin bu itirazı yerindedir. 

Ruhsatnameleri 
Ah nan Otobüsç ·· 

Oto!lüscülerin m'üracııatl 
kik etmek üz2re bir komis 
muştur Komisyon Emniyet 
Sadrettin, Emniyet altıncı 
dürü, belediye: fen müşavi~ 
Hulki ve belediye reis mu 
den mürekkeptir. Komisyo 
cülerin isteklerini esaslı s 
kik ettikten ve hatların ist' 
yetlerini gözden geçirdikt 
kararını verecektir. 

---.o---
Haremağaları Ye 

Toplanıyorları 
Haremağaları taavün yu 

gresi yarın Divanyolunda . 
nasında toplanacaktır. Yeni 
ler kanunu cemiyetlerin zii 
mahiyet arzetmemesini şar. 
ğu icin Hare'llağaları cemi 
nizamnamesini bu esasa gö' 
tireceltlerdir. 

anlaşıldığı gibi, bu miiıl 

bitaraf bir vazife görn 
Fakat bize gönderilecek 
lann, nesredilebilmelerl 
hıslara hakaret ihtiva etnı 
lisanla yazılmaları şarttır. 
nakaşanın mevzuu da 
dinsizlik mi müreccahtll'!,. 
ğildir. Mevzu sudur: "l\Te 
kifin miitehariz ı>ahsi~·e 

yetdliği nıidir. fsliimcıh~ 
Eserleri, ona hangi sıfatı 

mize müsaittir?,, 
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Yeni Beden Terbiyesi ı-Bir Güreş.....,. 
istişare Heyeti için 5 Klübü 

Aza Tayin Edildi 
Yeni Beden Terbiyesi kanununun 

sekiz'nci maddesinde Başvekil tara
fından memlekette spor ihtisuile ta
nınmış zevat arasından seçileceği ya
%ıh olan beş zat 2-1-939 tarihinde tes 
bit edilmiş ve karar kendilerine bil
dirilmiştir. 

Yeni seçilen merkez istişare he • 
yeti azaları şunlardır: 

Cevdet Kerim İncedayı (Sinop say 
lavı ) , General Mazli.im <eski Milli 
Müdafaa sıhhat işleri reisi) Amiral 
Fahri Engin (Sabık Üssübahri komu 
tanı), emekli yarbay Mazhar (Mual· 
lim), Burhan Felek (Eski atletızm le 
derasyonu başkanı) . 

Heyette. Milli Müdafaa, Dahiliye, 
Sıhhiye ve Maarif Vekaletlerinin in
tihap edeceği birer mümessil buluna 
caktır. 

Beden terbiye?Si kanununun doku Cevdet Kerim 

zuncu maddesi :nucibince bu heyet biyesi haftada bir k91ç saatlik derse 
spor bütçesini tetkik, haftalık çalış- inhisar etmekte ıdi. 
ma programını tasde{, bütün beden Futbol, atletizm, tenis. deniz gibi 
terbiyesi teşkilatına ai~ bütün tali - sporlara da lazım olduğıı kadar geniş 
matnameleri tanzL-:1 edecek ve fede- bir faaliyet sahası ayrılmamışt1• 
rasyonların teşkilat ve vazıfeleri hak Bu gibi sporları yapma~ için ekse-
kında rnütaleasm1 bildirecektir. 

ri mekteplerdeki saha ve malzeme 
Mekteplerdeki •por faaliyeti imkanlan pek kafi de&rildir Bundan 
Beden Terbiyesi umum müdürlüP,ü sonra klüplerde spor yapacak o'an 

maariften mekteplerdeki spor faali- mekteplere beden terbiyesi direktör
yeti .hakkında ~altimat i~temiştir. lüğünün lüzum göreceği ka'.:lar zen -
Malu.m olduğu u~ere bugüne kadnr, gin bir faaliyet temini icap enen tcd
resmı ve hususi ııselerde beden ter- 1 birlerin alınması zaman meselesidir. 

Futbol: !Haberler: 

Bu Hafta Oynanacak 

Lig Ma.çlan 
Beden Tcfbiyeııl İstanbul Bölgesi Fut

bol Ajrmrınaan: 
7-1-1939 Cum ~ 7apılacak 

maÇiar. 
Be1lkt•1 St•dı: 
Kasımpaşa - Davutpap B. takımları 

Saat 14,30 Hakem Şahap. 
T•kılm Stadı: 

Knragiımrük - Anadoluhlsar B takım 
lan Saat 14,30 Hakem Fahrettin Somer. 
8-1-1939 Pazar gunil 7apılacak maçlar. 

Beılktaı Stadı: 

Anadoluhlsar - Anadolu A takımları 
Saat 9,30 Hakem Adnan Akın. 

Karag!lmrük - Beylerbeyi A takınıla

n Saat 11,15 Hakem Eşref MuUu. 
T•kılm 8t•dı: 

Yeni Su Sporları 
Federasyonu Reisi 

Su sporları federasyon•ı bakanhğ1-
na, Beden Terbiyesi genel a irektor
lüğünce deniz binbaşılarından Ab -
dürrahman tayin edilmiştir. Abdür
rahman, ötedenberi Türk sporculuğu 
arasında centilmenHiP ve ırpora bağ
lılığı ile tanınmış ve muhtelif k 1 

!erimizde futbol ve den i? kaptanlık
lan yapmış eski bir sporcudur. Va
züesinde muvaffakıyetler dilerız. 

* Beden terbiyesi genel direktörlü 
ğü Atcılık federasyonu IJaskanlığına 
da emekli binbaşllardan Hakkı tt-yin 
edilmiştir. 

lstanbulspor - Beykoz A takımları Sa 
at 13 Hakem fzzet Muhittin Apak. Yan Yehap Ankaraya Gitti 
hakemleri Fıkret Kuyumlu Ziya Kayrat Güneşin spor iUbelerini lağvettik-

Vc!a - Galatasaray A takımları Saat ten sonra Fenerbahçeye giren ve Ru-
14,45 Hkcm Ahmet Adem Gögdün. Yan 
hakemleri FahretUn Somer, Şevki Çan.~. manya karışık takımına knrı;ı Fener-

Fenerbahçe 8t•dı: 1 bahçe arasında yer alan Vahap vazi
Kasımpaşa - Altınordu A takınılan fesinin nakli d01ayısilc Ankaraya ~it 

Saat 11 Hakem Rıfkı Aksoy. miştir. Vahap Ankaradn Gençlerbir-
maı - Topkapı A takımları Saat U }' w · i tis ed "ktir 

Hakem Şazi Tezcan. Yan hakemleri Ne- ıgıne n ap ec~ · 
,et ve Halid Uzer. 

Fenerbahçe - Süleymanfye A takım
ları Saat 14,45 Hakem Halid Galip Ezıü. 
Yan hakemleri Ekrem Ersoy ve Ne,eL 

Sllleymanlye Stadı: 

Ortaköy - Galata Gençler A takunlıtrı 
Saat 1 ı Hakem Necdet Gezen. 

Hentbol Şamplyona11 
Askeri lise ve hentbol şampıyona

ın müsabakalarına dün Şeref stadın
da devam edilmiştir. 

İlk karşılaşma Maltepe - Deniz 
liseleri arasında yapılmıştır. Deniz 
lisesi baştan nihayete kadar hakim 
oynadıkları oyunda 11 gol y~"lml§ -

lar, Maltepeliler buna ancak iki gol
le mukabele etmişler ve maç: 2-11 
Deniz liseliler kazanmışlardır. 

İkinci oyun Kuleli ile Bursa aske
rt liseleri arasında olmuştur. Kuleli
rrln hakimiyeti altında geçen oyunda 
Kuleliler 16 gol atmışlar ve Bursa
lılar da ancak 3 gol yapabilmişlerdir. 

Beykoz Belediyesinde 
Teftiı 

Dahiliye Vekaleti Beykoz beledi
ye şuıbesinde Sakoni Vakum şirketi
nin 260 bin füalık vergi işinde bazı 
yolsuzluklar yapıldığını öğrenmiş ve 
bunlan tetkik için İstanbula bir mü 
fettiş göndermiştir. Müfettiş işe baş
lamıştır. 

Diğer taraftan Beykoz malmü -
dürlüğü Seru.mi burnundaki Sakoni 
Vakom müesseselerine üç milyon li
ra kıymet tahmin etmişti. Bina vergi 
komisyonu bu mıktan bir milyon li
raya indirmiştir. 

Fakat bu karar ekseriyetle veril
miş, azadan bazıları üç milyon lirayı 
muvafık görmüşlerdi. İtiraz komis -
yonu vergi komisyonunun verdiği ka 
ran bozmuştur. Binalara yeniden kıy 
met verilecektir. 

------
·NEVROZiN. 

~ ".:. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma:, 
Nevralil. kırıkhk ve biltiln ağnlannızt derhal keser. 
- icabında CJl•d• 3 kaı• ahnabillr. 

Kuruldu 
Güreşin ve boksun en çok in 

kişaf ettiği bölge olan İstanbul
da evvelce münhasıran bu spor 
la uğraşan Haliç kuliibü, Kum 
kapı kulübü gibi müesseseler za 
man ve hadisatla birer birer fa
aliyet sahasından çekilerek aza
larını mevcut futbol kulüpleri
ne dağıtmıslar ve böylece mem- ı 

lcketin adeta milli sporu olan 
güreş ile başlı başına istigal e
den bir müessese kalmamıstı. 

Büyük memnuniyetle haber 
alıyoruz ki; bu eski iki kulü -
bün aza ve idarecileri birleşe -

' rek İstanbul Giireş kulübü ismi 
altında mücadele sporları ile 
meşgul olmak üzere bir kulüp 
tesis etmişler ve bir taraftan ka 
nuni merasimi ikmal ed~rken 

diğer taraftan spor faaliyetine 
de başlamışlardır. 

Lüzumu ciddi surette hisse • 
dilmckte olan böyle bir müesse
senin kurulmasını spor namına 
pek hayırlı bir hareket telakki 
eder ve kendilerine muvaffakı-

Dokuz Oyuncu 
Gezalandırı ldı 
Cezalandırılan futbolculara dair 

gazetemize gönderllen tebliği aşağı
ya aynen alıyoruz· 

Fener Yılmak kuliibiindcn 905 Şe
rafettin Avalakoğlu bir ay, Fener 
Yılmaz klübünden &4' ta il A .. mil maç 
uç ay , Altınordıı klübiinden 868 Ma
noJ K 11r1Jgöz: ii~ .-.,-, ~;1 :ı1, ı.ı ..: •, u .... 

1319 Şükrü Demirrioğlu bir ay, Fe
nerbahçe klübünden 2:?.2 Naci Bas
toncu bir ay, Vefa klübünden 1260 
Sulhi Garan bir ay, Anacfoluhisar 
klübünden 1232 Hristo Paskal'dis 
iki ay, Galata Geneler klübünden 
118 Osman Birdemir üc ay, Süley
rnaniye klübünden 533 Dani'j Turan
lı bir ihtar. 

Yukarda klüpleri ve bölge numa· 
ralarile isimleri yazılı idmancılara 

lig maçlarındaki suiharekc~l~ri do
layısile yukarda yazılı müddetler 
için müsabaka boykotu cez.ılan veril
miştir. Bu cezalar teh!iğ tarihi olan 
6-1-9339 tarihindP.n başlamaktarlır. 

Alakadar klüplerle hakemlerin bu id 
mancıları müsabakalara ithal etme
meleri üzumu tebliğ olunur. 

Hasahırda 
Yapdacak 
Yeni Stat 

Dünkü gazetelerden bazılnrında 

şehir stadyomunun Dolmabahçede 
yapılacağı hakkında bir haber çık
mıştır. 

Yaptığımız tetkiklere göre DoJma
bahçede yapılması hsavvu~ edilen 
stad, Yenibahrede inşası mutasavver 
şehir stadyomu değildir. Dolmabah
çe stadı Prostun yaptığı şehir planı
na göre bir semt stadıdır. Nisbcten 
küçük olacak olan bu stad şimdi Ma
liye Vekaleti evrak ambarı vazifesini 
gören eski has ahırın yerine yapıla
caktır. 

Henüz tasavvur halinde olan bu 
stadın sırf has ahır arsasına inşa e
dilebileceğini tahmin etmiyoruz. Çün 
kü bundan yedi sekiz sene evve! sa
bık İstanbul valisi Muhittin Ustün
dağın reisliği altında eskl fen heyeti 
müdürü Ziya, şimdiki Denizbank U
mum müdürü Yusuf Ziya, merhum 
Şeref, o zaman ~üreş federa~onu 
reisi Ahmet Fetgeri, atletizm fede
rasyon ureisi Burhan Felek ve ~hir 
meclisi azasından Beşiktaşlı avukat 
Abdülkadirden mürekkep bir heyet 
İstanbulda stad yapmıya müsait yer
leri gezerken burayı da görmüş ve 
boyunun tam ebatta bir saha inşasına 
müsait olmadıb ve ejter burada bir 

.
--0-KUYUcu __ .ıı MEKTUPLARI 

--
Bir Gayrimenkul Alun 

Satımı Hakkında 
Çatalcada dörtte birine sahip oldufum 

gayrimenkulü ortağıma satmak istedim. 
İcra dairesinden herhangi bir suretle 
muameleye mAnl borç ve ilişik olmadığı 

söylendiği halde Ziraat Bankası, umum 
müdilrlükten emir olmadıkça ferağ ıc;n 
tapuya cevap vermiyeceğini ısrarla 'bil
dirdi. Kaymakamlığa m!lracaat ettim. 
Banka işine biz karışamayız denildi. Ta
sarruf emniyetini ihlal mahiyetinde say
dığım bu muamelenin alakadar makam
lara duyrulmnsını rica ederim. 

Çatalcada: Sabiha TARHAN 

11-
Terkos Suyu için, 
Daha Az Masraf 

Ahnamaz mı? 
Terkos suyu Fransız kump~nyasında 

iken, suyun beher metre mlktıbı için l::? 
kuruş, her üç ayda bir yol kirası nemiyle 
125 kuruş, saat kirası diye 90 kuruş ve 
yeni su alnn müşteriden de yol açma pa
rası olarak 70 kuruş tahsH edilirdi. O za
man bu paranın çokluğundan şiktıyet e
diyorduk. Şimdi bu tesisatı belediye ü
zerine aldı. Bu vaziyetin esaslı surette 
tetkik edilerek halk lehlne blr karar a
lınması m!lmkfuı değil midir? AlAkalıla
rın nazarı dikkatini çekmenizi rica ede
rim. 
Kadrköy Söğiitlil resme Elmalı sfl
kak Numara 78 Hikmet ERDEM 

• CeıJaplanmız : 

Fatih Fevzi Paşa caddesinde B. Ferhat 
Turnaya: 

Bahse mevzu tuttuğunuz mesele esa
sen mahkemeye intikal etmiş olduğun
dan neticeyi beklemek doğru olur. 

* Belediye karşısında B. An Gökçınara: 
Okuyucu mektupları sıraya konmuş

tur. Sizin mektubunuz da sırası gelince 
neşredilccektlr. 

* G!l1el Sanatlar Akademisinde B. Adil 
Arkana: 

Mektubunuzu alt olduğu makama 
verdik. Neticeyi bu sütunda yazacağız. 

Mimarlar Birliğinin 
Bir izahı 

T iirlr V i ilrc: .. tr 'J\fimRr .ÇirJlbindcn· 
Cumhuriyet gazetesinın "'t.'d!i"i. İ 

1938 tarihli sayısında, İzmirde ya
pılacak Sergi Sarayından bahseden 
yazıda, Mimar Gautier'ye ayni 7.8-
manda profesörlük ünvanı izafe e
dilmektedir. 

E K o N o M i 
Şehrimizdeki Tiftik 

Stoku Son Hafta lçind 
32 Bin Balyayı Buldu 

balyeyi bulmaktadır. Dün Sovy 
Rusya namına !Tlal mübayaa ed 
firmalar kilosu 51 - 52 kuruştan v 
Anadolu mallarından 100 balye sat 
almışlardır. 

1939 senesi başında yapılan en 
yakın tahminlere göre, İstanbul pi -
yasasında mevcut tiltik stoku 32 bin 
balyedir. Anadoluda muhtelif mcr -
kezlerde bulunmakta olan tiftik sto
ku 13 bin balyedir. Yurdun 193g se-
nesine devredilmiş umumi stoku 45 iplik ihtiyacı Arttı 
bin balye kadardır. Ü~ ay evvel stok Şehrimizde pek eskidenberi müe 
mevcudu 60 bin balyc idi. Bu mik- ses pamuklu mensucat fabrika ve 
tarın 1~ bin balycsi başta Almanva malathanelerl piyasada 8. 10, 12 n 
olmak uzere İtaly3, İngiltere ve Fran 1 • 

1 
• • 

saya satılmıştır. Dün ikı yÜ7. balye maralı pamuk iphk.erınden tedar 
kilosu 118 kurustan Almanyaya !'a- edemediklerini ve yerlı fabrikala 
tılmıştır. Yeni tiftik permileri geldi- mızın piyasamıza bu çeşit ipliklerdeı 
ğinden bu ay içinı:b 400 - 500 ton ka- göndermediklerinı nazarı dikkate 
dar tiftik satılacağı ümit ediliyor. larak buna bir çare bulunması içi 

alakadar makamlara müracaat e 
Yapak ve Yün Piyasası mişlerdir. Yerli fabrikaların parnu 
Şehrimizde y:ıpak ve yün piyasa- ları pahalılaşmış olmasından doa 

larımızda yeni scneve devre':lilen ipik narharını az gördükleri ve bu 
muhtelif cins yapak ~iktan 17500 heple fazla iplik yapmak istem~ik· 
balyedir. Anadolu ve Trakyada iyi leri de söyleniyor. Piyasalarda bun 
cins yapaklardan ıO bin balye mevcut .,,aralardan iplik tedariki imkilns 
olduğuna göre stok yekiinu 37.5u0 bir hale gelmiştir. 

DIŞ TiCARET : SANAYi: 

Ceviz ve Fındık Fabrikatörler 
ihracatı Hayli iplik işini 
Canlı Gidiyor Görüşecekler 
Yeni senenin ilk beş gtln iç!.nde 

şehrimizden Hamhurga 27:)26 kilo, 
Praga 3360 kilo, iç ceviz ihraç edil
miştir. Kabuklu cevizlerden Ham
burga 39113 kilo gönderiimişt!r. lç 
fındıklardan Danimarkaya 42tl0, Nev 
yorka 10080 kilo sevkolunmuştur. 

Kabuklu cevizlerden yalnız Beyru
ta 4000 kiloluk bir parti ihraç edil
miştir. Sehrimiz piyasalarında stok 
ol,arak 105 bin kilo fç ~vtz. 2n bin 

~,~a~ ~ ifflı "u ".kil ıh!IU 'rJID.u:R 
mevcuttur. Beyaz i~ ceviz 70, esmer 
mal 51, kabuklu cr.viz 19,21) kuruşa 
kadar iç fındıklar 77 ve kabuklu fın
dıklardan badem fındık kilosu 34 
kuruşa kadar satılmıştır. 

Bugün Sanayi birliğinde pamuklt.ı 
mensucat fabrikatörleri bir toplant 
yapacaklardır. Fabrikatörler pamu 
iplikleri tedarikinde rastgeld0ctf"r 
zorlukları ve mahyet fiy:ıtlarınm 

pahalılığı hakkında görüşerek~ 
sat Vekaletine bir rapor hazırlıya -
caklardır. 

Sanayi birliği idare heyeti dün top 
lanmıştır. İdare heyetinden istifa e
den Tevfik Sabuncu ve Selim Bilol 
t;tır.\re . ede azalardan fttlhat_De,. 

Dilberzadelerden ltabip seçilmlfler -
dir. 

ZiRAAT: 

Birliğimiz Türkiyede calısmakt;ı Harice gönderilecek mallar Borsalarda Ziraat 

Mütehassısı Bu!unacak olan ecnebi mimarlar hakkında yap Sınai nebatlarm tohumlarJn:l::ın 

tığı tahkikat ve tetkikat neticesinde ihracat yapmak üzere piyaı:amıza 

bunların mesleki vaziyetlerini tl>s- muhtelif cinsler getirilmiştir. Dünkü 

bit eden bir dosya vücude getirmiş- satışlarda mavi haşhaş tohumu ki1o

tir. Buna nazaran Gautier'n;n he- su 24 kuruştan ve kendır t0lıumları 

nüz eseri ve tecrübesi olmıyan, bir 

Fransız miman olduğu, ne Fransarla 

ne de Türkiyede hocalık veya pro 

fesörliik gibi bir ünvanı ha1z bulun

madı~ anlaşılmaktadır. Yazımızın 

deperli gazetenizde nesri ile. haki
katin umumi efkara arzını rica ede
riz. 

Bu münasebetle, memleketimizl1e 
çalısmakta olan bir takım ecnebi 
mimarların vekilleri ve komisvon
cuları tarafından kendilerine haki· 
katte haiz olmadıkları ünvanlar ve
rilmek ve bunları neşrettinnek su
retiyle reklam yapmakta oldukla
rına, esasında her türlü ticari 1J1h
niyet ve düşüncelerden evvel bir 
güzel san'at mesleği olan mimarlrk 
kariyerini lekelemekte bulundukl&
rma. dikkati çekeriz. 

kilosu 13 kuruştan satılmıştır. Piya

samıza 17 4 bin kilo susam getiril '7liş 
ise de dün satılmam1:;tır. Fiylltlar 
tutkundur. Tosya pirinçlerinin kılo
su 23,30 kuruştan satılmaktadır. 8on 
üç gün içinde hububat Ü7.erine e
hemmiyetli ihracat yapılmamıcıtır. 

Yeni Amerika AnlaımaSI 
Türkiye - Amerika arasında para

fe edilmiş olan yeni ticaret anlaşma
sının bu ayın on beşinci günü imza
lanacağı haber 11eramistir. lmza me
rasiminden sonra bir aylı}t bir ıntı
zar müddeti geçtikten sonra ticari 
muamelelere başlanacaktJr. 

iÇ PIY ASALAR : 

Piyasamıza 2 Vagon 

Buğday Geldi 
Dün piyasamıza yalnz !ki vagl)n 

Bazı ticaret odaları ile mahsulit 
borsaları umumi ve idare heyetlerin· 
de ziraat ilmine Aşina mütehassıslar 
bulunmamasından dolayı köylü ve 
müstahsilin haklan lny:kil~ temin e
dilemediği yanılan müracaatlardan 
anlaşılmıştır. Ziraat kongresinde de 
bu mesele mevz•ıubahis olmuştur. A
lakadar makamlar, bu mür<lcaatlan 
nazarı dikkate almakla beraber oda
larla borsalarda birer zir11at müte -
hassısı bulundurulması muvafık gö
rülmüstür. 

Rizede Çay Fidanhi• 
Rize mıntakasında cay v'?tiştirilme 

sinin genişletilm~si için yanılan ha-
7•rl•'dar nih"'vet ..,ulmw:tur Yeni fi
delikler ve fidanlıklar kurulraak 6-
zere Sovyet Rusvadan on bin kilo çay 
tohumu getirilmi.:ıtir. Bu tohnmlar 
Rizeve l"ıkarılarak ahaliye tevzi edi
leceklerdir. 

;nın TAN Gazetesi 
• ilan Fiyatları Baronu" A"l!katlara 

Tamimi 
buğday getirilmiştil'. P.u vagonlarm --o-

İstanbul Baro reisliği, dün İstan - '>iri Toprak mahsulleri ofisi, di~er 
bul barosundı?. kayitli bütün avukat- tüccar namına gelmiştir. Yumuşak 1 fncl sayfa sanflmf 400 
lara bir tamim göndererek yeni avu- buğdaylar 5,30. sertler 5.3 - !\.05 ku-

1 
2 , , , 250 

katlık kanununa göre şimdiye kRdar şt t l t y lik l r 200 

;:~~;~:.~~!!~";:!::'..n:~~:k~:"~ :~~~::€•~: ~~:!•~ı;:r:~:ı: 1 ~f : f ,'' d : 100 
dilerlnin maktu vergilerden hangi sı- mtştır. Ç say O ar a ' 60 
nıfa ithal edileceklerini sormuştur. *Dün Boğazdn 21 bin kilo •ıskum Son sayfa , 40 

. 

1 

ru tutulmuştur. Uı;kumrular boyları- :S Dikkat : 
saha ya~mak ı~ap ederse w~azhane~in na göre kilosu 8-12 kuruş ara~ında 1 ;----

buraya ılhakı ıcap cdecegı kanaatine 1 toptan ve 15 - 20 karuş arasında pe- a 1 - 1 santım: gazetenin 
varmıştı. rakende satılmıştır. a yazısile 2 satırdır 
Eğer verilen haber doğru ise ya 1 12 - flanlann fiyatı gazetenır 

stadın boyu kısa olacak, yahut Gaz- YENi NEŞRIY AT : ! tek sütunu üzerıne hesap 
haneden bir kısım yer istimlak edi- s lanmıştır. 

lecektir. GOZ!L ANKARA - Siyasetten mııe- ib - Kalın yazılar da S(azetede 
Şehir stadyomuna gelince nnun Ye da herşeyden bahsetmek ve ayda iki de- ! kapladığı yere göre santim 

nibahçeden bacıka y~rde inşası hak· fa intişar eyelemek ilzere Ankarada bu : 1 "l "lür 
"' nam altında bir gazete tesis edilmiştir. 1 e 0 ~u 

kında maalesef henüz verilmiı bir Şimdilik Hacmi kilçilk olan bu ,.enı mea- !iim•m•••ınıı 
karar yoktur. 1ektasm 3 Qnc(1 ayısı da cılcmıabr. 

.. 
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iıi Yıl Umumi Bir Şu;~pr~:dan 
Harp Doğurabilir ~~f~~ 

•••• • •• • • •' • ••••••' •• ••••1 du ile karşılaşmamışlardır. 

i y AZAN . ı Sonra diktatörler, İspanya ve Af • ı rlka sahillerinde boğaza hak.imi - sitesinin riyazi.y' 

profesörü kördür 

Profesör geçenlP.r 

Dünya tarihinin en rsh
raplı senelerinden biri

ni uğurla.mıt bulunuyoruz. Ge
Çen yıl, eaki harplerin tortula
l'tna yeni harplerin tesirleri, 
gelecek harplere ait hedbin
likler içinde geçti. Bu yıla bü
yük bir felakete uğramadan 
'Veda ettiğimiz için sevinebi
liriz. 

d G I 
yetlerini temin edecek tahkimatı 

i
L/oy eorge yapmağa henüz vakit bulamamış-

kiı.> !ardır. Bunu ancak Frankonun 1 -
ı ·ı B e ı de bir eğlence y e (Eski ngt tere afV talya. ve Almanya yardımı ile za - .....__~~-

• ~•• • • • • • • '• • •• • • • fer kazanmasından sonra yapıla - rinde bulunmuş v ........ ,....... 
caktır toplantıya iştirar. 

Acaba yeni yıl ne getire
cek? bir kere yeni yıl öyle bir 
sürü vahim beynelmilel mese 
lelerle karşılaşıyoruz ki bun -
ların herhangisi iyi idare edil 
ınezse bir umumi harp doğu
rabilir. 

Uzak şarkta büyük milletler a
rasında ihtilaflar üstüste yığılmak 
ta ve günden güne artmaktadır 

Rusya ile .Japonya balıkçılık hak 
lan üzerinde münakaşa ediyor ve 
bu meseleyi diplomasi yoliyle tes
viye edemiyorlar. J aponyanın Çi -
ne karşı istilası olmasaydı bu hadi 
se bu derece ehemmiyet kazanmaz 
dı. 

1 ngı'1tere ile Amerika, Japon
yamn kendi hesabına bütün 

Çini inhisar altına almak istediği 
ni anlamağa başladılar. 

Çin limanları ile nehirleri İngi
liz ve Amerikan gemilerine karşı 
kapanmaktadır. İngilterenin vak -
tiyle büyük ve verimli piyasaların 
dan birini teskil eden Uzak şark, 

Çin piyasası bugün büsbütün orta 
dan kalkmıştır. Amerika, tebaası
nın Uzak şarkta gördüğü muame
leden son derece rahatsızdır. Ak -
denizde müdahalelere, haysiyet kı 
ran muamelelere, o kadar alıştık 

ki büyük Okyanusta karşılaştığı -
nuz haysiyet kıran muamelelere 
karşı gelmeyi aklımızdan geçirmi
yoruz. 

İtalyanların Akdenizde İspan -
?i!ulfilldffi\'1'1~ ~RNtmiıaigün .... ız_a ____ ..,~c 

göre, Japonlar da gemilerimizi Çin Fakat beynelmilel huzuru teh -
limanlarına, Çin nehirlerine gir _ dit eden en büyük tehlike, tecavüz 

Fakat bu hakikatleri bilmek dik 
tatörleri tecavüzden ala koyacak 
mı? 

Hakiki tehlike şu noktalarda
dır: 

1 - Otokrasi, demokrasilerde 
göze çarpan siyasi ayrılıkları izam 
ediyor. Büyük harbin sebeplerin -
den biri de budur. O zaman Fran
sa ve İngiltere de fırka mücadele
leri bir hayli ateşliydi. İngilterede 
dahili harp tehlikesi vardı. Fran
sada Kayyo badiselrei, şiddetli hu 
sumetler uyandırmıştı. Diktatör -
ler, siyasi güçlükleri bertaraf et -
menin bertaraf etmenin birlik. Güç 
lükleri ortaya dökmenin ayrılık 

manasında olmadığını anlamıyor

lar. Halbuki "vatan tehlikede,. say 
hası fırkalan, hizipleri, gurupları 
kınlmaz bir birliğe götürmeğe ka-

. fidir. 
2 - Almanlarla İtalyanlar, ha -

vada temin ettikleri muvakkat Ü$ 

tünlüğün kara ve denizde kati bir 
netice almağa kafi olacağını sa · 
narak yanılıyorlar. Ve Rus hava 
filosunu hesap harici tutuyor ve 
İspanya harbı derslerini unutuyor
lar. 

3 _ Bazı askeri rüesasının idamı 
yüzünden Rus ordusunun hareke
te geçemiyecek halde olduğu sa -
nılmaktadır. İngiltere ve Fransa -
daki sağlar ·fa bu fikirdedirler. Hal 
buki Rus ordusu zabitlerinin kahir 
ekseriyeti hayattadır ve vatani sa
ilder günün hükUmetine sadakati 
temine kafidir. 

5 F.n hiiviilr •-1.. t:t..-ı.;;...Jl:~l ::-
~ ... uuoııınrı araınca ve .ıs.o ay ık -
la kazandıkları muvaffakıyetler 

yüzünden kendilerine pek fazla gü 
venmelerinde ve demokrasi lider-mekten menettikleri takdirde ay _ iştahasının kolaylıkla hareket etme 

sidir. lerinini istihkar etmelerindedir. ni şekilde hareket edeceğimize ina 
nıyorlar. Mançuri, Jehol'ü istilaya yol aç Halbuki 1939 senesinin tehlike-

edenlerden bir kadının mütemadiyen 

güldüğünü farkedince. yanındakilere 

"Karşımdaki kadının ne kadar güzel 

dişleri var,, demiş, herkes, haryet et

miştir. 

İçlerinden biri, kör olduğu halde 

dişlerin güzelliğini nasıl farkettiğini 

profesöre sormak cesaretinde bulun

muştur. 

O, bunun kolaylıkla anlaşılabile

ceğini söylemiş ve şunları il:lve et

miştir: 

- Bu kadının şayet güzP.l dişleri 

olmasaydı ve yahut dişleri noksan 

olsaydı, bütün bir sa:ıt ağzını açarak 

mütemadiyen güler miydi? , 

* 
31 senedenberi uyuyormuş 

Kostino Bogi is-

1i nde bir adam, 
• 1 yıldır bir tabut 

·mde uyuyormuş. 

'ogi, 40 yaşında 

•en, geceleri ya

ağında örtündüğü 

örtüler mütemadiyen düşer, o da cok 

üşürmüş. Babası tabut imalcisi oldu

ğu için, oğlunun da hazarı dükkanda 

yatıp kalktığı oluyormuş. İmalatha

nede bir gece o kadıı.r üşümüş ki. u

yandığı zaman soğu',{ algmlığı neti

cesi adeta ağaç gibi geriJmjş ve he

men kalkarak hazır tabutlardan biri

nin içerisine girmiş, örtülere bürüne-
.__ J--•••y• :--..Q;;na. .. av ~g•, ayc:e U-

mandanberi, yani 31 senedir uyuyor

muş ve henüz tabutundan kalkma
mış. yalnız Büyük Harp esnasında 

mecburiyet hasıl olduğu için muvak
katen tabutundan 1-aldmlarak 
yatırılmış, o kadar ... Amerika iaha başka bir vaziyet mış, 0 da Pekini yutmayı kolay • leri bu yanlış düşüncelerdedir. 

~abili~ Onun Japonyaya karşı ~şlı~ıştı. D&ha wnra illke~r birı~------~--·-----------------~----

harp ilan etmesi beklenmez. Fa - birini takip etti. Netekim Avustur GAZETELER ARASINDA 
kat İtalyanlarla Almanların İspan yanın yutulması Çekoslovakyanm 1 
yada yaptıklarını Çinde yaparak, parç,ılanmasına saik oldu. I 
nevmidane fakat kahramanca harp İtalyanın Habeşistanda muvaf - , Sonradan tahkik usulü 
eden Çin vatanperverlerine silah fakiyet kazanması istila iştahasını İ-----------

:loymaz bir hale getirdi. Bugün Ha- ' H aber gazetesinin seneJcrden'\"l!'tebilir. 
Amerika bu hattı hareketi takip beşistan, devletlerin tanıması ba- beri verdiği haberler ara-

ederse Uzak şarkta harp talii belki kımından İtıılyaya aittir sında, tevkifhanede geçmiş bir çok 
de döner ve cliktatörlüğün ilerleyi- Fakat İtalya daha sonra çok bü- vakalar da vardır. 
şi belki de durur. Güneş şarktan yük şeyler istemeğe başladı. Aca- Bu itibarla ben dün, bu gazete. 
doğar, fakat fecre takaddüm eden ba o:rnn hak1ki maksadı nedir? t - nin sahibi tarafından yazılmış o-
saat, en karanlık ve en soğuk saat talya, Tunus Korsika veya Nisi a- lan şu satırları hayretle okudum: 

lamıyacağınt biliyor. Çünkü Fran-
tir. sa bunları ı..ucak yerinden kalka

"Tevkifhanede yaralama, tevki!-

hanede cinayet, tevkifhanede ero

in! İnanılacak şey değil.. Acaba A vrupa hallolunmamış_ mcse. -
lelerle, tatmin edılmemış 

ihtirasJarla fıkır fıkır kaynamak -
tadır. İhtiraslar korkunç olmasay
dı meseleler o derece had olmaz
dı. 

Ukranya karışıklığı, Leh siyase
tinin mahsulüdür. Pilsudski hal -
kın arzusuna ve büyük devletle -
rin itirazına rağmen kuvvet kulla 
narak bütün Avusturya Ukranya
sını zaptetmiş. Ve Ukranyahlara 
muhtariyet vadinde bulunmuştu. 
Fakat Lehliler bu sözü tutmadı -
lar. Hitlere yeni bir istismar vesi -
lesi veren mesele budur. Onun Uk 
ranyalıları tatmin için atacağı a 
dımlar muvaffak olursa Alman 
Rayhine boyun eğen yeni bir dev
let vücuda getirilmiş olursa ve bu 
sayede Alman toprakları Rusya hu 

duduna bitişir . 
Sovyet birliğinin bUJ1U nasıl ka.r 

şılayacağı, 1939 meselelerinin bı
rini teşkil ediyor. 

1 c;panya 1939 meselelerinin 
bir diğeridir. Diktatörleri 

serbeı:;t bırakmamak siyaseti bu ha 
rap memleketi sulha yaklaştı_rma
mış ve tatmin siyasetini tehdıt e -
den amiller 11rasından çıkarmıstır. 
İspanvada halihazırda devam eden 
muha~ebcnin neticesi yeni mesele

ler doğuracaktrı. 

mıyacak derecede sırtı yere geldik 
ten sonra vP.rebilir. 

Fransa ise böyle bir mağlfıbiye
te uğramamış bulunuyor. Fransa
nın ordusu donanması herhangi İ
talyan taarruzuna karşı gelecek va 
ziyettedir. Fransanın hava filosu, 
belki de İtalyanın filosundan geri-

inanalım mı, inanmıyalım mı?,, 

Bu sualine bakılırsa: "Haber 

gazetesi, kulağına gelen haberle -

rin hakikate uyup uymadıklarını, 

onları neşrettikten sonra tahkik e-

dir. Fakat İspanya harbi bire karşı eliyor! 
üç faikiyetinın kati bir mahiyeti Hem bilmem tevkifhanede ci • 
haiz olmadığın göstermiştir. 

Fransa ile İtalya arasında harp 
çıktığı takdirde iki taraf 

müttefiklerinın de yardımlarını i
cabeder. Beliti de Almanya İtalya
nın vardımına koşar. 

BÖyle bir hadise karşısında İn -
giltere ve Rusyanın da . Frans~!a 
yardım etmeleri beklenır ve mu -
selles ittifakın karşısında Berlin
Rom'.l mihve:-i parçalanmağa mah
kum olur. Çünkü müselles ittifak 
her çeşit asker, techizat, para, m~
tery::ıl ve saire bakımlarından dı
ğer tarafa k-:ıt kat üstündür. 
Almanyanın askeri liderleri bu-

nu biliyorlar. 
Sinvor Musolini yenilmez lej • 

yone,..İerile övünüyor. Fakat bun
lar ancak tecrübesiz ve kafi dere
cede silahı olmayan. kafi derecede 
top ve tayyare ile himaye oluna -
mavan milisler karşısında denen -
miŞler, Verdunda harp eden or -

nayet çıkmasında, eroin bulunma
sında, şaşılacak, inanılmıyaca.k nt-

var? 

İpten, kazıktan kurtulmuş sabı
kalılar kaçakçılığı, cinayeti a.ra -
mızdakiler kadar olsun beceremez

ler mi? 

* Feleğin dadf.111 

Ş u ilanı bizim "TAN., da o
kudum: 

"Henüz bir lraç aylık bir bebe
ğe bakmak üzere otuz. ile kırk beş 
yaş arasında t~crü beli, çocuk bil -
yütmüş, temiz bir dadı aranıyor.Ta 
lip olanların her gün saat 4 ile 6 
arasında "TAN .. gazetesinde "Bur
han Felek,. e müracaat etmeleri. 

Bir bakıma haklısın Felekçiğim. 
Çünkü geçen gün, senden bı:thse -
derken, yaşını göstermediğini yaz
mış bulunduk. Fakat: "Bebeğim •. 

kalk da kendine bir dadı ara!., de
medika a iki gözüm! 

* Aynalar ne gün•? 

A şağıdaki satırları da ~urul
lah Ata yazıyor: 

"Kıymet bilmek ... Pekala .. Kıy
met bilelim.. Fakat ancak büyük 
"kıymet,, leri bilelim. Küçükleri
ne pek dikkat etmiyt! gelmez. Çün 
kü nihayet insanın ufku daralır, 

daralı, asıl devleri göremez olur .. , 
İlahi Nurullah Ata~.. Devleri 

görmek için ufuklan baknuya ne 
hacet 

Avnalar nP. güne duruyor? 

* Edebiyata akademi aranıyor 

Son Postada, Halit Fahri Ozan
soy: 

"-Biz. diyor. blr edebiyat aka
demisi kurmalıyız!,, 

Acaba, muhterem üstat, Meser
ret otelini bilmiyor mu, yoksa be
ğenmiyor mu? 

Eğer bilmiyorsa. şaşarım, bili -
yor da beğenmiyorsa naksız bulu
rum: 

Bu edebiyata. o akad:?mi az mı? 

* Parola mı, bilmece mi? 

Bizim "Sual Cevap., sütununun 
muharririne açık hir <:ual sormak 
istiyorum: Radyo sütunlarında göz 
!erime mana vercmedigi m ~ ke
limeler, harfler. ııdetler ilişiyor: 
Difiziyon postaları. 
1639 m. 183 KCS. 12 KM. T. A. Q. 
1974 m. 15195 KCS 2 Km. T.A. P. 
9465 KC.S,, 

Bunlar paro!a mı, mesele mi, 
yoksa bilmece mi acaba? 

7 

Duymadığımız Yeni 
Şamp(qonluklar 

OBURLAR: Yukardan soldaki genç, bir oturuşta 42 balık yiyerek 
şampiyon olmuş ve kupayı kazanmıştır. Sağdan yukardaki çocuk bir 
ağızda 165 parça sakız çiğnemiştir. Aşağıdan soldaki 55 dakikada 60 yu
murtanın. sağdaki bir oturuşta 20 pilicin hakkından gelmiş ve ne§e.sini 
muhafaza etmeğe muvaffak olmuş. 

BUZ iÇİNDE YATAN ADAM - Mr. Mora, yarım saat içinde buz 
ıçınde yatma şampiyonudur. Soldan aşağıda duvar levhalarını kendisini 
pencereden baş aşağı astırarak yazarmış. Aşağıdan sağdaki çocuğun ba
şında taş parçası kırdırarak şampiyonluk kazanmıştır. 

YENi ŞA.'\fPIYONLAR: Yukardan soldaki bir elinde bir diiztne bi
lardo oilyası taşıyarak. sağdaki on duble bira kadehi götürerek şampi
yon olmuşlardır. Aşağıdan soldaki çocuk pipo şampiyonudur. Sağdaki 
adam bir bardak dibi üzerinde 11,300 kibrıtten bu kuleyi yapmıştır. 
tır. 





.. 
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Yakın Tarihin En Esrarlı Çehresı: 52 

isyan Hareketi Büyümüştü 
4bdülhamit Partiyi Kaybeffiğini Anlamış ve Kanunu 

Esasiyi İıan Etmek Mecburiyetinde Kalmıştı 
'!'anı bu sıralarda Selanik merkez 
kunıandanı Nazım beyin gizli ko
lllita tarafından vurdurulduğu ha
h.eri lstanbula gelmiş, saray muhi
tıni fena halde sinirlendirmiş, bi
raz da sersemletmişti. İsmail Ma
hir, Yusuf, Recep Paşalardan mü
rekkep bir heyet Nazım beyi vu
ran ve vurduranları bulma:<: için 
Selaniğe gönderilmişti. 

Bu heyet, beraberinde götiirdü
tu bir sürü hafiye ile Selfınikte 
Çalışırken yine saraya mensubiyeti 
sebebi ile Manastır polis müfetti 
fi Saminin de vurulduğu haberi 
!ehnesi, p~dişahı kara bir vehim 
•arayı da hakiki bir telaş sarmış, 
taplarnıştı. 

A bdülhamit işteki cidöryeU 
kavramıştı. Yeni doğma- • 

Ya başlıyan hürriyet fikrini boğ
lrlak için üçüncü ordudak~ fune

ra ve zabitanı İstanbula getirt · 
lrlek, ezmek yolunu tutmuştu. 

F"akat çağnlan zabitlerden hiç 
biri gelmediği gibi hafiye veya 
saraya mensup olduklm-ından 

IÜphe edilenlerin birer iki~r vü-
1'ılınalarına devam ediliywdu. 
Sarayın da, hafiyelerin de gözleri 
Yıhnıştı. Vukuat artık tabil tek· 
linde ilerliyor, birbiri ardınca, 
l\esneli kol ağası Niyazi beyin llt! 
Yüz kişi ile dağa çıkıp isyan ettiği, 
~iyazi beyi tedibe memur edilen 
Şemsi Paşanın Atıf bey adında 
bir vatansever tarafından Manas
tırda öldürüldüğü haberleri geli-
3'0rdu. 

Saray bu haberlerle yanıp tu
tiışurken, Abdülhamidin bende-
1erinden meşhur Şuayp ile Manas-.._ 
taf oım tepelendiği, yeni bir hafi
)e teşkilatı yapmak üzere Selini
~ gönderilen Sadık paşanın da 
~ralandığı haberleri alınıyordu. 

iyice anlamış, milletin arzusuna 
el bağlamıştı. Kanunu esasinin ı
lanına mecbur kalmıştı. 

Sanki yer yerinden oynamı~tı. 
Dillerdeki, kalemlerdeki bağlar çö 
zülmüştü. İstanbul halkı sokakla -
ra dökülmüştü. Yaşasın hürriyet, 
yaşasın kanunu esasi sesleri gök -
lere yükselmişti. Millet sevinç ve 
heyecan içinde idi. Zaptiye kapı -
sındaki odamda oturuyor, bir haf
ta evvel, Selanikteki yüzbaşı Ga
lip ve mülazim Fuat Beylerden 
alıp da saklamak mecburiyetinde 
kaldığım mektubu okuyordum. Da 
jrenin geniş sofasında, birdenbire 
bir çığlık koptu. Yaşasın hürriyet, 
yaşasın kanunu esasi. Tabii bu can 
dan yapılan gösterişe katılmak ü
zere odamdan çıktım. Kimleri gör
sem beğenirsiniz?.. Başta Fehim, 
Cerkes Mehmet, Vasıf Paşalarla 

Dahiliye nezareti mühürdan Ha
san, Jak Haronacl, ~erhafiye Kad 

çirilen Sami Faruki Paşa da ya
kınlığını, yardımını benden esirge
memişti. Hakkımda besledıği inan 
ve güvenini bana çok öncmh ve 
ince bir ödev inanlamakla göster
mişti. 

Memlekette olan büyilk deği -
şikliğin tabii bir neticesi olarak, 
inkılabın büyükleri ile ileri gelen 
bazı kimseler tarafından veliaht 
Mehmet Reşat Efendiye gösterilen 

saygı, sevgi ve candan bağhlıktan, 
saltanatını da hayatı kadar seven 

Abdülhamidin biraz fazlaca pire -
lendiğini, bu sebeple de veliahtın 
hayatı ile ilişikli olarak bazı yakı
şıksız teşebbüslere girişeceğini ha
ber alan Sami Paşa beni yanına 
çağırttı. Aldığı haberleri, hatıra ge 
len ihtimalleri birer birer anlat • 
tıktan sonra: 

(De:ı:amı r.ar) 

Yazan: Halillarnas 

Gökova körfezi kıyılannda 

Genemedeydiıno. Kayık ley 
laki dağlarla çevrilmiş çelik mavi
si bir su sathı üzerinden kayıyor
du. Apak köyü denizden görüyor
dum. Evler annesinin koynuna so
kulan çocuklar gibi dağ yamacı -
nın koyu portakallıkları arasına 

girmişler, güneşte parlıyor, ısını

yorlardı. 

Şimdi seçilir seçilmez 'en bir 
köylük olan bu yer insan oğlunun 
tarihinde vaktile çok büyük bir rol 
oynamıştı. "Gereme,, yani Kera
mikos toprak evanıyi ilk yapan 
yerdi. Dünyanın her tarafında ki
remit, yahut seramik diye ev d::m
larına konulan kiremitlere ve bü
tün toprak evaniye burası kendi a
dını vermişti. Aşağıd;ı.id Romen ha
rabe ve yukaı"Jaki Hitit devrinin 
asarından olan ve sonra. Akropol 
vazifesini görmüş bulunan ik!ncı 

harabenin ağartılan gözle farkedi· 
le biliyordu. 

Evela aşağıdaki Romen harabeye 
uğradım. Romanın enkazı altınd:ı, 

yükselen Dorik sütunlar, otlar ara
sından salınan süliin saplı çiçekler 
gibi bakışları, gözleri çekiyordu. 
Buralarda sorulacak ş~yler çoktu. 
Kendi bendime sor sorabildiğin 
kadar .. Artık susmuş olan bu yer
lerden cevap veren kim? 

Yüreği artık çarpmıyan bir şe
hirdesin!,, dedim. 

Yerde kırılmış yatan bi.r kaç sta· 
tü parçasına gözüm ilişti. Bunları 
bir çok diri insanlardan daha canlı 
buldum. Hele, geçim derdi1e büs
bütün görelip so:nurta koymuş o
lanlardan çok daha natık idiler. 
Eski Nelenler buraya zaman ve 
mekanın pek engin bir parçasını 

mıhlamışlardı. Şöyle bir baktım. 

Önümde binlerce mil deniz, binler-

"e seneı hep serili duruyordu. 

Bir mabedin bas~maklarm -
dan çıkmıya blşledım. Bun

lar binlerce sene evvel yürümüi in
sanların adımlarile oyulmuş, silin
mişti. Benim ayakarımm da bura
ya değmesi mukaddermiş dedim. 
yürüyordum. Fakat. her adımımla 
ilerledikçe bir yokuşu tırmanarak 
çıktığımı sanıyordum. Oradaki de
vasa zerafetin büyiisünc tutuluyor
dum. Onlara l-aktıkça c:iitu!ılar u
zuyorlar uzuyorlardı da mavi 
gökte bir ahenk oluyorlar, o kadar 
ki, onları artık yeryüzüne ait de
ğil, fakat göklere ait olup yeryü
züne tenezzül etmişler sandım. U
zayan, ne bileyim bir gök parçası, 
bir hürriyet huzmesi idi. Yüreğim 
genişliyor, açıhyordu. Galiba yü
reğimden sevinç geçecekti de yüre
ğim ona hazırlanıyordu. 

O'l'adan çıkınca Hitit harabe
sine geçtlm. Afrikada kum 

denizde su ve kutuplarda buz Ok
yanuslarının ıssızlıkları vardır. Bu 
şehri kuran insanlar ne yapıp yap
mışlar. Bu ıssızhkların hepsini top
lamışlar, bu küçücük yere tıkmış -
lar, öyle teksif etmişler ki, ıssız
lık yapagiden bir tıkaç gibi boğa
zınm tıkıyor. Ah. of gibi, öksü
rük ve ıslık makulesi şarnatalan -
mın üzerine battal battııniyeler gi-

İşler çığnndan çıkmıı, üçüncü 
Ol'dudaki isyan büyümüştş. Ab
dülhamit İzmirdeki nizamiye ta
burlannı Rurneliye geçirmiı, Ana
doludaki Rediflerin toplanmasınR 
enıir vermişti. Fakat Rmneli,.e 
ğeçirilen askerlerin arkadaşlanna 
kar~ silah kullanıamıyacaklarmı 
kati olarak söylemeleri, bir kıs
:rnının da asilerle birleşmesi ve he 
le bu esnada ayaklanan Arnavut
ların Üsküp - Metroviç Usküp -
Nibefçe hattı üzerinden askeri 

zere, büyük, küçük ne kadar ka
rakulak. saltaba~ varsa ordalar -
dı. Haspalar yakalarına kırmızı be 
yaz korde18lı birer de hürriyet ro
zeti takmışlardı. Ellerindeki bü -
yük. küçük bayraktan sallıyor, bo
jtazlannı yırtarcasına bağınyorlar
dı. Yaşasın hürriyet, kahrolsun is
tipdat. 

Yemeklerin Sıcakllk Derecesi .. 

yor. Sesimi söndftrilycır. Ne etsem 
sükutun içinden fırlayıp çıkanu

yorum. Şamatam durunca. sama
tamla öncekinden daha l:.iiyük bir 
süklıt, daha boğur.u bir kasvet ya
ratmış oluyordum.Burada ne h~zün 
ne keder vardı. Yalnız bir kasyet 
bir uğursuzluk. Hangi tarafa dön
sem korkunç bir huzur karpsmda 
imhdm gibi oluyorum. 

trenlerin geçmesine engel olma
ları sarayın durumunu müşkül
leştirmişti. 

1324 yılı temmuzunun dördün

cn günü idi.Saray: fena halde sar

sılmıştı. Birbiri ardına gelen ha

berlerle Manastırda Osman Hida-

Yet paşanın yaralandığı Yerlepe 

kaymakamı, Debre mutasarrıfı, 
Serezdeki otuzuncu topçu liva kt~ 
:rnandanının vurulduktan ve 51tOO 

Arnavudun Üskübe doğru yürü

dükelri anlaşılmıştı. Yine ogün, 

evvelce muhtelif yerleırde tevkif 

edilip 1stanbulda, Taşkışla divanı 
harbinde muhakemeleri yapılmıık 
tlzere bulunan 38 zabit derhal 

serbest bırakılmayacak olursa or

dunun tstanbula doğru harekete 
geçeceği haberi gelmiş, bu haber 

Abdülhamid.in bütün ümitlerini 

Zedelemişti. 

E rtesi gün de, binbası En
ver E"iio SRbri beylerle 

erkadaşlan~ın.~ Rumelinin mu~
telif mıntakalannda bulunan bu
tün Bulgar Rum. Slav kapitan
l ' N' zi beye arının da çeteleri ile ~y~ 
Ot'hak ettikleri. hep bırlıkte ka· 
l'lunu esasinin ilanı dileğinde bu
lunduklan ve hele Manastırın ta-

l . unde oltnarnne genç Türk erm e 

M mzara beni gerçekten şaşırt
mıştı. Hürriyet, mesrutivet 

mefhumlann1l acındırmı'Ştt. Pek 
çoklannı yakından tanıdığım bu 
yadigArlar daha dün, bir köpek 
sadakatile bağlı bulunduklan e
fendilerinin kapılannda kuyruk 
sallıyorlar, SelAniğe doğru diş gı
cırdatıp havlıyorlardı. Kahrolrun 
istibdat diye ba~ran bu az~ınlar 
daha dün Padişaha dua için hay -
kınyorlardı. Garip değil mi'.'. Bu
gün de hep bir ağızdan, henüz do
~an hürriyet bebeğine ninniler 
söylüvor, ne~ideler okuyorlardı. 
Bir gün evvel yazıp verdiklPri jur
nallarının henüz mürekkepleri ku 
rumıyan bu düzme meşrutivet A
şıktan artık coşrnuslardı. Cıkar -
mak kin hafiye gözü. kırmak l~in 
müstebit bası anvorlardı. Ne ka
dar tuhaf ki, birbirlerini de bir 
türlü göremiyorlardı. Bn hafiye 
yığıntısı tıpkı san çamurlu, cirkef 
kokulu bir sel gibi dairenin merdi 
venlerinden meydana aktı, birik

ti, coşkun bir nehir halinde Çem
berlitaşa doğru yürüdü. 

Yanm saat sonra, Zaptiye na
zın Şefik Paşanın konağı taştan -
mıf, yalnız canı bağışlanmıştı. Bu

nu yapmakla sanki günahlarını 
dökmüşler, suçlarmı örtmüşlerdi. 

Zaptiye nezaretine Ali Paşa 
tayin edilmişti.İsminin başına her 
nedense bir deli sıfatı eklenen bu 
sert ve mert Paşa iki ~n içinde 
zaptiye dairesini güzelce temizle : 
mişti. iki yüzlülerin maskelerinı 
kara ellerine vermişti. 

Pek te ehemmiyetsiz olmasa 
gerektir. Çükil yeni doğan çocuk, 
emzikle beslendiği vakit sütünün 
sıcaklık derecesinden mfiteesslr O• 

)ur. Emzikteki sütün derecesi otuz 
sekizi geçince çocuk ziyade terler, 
sık sık sıçrar, uyumaz. Süt soğuk 
olursa kamına sancı geltr. 

Çocukluktan sonra insan otlu 
yemeğini sıcak ta yer, soluk ta 
yer, bununla beraber soğuk yeme
lln mide üzerine tesiri sıcak ye
mek Klbl değildlT. Sıcak yemekle· 
rln birçoğu sotuk yemeklerden 
daha lezzetlt olduktan başka da
ha ziyade iştah açarlar ve hazım 
clhatını daha iyi tenhih ederek 
daha ziyade ifraz ettirirler. Ayni 
yemeli sıcak yemekle soğuk ye
mek bir değildir. Sıcak yemek 
insanı daha iyi tutar, yorgunlu
ğunu daha çabuk geçirir. 

İsterseniz tecrübesi de kolay
dır: Bir (ay flnunı sütlii kakao 
pişirtirsiniz. Onu bir sabah 51cak 
olarak, hlr sabah ta soğuk olal'ak 
lçkılız. Sıcak olarak l(tiğlnlz gihı 
kakao daha barsaklara kadar git
meden, yani henüz tamamlvle 
hazmedilerek karnınıza geçmeden 
viicudüniizde Mr ratıathk duvaır
smız... Ertesi sabah soğuk içtiği
niz \•akit bu rahatlık pek sonra 
gelir. Aradaki fark yalnız sabah
leyin içtiğiniz için değildir. Sabah
leyin vücut srcaklrktan hoşlanır 
da fark ondan gelir sanırsımn. 
ayni tecriibeyl akşam fizerl lşln17-
den (lktıitnız vakit, yorpnluk
tan sonra yapmn. Ayni neticeyi 
hissedersiniz. 

Bundan dolayıdır ki, so~k ye
meğe ahşanlar yahut mecbur o
lanlar sıcak yemeklerden hulama 
dıkları kuvveti alkollü lçkller ke
rek onlardan aramıya -tabiatın 
sevkiyle- mecbm olurlar. Ye
meklerini sıcak yiyenler daha az 
alkol içerler. 

hosulur, hastalanır... Yemekler 
pek soğuk yenilmezse de, l(tlğlnlz 
şeyler pek soğuk oluna mide üze
rinde ilkin damarlar darlaşır, fa· 
kat biraz sonra genişler ve kan 
toplanır, yani çok sıcakla çok so
ğuğun midede tesiri neticede bir 
olur ... Fakat pek soğuğun tesiri 
yalnız midede kalmaz: Karaclfer 
üzerine, böbrek üzerine de fena te
sir eder. 

Yalnız, mld~nln dolu veya blls
bfitün boş oldutuna da pek sıca
lm ve pek soğutun tesiri deği~h· 
Mide biisbütün boş olmadıiı va) 
kit pek sıcağa da, pek soğuğa da 
daha iyi dayanır ve onlann tesiri 
hafif olur: Buzlu suyu yemek a
rasında iı:mekle, a~ kamına içmek 
bir olmadığını, şüphesiz, billrsini'I!. 

Yediğiniz ve içtiğiniz şeylerin 
cinsine göre, hoşumuza gidecek, 
münasip sıcaklık derecesi başka 
başkadır: Corha pek koyu olma
dıiı vakit 37 He 40 derece arasm
da zevkli olur. Koyu çorbalarla 
püreler ve ezmeler biraz daha '1· 
cak, 38 ile U arasında olmabdır. 

Kızarmış et 40 ile 45 derece ara
smda iyi olur. Hele koyun etinin 
yatı 40 derecenin altında yemek 
tabaiı içinde donar ..•. 

Su, 6 ile 8 derece arasında bm
Ju gibi soğuk gelir, 12 derecede 
hoşa gider, 16 derecede ılık gelir, 
25 derecede bulantı verir... Hal
buld gazöz o derecede hoşa gide· 
cek kadar serinlik verir. 

Silt su Ue ayni derecede bulun
dutu vakit sudan daha serfn ge
lir, 6 derece sıcakhkta ancak yu. 
dum yudum içilecek kadar soğuk
tur, 10 derecede bOe soğuk ~a:vı
lır, zevkle lçllebflmek için 12 ile 
13 derece arasında olmalıdır. 

Bira 12 derecede serindir. Me
rakhlan onu dalma o derecede •e· 
verler, pek soğıık olduiu vakit 
keyfi kaçar. 

Kebeş göbekli, yayık ağızlı, göz 
leli yuvalannda!'l fırlamışı bir nu
husettlr beni dikiz ediyordu. Bakan 
bu gözlerin ağır bakışı yüreğime 

oturuyor. Güpegiindüzdü. buna 
rağmen derin bir karanlık, bir hür
riyetsizlikten ürktüm. 

Y az günüydil. Güneş otlan, 
kayaları dağı dereyi kasıp 

kavuruyor. Sankı bembeyaz kız -
mış bir demir ~ubuk yaprak, ot 
kaya, dokunduğu her şeyi cız di
ye yakıp kıvılcımlandırıyor, bu -
tün etraf bir çakış oluyor, renk -
ler bile harlayıp yanıyor. Kamaş
tırıcı bir alev harelenişi oluyordu. 
Köy çocuktan oynamak için gölge
lik dehlizler, serin kuytuar anyor
lardı. Harabenin katakomblarına 

doğru koşuştular. Güneşte pırıldı

yorlardı. Çocuktular fakat, ağızla
rına aldıklan tekeri nasıl tadı • 
yorlarsa, panldadıklannı da öyle
ce duyuyorlardı Jd, cıvıl cıvıl vı
cldıyorlardı. Harabeyi bir kuı 

kümesine benzettiler. 

Fakat harabe binlerce sene 
devam edegelmiş sevgile

rin bir mezaristanı idi. Oraya asır
lar ıiınalin büyük ıssızlıkları üzeri
ne çöken koyu sisler gibi yayılım§. 
her deliğe, her bucağa lşlernit. sin
mişti. Ölüm sinsi sinsi el uzatıyor, 
çacuklann çakışan parlak bakışla
rını, örtüyor, patırd:ışan küçücilk 
ayaklarını kavuruyordu. 

Harabenin ölü ~önlü karanlığı i
le bayatın, gençliğin, sevincin üze
rine kayıyor, kapanıyordu. 

yen ağzından içeri daldılar. Çocuk· 
ıar indikleri merdivenin her adı -
mında farkına varmadan iki bin 
senelik geçmişe doğru göçiıyorJar
dı. Ta dibe varınca nefes alamaz 
oldular. Yukarıya kaçalım, dedi -
ler. Bacakları, kolları kurşun gibi 
ağırlaşmıştı. Güç hal ile oynatabili
yorlardı. Tarihi kadim Asid karbo
nik muhnik gazil~ boğazlarından 
kavramıştı. 

Çocuklar sükut bataklığı içine 
çöküyorlardı. Debelendikçe, ka
ranlıklarla frtülüyorlar, tıkanıyor
lardı. Biribirlerinc güç bel:l saııla
bildiler. Yürek çarpışlarının arasuı 
daki sükut fasılaları gitgide uzu
yordu, yayılıyordu. Yavrucuklar, 
son bir gayretle irkilip bağırmak 
istediler, kalkamadan büsbütfın yı
kıldılar. Sükut tamdL Artık yü -
rekleri çarpmıyordu. 

Saklananların hepsi bulundu. Fa 
kat Fatoşla Ayşe kız bulunmuyor
du. Çocuklar iJkönce gülüşerek, 
çağırdılar. Sonra kaygulandılar. 

Meraklı gözlerle bakışarak aradı -
lar. Ağlaşarak, hıçkırarak köye döı 
düler. Ay birdenbire yakılıverilen 
süt beyaz camdan yapılma koca bir 
ampulmuş gibi, ufuktan parladı, 
kapkara gölgeler, her köşe ve bu
caktan meydana atıldılar. 

Köyden, analar, babalar ellerin
de me!!alelerle yetiştilPr. Aradılar 
taradılar, ünleyip çağırdıl~. D
jWiup, toıunautif, T'Alöş. Ay19 ku 
diye harabeyi acı acı çığlıklan1e 
çınlattılar. Harabede kimse yoktu. 
Karanlık ve sükut vardL 

D edika yanımdaki ikI köylü i
le harsbeyi gezip duruyor

duk. Dehlizlerin birinden geçer -
ken karanlıkların asırdan asıra tıt
tiflenmiş bulunduğu bir koşeden, 
önümüze bir karanlık parçası yu
varlandı. Hepimiz ürktük, galiba 
üzerimize yığdığı züiri süklit yet -
miyormuş gibi harabe takımile üs
tümüze abanmıya nivetleniyordu. 
Birkaç adım geriledik. köylünün 
biri bir elektrik eep lambasının hm 
mesinl ileri doğru tuttu. Devrilen 
bir kaya veya duvar pPrçası de -
ğildi. Kollarileı bacaklarile kıv
ranıp duran koca bir ahtapota ben· 
ziyen meçhul bir hayvanClı. Dik -
katlice baktık. "Yahu bunlar in
san! Çocuk!,. diy,. bağırdık. Tıpkı 

alevle tutuşan kağıt parçaları 

gibi acavip acavip kıvrılıp kıvra • 
niyorlardı. Onlan hemen kaldırıp 
köye taşıdık. Köydekilerin çoğu oı 
lan tanıdı. Yirmi sene evvel ha -
rabede kaybolan Ayşeyle Fntime
dir, dediler. ÇO<'uklar yeni do~an 
ve ağlıyan süt bebekfori gibi bük
lüm büklüm olup toolnnıp sarmaş, 
dolaş oluyorken çözüli.ip acı acı mi· 
yavlıyorlardı. Hepimizin gözleri 
hayretten faltaşı kesilmisti. ~onrıı 
kıvraşan iki cismin hareketi ya
vaşladı. Hem de çabalarken i\zer
\erine yapışmış topraklar da dö -
külmüıtü. İyice dikkat ettik. bun
lar insan değil. fakat vaktile yer
yüzünün- her taraf1nı kaplamış
ken, her tarafta !amamen cinsi tü
kenen ve yalnız pek nadir olarak 
Ege kıyısında kalmış olan Madra
gora, yani Nebati Adem kökleri 1-
dl Bu devasa baYlr turpumsu kö
kün gövdesinden insan, bacağı, ko
lu ve avucu ~ibi muteferri kökler 
çıkar. Nebati Adem topraktan çı
kınca, trpkı denizden çıkarılan ba
lık gibi çırpınır. Işıkta kökün ka
buklan çatlar. içerde hftsıl gazlar 
bu çatlaklardan uçarken, kök ağ
lıyan insan yavrusu gibi cıy~k cı
yak bağırır, inler, bilkülür mey • duğu haberleri gelince artık 

_____ A~bd~ül artlyi kaybettillnl 

Ben eskisi gibi yine nezaret 
emrinde; geceyi gündüze katarflk, 
hem de işimden zevk ve kıvanç 
duyarak çalışıyordum. Ali Paşa -
dan 80nra Zaptiye nezaretine ge-

Bununla beraber srcakbtm da, 
tabii, derttesi vardır. Yemek bir 
defa pek sıcak olunca mideye kan 
toplanır. Her vakit pek sıcak ver· 
seniz mideye kan toplanması tek· 
rar tekrar gelir ve adeta devamlı 
olur. O zaman da mide şOphesl;.c 

Kahve Ue çay ve kakaoya ge
lince, onlar fincana konuldutu 
vakit pek sıcak, 60 ile 63 derec 
arasmda olmalıdır: Önümüzde ya
vaş yavaş soğudukça çıkan koka
larlyle zevk vermek icln-

Çocuklar saklambaç ovnıya
lım, dediler. Altın saçlı Ay

P ile Karafadtk bulunmamak için 
bir katakombun karanlıklar esne- (Ltl.tfm sayfayı ~evlriniz) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__J 
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B. Daladier Dün 
Cezaire Geçti 

(Başı 1 m.eıdeJ 

llala&ier' nin •özleri 
Dalacller Tunus radyosu -.e 

bütün Fransız radyolarile neşrolu -
nan beyanatında demiştir ki: 

"Saat 20,25 d.e ve sabahın en er -
ken saat:ndenberi köy köy, daha doğ 
ru olarak istihkam istihkam, Tunus 
hudutJanmızın müdslaası için aske
ri dehanın inşa etmeye muvafiak ol
duğu müstahkem hattı geziyonım. 

Gordüğüm manzara fevk:ıLidedir . ., 
B. Daladier gerek askerin ve ge

rek halkın şevk ve heyeclltını anlat 
tıktan sonra cenup aşiretleri relsle -
rinin şu sözlerini kaydediyor: "B;r 
gun Fransanm bize yine ıhtiyacı bi
sıl olursa, bütün kuvvetimizle, bütün 
ruhumuzla ve bütün sevgimizle gele-
ceğ"z.,, 

B. Daladier ilave ediyor: 
"Her tarafta ordumuz, dünyada 

hiç bir ordunun dununda kalmıya -
cak b~r kuvvet ve enerji intibaı ve
riyordu. 

YarınBi?.erte doğru yoluma de -
vam edeceğ·m. Fakat daha bu ak -
pmdan söyliyebilirim ki Fnmsanm 
hakiki büyüklüğü Pınal Afrikasuıda 
ölçülebilir. Fransa her tarafta nizam 
ve inzibata riayet ettin:n.if, fakat ay
ni zamanda deh8.sını ve hürriyeti de 
aevdinniştfr ... 

Bütün Fransız gazeteleri seyahst
ten son derece memnundur. Jur: 

'1' A N 

Roosvelt'in Son Nutku 
Almanyada Büyük Bir 

Asabiyet" Uyandırdı 

Kış Faciaları 
dıse,f haber alan Jandarma tarako -
hı. Mehmedi bulmuş, f.akat, Şerife 
h81A balunamamıştır. 

Balatla, halk /azla kardan 
ııolwıia çıkamıyor 

Anadoluda kış bütün şiddetile d&-

( Bqı 1 incide) Yahudilerle sıkı irti:bah olan veya- vam ediyor. Vilayetlerden alınan ha-
i t ederek efem~ .. ki • . . .. . berlerde birçok tehir ve kasaba yol-

na ~re 'i'ou. : hut son derecede ırtıcakar bır zihni- lannın karla .kapalı oJd .. .ır... bildirili-
"Yapabileceğimiz en ufak hare - yet taşıyan mısurlann yardımı fle "'"8"" 

ket, mutaarrıza yardım edecek veya meBi:ini tanin etmeyt istemekten yor. . . 
ona kuvvet verecek her türlü hareke ba .. ı.... bir d .. .. r. .._ .-.a· Bol uda kar bu sabah dınmış, fa-

~ ft!Y u'.f"'nmemedı=uır. kat §ıehir içinde de bütün sokaklar 
tin veya her türlü harekettep istin - buBundan başka, yan resmt mahafn, karlarla kapalı olduğu için !ıalk ev
kMın önüne geçmektir. nutkun B. Ruzveltin nazariye ba- !erinden çıkamamışlardır. Ameleler 

B. Rooseveıt, bitaraflık kanunu Jmnmdan takbih etmı, oldu~ muta çarşı ile hükumet arasındaki yolu aç-
ahkamınm gayri müsavi ve gayri a- arrizane usullerine miıJal teskil ede- mıya Çahlftlaktadırlar. Amasyada 
diline bir surette cereyan edemiye - cek ~ilde bir ifadesi olduğunu be- kar fasılası zdevam etmektettir. 

tbn.iıt bekliyeıı bahtsız aileleri, dün 
sabah gazetelerde yeni tafsilitı oku
duktan sonra, son bir ümitle Barzi
IAy acentesinin bulundut.ı Hovagim 
yan hanına koşmuşlar ve burada ar
tık hiç bir ümide yer veremiyecek 
olan feci hakik~ti anlamışlardır. 

Dün sabahtan öğleye kadar acente
nin bulunduğu banın ikinci katını 
kadın ve çocukla..'"ln hıçkırıkları dol
durmuştur. Hele boğulanlarda>n a
teşçi Ahmedin karısı iki çocuğıı ile 
dövünürken gayri ihtiyari herkesin 
gözünden yaş gelmiştir. Barzilay a
centesi. kendi kayıhına rağmen bu 
bedbahtlara yardımlarda bulunmıya 
karar vermiştir. 

ceğini beyan etmiş ve şöyle demiftir: yan etmektedirler. H-.ı,.ı.....,. L--L L-flaml--
"B k abk*- emı ... ıa... ~ RU .,,.,. Bu arada, bir müddet akıbetinden 

u anun aını, mutaamza Alınan ıNm!telerlnden bfrl A"ne - Hendek, tTan muhaLı....:-..ıen) _ 
hakikf bir yatdımda bulunmak ve bu n"ka ile Almanya arasındaki müna- ou-ınu endişe edilen n ayni acenteye nıen-

d t x.- 1 Kasaba dvııtnnda 'kM1D irtifaı bir sup olan Sebat vapurundaki k~ptan 
yar ımı aarruza u5 ... mı' o an ta - sebetleri bilf"ıil inkıtaa uğramif say- -...--.a buhnu~. Adap---..1 ... n 
raftan esirgemek gibi bir netice de maktamr. ....,. ... .,.,.. """ur ~ıuun ve mürettebatın aileleri de gelmiş-
verebflir. Muhalazaf hayat gerfzesi, RomaJa ~an var kalkım hfr otobüs bin bfr zahmetle ler. bunlara da Reminin Amasrada 

1 

bize bu hale meydan vermemiz lü _ postayı buraya kadar ~etirebflmiş. ve selamette oldu~u cevabı verilıniş-

6 - 1 - 1939 

Kirahk Ap. 
Maçka - Teşvikiye caddesi ~ 

8 ve 7 Jer odalı 2 ınci ve 3 ünctl 
lar, banyo, odası, mutbak o.fiS. 

nefli havadar den.ize nazır. 1 iııı:i 
ta müracaat. 

'sAGLIGINIİ 
K OHU YUN UZ: 

Roma. 5 ( A.A.) - Havas ajan!Jt f-"-at Dü- _ Boı.- L-.-1.et ed-- tir zumunu fhtar etmPlfdfr.,. h . . - ""'""" .... •u;:ra narr.-K • • 
mu abırınden: memfstfr. bd --ndenherl Botu ftftCl- s~ l h .ı~ __ , __ .J 1 Diktartörlüklere Atzr., R lti • .MI-- A _n... Jl(U r-'~ e..er er eniiz a~maıi 

1 T- uzve n nmırn menıı.an sfva - tıasr ~lmemektedir. Bütün nakil va-
Mister Roosevelt daha sonra mfi. setinin dfktat- 1-kı '- -'t ld Karaya oturan on geminin kur-ta- ... ~ ,· 

or u ere Karşr ,... ~ e sıtaian durmustur. Uzak - ... tere kt ~"' 
dalaa siyasetini izah etmic ve yakın -yrl mu·.. ft bir kil l bi t t- ~ -., ... ~ .,,a şe a an l' s za)tlP ~,m,.,,,.lrledir. 
da ba'l.8 ait mesajım kongreye gön - kametle nerlemesinden endişe etmek EreJli limanr1'1laki -r.~ nin Hora tahlisiye gemisinden sonra I 
dereceğini söylemiş. daha sonra da - te olan buradaki sfvas! mahl'lfflde ....... Alemdar gemisi de gönderilmi;ttir. 
hili siyasetten bahsetmiş ve nutkuna derıin bfr heyecan t~Iit etmişt!t'. Bu 7eWmı 1 milyon lira Deniz Bankın Ege vapur1 dün ak- il A uzu 
şu şekı1de devam etmiştir: maham. bu nutkun esasen çok fena Er~ll. n'M'I Muhabfrfnden) - Pa pm saat 16 da, iki gün teahbürle ftJ111aA 

"Diktatörlük, Amerikan mmett - olan İtalyan _ Amerf'kan mfinasP. _ zarte9'1 ~ kooan frrtmanm, Y"l- Iimammıza gelmiştir. G:ineysu vap•J-
nfn hiç bir zaman ödeyemiyeceği bir batr üzerlnde icra edeceği t i 1 _ nız lfmanTTTIT'T."ı:ı~i tahnöatt bir mfi- ru da yine iki gün teahhüt'le yann MEYVA T1JZ 
bahaya malolmaktadır. Diktatörlük, den endişe etmektedirler. es r er "'"" li"RdMt fa:r.ladrr. gelebilecektir. F1rtına yüzünden İs-

"Fransa hududu, bir metre dahi de
ğişmez., , Figaro Tunus evvel Tunus 
luların, sonra da Fransızlarındır.,, 
diyor. 

Tunada ltal7a aleyhin• 
yapılan. taalaiirat 

ruhf kıymetleTe, hoşumuza giden şe- E~lf. Kımı~enfz ~n&azrndan 101' tanbuldan Karadıımize kalkacak pos. Bn hOf ve tabii meyva us 

yi söylemekten ibaret olan mukad - B lk 1 d mn ~~ .. rT'l!' Ye &3'~-zrlan Sf.no- talann mtiz~ da kaybolm~~ur: lle~:~i:::kabil olma -
des l:ıakka, vicdan hürriyetine, ser - a an ar a ba kamn- ~'f5 rnfl me!AfE"nfn vel?Ane Mutat Karadenız postasına gıtmesı b" fe barikamdır 
mayenin müsaderesine, çocuşlanmı- y • S • A f"f'I emtn ~~mdrr. Umanda ntU7: icap eden Aksu vapurunu11 hareket ~ıı..i'z ~ZUK. EC 
zın serbest ve liyakatli insan efradı eftl IYGSI kadaT ıremi le!d bul1mmasr ve ?ima- ~.ati bi~ gün te~ir ed!lmiştir. Vapur BEYOOLU fSTANBUL 
gibi yetişmiyerek bir makineye esir A 1 TITn J,,.tı lf,.,.,_..l. "4'TMT7. k,."".,,. ... 1 ,,,. dun yerme buguo kalkacaktır. j;.••••••••••• ... 

Roma, 4 {A.A.) - Stefant ajansı
ının Tunustan alarak verdiği haber
ilere göre, dün Fransız başvekilinin 
ıaskeri teftişini müteakip bfiy\ik te
zahürler yapıhnı' ve İtalya, Musso
'lini ve Kont Çianoya yuhalar çekil
ınıiştlr. 

edilmiş dama taşlan gıöi yetişmeleri ft aıma bAtı lod°' rft7.«Yltr1"""1na ar-ık (!Mu~ -=--..:::::::::=====================~ 
ne phit olınamıza mal olmaktadır. (Bqı 1 fnr.ide) halde bir mPndin>iM 'Pmltmmaınast. 

"Unlone,, admdakt ftalymı pze
lteslntn idarehanesi basılmı§ ft cam
lan kırılmıştır. Diler b~k İtalyan 
ıcHikkAnlannm da camları 1mlhmt -
ıtır. Bu nümayişler Drl •tlt ıdnn\\ş 

B. Roosevelt, serbest yaşamanın bir sempati baf]amıştır. Bulgarista- farfımTn verine gıphf!'hfdlr. 
bir takım fedaklrlıklar ihtiyarma de nm ilrtüıaden eurete dolra gftmek- 'P"rrtına ~"' fTmanda ftırn~tve 
ğeri olduğuna ehemmiyetle ipret ey te olduğunu anlıyanlar ~ış. ~ lunmrl.- almd fnM"P 22 eemf 'hP'k 
lemek suretiyle sözlerine nihayet ver memleket siyasetine yeni bir istika- hordıı. Gf'Ce '.""8Tn1'an smını fno-
miştir. met vermek lüzumuna inanlar art • "™''"'" be~l,.nutırilto ~ bfr eok 

1116ilterJ• menurani7d mıştır. t'emiTPT°fn frrwf.ıtt dfl~leıi ~'kmfve 
Kutuk İngllterede fevkalfade mem- B u ftfbarla Bulgar matbuatın _ ba~ladrltm1 dt.JVdulr. 'Mn~ \'e ı'ftzen 

mmiyetıe karplanmıftır. da birkaç aydanberi Bulga- nn 8eSfne kamım bu düdültlerle bü-
llıllster Chamberlain mıt1lk dola - rfstam mütecaviz devletlerin tesirin- tftn şehfr nvtmdt ve amansrz ttnh·e 

~le 'HJanatta 'bulvmn111, nutuk - den kurtarıp Balkan blokuna sok- nfmeın sahfle lroşnnya basladr. Ti-
tan..,. tınce meamma ~ an mak ~ ılan 1 t dikk _._._ ~....._~- •.-...1..... ve polis katiyen miidahale etmemi~ lattıktan llODr8, nutukta~ d.ı.u yap neşr~ır ate r.mım IJC'eTlsmue JPe'mrıerın ~l~n 

~ir. Bir terzi dükkAmnm cıunekantn vakur sesini işittiğini, insanlığuı an- fliS Demokrat ~ çok makta fmişler gfbl pek hafif gö 

GÜNÜN KIT APLARI 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Peyami Safa 
Peyami Safa 
Faik Sabri Duran 
Faik Sabri Duran 

Faik Sabri Duran 
Agiıh Sım Levent 
Behçet Yazar 

fnsiıten tarihi (Birind dJt) 

l'nua tariJü <Wrind dit) 
Ttirk iablibma 'bakqlu 
BftTiik Avnapa anketi 
Ba7Vanlar Alemi CDdnd Nsı) 
Büyük devletler coinf>'aı 
<•ördtlndl bat) 
ü•enbcle 'im ,._ pdatW 
Servetifilnun Edebiyah l 
EtleW7at~ılarnms •• Türk ... 

lda asılı duran İtalyan bayrağı ora - h- . . ak b ~ f ~ mebasJaman "1nftvor1aıdı. 
cak urrıyeti korum ve arışı sa5- van Pastuçof, Dnevrrik lll•t iade 'Ba Tımm"T 1't!an ~ Mn Yapr !fabl 

4dan almmıt ve .akalı: ortasında ya - ]amlamak sayesinde refaha kavuıa - ''Balkan milletlerinin bltligt ıçtn,, Kanlan; iki..: bin tonluk sü:::1: -r~ .uau.., 

ltl7atı 15' 
~nedin- ..... ~ 
~U"'1U•_, ... _ • •• • -

!IDhmtf;ır. cağım, gelecek nesiller de buna te - başlığı albnda yazdığı bir yazıda di- Galata ve tSOO tonkık z~tdıtk va 
arsn,a, 5 (A.A..) - SenegaDl tl- - ed ği . - ı-;. nih t ki• ~-~- •. lardan m6rek1uıp 7'ftÜ Mr ta- varus ece nı soy~ ve aye yar . nurlan limanm Buzhane dnrnıdo Yaşar Nab 

lelıetl 

Koloml ~- (BaJac'taıl) 
Bo'bemoa KribM 1- adaa Ath .... ftllr& Djiboldlye Amerika cilmhurreisin.in nutkunu. 111 "A••tmıa '\'9 Çebslonkya .._ üstüste karava düstüler Ayni 'D'M"Y- Yapr Nabf 

ann os · -r-ı cümlelerle hülba. •tmi§tir: "Amerl - rlnt1en ••• sDlndlr, garpten llilnnı lrMe Yunan Bandmtlr 
0

l'ftkolas No- (Poe'dea~ 

ktir · ka c~w:"isi ~~ğııı niza~~ i- tehlikesine maruz kalmakslZlll mikos vapurn da hldan yaralı ola-
lerleyışıne ınandıgını ifade etmiştir.,, mukavemeti gfiç bir kuvvetle cenu- ntk lrsmnra ffilııtü. nr bin ton~ ~~

Hitler, Bek1e 

Dr. z. z. . 
Fehmi Baldaş· 
Fehmi Baldaf 

Bekhlık ... nlilik 
Kandid (Voltalre'den) 
Elrarh ... (ild kmm) 
Vem'llea 

Hl 

Dün Görüıtü 
)it (Bt111 l inftdeJ 

fmdmı ilhakı De Ukranya meselesl-
llhı konUfU]aca~ da haber verilmek 
ledir. Beynelmilel vaztyetln maka.. 
lemeye mevzu tefkll edecelf lllve 
ediliyor. 

Bütün İngiliz ma.füuatı da nutku bl ıarkiye dofru ilerlemektedir. fn- da~ 600 tonluk S!lmsun -.e 6000 
memnuniyetle karşılanu~ır. T:ıyınis, gfltere41e flrtttlar me•kihıde bal-n tonluk Tan. noo tonluk SatnSJm ve 
Rooseveltin dış liyasetten bahseder- muhafazakarlar Almanyantn cenubi 6000 tnnluk İkbal vaı:>Urlan da lfma- t. Fahri Sertelll 
ken bütün Amerikanın reyine tercii- pati Avnıpasma ikti.aden lıalal et- nm Gülüne; ırmalh cfvarmda ve Ü· M. Turhan Tan 
man olduğunu yazıyor. Diğer bütün mesinin tabii oldafmnı a~k~ 95ylii- :nm kum mevldinde bir lll'ada baş- Burhan Cahit 
gazeteler de ayni fikirdedir. Deyli yor, ?e 1m lril16hı yaprnağa m~nmr tan kara etmislerdir. Burhan Cahit, 

Denizba laiiema• (Hl Venim) 
Atatürk 
Atattirldia iki ce:pla..t 
Gui Mustafa Kemal 
hmirin nmam 

-.. .. 
51 
Jt .. .. .. Herald nutkun, liberal medeniyet edilen Alman maliye nazırı doktor Burhan Cahit' 

Millet vapul'ü da Çengelbuma a-
preı:ısi.plerini ilan ettiğini yazıyor. Funk bu ekonomik istilinuı arkasın- C'ltlarmda battı. Burhm Cahit 

Fran.u •azefeleri Je memnan dan aiyui istilimn ıeleeeğiai itiraf Burhan Cahit 
Guinin dört dvarlll 
Mmlan.7a, L-u, AnJrara 
Etki laastahk 

Lfmandalri di'-er vamırlardan Be-
Paris gazeteleri de kam.ilen mem- ediyor. Reşat Nuri Gibıteıdn lar, Ilgaz, Anadolu, Sakarya. Yel-Ciano, V arfOC7C11G gelqqr 

.. 
Varşova, 5 (A.A. l - Pat Ajansı

bln istihbarma nazaran, Romada İtal 
yan Hariciye Nazın ile Poloınya Bü
yük Elçisi arasında yapılan mülakat 
ırıeticesinde İtalya Hariciye Nazın-
2lln Varşova seyahati !çin Şubatm 

!ikinci yarısı tesbıt olunmu§tur. 

nmıdur. Epok Amerikuım tehlikeye Ba milplaedey; yaparken, fflphe- kenef ve Sure vapurlarlle ftalyırn Ömer Rıza Doğrul 
karşı uyanık olduğunu yazıyor. siz dört büyük Avrupa devletinin iç- bandır&lr Libyano !ilebf denize açı
Ovrta gö~ nutuk Cbamberlain'in terinden birine Balkanlara inmesi i- larak fırtınayı açıkta kal'§Ilamışlar

Kailııtea s- ....... ..,.. 
laat (Klovio) .. .. .. .. .. Romada kullanaca~ lisanı adam a- çin kendisine açık•kal't verdiklerini 

kıllı tadil edecek, Chamberlain tota- ,nıtuat etmiyorum. Fakat ATl'Upa dırBu 24 saatlik flrtmamn havzada
liter devletlere hiç bir fedakarlıkta devletlerinin mfidahaJesi, Tuna ve ld kömür ocaklarma da nran do
bulunmak meobu.7iyetinde kalmıya- Balkan milletlerinin göstereeeif ak- lmndu. Kar.rmmn Kandilli mevki 
caktır. Popüler gazetesi "Bu güzel sillimele 1-atJıdır. Onun içindb ki 

fndeki maden kömürü ocaktan önün nutku allaşlanıU kafi değildir. Bu Tuııa ve Balkan millet n hiiklimet-
leri • de bulunsın kömfn· 'hıtTr"•?11 """Mı. 

danda taklalar kılar, zıp zıp hop_ gıöi sözler bize bir takım vazifeler nın alaeakları vaziyet gayetle mü ., ___ l '-~-• 
yüklüyor,, diyor. himdir. Aralanncla anlaşmıtınlllda aunu an tu;yıw.ar Ereğlide 

lar. B-ıuı· _._ ~L:..=- h istili slyasefini ~olayla~ak, Ereğlfde azcnn bir fırtınaya kur-
Köküıı bu halini ~ fnsanJar .. ,, --r ,__,. .. ,,.,. b ~ 

nyahut birleşerek Mr ce11he 7ap- an ~en Millet vapuruna ait dü:ı 
adam mıdır, yoksa kök müdür, eli- Alman gazetelerinin hepsi de 11~ malda lnuıun inilae geçmek onlann gelen malumata nazal'8m boittJ1anta-
ye pşakalırlar. Aeırlar. Onu bez- tak aleyhinde en flddetll yazılan lind ~ı e ect:ır.,. rm .. ~eri birer birer sohile eıka-
lere sararak mukaddes bir cisim dl yamaktadır. Yan resmi Diplomati- * nlmaktadır. Kazadan bir blih ~ 
ye saklarlar. Müruru zamanla kök te Kmespondana R&Zetesi nutku Ya- R ealist sfyasetile sa~dan sol- olarak kurtulan gilverte lostromosu 
evliya olur. hudilerlıı ve maliyeeilerin dikte et- dan gelen cereyanlant knt'şt Ahmet Aydın ile ateşçi Sabri Sal'I, 

Harabeyi gezip de, turpa da tili bir nutuk ..,...aına ve Amerika memleketin istı1tlal ve vahdetini ko- Ereğlide tedavi altına alınmıslardır. 
gördüJden sonra eski Efesoeda (A- mn Almanyayı tannnadılmı, IÖyle - rumağa muvaffak olan Yugoslav baş- Bunlardan Ahmet Aydmm ba'1Jlda 
yasulug) köpekleri KJtmır ile bir mektectir vekili Stoyadinoviç, Alman. İtalyan hafif bir çivi yarası vardır. Her iki 
mağarada asırlarca uyumq ol•n Alınan fstibbant bfiı:09ttötm Va- ve Macar hariciye nazırlannı Belgra- kazazede denheinin. fachya ait tah-
Jamblikusı Maksimilyanus ve ar - şington muhabjri B. Ru~veltin nut- da davet etm;ş bulunuyor. kikatın ikmaline kadar Ereğlide ka-
kada•lan yanı,· yedi ashabı kehfin, L--. ~-10 metotflar Ruzveıt·1·n ı _,_, ı 1 ak~·d B ı ., JLunu .na.rcu• ' Kont Çiyanonun Budapeşte seva- aci:lılUan an aşı m ..,. ır. W"Un a 
ne biçim uykuya dalmış oldukları- reldiım, muhacirlerin yeni sistem ve hatfnde elde ettiii neticeyi billyo- beraber, yann ~hrimize getirllme-
nı anladun. sllMı ~ için reklam hizmetini g~ ruz: Macaristan, Berlin - Roma mih- leri tbtimaU de vardır. 

A-ne kızla, Fatoşun babası, .,._ ren muallan,, otoritl'!'r milli hiik1J.. verine girmistir. Almanya ve ltalya
sı ~lıyan Madragorlara hıçJma - metin feftidbıe itiraz edilmemelrte- nın Maeaıistandan sonra Rmnanva 
rak bakarken. "'Saim>.. uvaUt ev- dlr gibi ilnvanlar altmda hulasa etr ve YuC!OSlavyayı elde etmek fsted:k-
admıız olmasın! Yoksa acaba bir mektedlr. lerl de kimse fcin mechul deiffldir. 
ot kökü müdür!., diye içlerini Jn- Alman muhabhi, ilave ediyor:: 'Rumanya ve Bulııaristan ise Bı-lkan 
yan filphe bir istimdat nldaın gibi Amerika devlet reisinhı arnnda birN~ine dahil müttefikleTimizdir 
gözlerlndetı bağınyoıdtJ. HAkfkat o nasyonal - Sosyalist v~ bşist İtalya- Demek ki. Balkan birllili ciddt hir 
anda onlara ne çetin bir saklambaç ya ka?11 yapılması mutat olan it- fmtihan devresine girmek üzeredir. 
oyunu oynuyordu. Onlan "işte ka hamlar, saçma birer sahtelikten iba- öyle bir zamanda Bulııtar!stanı da 
ranlığı bulunca gizlenirim. Bfl ba ret olan ma:hlyeıt!erfni kaybetmiş de- arasına alarak Balkan birli~inin tam 
kayım evladın mıyım? Yoksa turp ğillerdir. bir 9iv;ısi ve hatt.8 askeri birlik vü
muvum?,, diyordu. Gazeteler. H. Roosevemrı nutkuna cuda ~et•rmesi vukardan ~elme'<te 

Madragor gibi bu lnence ile şiddetle hücum etmekteıUrler. olan smnd•ri Balkan hududuncta dur 
kıvranıyorlardt. Görüyorduk. He- Lokal Ameiger. diyor iti:: duran en büyük amil olabilir. 
plmizi:n içi eız ettl "B. Rooeevelt, Yahudflerln veya Münlh konferansı, küçük devlet-

Düne kadar, kazazedelerin h8.la 

lerin büyük Avrupa devletlerinden 
hiçbirine güvenmek mümkün olma
dığını gösteren mühim bir ders ol
mu~ur. Balkan devletleri ancak ken 
dl kuvvetlerine güvenebilirler. 70 
milyonn üfuslu bir Balkan birliği ise 
hiçbir devletin yardımına muhtaç 
olmıyacak kadar büyük bir kuvvet 
teşkil eder. Onun için biz. SelAnik 
anlaşmasından sonra "Co~afi bir 
birlik gösteren Balkan memleketlE
rinin siyasi bir birlikle,, bu vahdeti 
tamamlamalarını görmek isteriz. 

HAmit Aksoy 
Salih Murat 
M. Sami Karayel 
Fikret Adil 
Zeki Bakiçelebioğltı 

Zeki B~çelebioğlu 

Goril avcllan CBallatla'M.) 
Fen bilgisinin faydalan 
Kılıç Aslan 
Deli Petro 
Almanca metod Alp 1Udnua 
kitap 
Frusma ... Alp 7Uiwıa 
kitap 

Hami Danişment, Reşat Nuri Günte- l'nnm•a, Ttb'qe (ile cUO 
kin, Nurullah Ataç, Süha Delıöaşı Büyük Dil kdavam 

BASILllAK '1'.A. OLANLA& 

Hüseyin Cahtı Yalçın l'nllSa tarDai (lklad cilt) 
Hüseyin Cahit Yalçın İaptere tarihi (Ödnd cilt) 
Yaşar Nabi Define adası (Stvemon'dan) 
Hamdi Varoğlu Mercan adası (Jill Venı'den) 
Nahit Sırrı Anadolu 
Sadi Kınmi Atalar aöd 

KANAAT Ki TABEY i 
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De,ılet Oemiryolları ve Limanlar; işletme U. idaresi !!an ımı 
Ankara gan gazino binası üst katındaki salonlarda yaptınlacak 

sert ağaçtan cilüı limbrl ve doğrama işleri vahidi fiyat üzerinden ka
pah zarf usulfle eksiltmeye konmuştur. 

1 - Bu işlerin muhammen bedeli r.HJO liradır. 
2 - İstekliler bu ite ait prtname vesair evrakı Devlet Demiryol

larınm Ankara ve Sirkeci vunelerinden 48 kuru~ mukabilinde alabi -
lirler. 

3 - Eksiltme 18.1.939 tarihinde çarşamba g-lnü saat 13 de Ankara 
da D. D. yollan Yol dalresbıc:le toplanacak Merkez birinci komfsyonu&
ca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için tsteklflerin teklif mektubu ile bir
likte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün snat 14 e kadar Komis· 
yon reisliğine tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanun ahkamma uygun 712.50 liralık muvakkat 
teminab. 

B - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. <5309) (9503) 



' 
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6 - 1 - 1939 

Başka Kim 
GENÇLEŞMEK 

iSTiYOR7 
Bayan Marcilla, nasıl on yaı daha 

gen~leıtiğini anlatıyor 

Bayan Marcilla'nın yü
zündeki şayanı hayret 
güzellik tebeddülünü 
gösteren fotoğrafları 

Siz de böyle muvaffak olabilirsini2 Cild unsuru ol~ 
pembe renkteki 

Lutfen bunları okuyunuz Biocel'li Tokalan 

80 - 70 yaşlanpdaki kadınların bu- Kremini kullandığımı anlattım. Bir 
l'lışukluklan altı hafta zarfında zail çokları bana güldüler, fakat bizzat 
<>lrnuştur. İşte, hastanelerde tecrübe- tecrübe edip şayanı hayret semeresı.
~Yapılan ve bir Viyana 'fıp mecmu- ni görünce, hepsi de hak verdiler ve 

1 tarafından ilan edilen şayanı hay- kaldılar. Geceleri yatmaz-
ret neticeler ... Cildin BİOCEL cev- memnun . . 
hen· ·ı b 1 · 1m d B k dan evvel pembe renkteki B;ocelli 

ı e es enmış o ası ır. u 1y-
tnetli cevher, pembe renkteki Toka- Tokaloıt kremini kullanınız. Siz u
lon kreminin terkibinde vardır. yurken cildinizi besler ve canlandı-

İşte bu kremi kullanan ve yüzün- nr. 
deki şayanı hayret güzellık tebeddü- Her sabah biraz daha gençleşmiş 
latını yu.kandaki fotoğraflarında gö- kalacaksınız. Gündüzleri de beyaz 
rillen Pariste Bayan MARCİLLA'nın renkteki Tokalon kremini kullanınız. 
tecrübesini anlatan şu mektubu oku- Bu suretle cildiniz yumuşamıı ve be 
~uz: yazlaşmış olur. Bütün siyah nokta-

"Bu, benim için bir harika oldu. lan eritip açık mesameleri sıklaştı
'I'akriben iki ay oluyor; alnımda ve nr. Binlerce ahvalde görülen tesiri 
gözlerimle ağzımın etrafında buru- kuvvetli bir garantidir. Hemen bu
ŞUkluklar vardı. Bugün ise bütün ar- günden itibaren her iki kremden bi
kadaşlarım kadife gibi vumuşak ve rer vazo alarak tecrübe ediniz. Bir
buruşukluklardan ari olan yüzüme kaç hafta zarfında faydalı tesirini 
takdirle bakıyorlar. Hepsine ne yap- görmediğiniz takdirde bayiinize iade 
hğıw sö 1 . -ı-

DAiMA SAGLAM KALMAK 
İstiyenle1'e, midelerinden rnuztarip olanlara, haznnsızlıktan şikayet 
edenlere ve k:ılori al3mryorum diyenlere: Kan ve can verici, meşhur 
Akçeburgaz çiftliği mer'ulannda fenni bir şekilde yetiştirilen binler
ce koyun1ann sütlerinden yapılmış olan 

HÜSEYiN 
y o 

AYNI 

G u 
AKÇEBOGAZ 

R D U 
t-avsiye o!unın. Tenekendn yan tarafındaki etikete dikkat ediniz. 
Satış mahalli: Tütüngiimrük No. 10, Telefon: 23581 
Merkez yazıhane: Merkez Hal No. 75, Telefon: 23717. 

Tophane, Beyoğlu, Cihangir, Panıaltı Maçka, Kurtuluş, Şişli, Mecidi
yeköy, Şehremaneti ve B<:y~~da h~n K8J!1yooet .~bniz n~u. 
Bir gün evvel telefon ettıitınJ.z takdirde Yogurt evınıze kadar ıelır. 

. 

·lstanbul Belediyesi llCinları 
Ke,ü bedeli 

&Söğüttüçeşrne - Kurbağlıdere yola .. 
llun tamiri {1000 liralık iş yaptığına 
dair vesika) 
l:renköy - İçerenköy yolunun katran 
!anması (1000 liralık iş yaptığına da
h vesika.) 

1306,42 

1899,70 

İlk teminat 

97.98 

142,48 

kurbağlıdere . Göztepe - Sahrayıce-
dit yolunun katranlanması (2000 lira 

0 286 7"I 
1-L • Y d • ik ) 3323.6 t 
UK ış yaptıgına aır ves a. . ık k 

Yukanda keşif bedelleri yazılı yolların tamırlerl .ayn ayn a.~ .. e.: 
· K .H vraldyle şartnamelerı levazım mudurlu-

sıltmeye konulmuştur. ei'AA e ik d b 
ğünde görülebilir. istekliler 2490 sayılı k~un~.a yazılıl v~ıs~ attaenn laş-

• y • ihaleden sekız gun evve vı aye a a-

::ıc~~g~:~ i!~~~:ıa~!ı~;;8 d;~a ait ticaret odası ~esikalariyle ve hiza-

i t kbuz veya mektı.ıbıyle beraber 9.1.1939 
!atında gösterilen ilk tem na ma .. d b 1 bdırlar 

4 30 d daimi Encumen e u unma · 
pazartesi günü saat 1 • 8 (İ) (9411) 

Atesci Ustası Almacaktır 
I U Müdilr Jüğünden: 

Askeri fabrikalar mum ızd iye ile istihdam edilmek üzere 
Kınkkalede fabrikalarım 8 

;;: Emekli deniz makina subayla-
ikl mütehassıs ateşçi usta!t alınaka~ ·ektebinden neşet ve Türk donan 

d t. areti bahriye m me m rın an veya ıc v if 
8 

ikınal etmiş ve liman dairesinden eh 
rnasında ihtiyat subaylığUU a 

1
v te ih edilecektir. Talip olanlann is-

li t h d t esi almış olan ar re ye şa a enam M""d"" 1 .. ğe müracaatları {10) 
tenilen vesikalarla Umwn u uru 

TAN 

Harici Askeri--, 
1 

Kıtaat ilanlar!_( 

Çanakkalede Müstahkem Mevki 
için yapılacak bir iskele kapalı 

zarf usulile eksiltmeye konulmuş
tur. İhalesi 9-1-939 pazartesi gü
nii 1aat 11 de Çanakkalede Müs-

tahkem Mevki Satınalma Komis
yonunda yapılacaktır. Yaptırıla-

cak iskelenin keşif bedeli 40620 
lira 19 kuruştur. İlk teminatı 3046 
Ura 65 kuruşutr. Bu inşaata aid hu 
swıt fennt p.rtname yapılacak is
kelenin fiat tahlili beton bölüklü 
iskele etüdü ilk keşif cetveli ve 
planlar, İstanbul Ankara Levazım 
amirliği satmalma komisyonunda 
ve Çanakkale Mst. Mevki Satın
alma Komisyonunda görülür. İs
teklilerin 2490 sayılı kanunda ya
zılı vesikalarla bu mikdar iskele 
işini müteahhidin veya mühendi
sinin muvaffaldyetle yapmış ol
duklanna dair vesika ve Nafıa 

Vekaleti.1'in ehliyet ve müteahhit
lik vesikalan1e teminatı muvak
kate makbuzlarile veya banka 
mektuplarını ve teklif mektupla
nnı havi kapalı ve mühür
lü olan zarflar ihale günü olan 
9-1-939 Pazartesi günü saat 10 a 
kadar Çanak.kalede Müstahkem 
Mevki Satmalma Komisyonuna 
makbuz mukabilinde teslim edil
melidir. Postada gecikme kabul 
edilmez. "716" "9238" 

• Beher tanesine tahmin edilen 
fiyat 25 lira olan 750:1000 adet 
tevhit semeri kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. İhalesi 10-1-
939 salı günü saat 11 dedir. hk te
minatı 1875 liradır. Evsaf ve şart
namesi parasız Ankarada komisyon 
dan alınır. Eksiltmeye girecekle -
rin 2490 sayılı kanunun 2-3 cü mad 
delerinde gösterilen vesaikle temi
nat ve teklif mektuplarını ihale sa
atinden en az bir saat evvel Anka
rada M.M.V. satınalma komisyo -
nuna vermeleri. (722) (9296) ,,. 

Beher tanesine tahmin edilen fi
yat 23 lira olan 726:1500 adet tev
hit semeri tamiri kapalı zarf usu
li1e münakasaya konulmuştur. İ
halesi 9-1-939 pazartesi günü saat 
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kuruşa Ankarada komisyondan a
lınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2-3 cü maddelerin
de yazılı vesaikle teminat ve tek
lif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evveline kadar Ankarada 
M. M. V. satınalma komisyonuna 
vermeleri. (723) (9297) 

* Müteahhit nam ve hesabına a-
çık eksiİtme suretile satın alına
cağı ilan edilen 200.000 metre sar
gılık bezin beher metresine verilen 
23 kuruş, 20 santim fiyat pahalı gö 
rüldüğünden ayni miktar sargılık 
bez 9-1-939 pazartesi günü saat 11 
de açık eksiltme ile satın "llına -
calttır. İlk teminat 3480 lira olup 
prtnamest 232 kuruşa Ankarada 
komisyondan alınır. E.itsiltmeye gi
receklerln kanuni teminat ve 2490 
sayılı kanunun 2 - 3 cü maddele
rinde yazılı belge!erlo:! birlikte ek
siltme gün, saatindeAnkat'ada M.M 
Vekaleti satınalma komi.syonunda 
bulunmalan. (758) <74) 

* 145,000 liralık ahşap iskPletli, 
145,000 liralık çelik ıskeletli erat 
eğer takımları ayn ayrı kapalı zarf 
la eksiltmeye konulm11ştur. Ah
şap iskeletli eğer takımlarının be
herinin 92 lira, çelik iskeletli eğer 
takımlarının beherinin 107 lira fi
yat tahmin edilmiştir. Her partinin 
ilk teminatı 8500 lira olup şartna
mesi 750 kurtlJ mukabilinde An
karada komisyondan sılınır. Ahşap 
iskeletli eğer takımlarının ihalesi 
19-1-939 perşembe günü saat on 
birde ve çelik iskeletli eğer tüım
lannm ihalesi de ayni günd• saat 
11.30 dadır. Eksiltmey~ girecekle
rin kanunt teminat ve 2490 sayılı 

kanunun 2 - 3 cil maddelerinde yazrn 
belgelerle birlikte ihale saatinden 
bir saat evvel tekltf mektuplarını 
Ankarada M. M. Vekaleti ~atınalma 
beh@mehan bir saat evvel Ankara
da M. M. V. satınalına komlsy:> -
nuna vermeleri. (748) (64) 

TORK TiCARET BAMKASIA. ~ 
Merkezi: ANKARA 

KAMBiYO iŞLERİ 

Ve Sair 

ŞUBELER 

Ankara Bolu lstanbul 

Adapazan Bursa lzmit 

Bandırma Eskişehir Safranbolu 

Bartın Gemli~ Tekirdağ 

· Dahilde ve Hariçte Muhabirleri Vardır. 

Telgraf Adresi 

Umum Müdür,lük: TÜRKBANK • Şubeler : TiCARET 
Bankamızın lstanbul Şubesinde tesis edilen 

"GECE KASA Si .. 
Çok müsaid fCU"tlarla sayın müfterilerimizin eıiırine imide bulundurulmaktadır. 

izahat alınmak üzere gİfelerimize müracaat olunması. 

T. IS BANKASI 'nın 

32,000 LİRA MÜKAFAT 

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

1 lkinc:iteırin Tarihlerinde Çekilecektir 

pllBFl!ı 1 K RAM IY ELER: ._ 
1 Adet 2000 Lirahk - 2.000 Lira 
5 il 1000 " - 5.000 il 

8 il 500 il 4.000 
" 16 " 250 il 4.000 il 

60 ... 100 il 6.000 .. 
95 il 50 " 4.750 

" 250 il 25 il 6.250 il 

435 32.000 

~ ~ 
T. iş Bankasına Para Yahrmakla, Yalnız Para Biriktirmiş 

Olmaz, Ayni Zamanda Talihinizi de Denemiş Olursunuz. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu I~ 
M.. M V. Deniz levazım satmalma komisyonundan: 
1 - Tahmin edilen bedeli 11355 lira olan ve şartnamede yazılı bu 

lunan altı cins borunun kapalı zarfla eksiltmesi 22.2.939 tarihine rasla 
yan çarşamba günü saat 14 de vekilet binasında müteşekkil komisyo
numuzda icra edilecektir. 

2 - Şartnamesini almak isteyenlerin bergün komisyona müracaat 
ları. 

3 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin belli günde eksiltme saatin
den bir saat evveline kadar 851 lira 62 kuruşluk ilk teminat ve kanuni 
belgelerini havi kapalı teklif zarflannı makbuz mukabilinde komisyon 
başkanlı4ma vermeleri. Postada olacak eecikınelcr kabul edilmez. 

(19) (71) 

Sipahi Ocağından : 
Ocaitımız Yıllık Kongresbin 

l~.1.939 Pazar saat (18) de Ocak 
bınasında acılması kararlaştırıl
mış olduğundan Ocak iıyelerinin 
teşrifleri rica olunur. 

İstanbul İkinci İflas Memur!u: 
~undan: Müflis Bakırköy Çimento 
$ir~etine ait olup paraya çevril
mesıne karar verilen Bakırkövu 
Ka~altepede Eskj Kurt CirPnto 
fabrıkası bahcesin<le mev<'u hur
da demirlerin 12/ 1/93!'.l Persembe 
~ünü saat onda satılacağından is· 
tıyenlerin mahallinde hazır bu
lunmaları ilan olunur. (13686) 

Yavrunun gürbüz, tombul, sağlam, neşeli olmasını istersen Fosfatin Necati yedir. Bahcekaoı Salih Necati 



====== n================================================ TAK ============================= 1-1-1939 

Karlflk ve nastl yapıldığı belli olmıyan bayat 
çocuk gtdalarae yavrunuzun Sthhatini 

tehlikeye koyarstmz. 

Alnın yarcll llğl gibi saf Ye 
tı~I ~·~•ballaR yaptlnuı 

Ç.C .... n_ yediriniz. En yikıell evsafa 
••illi olaı bu öılü unu 

• ırr .... ,. sacı• .............. mülr.......Udir. 

P-ırinç, YUiaf, v day. lrm~ 

Patates, Mıstr, Bezelye, dedem, 
ÇavCler Özü Unlannı Çocuklarınıza Yediriniz. 

Hayahn C111nı T91kil Eden 

K A N•ın Mlktan 
...... Mr ....... ~ ......... he7n ,....ıae ... 

llmlaa -~ olmK ._.) tabi.._ rie1d aikletlnin 11 de hlrl· 
titr. Vulf..a, ..... t8fkl1 .._ ı.. lltlcıeJ• 1bun olaa pUJI Hr 
laa1 sltlNtlitl " llmlt J-ticepelerla •k•wl•rmı da ıtlrtiJdeyip Jaa. 
rlce atmaktlr. ~ .. Tik .... ltlsam sleterdlii nuntakalard• 1• 
ili 89' .....,. ,....+ kMtetllll W. klm,..t maddelerle yeni lale 
releri Datl•a -... Demek Wr lmn ..ıtuatuua bllttln uamet 'Ye 

f"lretlle ,... • ., ip. ita il mllJVbk mahala ve imarcı ordusunu 
17ice ~ ...... '" ü1ma tueleyip ptaltmaaı J.bundır. Bu 

•• IPa: 

FO FA SOL 
la•, lnwet w lıtllla ltlnb••• Tavsiye leleriz. 

... O 8 I' A a S O L, - Ma7a doktorlm mltteftbn 
takdir w md7enlua .......... ltlnwdla tanlye ettlklUi • mtl· 
...... Wr ~ lblrldlr. Dalma kam tueleyip plaltlr, lmmuı 
,... ........... , tatlı Wr lftllaa teada .... , dnM ... ,ilk •• 
dlacllk verir, se1s6 we ltafl..,ı ,ebeltlr ve parlatır. Sbdr ve atlale
lerl kuvvetleMlıer• llJk....ı.p ve feaa tltlf8JICeleri iltlerir, ~ 
Nale, Bnfl..._ pW ı..tabkludan korar. Vtleat maldume IA· 
111111 ola MWba __, w kwnetl yererek ı..aaı daima u1na ve ira
de ..WW edu. Jli4e w ..._. temltellllbulea ileri plea maannld 
Jralmlan 19Ciıir. Bel ..-"Bil n ademi lktl._.. pek ehemmiyet 
u ,., .... temla .... 

I' O S P A B 8 O L"a .... 1ttlttla kuvvet na,Jarmdan a)'ll'aD, 
INıfbea ı.-, ........ •lr l1INtte kan, bnet ve iftlha temin etme· 
ili ve mml Is lb ipaü Wr w• lllıl temim 11etnmesl4lir. Ti· 
fo, plp; utlnle; ..... ve ammn knu•hk ve h•lthllkle aetieele
nea telallkeli laaltabklaruı aebhat .. vlrleriade py ... laaJnt fa7· 
dalar temin eder. 
Slhhat Vek&letlaia 1-9 ...... emnl Mlwllr. Der ecmmH9 itala· 

RADYOLININ MUCiZELERi 

DAiMi SIHHAT, DAiMi GÜZELLiK 
R A D Y O L 1 N Hem Ebedi Taraveti, Hem Diılerin 

Temin Eder Ebedi Sağlık ve Sağlamlığını 

----~~~·, Ancak 
Tedavi ve Temizliği ihmale Bırakmamak, Diıf eri Her Sabah ve 
Akıam, Her Yemekten Sonra Mutlaka Fırçalamak Lbmdır. 

KAPINIZ ÖNUNDEDIR! 
ONU UZAKLAŞTIRINIZI 

BiRAZ NEZLE VE YAHUT BiRAZ ATES 
HiSSETTiNiZ MI 

HiÇ DÜŞÜNMEDEN 
BiR · KAŞE 

ALiNiZi 
HEM GRIP'TEN 

iSMiNE 
KORUR • HEM 

DiKKAT 

lıldıehlr Hava Okullan lo111uta•bğındci• : 
Hava okullanna alınacak İngWzce tercüman ve Dil ôiretmenıerı

nln bu baptaki milracaatlarınııı 7.1.939 Wlhbıe kadar kabul edilecejl
nl ve im.~ 9.1.939 tarihinde eski l1lnda bildirilen 7erlerde 
yapılacalı- (760) (112) 

GRIP'I &EÇIRIR 

EDiNiZ 

....... A.lrllil Sem• 
Almo lc-.lıyonu 11 .. lan 

----i-llllim llr llrll.+ lfln ___ , ___ ~ 

ve SkL 
YapwAc..talalt 

c8CMULDT • ORllNT • LIN .. 
St7Ql tleube midi ..... ~ 
tARK • GARP HATTI (Bambaİs, 
:a.--. ~ Ya ...... ftll.i. 
1dJ'9 Bulprlatm ........,. .,. ... 
d.t. 

...,,. tabJl19ll tein bekJmm ._.. 
puıW. 

NORBURG ftpanl 11 Klnnt ı ııııl 

~ clolrQ. 
MARlTZA Vapana • D 1•m111 
nl7edolN 
TabmlllclnWrlenm ...... 
TROYBURG npura 1 K. ........ 
dolnL 
Wmtm VbH•M v..-. 11 Dm.._...,....._ 

H. PAJKURIC 
Yap•r Ac..ta11 

cZllTaKA PLOYID•A A. lh dJ 
Kotor hfluı11 entallbaıa •llıoll ... llc 
kenf .... -..110 -... e111 ... 
ballcanlk ltat. aa~k 11"9 111elafllf; 

·Lovc 
vapul'tl ile l ... 6ul, KW.llM, 111• 
... ICerf.. ~ ... .,,.uutc. Det.....,_ 
•hlll, T...,..... Ye1tHlll ve .... ...................... ,..... 

Yoı. ft wQl tlOUbe abr. 

T-. llb ft IWk ..,.utl tein 
......... tana&. 

IOSTINCIYI 
bk pcl9ta ıa (9abat .. ı H de 

Pbm. ltOIU'V. Amawtıak n.ı
mega ..ıam.t. v....uıı ve ~ 
ı.,. Dk ,_ 7 Klmmamd .-& 
ıa c1e. 

.&r nevi tddllt lcln a.ıatiı6a 
C'hlcu ..ıonu ~) ~ 
acentelll« TeJefcıa: 4'TOI ft blUbl 

~bat ·~ mGneut. 

nar. 1 Daktilo Bayan Aranıyor 
~Tanın11111 yam ve Mıap •aklnaJan ıaf'I~•~::, AlmMxa ve,a Fransızca bilen" MUhaMbe itlerinden anlı-

IO ili 100 ~ .ıeırttikli ifaıet 
tıner1 ı0-1439 ..ıı cema ... ı 11 
de TopMnıide lmirUk •bıaıhu 
~IDl.lyOnunda ~hkla eaütıne
ll J8pW.cakm. Ntlnnınell lmaD
;ronda g5l'lll•blllr. BebeiinID tah- SdfM H N9'fl:Yld H ... rl ltitlO 

L6tfl o6aoG!fCO o..tee11tl " lf..-- T. L. I· .......... yu TAM ' SA Ti!!!~~~~ ~~y~l __ ,...._ ......... ~.um_ı;r_ .. _.,._':._~_ ..... ~.:-.~.> •. ::-•• .:...i.•.!7.t '-· 
min bedeli 130 iturü,tur. Ytbde 
~ .,., temlutlarlle be1U ..ııe 
............. (9}'2J) llatln• 
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