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TAN, yakında okuyucularım yok-pahasına zengin 
bir kütüphaneye sahip edecektir. Bir iki güne kadar ve-

receğimiz tafsilatı bekleyiniz. .1 

enlikleri Parlak Oldu 
n 

Dün ıabah şehrimizde yapılan merasimden iki intıba: Motörize kıtalar ve kız talebeler geçit reımind~ 

ANKARADAKI BUYUK MERASiM r General GARP CEPHESiNDE 
Milli efin O .. d Vavel 

nun e Digor ki: 

Geçit Resmi Yapıldı Türk - Fransız - lngiliz 

Dostluğu Yeni Paktla 

Berlin, Büyük Askeri 
Hareki.tın Yakında 

Baş1ıyacağını Bi diriyor 
İsmet İnönü 
Atatürkün 
Medfenini 

Ziyaret Etti 

Ankarada Uluı meyJanındaJ yapılan meraıimae izcileT 

• 
-lnönünün Türk-
Milletine Hitabı 

''Büyi.ik Türk milletine, 

"Bu ıene milli bayramı, dünyanm levkalade hadiseler için
de bulunduğu bir zamanda idrak ediyoruz. Bütün milletlerin 
varlık kaygusu içinde y&fadıkları bu seneyi, milletimiz, kendi
ne güveni, millet hayatında nifaksız beraberliği ve vatan mü
dafaası için kimsede füphe bırakınryan çetinliği ve hazırlığı ile, 
muvaffakiyetli bir imtihan suretinde geçirdi. 

"Aziz milletim, 
"Gelecek sene, senin bu sarsıl~az vasıliarına insaniyet ale-

' ' 

Temhir Edilmiştir 
Kahire, 29 (A.A.) - Anadolu A

jansının Kahiredeki hususi muhabiri 
General Vavel tarafından kabul edi
lerek kendisine aşağıdaki beyanat 
verilmiştir: 

"Küçük bir şüphe dahi yoktur ki, 
Ankarada imzalanan pakt en büyük 
ehemmiyeti haizdir. Bu pakt, Bal • 
kanlarda ve Doğu Akdenizinde ba
rışın idamesi için kuvvetli bir amil )
olacaktır. 

Türkiye, İngiltere ve Fransa al'a
smdaki dostluk, barışı ve hürriyeti 
istiyen ve milletler arasında hüsnü 
niyete ve yapılan taahhütlere iyi i
nanı olan üç büyük demokrasil ara
sında temhir edilmiştir. 
Şüphesiz karşılıklı yardım planla

rının bütün teferrüatma girişmek 

mümkün değildir. Fakat İngiliz fi
losunun Türk sahillerini her hangi 
bir mütearrıza karşı şiddetle müda
faaya muktedir olduğu ve Türk or
dusuna lazım olan bazı modern si
lahlarla hava silahlarını verebilecek 
vaziyette bulunduğu aşikardır. 

1914 harbindeki Türkiye ve İn -
giltere Yakın şarkta biribirlerine 
karşı kuvvetli ordular çıkarmışlar

dır. Muharebe talii hazarı bir taraf
ta hazan da öbür tarafa güldü. Fa
kat iki ordu biribirini takdir ve va
sıflarına hürmet etmeyi öğrendi. 
Şimdi ise birbirine karşı muharebe 

değil, lüzumunda yanyana harp ede
rek taarruza karşı geçilmez bir set 
teşkil edeceklerdir. 

Reisicümhur İsmet İnönü tarafın
CSonu Sa: 6. Sil: G) 

Rusya, Yeni Almanya 

• Sovyet Hududunu 

Tahkime Baıladı 
Cernauti, 29 (A.A.) - Sovyet is

tihkam kıtalannm Polonyada yeni 
Alman - Sovyet hududu uzunluğun
da tahkimat yapmağa devam ettikle. 
rine dair verilen haberler emin bir 
membadan teyit edilmektedir. Ayni 
membadan öğrenildiğine göre son za. 
manlarda şarkı Galiçyada Kolornbi
yanm arkasında Snatyn istikametin~ 
de mühim miktarda Sovyet kıtalan 
tahşit edilmektedir. 

\' 

Garp cepheıine sevkedilen Fransız askerleri mevzide 
Paris, 29 (Hususi) - Garp cephesinde hemen hemen sükônet 

hüküm sürmektedir. Bu sabahki Fransız resmi tebliğinde, cephe
de çok cüzi faaliyet görüldüğü, akşam tebliğinde de günün sakin 
geçtiği kaydediliyor. Diğer taraftan Havas ajansı da askeri vazi
yet hakkında tU malumab veriyor: 

"Hava günden güne daha ziyade ,-
fenalaşmaktadır. Vosges ve Sarda Fı 
kar yağıyor. Yükselmesi durmuş 0-

lan nehirler ve bilhassa Rhin nehri l r t l na 
tekrar yükselmiye başlamıştır. Hava 
vaziyeti dün gündüz ve gece yalnız 
mevzi harekatını felce uğratmakla 

kalmamış, Almanların büyük bir 
harekete geçmesini de a~ağı yukarı 
ihtimal haricine çıkmıştır. 

. Alman Haıırhğı 
Reuter ajansının askeri muharriri, 

Almanların Sar mıntakasında bir ta-

Tahribat 
Yaptı 

arruzda bulunacakları mü.taleasını i- • 
On Kadar Kotra, 
Yelkenli, Motör ve 

Sandal Parçalandı 

leri sürüyor ve diyor ki: 
Bütün alametler Almanların İsviç

reden Holandaya kadar hudut boyun
ca mühim tahşidatta bulunduklarını 
gösteriyor. Almanların taarruz et
meleri muhtemel müteaddit noktalar 
hakkında bir takım far;ıziyeler mev
cuttur. Fakat bu hususta en kati işa
ret Fransız harp tebliğler!dir . 

. Filhakika Fransız erkanı harb!
yesinin bir baftadanberi neşrettiği 
tebliğler munhas~ran Sarı·e mıntaka
sından bahsetmektedir. Binaenaleyh, 
bu civarda bulunan bitar"'f memle
ketlerin üzerine meşum bir gölge 
çökmektedir. 
Eğer Almanlar Franstz cephesinin 

( Sonu S. 6 Sil .ı ) 

Geçen perşembe gecesi başlryan 
lodos fırtınası, dün öğleye doğru tek
rar şiddetlenmeğe başlamış ve bu se. 
fer de birçok yelkenli, motör ve kot
ra batırmıştır. 

Bu arada akşam 19.50 de fırtına 
şiddetlendiği sırada Bostancı koyun
da bulunan Sileli Ali reisin idaresin. 
deki yedi tonluk yelkenli. emJak ka
tibi Münire ait 3 tonluk kotra. Şaş
kınbakkalda müteahhit Salahattine 
ait tenezzüh motörü, yine Saskın. 
bakkalda Süreyya oğlu İsmete- ait 

(Sonu Sa: 6, Sü: 6) 
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f suGüNI 
. Sovyet Birliği 
Ve Finlandiya 

Yazan: Omer Rı21ıa DOCRUL 

Prag' da Çarpışmalar 

TAN 

Almanya Rus yadan 
Bir Milyon Ton 

3 

ihtikara Karşı 
Amansız 

Olmahyız 
Yazan: . B. FELEK 

• 

1 stanhul şehri, ucuz bir yerdir 
denemez. Balkan şehirleri i-

S ovyet Birliği ile Finlandiya a. 
rasında başlıyan müzakereler 

heniiz neticelenmemiştir. Sebebi res. 
men malUm değildir. Fakat umumi· 
yetle :ı:annedildiğine göre anlaşmayı 
giiçleştiren sebeplerin Mri, arazi nıe. 
şelesidir. Çünkii Finlandiya körfezin. 
de bulunan bazı adaların stratejik 

Çek İstiklcili 
Yıldönümü 

Kutlulandı 
vaziyeti, bunlann Rusyaya ait olma. Amsterdam, 29 (A.A.) - Havas a-
larmı icap ettiriyor. Bu adalar, Le· jansmdan: 
ningrada karşı vuku bulacak herhan. Çek istiklalinin hatırasının tesidi 
gi bir taarruza karşı, ilk müdafaa ı için icra edilen merasim münasebe
hattım tcskil etmektedir. Bu yfüı:- tile Pragda Aln"lanlar aleyhinde ya_ 
den Soıı.·;etlerin bu adalara s~lıip ı pılan tezahüratı TelegrJf gazetesinin 
o]m~k istedikleri ve bu talebin mli. Prag muhabiri, şu suretle nakletmek
zakereleri uzattığı anlaşılıyor. Çünkü tedir: 

Zahire Alabilecekmiş 
rinde o]du~u kadar Valnn Sarkta d:ıı 

hayatın pahalı olduğu yerlerden bi. 
ridir. Bunun sebebini bilmem, hatta 
bilmek de istemem. Yalnız ~ehrimiz 
her bakımdan pahalıdır. Bereket k:ı. 
zançlar ' 'e iicrctlcr de başka yerlere 
nazaran biraz fazladır da, sehrin pa
halılığı hununla hiraz tadiJ edilmiş 
oluyor. Ama muhakkak bir şey \'arsa, 
hayatın biraz daha fazla pahahlım· 
nıası halkı cidden sıkar. Ziyade.sino 
tahammül güç olur. bu adaların Fin1andiya bakımındnn 

da stratejik kıymeti vardır. Finlan
diynnın hiikumct merkezi olan HeL 

sinki'nin şarktan uğrıyacağı her ta. 
arruza karşı, istinat ~deceği mÜdafaa 
hattı da bn adalardır. 

Gerçi Finlandiya, bu adaJan, Sov. 
yet Birliğine karşı, herhangi bir ta· 
arrozl hareket için kullanacağını id. 
dia etmenin varid olmadığını söyli

yerek bu adalann kendMnde kal
masım müdafaa etmektedir. Fakat 
Sovyet BirUğinin de Fiulandiyadan 

yana gelecek bir tehlikeyi heımphya· 
rak bu adalan istemediği aşikardır. 
Hesabın daha mühim, ve daha geniş 

oldu~u muhakkaktır. Onun için iki 
tara(ın bu geniş hesap icaplanna gö.. 
re anlaşmalan umulmaktadır. 

Diğer taraftan Rus:vanın iki taraf 
arasındaki hududun da tadilini iste. 

difi ve Aland adalarının Finlandiya 

tarafından tahkim edilmesine muha. 
lefet ettiği ötedenberi söylenmekte 
idi. 

Merasim günü, Çeklerin milli di
siplinlerini gösteren muazzam teza
hürata sahne olmuştur. 

Süvari Çek jandarması ile ~üvari 

Çek polisi Veneeslas meydanını mu
hafaza ediyordu. 

Alman ordusu aleyhinde hakareti 
tazammun eden bazı tezahürat üze.. 
rine bir takım tevkifat icra edilmiş
tir. 

Polisle Çarpıtmalar 
Kopenhag, 29 (A.A.) - Politiken 

gazetesinin Berlin muhabiri bildl~i
yor: 

Dün Pragda bir çok Çekler, Çek 

istiklal hf!yramı münasebetile tezahü 
ratta bulunmuşlardır. 

Muhtelif noktalarda tezahürat

çılar ile Alman polisi arasında müsa~ 

demeler vuku bulmuştur. Bazı kim. 
seler ağır surette yaralanmıştır. 

Birkaç Yüz KiJİ Mevkuf 
KopeJ1.hag. 29 (A.A.) - Politiken 

gazetesinin Berlin muhabiri bildiri
yor: 

l\Joskova, 29 (A.A.) - (Havas) -
Moskovadaki Alınan İktısat Heyetinin elde et. 

tiğl ilk müsbet netice, iki aylık bir müddet içinde 
Alnıanyaya bir milyon tonluk hububat temin ede· 
cek bir anlaşma husule gelmiş olmasıdır. 

Ecnebi müşahitler, Sovyetler Birliğinin mii5-
külata uğramadan bir milyon tonu iki milyona ib. 
lağ edebleceğini. çünkü 1938 senesinde bilhassa İn. 
giltereyc ve Bclçikaya iki milyon tona yakın hubu. 
bat ihraç ettiğini söylemektedirler. Fakat Soy~·etler 
Birliği arzu et~e dahi bir milyon daha ilave edip et· 
miyeceği meselesi hakkında kanaatler muhteliftir. 

Bazı kimselere göre dahili iaşe ihlal edilmeden 
üç mUyon ton hububat ilıra~ edilmesi de mümkün. 
dilr. Fakat iyi haber alan mahfHlerde 1939 reko1tesl 
hakkında heni.iz lazım gelen malUınat mevcut de .. 
V'ld' ıJ, gı ır. 

Müzakereler Devam Ediyor 
Moskovada Alman heyeti basile Sovyet me. 

murları arasında miizakereler devam etmektedir. 

Bir Milyon Ton Yağ. 
Paris, 29 A.A.) - l\foskovadan buraya gelen 

haberlere göre, Rus _ Alman ekonomi miiznkerele· 
riniu ilk neticesi olmak üzere Rusya Almenya;va bir 
mil~on ton hububatla yine bu miktarda yağ vere. 
cektir. 

Sovyetlere Teıekkür 
Berlin. 29 (A.A.) - JUüstc~ar Bohle, S1Jv;retler 

Birliğinden Almanyaya dönen hahriyelil~re ve Al· 
man vatandaşlarına karşı Sovyet makamları tara. 
fından gösterilen samimi yardımdan dolayı Alman 
hükC!metinin teşekkiirlerini Berlindcki Sovyet El
çi~ine hiltlirmiştir. 

Molotofun Bir De~arşı Bekleniyor 
Londra, 29 (A.A.) - Observer gazetesinin dip· 

lomatik muharriri Molotofun bir kaç güne kadar 
mühim bir demarşına intizar etmektedir. 

Muharrir diyor ki: 
Zannedildiğine göre Molotof yüksek Sovyet 

Meclisinin içtimaından sonra, müe~sir olması için 
İngilterenin peşin tasdbi elzem olduğundan doln. 
yı Moskovamn miizaheretten istinkaf ettiği barış 
teklifleri değil, banşın halen mümkün olduğuna 
dair bir beyanat yapacaktır. 

ltalga, Balkanlarda 
Liderlik Hu/yasında 

Finlandiyada 

20 Milyon Ton 

Maden Var 
Aland adalannın büytik stratejik 

kıymeti vardır. Biiyük Harpten son-

ra Finlandi~·a da, İsveç de bu adalara 
sahip olmak istemişler, bu yü7den 

Pragda dün vuku bulan nümayiş

lerin evvelden hazırlanmış ve bu te

zahüratta tesir mevcut olup olma -
mesele Milletler Cemiyetine gitmiş, dığmı tetkik etmek üzere, Çekoslo. 
ve Milletler Cemiyeti bu adaları Fin. 

vakya umumi valisi Von Neurath'm landiyaoya vermiş. fakat hu adaların 

(Times) in Roma Muhabhi bildiri
yor: 

"İtalya hükumetine verilcHği ma
lum olan teminata rağme.1 İtalyan 
siyasilerinden bir kısmı Türk - İn
giliz - Fransız anlaşmasına yan bak 
mıya devam ediyorlar. Sinyor Gay. 

d~ bunların şüphelerini ifade ederek 
İtalyanın üç sebep dolayısile yeni an 

mad1ğınm ilerde görüleceğini söy
lüyor. 

Nihayet Sinyor Gayda muahedeyi 
Balkanlar ve Balkan sistemi daire
sinde tetkik etmek lazım geldiğini 
söyliyerek, Arnavutluğun İtalya ile 
birleşmesindenberi İtalyanın Bal. 
kanlardaki menfaatlerinin Türkiye 
menfaatlerinden deh~ büyük olduiu
nu ve bu menfaatlerin munhasıran 
iktısadi olmadığını anlatıyor. 

Amsterdam, 29 (A.A.) - Finlandi. 
yanın zengin madenleri matbuatın 

şiddetli alakasını celbetmektedir. Ga
zeteler Finlandiyanın Avrupanın en 

zengin bakır madenlerine sahip ol
duğunu iddia etmekte ve bu memle
kette yüzde 4 nisbetinde 20 milyon 

ton maden bulunduğunu ilave eyle
mektedirler. 

tahkim edilmemesini ve ada halkın:ı reisliğinde bir polis konferansı top-
'] . • lanmıştır. muhtariyet haklan verı mcsım şart 

Malum olduğu üzere dün vu'ku bu
koşmuştu. Bu karar tatbik o.lunmmj, 
fakat bu senenin başlarında Isve~ ile lan hadiseler derpiş edilerek Çek 

laşmayı hususi bir dikkatle mütale
aya lüzum gördüğünü anlatıyor. 

Finlandiya bugünkü şartlar içinde ileri gelenlerinden bir kaç yüz kişi 
bu adalan müdafaasız bırakmanın evvelden rehine olarak tutulmakta 

doğru olmıyacafını ileri sürerek idi. 

Gayda, muahedeyi, İngiliz. Fran
sız ihata siyasetinin bir halkası 

saymakta ve Times'in İstanbul mu~ 
habirinin "muahedenin her şeyden 

evvel hedefi İtalyanın Balkanlarda 

genişlemesine mani olmaktır,. sözü
nü iktibas etmektedir. 

l\lilletler Cemiyeti konseyinden ada
lann tahkimi lehinde kuar istemiş, 

fakat So,·yet Rusya bu talebe itiraz 
ederek adaların tahkimi takdirinde 

kuvvetli milletlerin bunlara göz di. 
keceklerini, bu adal~r ha~un eline 
geçtiği takdirde Finlandiya körfezi-

ne girip çıkan Sovyet gemilerinin ha. 
reketlerine mani olacağını. anlattı. · 

Baltık hlkimiyeti Sovyet Bir1iği. 
nin eline geçmiş olduğuna göre hu 
adalar hakkında Rus noktai nazarının 

ne merkezde olduiunn hcnUz bilmi. 
yoruz. Fakat halihazırda Alnnd ada

lan bitaraf ilan olunmuş ve harp 
gemilerinin bu limanlara uğraması 
menedilmiştir. 

Aradaki meseleler bundan ibaret. 
tir. Ve bütün bu meseleler içinde 

hallolunmıyacak ve bir anlaşma ile 
neticelenrniyecek bir so:v a:ı;örülme
mektedir. 

Yugoslavya der 

Komünist Faaliyeti 
Belgrat, 29 (A.A.) - Zagreb Üni

versitesinde komünist . talebenin se
bebiyet verdiği kargaşalıklar hak. 

kında tefsirlerde bulunan "Katolik 
gazetesi,, son zamanlarda Fransada 

yapıldığı gibi Hrrvatistanda da ko. 
mi.inistlerin faaliyette bulunmaları
na mani olunmasını istemiştir. 

Sadabat Paktı Devletleri 
Topla nmıyacak 

TahTan, 29 (A.A.) - Sadabat pak
tını imza etmiş olan devlet mümessil
lerinin yakında bir topla..,tı yapaca

ğına dair. yabancı memleketlerde çı. 
kan şayialar İran siyasi ınahafilinC'e 

tekzip edilmektedir. Bu §ayialar esas 
czdır. 

Kral Karol, Ankara 

Elçisini Kabul Etti 
Sinyor Gaydaya göre, muahede, 

Türkiyeyi arazi bakımından ve Ak
deniz bakımından statükova riayet 
esasından ayırmış, Türk milliyetçili

ğini canlandırmış, bu da Hatayın 

Türkiyeye verilmesine sebep olmuş

tur. O zaman İngiltere ile Fransa mu 
harip değildiler ve Türkiye ile an-

Bükreş, 29 (A.A.) - Romanyanın 

Ankara Büyük Elçisi Staoika dün 
buraya gelmiş ve derhal Kral tata
fından kabul edilmiştir. 

Yugoslav ve Rumen 
Bapıekillerinin mülakatı 

tekzip ediliyor 
Bükreş, 29 (A.A.) - Romanya ve 

Yugoslavya Başvekilleri arasında hu
dut üzerinde bir mülakat vuku bul. 
duğuna dair yabancı memleketlerde 
çıkan haberleri Romanya ajansı kati 
olarak tekzip etmektedir. 

laşmaları bir prensip meselesi idi. 
Halbuki bugün vaziyet bu merkezde 

değildir ve Sinyor Gayda bu suret
le ikinci noktayı kaydederek muahe
denin mahiyet itibarile değişmiş ol
duğunu. onun bir sulh eseri olup ol-

• 

Bitler tarafından verilen kararlar, harice ~ok g<'ç sız. 
maktadır. Bunun içindir ki, Bitlerin, ta geçen paznr 
giinü Gauleiters'lc yaptığı mülakatın neticeleri şimdi 
nnlaşdmaktadır. 

for,ilterenin ''azettlği ablokayı kırmaları için, Görin. 
g'c.! geniş salahlyetlerle hava kuvvetlerinin ve Rua 
der'e d", denb: kuvvetlerinin ba~kumandanhğı veril
mİ!itİr. 

Mi.inhasıran bu meseleyle meşgul olmak üzere kuru. 
)an komisyonun reisliği de Göring'tedir. Nazi toplnn. 
hlarında vaki olan tehlikeli miinakaşalnrı önlemek 
maksadiyle, biiyük hususi komi<ıyonlar tc~kil edilmesi 
d<> kararlaştırılmıştır. 

* Fi.nUi.nıliya JelegtUyonunJa bulunan Tanmer, 
1907 ve 1908 senel.eri.nde, sosyal demokrat ola
rak Stalinle ,;.J.Jetle mücaaele etmif bir zattır. 
Müzakerelerin laalô kati bi.r anlaşma ile netice
lenmemaintle, arkatltıfla.n üzerinde nüfuz aahibi 
olan bu ~tın çok miieısir olduğu söylenilmekte

dir. 

O h:ılde Sinyor Gayda ile onun gi
bi düşünenler, Türk -- İngiliz -
Fransız paktının Balkanlş.rda İtalyan 
nüfuz ve prestijini zaafa uğratmasın
dan endişe ediyorlar. 

Sinyor Gaydanın, İtalyan menfa
atlerinin munhasıran i!ctısadi olma

dığını söylemekle neyi murat ettiği 
sarih değildir. İtalyanın Balkanlar-

da arazi ihtirasları yoktur ve gayri 
muharip kaldıkça bu yolda iddialar 

ileri sürmesine imkan kalmamak ge-. 
rektir. 

On İki ada meselesinin yeniden or
taya çıkarılacağına İtalyada inanıl. 
dığrnı zannetmiyoruz. Buradaki mü
şahitler, bu makale ile, İtalyanın 

Balkanlarda manc~ i liderliğini ileri 
sürmekten başka ne kastettiğini 

ve bu iddianın bu sırada meydana a
tılmasının ne hikmete dayandığını 

anlamakta güçlük çekiyorlar.,, 

Gazeteler, harp endüstrisi için el. 
zem olan nikelin de Finlandiyada 

mevcut olduğunu kaydetmektedir -
ler. 

Litvanya, Ru•yaya 
te,ekkür ecli)'t1r 

Moskova, 29 (A.A.) - Litvanya 

Başvekili Cernius, Molotova bir tel

graf göndererek Litvanya kıtaatının 

Vilnoya girdikleri şu anda Litvanya 

milletinin Sovyet milletine karşı bes 
]emekte olduğu samimi minnettarlığı 
bildirmiştir. 

Molotof, cevaben b.ir telgraf çeke
rek teşekkür etmiş \'e Litvanya ile 

Sovyet Rusya arasındaki dostluğun 

bundan böyle mazhar olacağı inkişa
fın sulh davasına ve iki milletin re. 

fahına hadim olacağı kanaatinde bu
lunduğunu bildirmiştir. 

Fakat buna rağmen, müzakerelerin anla~mayla 
neticeleneceği kanaati, hem Moskovacla, hem de 
Finlôndiyada kuvvetle mevcuttur. Finlandiya hü
kumetinin, çok yakında Tanmer'i geri fağıracağc 
söylenilmektedir. 

• 

• 

* So,·yl't generalleri araı;ında, Fin1nnc1iya işini, harhen 
bitirmeğe taraftar bulunanlar vardır. Bunlar arasın 

claki fikir fülilafı son zamanlarda siddetlenmiştir. Sta. 
linin, bn iş için harbe tamamen ~leyhtar bulunduğu 
~iiylenmcktedir. Fakat bu ihtilaf, her §eye rağmen, 
~lddetlendiği takdirde, Sovyet ordusunda, belki de ye. 
ni bir tasfiye yapılması diişüniilecektir. 

* Hitler, Rayh Maarif Vekili Doktor Rust'a, kato-
lik kiliaeıinin bu ıene nihayetine kadar mutlaka 
ve tamamen Jağıtılman emrini vermiştir. Bu 
emrin infazının Almanytıda yeni ve mühim hadi
selere sebebiyet vereceğine muhakkak nazarile 
bakılmaktaclır. Bu kili.enin yerine kurulacak 
olan te1küatın aclı uRayh kilisesi,, olacaktır. 

* Muharebe çıkar çıkmaz. g'lda mad .. 
delerinden lüks e yaya kadar her mal 
fücrinde fiyat ~iikselmeleri kayde. 
dildi idi. Bereket ki; hiikumet çabuk 
davrandı. Gıda maddelerinin ihra. 
cını yasak ettiği ı?'İbi bu maddelerin 
memlekette ne kadar mebzul olduğn· 
na dair halka teminat verdi. İşin o 
tarafı hamdolsun yatıştı. Lakin dı. 
şardan gelen mallar üzerinde yine 
sinsi sinsi ~·Ukselişler mevcuttur. 
Mesela elektrik ampulleri eskiden 
me,·rut tarife iizerinden yüzde yirmi 
bes tenzilat yapılırken bttl?iin bu ten. 
zilat kaldırılmı fır. Demek ki fiyat. 
tar yüzde )inni beş artmıştır. 

Birçok inşaat malzemesi de ayni 
vaziyettedir. Bugün hattnma gelen 
şeyler bunlardır. A nıtıpa eşyasının 
her nevinde bu pahalılığa tesadi1f e
diliyor. Bu pahalı mallar da yeni gel. 
miş, yani yeni ::a1'tla1' altında pahab 
gelmis şeyler değildirler. 

Diğer taraftan vaktile taksitle sa .. 
tılması adet haline girmiş olan rad. 
yo gibi. buz dolabı gibi bir takım e~ 
yanın bir kısım tiitlearları artık bu 

mallan taksitle satınamıya karar 
vermişler. Ne oluyoruz? Btrınnormal 
vazi~·etin sebebi nedir? Bu ticaretha. 
neler eskiden hu mallan \"eresiye al. 
makta iken şimdi peşin aldıklannı 
sö~·liyemezler. Zira beynelmilel tica. 
retin. birçok şubelerinde ('.Oktanberi 
kredi kalkmıştır. Su halde, dahildeki 
miisterilcrin imıalarına hiirnıet ede. 
ceklerinden şiipheye mi düşmfü~ler. 
dir? 

Riitiin hunlar, fevkalade ahvalden 
istifade etmek isteyenlerin halk za. 
ranna olan hareketleridir. 

Bizce bu gihilerin sattıkları malla. 
rın sahs fiyatlari1e. kendilerine mali· 
:vet fintını tetkik ederek vi.izde ne 
kadar karla sattıklnnnı halka ilan et
mek ,.e fahis fivatla sah~ ~·apan mn. 
~azaları gazetelerle te!;Jıir etmek en 
kolay ,.e miie!;sir yoldur. 

Biiylere halk kimlerin kendisini 
soymak istediğini anlar ve tabii ora. 
-ra hir daha ayak basmaz. 

Gazetelerin ''erdiği maJiımata na
zaran Belediye ' 'c hiikiıınet ô.ni tef. 
tiıılerle pi:rnsacfa ihtikar olup olma
dığını tetkik l'decckmis. 

Resmi iiniforrnıwı haiz olmıyan, 
!;ahısları meçhul kimsf"lere ~·aptırıl. 
dığı takdirde hn usulün mii~bet neti· 
celer vereceği ~iiphcsi:zdir. Yalnız p.c. 
şini bırakmamak ve ciddi surette ta
kip etmek sartilc. 

Polonycxda Müsadere 

Kararnamesi 
Londra, 29 (A.A.) - Alman rad

yosunun bildirdiğine göre Alman 
yüksek kumanda heyeti, işgal edilen 
Polonya arazis inde tatbik edil ecek 
musadere usulleri hakkında bir ka· 
rarname ncşretmi tir. Bu hııı:;usta 

fazla tafsilat alınamamıştır. 
----Oı----

Merkezf Avrupada 

· Kralcıların Faaliyetleri 
Londra. 29 (A.A.) - Sunday Dis. 

patch'm öğrendiğine nazaran Merke. 
zi Avrupada kralcılar Londra ve Pa. 
riste büyük bir faaliyet gösteriyor· 
lar. 

Habsburg1ar açıkça calışmakta ise 
de Alman hanedanı mensupları olan 
Hohenzollern aile efradının b ir co
ğu Almnnyada bulunduğundan, giz. 
lit'n h11reket cdivorlar. 
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Lig l\'laçlarında 
G. Saray Vefayı 7 ~o Yendi 
Fener-Bey kozla Berabere 
o ün Şeref stadında Galatasa- ı -- __ _ 

ray - Vefa, günün en mühim 1 

maçı~ı yap~~l~~· ~u müsaba~a bek- Fenerbahc;e 
lenmıyen buyük bır sayı farkıle Ga. .;;, 
latasaray lehine neticelendi. Hesap. G s 
lı ve şuurlu bir oyun oynıyan sarı • a ray 
kırmızılılar, maçı 7 - O kazandılar. 

Takımlar sahada karşılıklı olarak M B • • 
şu kadrolarla yer aldılar: at! 1 unu 

Galatasaray: Osman - Faruk. Adnan - 3 ":I 
Eşfak, Enver, Celal _ Salim, Boduri, Ce
mil, ~alahattin, Sarafim. 

Vefa: Safa - Liitfi, Süleyman - Vahit, 
Hakkı. Sefer - Necip, Muhteşem, Sulhi, 
Mehmet, Garo. 

Oyun sıkı bir rüzgar altında başla
dı. Rüzgan arkasına alan Vefalılar 
Galatasaray kalesine birkaç hücum 
yaptılarsa da bir netice vermedi. 
Rüzgan daha güzel hesaplıyan sarı ı 
kırmızılılar üçüncü dakikadan sonra 
Vefa kalesini bir tazyik çemberine 1 
aldılar. Nihayet beşinci ~akikada bu 
baskı semeresini verdi. Heri bir pas 
alan Cemil topu sürerek kaleye ka. 
dar girdi ve çok yakından sıkı bir 
şütle ilk Galatasaray golünü yaptı. 
Bu golle daha ziyada açılan Galata
saraylılar hücumlarını arttırdılar. 

Vefa müdafaası çok müşkül vaziyet

F enerbahçe • Galatasa
ray takımları bugün, 

Taksim staclında karşılaşa

caklardır. Dün Vefa karşı
sında 7 • O lık bir galibiyet 
elcle eden Galatasaraylıların 
Beykoz.la berabere kalan 
F enerbahçeyi yenmeleri da
ha kuvvetli bir ihtimaldir. 

, Maamafih, bu iki rakip ta
kımın maçlarında evvelden 
yapılan tahminler f'"k defa 

, aksi neticeler verdiği için 
bugünkü müsabaka hakkın
da kati bir tahmin yürütmek 
doğru olamaz. 

lere düşüyordu. 14 üncü dakikada ·.~~~-~!!!~~~.....,~~~~iiiiiiiii;öiiiiiöi~~
yine Cemil bir ileri pasını gole cevi. 
rerek ikinci Galatasaray golünü de 
kaydetti. 

Devre sonlarına doğru bir Galata. 
saray hücumunda Vefa müdafii kas
di bir hareket yaptı. Penaltı cezası 
veıjldi,-Jiclim bunu avuta atarak ka
cırdı. Ve devre de 2 • O Galatasaray .. v_ 
lehine kapandı. 

atışından ikinci gollerini de k::ıydeden 
Topkapılılar devreyi 2 - l galibiyet-
le bitirmişlerdir. 

İkinci devrede Slileymaniyeliler, 
baştan nihayete kadar hakim bir o. 
yun oynamalarına rağm~n neticeyi 

değiştirecek golü kaydedcmemisler . , 

ve müsabaka da bu suretle Topkapı. 
nın 2 - 1 galibiyetile neticelenmiştir. 

Beşiktaş • Hilôl 

Birinci devrede rüzgarı lehine alan 
İstanbulsporlular hemen hakimiyeti 
tesise muvaffak olarak Kasımpasn-

yı adamak11lı sıkıştırmışlardı. Niha
l yet İstanbulsporlular <;ol açığın yap-
1 tığ1 bir atışla ilk ~ol1erini kazandrl;ır 

ve devre de 1 - O İstanhulsp0r lehine 
bitti. 

1 İkinci devrede Kasınmaş~ılılar ra-

1 

kiplerine mukabele etmek için çok 

calı~tılarsa da İstanbulsporun bu 
devrede de tutturduğu iyi oyunda:ı 

kendilcrjni kurtarmağa muvaffak O

lamadılar ve 13 inci dakiiuıd:ı yine 
İstanbul spor sol açığı ikinci !!olü dev 
renin sonunda da Cihat İstanhulspo-

run üçüncü golünü de y ·.ıotı. maç İs
tanbulsporun 3 - O galibiyctile bitti. 

Fenerbahçe • Beykoz 
l Günün son maçrnı F~nerbahçe ile 
ı Beykoz yaptılar. Hakem Fericlunun 

' idaresinde oynanan bu oyun:ı iki ta-
kım da şu kadrolarile ç1kınıştı. 

Fenerbahçe: Cihat - Lebip, Faruk _ E-
sat, Anıtelidis. Ali Rıza - Basri, Rebii, Ya
sar, Semih, Fikret. 

Beykoz: Safa - Bahadır, Halit _ Musta· 
fa. Kemal. Mehmet - Kazmı, Galip, Sa
hap. Ali. Turhan. 

Oyuna Beykozlular başladılrır. FE:
nerbahçeliler tamamile maç netice-

sinden emin bir tarzda rüzgarın da 
yardımı ile rahat rahat oynuyorlar
dı. 

25 inci dakikada geriden bir pas 
alan Basri topu kendi gayrctile sü
rerek akebinde attığı güzel bir sütle 
takımının yegane golünii yaptı. Bu 
golden sonra iki takım da bütün e-

İkinci devreye Galatasaray rüz
garla başladı. Daha ilk dakikarfan 
hakimiyeti ahın s;:ın krnmzı1ılar Ve. 
fa kalesini sardılar. Ve gollerin fo_ 

vali edeceği gözüküyordu. Bir hü. 
cumda Vefa aleyhine pemıltı oldu. 
Boduri bunu gole cevirdi. Ve Galat~. 
saray 3 - O v?.ziyete girdi. Bunu Bo
durinin kafa ile yaptı,ğı dördüncü 
Galatasaray golü takip etti. 

Günün son maçı Taksim stadında nerjilerile oynuyorlardı. Fencrbahçe 
Beşiktaş • Hilal arasında olmuş ve I bu devrede hakim oynamasın.a rağ
Beşiktaşlılar bu müsabakay1 ıo • o 1 men başka sayı kazanmağa muv;:ıf

Bu arada Vefa bir hücum yaptı. 
Sulhi muhakkak denecek bir gol fır. 
satı kacırdı. Mukabil hücuma geçen 
san kırmızılılar Sa.lahattinin nefis 
bir şütile be~inci ~ollerini de kazan. 
dılar. Çok geçmeden yine Salahattin 
Galatasarayın altıncı golünü kaydet
ti. Oyunun bitmesine üç dakika kala 
Cemil kaleye bir şüt attı. Safa bunu 
bloke edemedi ve top kale çizgisini 
yarım metre kadar geçti. Hakem bu
rada tereddüt etti, fakat yan hakem 
ortayı gösterdi. Bu suretle Galatasa. 
ray yedinci golünü de kazanmış oldu. 
Ve maç da 7 - O gibi büyük bir farkla 
Galalasarayın galibiyetile neticelen. 
di. 

Taksim Stadmda: 

Süleymaniye • Topkapı 

fak olamadan devreyi 1 - O bitirJi. gibi çok büyük bir farkla kazanrrııs
lardır. Beşiktaş sahaya Hakkı ve Ha- İkinci devrede iki ta~ım da canla 
yatiden mahrum olarak çıkmıstır. başla oynuyorlardı. Fenerliler işin 
Tarık'ın idaresindeki bu maçta birin. ehemmiyetini anladığından sayı çı

karmıya Beykozlular da bu neticeye 
razı olarak azami derecede müdafa-

ci devre Hüsnünün üç, şerefin iki. İb. 
rahimin yaptığı bir golle Beşiktaşlı-

lar tarafından 6 - O bitirilmiştir. İkin. 
ci devrede 4 gol daha yrıpan Beşiktnş. 

lılar sahadan 10 _ O galip çıkmışlar. 
dır. 

Fener Stadında: 

aya ehemimyet veriyorlardı. Fene
rin müdafasınm aksamasıııdan da 
istifade için fırsat koll:i:nıakta ge
cikmiyorlardı. 

Maç bu şekilde Beykozun gayret
li oyunile 35 inci dakikaya kadar de
vam etti. 37 inci dakikada bir Bey

koz hücumunda bariz ofsayit vazL 

lst. Spor • Kasımpaşa yette topu yakalıyan Kazım beraber 
lik golünü kaydetti. Fenerlilerın iti-

Fenerbahçe stadında günün ilk 
maçını Beyoğluspor ile Anadolu yap
tılar. Birinci devrede rüzgarı lehine 

alan Beyoğlusporlular hakim oyna. 
malarına rağmen ancak bir ,golle 

devreyi bitirdiler. İkinci devrede A
nadolulular rakiplerine enerjik bir 

oyunla mukabele ederek beraberlik 
sayılarını yaphlar ve maç da ı _ ı 
berabere bitti. 

razına rağmen hakem bunu gol say

dı. Sarı lacivertliler çok gayret 
ettiler ise de beraberliği bozacak golü 
kaydedemediler ve maç d3. 1 - 1 be
raberlikle neticelendi. 

* Şeref stadında Vefa - Galat:ısaray 

maçından evvel ikinci küm~ maçla
rına devam edildi. Beylerbeyi - Şis

li arasındaki karşılaşma güzl bir o-

Emniyet Tayinleri · 

Memurlar Arasındaki 
Tayin ve Terfi Listesini 
Aynen Neşrediyoruz 

Ankara, 29 (TAN ::vı:uhfl'IJiri bildiriyor) - buldan 36 Faik Kuter İstanbula. Er
Emniyet işleri umum müdürlüğii, memur- zurumdan ı İhsan Dener lzmirc. 
lan arasında bazı terfi ve nakiller yapmış- Erzurumdan 1 Mahir Meral Seyhana, Mar-
tır. Bunları sırası ile yazıyoruz: dinden 1 Raci Akarsu Vana, Diyarbakı:-_ 

Birinci 11ınrla terli eden dan 1 Celal Erhon Elazığa, Istanbuld:ı.n 

emniyet amirleri 
İkinci sınıf emniyet amirlerindrn Viran

şehir emniyet amiri Tahir Öz.kanlı, Çankı
rıdan Sabri Muhaç, Gümüşhanedcn Cemi 
Uysal. Ankaradan Sıtkı Tankut, umum 
müdürlükten Hamdi Erı;:ünöz. 

I kinci sınıf emniyet amirliğine 

terfi eden başkomiserler 
Bolud:ın Tevfik Eren Akhisara, Bursa

dan Sait Yalçın Hopaya. İstanbuldıın Ke
mal Yeşilaltay Düzceye,.Seyhandan Ham d i 
Güney Uzunknprüyc, fstanbuldan Ham cli 
Erol 0ctemışe, İstanbuld:ın Abdullah Ka
ragiillc B~gamaya, İzmlrden Salim Akdo
ğar Akşe.'ıire, İzmlrden Muv;ı!fak natu
ray Karamana, Slnoptan taet Aguş Kon
yaya, Kiitahyadan Süreyya Erdoğu<; Hak-
ka r iye, Ankar;ı cian Hasan Rasri Göç Mu-
şa, Tokııttan Emin Naci Kardaş Cizr".VC'. 
İstanbuldan Mithat Afşin Yükseko,·aya, 
Ank<ıradan Ömer Vardarlı Ankaray:ı. 

Başkomiserliğe terfi eden 

komiserler 
İzmirden 2 Mehmet Akman İzmire, İs

tıınbuldan 4 İbrnhim Yıldırım Hataya, 
Samsundan 1 Nazmi Erdi! Sinoba, Anka
r adan 2 Hilmi Etikan Ankaraya, Karstan 
1 Hüseyin Dağlı Erzuruma, İstanbuldan 

46 Kemal Erden İstanbula, İstanbuldan '.! 
Refik Ta lay Hataya, İstanbuldan 1 Sedat 
Akça Tokada, Çankırıdan 1 Niyazi Tekin 
Boluya, Çorumdan 1 İbl'ahim Utku Çoru
ma. Edirnedcn 1 Recep Naim ÇC'lik Kırkfa
reline, İst.dan 6 Faik lstanbula, Eskişe
hirden 1 Hasan Onat Bursaya, Urfadan 21 
Kaı:ım Aykut İstanbula. Malatyadaıı 1 M . 
Sevki Tuna Kütahyaya, Polis enstitüsün_ 
den 1 Hızır Avni Yetkin Bileciğe, İstan-

Oynanmıyacak Maç 

50 Nüzhet Batıgil İstanbula, Ank::ırad1n 
10 Durmuş Ali Onarslan Ankaraya, tstau
buldan 3 Salih Ö;ı:demircan Hat;ıya, İstan· 
buldan 57 Mahir Tunçel, 49 Fahri Ken
ter, 7 Hikmet Akyol. 14 Alişan Ulusan 
İstanbula, İçelden 30 Fevzi Kocaof.lu İ7.
mire, Elazığdan 11 Naci Karabulut 1zmi_ 
re, İstanbuldan 1 Ismail Hakkı Pc•ı ,,y 

Ankaraya, Umum müdürlükten 1 Hakkı 

Yiğit umum müfüirlük emrine, K~rstan 1 
Salih Saym Burdura, 

Komiser muavinliğine/ en 
komiserliğe terli edenler 

İstanbuldan 29 İsmail Hakkı Yıldırım. 
38 Naci Yentür. 2 Rıza Nayir. 51 Süley
man Gin, 49 İbrahim Altan, 14 Necati Ser
tel, 3 Halid Değer, 16 Kamil Dizdaroğlu , 
Hataydan 5 İbrahim Halil Benlioğhı , ls
tanbuldan 4 Halit Ter,·;iı. 49. Ali Sait 
Kahra. Aydmdan 15 İhsan Süeroğlu, Ko_ 
~aeliden 1 Muhittin Sac;bağh. Bittisten l 
M. Nedim Güven, Rizeden 1 Sıtkı Sarsak 
İstanbuldan 2 Hasan Tahs;n Erdem, Z H ü-

~eyin Hiisnü Dinc;el, t Sabri Tuncel, 2 
Mustafa lşılgm, 1 Cemil Güngör. 3 Sürey
ya Güvenal, 4 Enver Akar, 20 Basri Kılıç . 

Hasan Güven, 12 Kamil Erdem, 1 Adem 
Ok, 2 Mahmut Sizgün, 2 Suphi Siizer, 24 
Şükrü Sanmazer, 1 M. Tahir Ergene, 44 
H. Fazıl Yoru, 61 Sabri Akcan, 3 H. Hu
lUsi Yıldırım, 1 Hamdi Bozyiğit, 67 Bay_ 

ram İndere, 1 Hilmi Aydın, 33 Şevket 
Türkdoğan, 2 Ali Saip Gencer. Canakka
leden 2 Vehbi Kekeuz ve 1 Tevfik Yurd, 
Edirneden 3 Asım Fikri Öral. ve 4 Mah
mut İntepe, Tunceliden 1 Muhittin Güven 
!zmirden 2 Ali Nazmi Tü;1,ün, Ankara po_ 
lis enstitüsünden Sırrı Güntay, Antalya
dan 2 Vusat İlgün, İstanbuldan 32 Nw·i E
sen ve 17 Bahaeddin Ergin. 

İçin Bilet Satmşlar 
Geçende stadyomda oynanacak olan Gala! lin önüne geçilmesi alakadarlardan rica e. 

tasaray - Hilal maçına gitmiştim. M:ı.ç üç- dilmektedir. 
te başlayacağına nazaran ben üçe be'} kala e 
biletimi alarak içeriye girdim. Ve içeride 
anla.dım ki, Hilal taknnı gelmediğinden bu 
maç oynanmayacakm:ış. Biı: bir kaç kişi 

doğru kişeye gittik. Paralarımızın geriye 

12 Yllda Neticelenemiyen 
Bir Muamele 

iade edilmesini soyledik. Ve bunun imkanı Samsunda Saadet caddesinde 26 numa. 
olmadığını söyleyince, hiç olmazsa biJ,.t_ rada otruan şehit yüzbaşı Hüseyin ailesi 
!erimize işaret koyunu?. ki bir daha sefer. Zehra imzasıyle aldığnnrz bir mektupta 
ki maça girebilelim . ., dedik. 25 nisan 927 tarihinde yurtluk ve ocaklık 

Bu sefer de maliyenin kabul etm:yece- istihkaklarının tesviyesi için yapılan mü. 
ğini söylediler. Onların bu cevabına da ko- racaatın ı936 yılına kadar muamelesinin 
!aylık göstererek dedik ki; Eğer m'~liye bitirilmediği, 1936 senesinde de kendile-
kabul etmezse bir daha sefere girerken rine 1934 senesinde çıkan bir kanunun ta. 
yalnız vergilerini verelim ve müe'isese a- leplerinin isafına imkan bırakmadığı ceva_ 
lacağı parayı bizden istemesin. Bur:n da hı verildiği yazılmaktadır. 
kabul etmediler. Artık onlara karşı söyle_ Mektup sahibi müte~kip müracaatine 
yecek bir şeyimiz kalmadı. ve Şurayı Devlette açtıgı davasına Maliye 

Statda oynanmıvacak bir maç için bilet Vekaletinin 1927 tarihli müracaatin vaki 
satılması doğru mu' ı olmadığı şeklinde cevap verdiğini de ha}'-

Şişlide Hacımansur sokak No. 71 de retle kaydederek bu müracaatini tevsik e. 
Nurettin den ve Samsun Milli Emlak müdürlüihi • 

• 
Müzisyenlerin Ricaları 
Gazetemize vaki olan şikayetlere göre 

şehrimizdeki müzikli birahanelerde c;alrşan 

nün mührünü taşıyan resmi evraka malik 
olduğunu söylemekte ve maruz kaldığı 
haksızlıktan şikayet eylemektedir 

• Diplomasını AlamamıJ 
Ti.irk müzisyenleri işlerinden çıkarılıp yer. İzmir okullarının birinin orta kısmın • 
!erine ecnebi mü7.isyenler alınmaktadır. dan mezunum. Bir ay geçmesine ragmen 

Bunların adedi son günlerde 150 kişiye diplomamı olamadım. K. B. na istida et
baliğ olmuştur. Bu yüzden işsiz kalan Türk tim gelmedi, tekit ettirdim gene gelmedi. 
müzisyenleri perisarı bir vaziyette surada Hiç olmazsa bir vesika vermeleri için, iç. 
burada dolaşıp durmaktadırlar. Bunların !erinde lazım olan pulları koyduğum dört 
iddialarına göre, büyük sanatkarlar müs. mektubun da cevabını alamadım. Bu d:plo. 
tesna. olmak üzere, halihaurdıı Iı:tanbulda 

1 

mayı veya vesikayı getirtebilmek için ne 
icrayı sanat eden bu 150 kişi küçük sanat_ yapayım?. M. Nedim Akı: İzzettin mahal
lar kanununun çerçevesi içindedir. B•ı h11. lesi Yay sokak No, 2 Ankara. 
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'!'imEı 
ANKARA RADYOSU 

Türkiye Radyodifüzyon Postalan 
Tiirkiye Radvosu Ankara Radyosq 

Dalga Uzunluğu 

T. A. Q . 
T. A. P. 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw 
19.74 m. 1:5195 Kes. 20 Kw. 
31.70 m. 9456 Kes 20 K.w. 

Pazartesi, 30. 1 O. 193 9 
7.30 İstasyonun açılışı (Muhtelif diller. 

de) İstiklal Marşı , 7.35 Müzik (Sabah mü 
ziği - Neşeli plak), 8 .00 Saat ayarı ve a
jans haberleri. 8.20 Müzik (Plak). 8.4! 
Müterakki memleketlerde cemiyetler ve 
Türkiye çocuk esirgeme kurumu mevzulıı 
konuşma (Türk çocuk eııirgcme kuruma 
umumi merkez reisi ve Kırklareli ınebusu 
·Bay Dr. Fuat Umay tarafmdan). C).00 Son 

12.30 İstasyonun açılışı (Muhtelif diller· 
le) İstiklal Marşı. 12.40 Ajans haberleri 
13.00 Türk müziği. 13.45 Cümhuriyet güm
rükçülü~ü ve inhisarlar idaresinin karak
teri me ·zıılu konuşma (G. ve 1. V. ekono
mik isleri müdürü Celadet Barbarosoğlo 
tarafmrlan), 14.00 Müzik (Pla.k), 14.3C 
Milli ilıtısat ve tasarruf mevzulu konfe· 
rans (Mardin mebusu Bııy Rıza Erten ta
rafmdıın). 14.45 Müzik (Plak), 15.00 Be. 
lediye ve köy kalkınması mevzulu korıfe
rans (Dahiliye Vekaleti mahalli idareler 
şube müdürlerinden Bay Baha Koldaş), 
ıs.ıs Son ve İstiklal Marşı. 

17.00 İstasyonun açılışı (Muhtelif dil· 
!erle)" İsfklal Marşı, 17.10 Müzik (Riya
seticümhur bandosu - Ma'rşlar). 18.00 A
jans haberleri v.s. , 18.20 Cümhuriyel 
devrinde ziraat çahşmaları ve feyizli eser. 
teri mev?.ulu konuşma (Ziraat V. müte· 
hassıs müşaviri Bay Rahmi Öke tarafın· 
dan), 18.35 Türk müziği (Tuna bo~ro. kö· 
c;ek ve milli l: ::··ı.lar), 19.35 Türk hava 
kurumunun 14 yıllık c;alısması mevzuhı 
konuşma (Tür:. ;ı <lva kurumu umumi mer· 
kezi reisi ve Erzurum mebusu Bay Sükrll 
Koçak tarafından), 19.50 Türk müziii 
20.45 Cümhuriyet devrinde ticaretin karak 
teri mevzulu konuııma (İhracatı teşkil5.t: 
!andırma müdürü Bay Servet Berkin ta• 
rafından), 21.00 Müzik (Küçük Orkestra), 
22.00 Ajans haberleri v.s. , 22.20 MüziJı 
(Cazband - Plak), 23.30 Son ve İstiklSJ 
Marşı 

* Her gün yalnız kısa dalga 31 .7 m. §1.155 
kc/ s postası ile neşredilmekte olan "Ya· 
hancı Dillerde haberler,, saatleri a:ıai'Ida 
gösterilmiştir: 

İranca 
Arapça 
Fransızca 

Saat 13,00 ve 18,45 de 
.. 13,ıS ve 19,45 d'! 
.. 13,45 ve 20,15 de 

ÖLÜM 
Tanınmış ihracat tüccarlarından, 

bilhassa Adapazarının kıymetli ev. 
latlarından Adapazarlı Mehmet Faik 
Abasıyanık dün Tanrının rahmetine 
kavuşmuştur. Cenazesi bugün öğle
den evvel ikametgahı olan Bomonti. 
de Kır sokağında 38 numaralı İkbal 
apartımanından kaJd1rılarak Adapa. 
zarına naklolunacaktır. Ulu Tanrıdan 
mağfiret dileriz. 

Senenin tik Kanseri 
Senenin ilk üç büyük konseri önü. 

müzdeki salı günü akşamı Fransız 
tiyatrosunda verilecektir. Konserin 
programı: 

1 - Piyano konseri: Ferdi Von 
Ştatzer, 

2 - Keman konseri: Ali Sezin, 
3 - Şan konseri: Münir Ceyhan; 

Osmanlı Bankası 

ı L N 
Osmanlı Bankası Galata idare mcr

kezile Yenicami, Beyoğlu şubeler! 
veznelerile kiralık kasa daireleri 1 
sonteşrin 939 çarşamba gününden i
tibaren diğer bir işara kadar aşağıda 
yazılı saatlerde açık bulunacaklar. 
dır: 

Vezne saatleri: 

Saat 9.30 dan, saat 15 e kadar. Adi 
günler, saat 9.30 dan, saat 11,30 aka· 
dar cumartesi günleri. 

Kiralık kasa dairesi saatleri: 
Taksim stadında da ikinci küme ve Günün ikinci maçını İstanbulspor- yundan sonra Beylerbeyinin 2 - 1 ga S A K A R y A 

birinci küme maçlarına devam edil. la Kasımpaşa yaptılar. Hakem Hali- libiyetile neticelendi. ,.._ Sinemasının Saat 9 dan saat 16,30 a kadar. Adi 
-, günler, saat ~ d~n, s~at 12,45 e ka-miş, ilk karşılaşma Demirsporla YıJ. din idare ettiği bu maça iki takım da Ortaköy - Alemdar maçmd~ da 1 .... 

dız arasında olmuş ve Yıldız bu ma- mutad kadrolarile çıkmışlaı·dı. Ortaköylüler 3 - 1 galip geldiler. ı Buy~k _ve görülmemiş filmleri göstermek hususundaki karan 
memıştır .. Göstereceği bütün filmler birer şaheser olacaktır .. 

deaiş dar cumartesı gunlerı. 
b 1 

çı 4 - O kazanmıştır. = ======= ======================= 
Giinün ikinci karşılaşmasını Süley. #'•-----------------·----••.,. ı 3 Sonteşrin Cuma Akşamından itibaren 

maniye • Topkapı takımlan yapmış- ~ 1 iJk S •• F'I H B 1 8 y ld 1 
lardır. Sahaya tam kadrolarile cıkan j Fransada en çok okunan Roman... ı ı uper J m: Grry GUr un 1 iZ a 
takımlar oyuna müthis bir rüzgar al- Avrupada en fazla oynanan Piyes,... Beraber fevkalade bir tarzda yarattıkları 
tında ba.şlam"•lardır. Rüzgarla oynı. l HENRY BAT AİLLE 1 İn ŞAHESERİ 
yan Topkapılılar canlı bir oyunla 

Bu tazyik ara~mda müdafilerin u- ı 
ve ŞÖHRET AŞK 

------------------------------

·CEBELÜTARIK 
..... ;::-· .. )cAs.u.Su 

· · .:. . VIVIANE 

.· · . . ·· ~OMANCE 
(· ' \ ' ' ,• ' ' , .. · .· '.'.' . 

Süleymaniye kalesini sarmışlardır. ç 1LG1 M BAK •ı RE 
zaklastıramadığ1 topu yakaltvan Sa.

1 
l 

bahattin Topkapının ilk golünü kay-1 , --------------------------------------------
d~mişti~ F~n~nın en büyük arl~deri ~rallı ~ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

• -.:'ilmi SAKARYA Sinemasının da ilk Zaferi olacaktır . ..1 

,---. 

ye~;-;,h~o:~~=•";.:1::~:; ;:!11~:~~!: VICTOR fRANCEN • ANNIE DUCAUX 1 Bugün RACANIN HAZl.NESI .. 
kilen bir ~'iltü Topkapı kalecisi blo. Perşembe Akşamı LA- LE Sinemasmda SAKARYA RAM O N 
ke ed,.,me:··;is ve Danis yetiserek be- l I Sinemasında NOVARRQ 
raberHği temin etmictir. Bir korner • , Türkçe Sözlü _ Şark Musikili 

--j;--;;}J Üg ük~fi_~-;;/,~Ycl!!.~-... -~1 1.__il_av•e•te•n•: .soo--m-et.re.li•k •F•e-vk.a
1

.ra.de •• b.ir_R_E_N_K_L_i _M __ ı· K_i _illi 

Baş Rolde 
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'I~AN 
ABONE BEDELi 

TOrklye Ecnebi 

1400 
750 
400 
150 

Kr. 
• 
• 
• 

1 Sene 
6 Ay 
3 Ay 
1 Ay 

2800 Kr. 
1Soo • 
800 • 
100 • 

Milletlcrarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet sırasiyle 30, 18, 9, 
3.5 liradır. Abone bcdelJ peşindır. 
Adres değiştirmek 25 kuruştur. 

Cevap içln mektuplara 10 kurusluk 
pul ilAvcsl lfızımdır. 

GÜNÜN:·. MESELELERi 

Sinema Parası 
için Hırsızhk 
Yapan Çocuk 
D ünkü gazeteler, bize, bir icti

mai facia haberi daha verdi. 
ler: Bu h~bere göre, Sultanahmet 

aulh birinci ceza mahkemesi, Ercii. 
.ment isminde bir çocuğu tevkif et

ıniş. Tevkif edilen çocuğun kabahati, 
einema parası temin etmek için, da· 

:Vtsının tabancasını, annesının mü
'eevheratını, babasının saatini çalıp 

satmakmış. 

Bu, ikide birde kı;\·afct, şekil. isim, 
İnahal değiştirerek gazete sayfaları. 

.lla akseden bir fadadır. On sekiz ya. 
Ştnı bitirmemiş olan çocukların sine
tnalara, tiyatrolara, içkili gazinolara 

•e buna mümasil daha bazı mahalle
re sokulmalarını kanun meneder. 
Fakat konulmuş bulunan bu fo'\·kala. 

de isabetli yasağa rağmen, her sine. 
illada bir çocuk kalabalığı, her tiyat
roda .hatta kundakta. çocuk feryadı. 

~ her içkili gazinoda hem isen, ht-m 
de müşterilere marifet seyrettiren 

~ocuklar vardır. Be:roğlu caddesinde, 
lıer gece, saat on ikiden sonra, so. 

lcaklarda nara, veya gazinolarda J!Ö• 

bek atan çocuklara rastlamak gii<: 
değildir. Halbuki, hu yasağa riayet 
~lunmaması yüziinden karşılaştığı. 

rnız en hafif facia. hugiin hu ı-iituna 
havadisler araıı;ından iktıbas ettiği. 
rniz acı hadisedir. 

Düşüniilmesi la7.ımdır ki, bugün, 
sinema, değil çocuktan, yaşlı başlı. 

hatta miinevver inıı;anları bile tdkin.. 
lerine ma!l'Jfıp edebilen, miiessir ve 
teh1ikeJi bir propaganda vasıta~ıdır. 

Bu derece miicssir hir vasıtanın. 

çocuklara iyi fikirler aşılamıyacıığı 
da muhakkaktır. Nitekim, on ya~ında 
Tarıanlar, 14 yac;ında Sinabarların, 
16 ya~mda "Edipolo., ların, 15 :ra
şında "Tom l\flks .. lerin giin geçtik
te çoğalması. hu acı hakikıtti iıhat ve 
izhar eden hazin·hirer vakıRdır: 

Küçük Ercümend, en·ela ıı;inema 
seyrine miiptela oluyor. Ve muhiti. 
bin lika:rdisi yüzünden kın:andığı hu 
fptiliıyı tatmin edebilmek için, bn 
fptilanın kendiıı;ine verdiği dersler. 
tfen müstefit olarak. saat. tabanca. 
mücevher a ırı~·or: Bu i!"tidat biraz 
daha inkisar etti~i tRkdirde, Erdi
rnend, ıslahı mümkün olamıyac:ık 
'bir ı?angsterdir. 

Biz, maalesef, ckseri~·a, tedbiri ev
'9elden almakta ihmalkar da,-ranma. 
nın cezasını cekeriz. Simdi, yukBrıki 
aahrları okuyacak olan bazı alaka. 
darlar, ihtimal: 
"- Canım ... div<"ceklerdiT, Ercii· 

rncnd ı?angstcr olnrc;a, kendi clii~iin

aün ... Bu suretle o, ancak kendi ba§l· 
nı ''akmı!ll olur." 

Bu. cok 7:ıTarını cekehilccPi?'inıb~. 

çok !llakat hir zihniyet olur. Ve hiz. 
hugünkii :ıjnrtfor h;inde fena yolu tu. 
hıp da, ''arın kar~ımıza bir e"anıtster 
lılh·iyctile dikilecek olan kHdik Er
<'iir.tendi. ,·icrlan ll7abı duYmadan 
<'erılandırmAk hakkını · kendimizde 
hulamayız: 7.irıt, ona karıı;ı \'HİfelPrİ. 
nfrd YapmRd~~11m~r1:ırı maalesef emin 
luı1ıınuyortt'1.. Bn itİhRrla, artık. ah. 
lakı bozulnrnş olanlardan çok daha 
2iyadc, ahlakı ho;:an sebeplerle mii. 
<'ndelc etmrk mechul'iyetinde bulun
duğumuza innnnınr>•:>: , ve hu innndn 
davranmam17 ln71mr1ır: Aksi takdir. 
de, Erciimendlerin hi7e h:t7ırlı~·arak. 
ları tehlike. maalesef onlann boyla. 
rındnn cok daha hiiyiik olacnktır!. 

Halk içinde, Halkla 

Beraber, Halk için --

1' AN 

Cüm~uriyet, Türr< k'öylüsünii nasll tiuldu 1 Ve Türi J(öylüsü, o zamana 

liadar kendisi için büyüli sır olan hayatın büyüli hakiliatint nasıl 

anladı 7 Bu yazı size Cümhuriyet köylüsünün portresini verecektir. 

• • • 
Ana vatan Köylüsü 

Cümhuriyeti 
Nasıl Görüyor? 

G eçenlerde İstanbula gelen 
bir köylü bana bir müşa

hedesini nakletti: 
- Hükumet bizim tarafta bir

kaç sınıfı bir buçuk aylık askeri 
talime çağırmıştı. Saltanat zama. 
nının bir çok harplerine \•e dahili 
isyan tediplerine iştirak eden biz 
yaşlıların, milletçe yapılan şenliğe 
parmağımız ağzımızda kaldı. Or
tada askerden kaçmak tasavvuru, 
dipçik kuvvetile asker toplama 
şöyle dursun jandarma ve muhafa
zalı sevkiyat ta yoktu. Köy muh
tarlarına şu ve bu sınıflara men
sup olanların askerlik şubelerine 
gönderilmesi telefonla bildiriliyor 
çağırılanlar çantalarını omuzlayı~ 
merkeze gidiyorlar ve daha ulvisi, 
şubelerde asker elbisesini giyen 
cümhuriyet çocukları.ruhlara şevk 
veren bir emniyet muamelesi gö
rüyorlar: Cebri bir disipli:ı altına 
sokulmak yerine, ellerine birer .ka
ğıt veriliyor: "Senin mürettep kı
tan filan yerde, haydi yavrum, o 
raya git! , deniliyor. İnanır mısınız, 
bu yü:ıı.:tcrce gençten bir tanesi bi
le en mübrem bahanelerle dahi ya. 
nm saat gcikmeyi ne namusuna, 
ne vazife aşkına yediremedi. "cüm
huriyetin göğsümüz . tunç siperi ve 
annem beni bugiin için yetiştirdi,, 
şarkılarını tutturarak al bayrak al
tına koştu, akıştı. Siz daha iyi bi
lirsiniz ama, sancakı şerif bile bi
zim milleti niçbir zaman bu kadar 
eksiksiz, gediksiz topulayıiJ bü • 
tünliyememişti ! ., 

- Gayet tabii, dedim. Millet, a
na vatan toprakları üzerınde yapı
lan her işin doğrudan doğruya ve 
tamamen kendi işi olduğuna artık 

köklü bir iman ile kanidir. Bina· 
enaleyh sürüye inecek kurdu nasıl 
ağıl önlerinde beklers~. köyünu 
basacak eşkiyaya niçin köy sınırla
rında pusu kurarsa, vatana ı:aldı. 

raca düşmana karşı da ayni hisle 
- kendini ve evini korumak sevki 
tabiisile - ayaklanmaktadır. Çün-

kü köylü kendini bulmuştur. Çün
kü köylü ana vatan üzerınde tebaa 
değil, vatanın sahibi olduğunu. 

çünkü köylü "Cümhuriyet,, çatısı 
altında yaşaması mevzuubahs bün
yenin bizzat kendisi ve kendi vü
cudü olduğunu gayet iyi anlam:~ 
bulunuyor. 

f ilhakika rejim <lav<' :> ı ve ide-
olojisi önünde, bUyük ck

ıseriyetimiz olan köylünün objek
tif telakkisini bu men~eden baş
lıyarak tetkik ve tahlilde isabet 
vardır. Bahsa girerken hulasa et
mek lazım gelirse, köylüde cümhu
riyetçi akide, en tabii ''benlik,, ve 
metafiziğin basit ve şamil "fayda,. 

ilcalarından doğarak fetdi - ma
şeri hayatın mücbir olu~lnrile te
kemmül etmiş, tamamen maddi bir 
idealizm halinde görülür. Devlet 
bir defa rejimi kurdilktı:ı:ı sonra, 
mistik vaatler ve ruha:ıi teselli
ler yerine her adımda müsbet eser
lerle karşılaşan büyük kütlenin na 
zariyeler hastalığından salim, te
miz vicdanında. dürüst. mahir bir 
akliyecilik 16 sene büyük rol oy
namıştır. şu mühim hı.ısıısiyet far

kile ki, akliyecilik muayyen bir zi
hin ameliyesi halinde kalan fikir 
sistemi gibi değil. madde olarak. 
insa malzemesi olarak ve sonra, 
bü~tün bu unsurları terkip eden fiil 
halinde milli dinamizm olarak ça
lıştı. Maziden misal gösteriyor, e
ser yapıyor ve isbat ediyordu. Bu
nun için ve bu suretledir ki his ve 
düşünce cevheri demokrat milli
yetçi, çalışma cihazı radikal cüm
huriyet~ olan ve o vasıflarla bölün 
mez bir "vahit • unite .. haline j!e-

Yazan: Ferirıun Osman 

len müttehit varlık meydana gel
'Tliştir. 

••• B iz köylüyü şöyle bulduk: Üs-
telik "Allahın gölgesı,. de 

vehmedilen bir zatı şahane vardı, 
bir de onun hükumeti... Köylü bu 
zatı şahaneyi hakikaten evvel ve 
ahir gÖrÜnmiyen korkU'lÇ bir göl
ge bildi. Onun namına yollanıp Ye
men bedevilerile Elbcsan sergerde 
lcrine doğrattırılıyor, onun hesa
bına dayak atılıp parası alınıyor 

ve arada sırada da bö~ü mıdılla
nıp "Padişahım çok yaşa,, diye ba
ğırtılıyordu. Köylü bunları bir "u
kubeti ilahiye,, sandı, dişini sıktı. 
Hayat ve cemiyet nizamı dolayısile 
başında bulunan hükumetten - ar. 
kasındaki kara gölge sebcbil~ -
daima çekindi, korktu; ona ısına
madı. sevemedi. Kafasında padişah 
ile hükumetinin mahlılt bir tarifi 
vardı: Devlet baba! Kendi kaderi 
sadece ona hizmet için vazifelen
dirilmişti. O donsuz gezecek, öte
kileri giydirmek için: o arpa ek
meğilc kuru soğan gcvelfyccek. 
bc.>rikilcrin şahane sofrasını kur • 
mak üzere, o saz damlarda sürüne
cek. altın yaldızlı sarayhr yüksel
sin diye, ve nihRyet o elin~ bir 
Kro tüf eğile soluğu cennette ala
cak, devlet babanın dünyada ve 

"onun ta!'iallutundan azade,, kalıp 
rahat yaşaması uğruna ... Peki a
ma niçin? Bunu bilmıyordu. Y::ıl. 

nız şuna aklı eriyordu ki: Bu dev
let baba nedense başka türlü ya-

şayamıyordu! Ona kafasının dü
şünmek için değil, emirleri dinle
mek ve tereddütsüz yerine gtirmek 
için yaratıldığını öğretmi~lcrdi. 

••• · K öylü bu asırlar birikintisı 
!ehil ve zillet bataklı~ında 

tarihin milli kurtuluş mucizesine 
takaddüm eden müthiş kasırgaları 
arasında uyandı. Afrika kyıların
dan, Yemen çöllerinden, Kafkas 

dağlarından, Tuna boylarından, 
Transilvanyadan, Dobricedcn, Mo
radan. Makedonyadan sonra. Ada
nadan. İstanbuldan, İzmirdcn, Ay
dından da tekmelenerek bir inhi-

dam gayyasına yuvarlandığı zaman 
altı asırdır inanmağa zorlandığı 

şeylerin tıpkı düşündüğü gibi "göl. 
ge ve heyula,. dan ibaret olduğunu 
müzmin sancılar halinde duydu. A
sırlardır Okyanuslar dolchıran kan
larının kızıl hicranına, asırlardır 

üç kıtada sıra dağlar kuran şehit 
kemiklerinin muhte~cm hezimetine 
bir damla göz yaşı dökrniye bile fır
sa~ bulamadan, son bir hamle ile, 
Ankaradan doğan güneşin etrafına 

. ,_OKMAN HEKiMİN ÖGÜTLERi 

YENİ PORTAKAL MAHSULÜ 
Tan, gec:en giin, senenin ilk 

portakal mahsufüniin geldi. 
ğini ~·azıyordu... Bu haber ilkin, 
in~ana hiraz hii7.iin vcrh·or: Por
takal giizcl mevsimin en ;on yemi· 
si oldui:undnn, onun c::ıkması artık 
gÜ7.cl havRlara ,·eda etmek \'e kış 
giinlcrinc hazırlanmak lazım oldu. 
i:unu an)ahr. 

Portakalın, bütün yemişler ara. 
sında en güzeli olmaıı;ı da helki o 
hüznii gidermek için olsa gerek· 
tir. GüzclJik in!tana en biiyük dert. 
lerini hile unutturacak bir has~a 
olduğu için, portakal daha ycnil
mcd~n önce gii7c) scldiJe nese ,.e. 
':_İr. Bundan dolayıdır ki vaktile 
Adem babamızla Jln\'\·a anamızın 
• ~·anma :raktaşınamaları tent>;'ı e. 
dildiği halde • dayanama~·ıp ~·e. 
dikleri ~·cnıisin elma dcfriJ norta. 
kal olrluğunıı i<idia edenler ('~ktur. 
Eski :ı:amanlardn ı:elinlcrin ha ına 
,.e ~elin entarilerinin eteklerine 
portak:ıl ve Jimt)n dr<>klt>rİ sarıl· 
mac;ı rla bu iddia~·a, doğrusu, hak 
verdirir. 

Portakalın in.;anlara • bilhassa 
Ba~·anlara • devamlı gençlik ve 
gii.,cllik nrmek şöhreti de ondan 
ileri gelse gerektir. Seksen ~·aşın. 
dayken peşine delikanlıları dii!?iİ· 
ren meshur gihel l'\'inon'un hu tat. 
lı imfiyazı hcrgiin hir diizinP por. 
takal Yemekle kazanmış olduğunu, 
tabii, bilirsiniz. 

O giizelin zamanında portakala 
isnat ,-di!en hu hassanın bir efsa
ne olduğunu rivnvet edenler bu· 
lunmu!llsa da. vcnıi )erdeki maden-
in tahlil cclildF'dnıfenhcri t'fsane
rle hirn7: da hakikatin hulunduO.u 
meydana çıkmıştır. Ciinkii insa~a 
genelik veren man~·ezi~·oın made. 
ninin nisheti bakımından portak:ıl 
hiitiin ;\'<'ıni<;ler arasında - vfö:de 
12A nıiJigrnmla • iiciincii geli~. Va. 
kın taze inrirle nhu dudundn bu 
madend<>n hiraz daha fa7)a bulu. 
nursa dn taze incirden <'Okrn veni
lince insanın içine hayg"ln)ık ~erir, 
iihu dudunun ömrii de J?iiliin ömrü 
kadar az olur. Halbuki portakal 
hem hiit iin kış mevsiminde biz~ 
teselli geti1'ir, hem de inıı;an bir 
defada ondan hirkaç tanesini ko. 
}aylıkla yiyebilir. 

7'.AtPn. nortakalın madenleri 

yalnız manvezh·omdan ibaret de. 
ğildir. İnsa~a e.n liizumlu olan on 1 

iki madenin hepı;i portakalda ta. 
mamdır. İyot madeninden hile hiç 
olma7.sa eseri bu)undu~nndan hu
nunlA insanın zı-kfıı:ına da hi1ınct 
eder. Hele portakaldan ıiinde bir. 
kac tane :renilirse, damla damla 
~öl olduğ-u gibi, o madenin eser. 
leri bir araya ıtelince tiroit gudde. 
sini iyice Metecck nisbete vanr ... 
Yalnız. portakalda fosforla kireç 
ara<ıında nishet hoımkca, l .9fl, ol-
dui!undan o madenlerden edilecek 
istifade ~·arı:'\·a d(i er. Runa karsı. 
hk mafJ,,nJerin hepsinin ,·udifö 
a lko1enlik derecesi ~·iizdc fi olıt11. 
ğunıtan Jimonntanın hemen iki 
mİ<;lj dt'rcct>ıı;indc Cenıhlık ,·erir. 

Portakalın vitıtminlcri de hatır. 
tarı sayılacak kıııtardır. A \'İt.ami
ninden AJlıPTikıılılar ' ' üzde 9n ölçii 
hulmuslanhr. Bununla ror111<lar•n 
hii"iimcsin" ve ana, hnhalarifo 
hirliktP nıikrorıln haı;fa lıktan ko. 
runnıalarınR ,·ardım ed<'r rfomck. 
tiT. A'\·ruırnhlar ıfa J10rtakalıf:ı Bl 
\'İfıımininden Yii:rrf" 100 ölrii hul. 
muc;lardır. Bu.nıınla "ittirlM·c sn-
kin lil( Yerifi;;.i "iitıhrc;i7ifir. 82 Yita. 
minindPn 25 rfon 50 ö)dh·e kadar 
\·erınrsinden dolR''' nortakR1 c;er. 
hPti linınnatadnn daha zivade <;e. 
kPr kalilırır. C vltaminind,.n ~t· 
J 45 miliQ'"Am verdil?:il".JP-n diş)Pri 
VP- kemikleri kuvvetlf'ndirir. Bu 
\'İtıunin p'lrfaknlın knhuğundn rla
ha cok hnhmdnğu irin rorukl.n 
ııo,.takalın irini vediktr.n c;onra 
knhuihınu rfR ~·~mrk İc;f<'rler<;c. 
ırörınemn1ikt<>n .ırrlm.-k ii7.erP. hıt.. 
4'mtz1 öte tarafa ccvirirc;cni1 hi<' de 
fena olmaz. Zaten portakalın kl\. 
buklnrındRn ,·noılan Te('el. \•İta. 

minler h<-niiz bilinmeden ön<'e. is
tnh acmakla c;iihret ka7anmıc;tı~. 
Kinin huhınmıyan yt>rlerde port:ı. 
kal kabuklarını sıtmaya karsı ilac 
olaTak yt"rlt"r. . . 

Gecen ıı;eferki Bii)·ük Harp icin. 
de portakal kabukları pekliğe kal'· 
sı ilaç olmakla söhret almıslardı. 
Bu seferki harpte bitaraf kalan. 
lann da portakal knhııklarında 
- safra), harekete ıretirdiği idn • 
ıcrcekten olan hu hassayı tecriibe 
etmelerine hicbir mani ~·oktur. 

halkalandı. Bu defa artık büsbü~ 
tün gidiyordu. 

Lakin gitmedi, güneş başlı bir 
adam ona: "Bu memleket senin, 
kudret senin, seni kurtaracağız, se
ni yaşatacağız. Seninle beraber ça
lışarak,, diyordu. Köylü altı asır
dır hiç duymadığı bu sözlerin şi
irinden ziyade söyleyenın harare
tine ve ateşin imanına çabuk gö. 
nül bağladı. Birikmiş hınç ve bi· 
lenmiş hızla ölüm dirim kavgası
na girdi ve bu defa artık yalnız 

kendisi, ve yalnız kendisini kurtar
mak için savaştı. Kısa bir zaman 
sonra mucizenin zafer safhas; ya
ratılınca ona söylenenlerin doğru 

olduğunu gördü. İşte köylünün 
kalbinde "kendisi için yaşamak .. 
imamnı, asırlar kadar geni~. vıldı. 
rım gibi reel bir iz'anla anladığı ve 
ne bahasına olursa olsun bir daha 
bırakmamak azmile kavradı~ı dev
re bu "maddi eser., le başlar. 

Ana kütle o muzafferiyetle be
raber "kendi kendini buluş., un 
neşveli sabahında, ezeli "gölgele
rin,. mazi gecesine karışıp gitme
lerini esefsiz seyretti. Süreklı in
kılaplara gebe sulh hayatına tam 
itminan, müdrik bir vicrlan ve ta
ze imanla girdi. Muhakkak bir 
yokluktan mutlak bir varlık yara
tan Ebedi Şef Atatürk, "Bu yur
dun Türk milleti! Vatan senin, ha
kimiyet senindir, bu yurdu-ı efen. 
disi sensin. Biz sana hizmet etmek
le mükellefiz,. diyor ve "ben bu 
büvük milletin aciz bir ferdi ol -
m;kla müftehirim. Ne yapıldı ise 
millet kendisi yapmıştır! .. Fr?raga
ti ve telkinlerilc bu imanı da çe
likliyordu. On bre:: senedir her ya. 
pılanın üstünde imzasını gördüğü
müz Milli Şef İnönü, bu koca ce
miyetin yaratılış ve istikbale akış 
hamlesi önünde Atatür!<le kol ko
ladır ve "her şey millet ic;in!,, şıa
rını bir bayrak olarak üstün tut. 
maktadır. 

K öylünün yalnız görüş ve 
görünüş muhasebesinden 

kanaat çıkaran tefekkii.rli, "eserle
rin,, maddi hakikati ile karsılaş
tıkca. söylenenlerin sözden ibaret 
olmadığını anlıyor ve vaatlere i
nancı artıyrodu. İlk tecellilerden ol
mak üzere aşar kalktığı vakit biraz 
şaşalamıştı: "Demek devlet onun ek 
megını almasa olabiliyormuş!.. 

Köylünün rızkını deve yapmadan 
hükümetin nasıl ya§ayabileceğini 

merak etti. Fakat cümhuriyet hü
kumeti bu ekmeği bıraktıldan haş
ka üstelik ziraat için tarla ve to
hum, sıhhati için ilaç vermiye, o 
sermaye yapsın diye bankaya pnra 
koymıya, onun geçeceği yerlere 
şose, köprü, kurup. rav döşemiye, 
hem para kazansın, hem sırtına gi
yeceğini örsün diye fabrika açmı. 
ya başlayınca, kalbine giren cüm
huriyet imanı artık bizzat kalp ve 
damar olarak bünyesine vcrlcşti. 

Bu çelik. beton ve d emirle kuru
lan ana vatan ve rejim iskeleti ö
nünde inkılapların ııüneşi kafa
sında batmak üzere doğmuştu. İş.. 
te bahsettiğimiz dürüst ve mahir 
akliyeciliğin potasında hallolan 
mi1iyet ve ciimhuriyet C'evheri de 
tıpkı böv)e demir ve betonla köy
lünün fizik ve fizivoloiik btinvcsi
ne kadar yerleşmiş ve perçinlen -
miştir. 

Köylü. evvelce büy ük ~ır ohm 

hayatın büyük hakikatini böyle an 

ladıktan sonra artık vatanda biri

biri üzerine konulan her iki taş. her 

uzatılan potrel, her açılan mektep 

ve her dumanı tüten fabrika onun 

için cümhuriyetin ayrılmaz birer 

parçasıdır ve cümhuriyet geniş de.. 

mir ağlar. derin beton temeller 

çelik scdlerle ana vatana - ta ::r

zın merkezine kadar - perçinlen

miş, kenetlenmiştir, cümhuriyet 

aile yuvasında din. mektepte ilim· 

kışlad::ı iman olmustur. Cümhuri

yet yerde toprak ve ynpı. semada 

a! bayraktır. cümhurıy~t nnası. ha· 

bası evladı, cümhuriy~t tarlası top 

rağı ambarı, cümhuriyet namusu, 

şerefi hürriyeti, cümhuriyet bir 

terkip ile: "kendisi ve hayatı,, dır. 
İşte çilekeş ve mübarek Anado

luda yaratılan en büyük mucizedir 

ki yurdu idealizmin cenneti ve re
jimin mevkii müstahkemi haline 
getirmiştir. 

Okuma yazma bilmiy en kövlü in
sanlık cahili değildir, bu~larm 
hepsini böyle bilmiştir ve böyle 
yaşatıp gitmeği bilecektir. 

3u.ı 

Sulh Perisine 
Gelen Misafiri 

Yazan: Sabiha Zekeriyn Se 

(Bir tek sahne: Şimal Kutbu. 
perisi, bwdan kulübesi içinde. 
lübenln kapısı hasırlarla örtıilil. 
pının önünden sesler duyulur. 
perisi ba~ını pencereden çıkarır. 
im kürklere sarılmış üt kişinin 
pı önünde durduklarını görıir.) 

SULH PERİSİ: - Sizler ki 
niz? Burada ne arıyorsunuz? 

BİR SES: - Ben hakikat per 
yim. Doğdum doğalı insanlar 
Se\'tnedi1cr .. İçlerinden birisi c• 
doğ'ruyn sö;\·ledi mi, yedi kö~ 

kovdular. Sabredip bekliycyim. 
ki hir ıriin henim zevkime varı 
dedim. f'akat ;\·eni harp başladık 
seni hudut harici ettikten sonra, 
sıma gelenleri sorma! En hiiyiik 
lct adamından, en muhterem di 
damına kndar hepsi ~·alan söylcnı 
ğc hasladılar. Hele o ~nz~telcrin, 
yolann neşrettikleri yal:ınlnn o 
okumaz. ortık ar:r. üzerinde ye 

kalmadığını anladım. Senin ~·ol 
tutup. fası tnrai!ı huraYa attım. 
nrkadaşlar da benimle beraber 
diler. 

SULH PERİSİ: - O vanmdnk 
yah kürklü, siyah takkeli 
kimdir? 

İKİNCİ SES: - Ben adalet p 
Sİ;\'İm. Beni diinyaya hakim kıl 

için, o kadar çok kanun, o kadar 
nizam, o ktdar çok :ııeyl. tefsir 
tılar ki, onlarla heraher benim 
başım döndii. Hele hu yeni b 
haşlar ha.;lamaz, "Adalet,, deyip, 
c;ırıtık giiliişi;\·le benimle bir ala. 
dişleri var ki, hicabımdan yerl 
gectim. 

Şairin meşhur beytindeki 
na uyarak, nağmemi takdir ede 
ıtlış bulamadı~m yerde, beyhude 
fos tüketmekten vazg<'ctim, mek 
mı değiştirip buraya geldim. 

SULH PERİSİ: - Ya :yan1n . ~ ~ 

şu heyaz sakaliı. beyaz sa<;Jı ibti 
kimdir? 

ÜCÜ ·co SES: - Ben insani 
tim. Ycryüziinde hir türlü kök 
tamadım ... neni rHinyaya hakim 
mok kin, J,5hi alalet divanları 

MiIJetler Cemiveti mi, neler Yj 
mııdılar.. KelJogg misakı ' 
;\·ip, harbi kanun harici ilnn etti 
Zehirli gazları. dumdum kurşuni 
nı insanivet hudutlannın hari 
nttılar .. Fakat ikinci cihan harbi H 
lnT hnc;1nn\az, hiitün çamlar har~ 
oldu. Helı> Amerikan Ciimhurr 
Rooseveltin 7.ehirli gaz ticaret 
mii4'aade ettiğini ok••T okumaz. 
tiistii diiştü.m, bayıldım . Artık ~ 

·üziinde Jc...-ılırsam, hayatımın ft> 
kcdc olduğunu anladım. nrkadac;l 
la beraber Sima] Kutbunun yol 
tuttum. 

SULH PFRt~t: - P.-ki :ı"'anı 

hiirrivet ocrisini cörmiiyorum. o 
Tede? 

TIAl\İJ\AT: - Onu miichnf't 
rci!e mahkum ettiler, nvaklar 
"Zinrir vurdular. Simdi dünya ha 
hanelerini!,. mr,·kuffnr. 

~tTL PERİSİ: - Ya uhuvvet 

rede? 
ADALET: - Onu miihimmnt f 

Tikahırm:ı ıı..tahnc:ı yantılar. Hah 
karilc teri öldiirmck için kurşun 

kiivor. 
SULH PF.RİSİ - !\fodcniycti n 

kurtar1n rrctirmediniz? 

fNS NİYET: - Onu hrraher 
tirmek icin cok uğrastık. "Ren ar 
139 ~·ac:ıma rıirflim ... ihtiyarım ... 
""un c;imal yolculuğuna takatim y 

Ömriimiin sonun:ı l"~ldim. heni hı 
kın ~tı tonraklarr'la ölPvinı'' dedi. Ç 
7orlarlık !lm~. l"'"tirr:mcilik. 

SULH PERİSİ: - Soğukta iisii, 
ceksinh: .. Durun asnih gele"im d.-, 
7.e kapıyı a~nyım. Hoş geldiniz, sa 
~eldiniz. doıı;tlarım. 

(Sulh perisi, pencereyi kopar, p 
de iner.) 

Eskinin Sonu Sevr, 

Yeninin Başı Lozan 
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BAS, DIS, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA, NEVRALJi, KIRIKLIK ve bütün ağrılarınızı derhal keser 
üzerinde resimde gördüğünüz 
pullar ilive .edilmiıtir. 

DiKK.A T: Gripin kutularının 
şekilde kabartma 

Her Yerde lsr•rla Pullu Kutuları isteyiniz ve Pulsuz Kutuları Şiddetle Reddediniz. 

Türle Maarif Cemiyetinin 
?ngin ikramiyeli r ·~ 

BOYOK EŞYA PiYANGOSU 
Çekilit : 5/11 /1939 ikramiye : 15400 Lira. 

Biletler pl7anso ba71lerfnde, Ceml7etin Merkez ve şubeleriyle Yeni Postane 
k&l'f1111lda Erzurum hanında Resmi 114n hleri bürosunda bir lira mukabilinde 
sablmaktadır. (7669) 

~ ....................................... ,~ 
lnhlsarlar Umum Müdürlüğünden : 

TOtlln .!kıperl •e hanr.anr.111 ~ıtlrmck bere atatıda JUıh tartlar dahilin. 
de ıo ekıper aaımecli alınacaktır. 

ı - TOrk o•lr. 
2 - Yap otu•dan 79kan olmamalr, 
3 - Aıkertitinl nPDUt lnalamnalr, 
4 - Ascarl lise veya maadili bir mektep mezunu olmak, "Ziraat mektebi me. 

.unlan ve lisan bilenler tercih chınar." 
5 - EklpcrJii npmafa a:lni her hanrf bir haıtalılr olmacbiı idare bq'etl 

11hhlyeılnce ııablt olma~, 
6 - Medeni haklarına sah'" •e 171 ~llkh olmak, mahk6m1;,.etl bulanmamak, 
Bu prtları haiz olanlar arasında bir~oklama yapılacak ve namzetler bu yok

lama neticesinde seçilecektir. Müracaatlar 15 ilrinciteırln 1939 a kadar kabul edl. 
lecektir. 

)>aha futa maldmat ıdmü iıtiyenler Umumi MlldilrlOlr tatlln lılerlne m!lra. 
caat edebilirler. (IS41) 

.----DET A 
DEMiR VE TAHTA FABRIKALARI T. A. Ş. 
Merkezi: Ankara, SelSnlk Caddesi Arda Apartmanı 

Fabrika adrai: Deta - Adapa1:an. 

Soba, Poyra, Etüvi Her Nevı araba 
'" yedek akMmı ile kereste lmrutma h111UM111da mGteh•uudır. 

' Biltımum döküm, Demir ft tahta itleri ,apıbr. _ .. ., 

~!!!""'"---------------------------------.------------------
İnhisarlar Umum Müdürl 

•• v •• 

ilanları UCJU 

1 --lartname •e nlhnanesi mucibince 10.111.000 adet Allll!ln711Dl bpe81 kapalı 
arf anHle eblltme7e Jıı:onmaıtur. 

ll - Mahaımnm bedeli alf 53413.60 l1ra ma•akbt "teminatı 2511.27 llrac!tt. 

m - Ekalltme Ul/11/939 perfemhe stıatl aut 16 da Xabatqta leftnm •e 
maba,..t pbeaindekt ahm komiıyonanda npdacaktn'. 

iV - Sartıwneler bet da lensım ıabeai •uneainden •• hmir, Ankara baı· 
";.ecftlrltlklerfnden 161 nraı mukabilinde alınabilir. 

V - Münaka .. n lottralıı: edecekler miibtlrla teklif melrtaplarmı kanuni ve
aaikle ~ 7.S güvenme paraıı makbuzu veya banka teminat mektubuna ihtiva ede
cek Jrapah sarnannı elralltme rin6 ihale ıutinden bir uat ..-.reline kadar mez-
ldlr komisyon baıkanlıfma m.:kbuz makabilinde vermeleri lhımdır. (1750) 

r•öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM •• 

• Hakkı Katran Pastilleri de vardır. j 
lstanbul Defterdarlığından : 

Maçkada Nipntaıı eski kız orta onla binaanun enkan Gc bin lira muhammen 
bedel llaerlndeıı açık arttırma7& konulmuıt~r. Satıı bedeli nakden ve ııetinendir. İha
le 16/11/939 Pertemlte ıünü saat 14 de Milıt Emlllıı: mllclürliliünde mlltqeklıı:il ko
mlıyonda yapılacaktır. 

Taliplerin 225 lira mavakkat teminatla maanen stln ve aaatte komi170na mil· 
racaatlan. (1133) 

Devlet Hava Yollan Umum Mldllrlllillnden: 
İdaremia kadroaanda 20, 25, 30 lira maatlı ve IO lira lcretli memarlalrlarla 

200 lira Qldr ücretli iqilisce mOterdmliti mllnhaldir. 
Memariıa kananaııaıı 4 neli maddesindeki vaaınan hals olan taJlpler araamdan 

10/11/SISt cama dilli uat 14 de mUaabaka imtihanı npılacatmclan lateldllerln .., 
seç 9/11/939 alrtamma kadar iıtida ve nıikalarım amam milclürlOIUm&se ıön· 
dermeleri ve mil .. baka sflııll de Ankara Merku poıtabaneıi önünden aaat lS.20 de 
kalkacak otobilıle dairemise ıelmeleri. 0 450) (1765) 

ı~tanb~I Belediyes i ilanları 

İlk Muhammen 
teminat bedeli --- . 

0,63 8,40 AksaraJ' nncm :perlnı!e ıı inci a«lac!a 0,40 ,.tlzHI 1,40 met-
roe murabbaı arsa aatııı 

5,26 70,08 Aksaray yanırın yerinde 11 inci adada yüzıiiz 17,52 metre 
murabbaı arsa .. tıp. 

Senelik kira 

0,75 10.00 Ye'1i1r8,.de Tekire aokafmda 14/18 namaralı Tarta 
Tahmin bedelleri ile illr teminat miktarl&n J'llkarcla )'UdJ iıler anı ·~ acık 

arttırmaya konulmuştur. Ihale 2/11/939 Perıembe ıünü aut 14 de Daimi Encü
mende yapılar.aktır. Şartnameler Zabıt ve Muamellt Müdürlüfü kaleminde görü_ 
lebilir. Talip.Icrin ilk temınat makbuz veya mektupları ile ihale pnü muayyen sa-
atte Daimi Enctlmende balanmalan. (IHS) 

• 

Böbreklerden idrar torbasına kadar 
yollardaki hastalıkların mikropla· 
nnı kökünden temizlemek için 

HELMOBLÖ kullanınız .. 

HELMOBLÖ 
~ Böbreklerin çalışmak kudretini arttı· 
' nr. Kadın, erkek idrar zorluklarını, 

lıtanbul Onnan Midirliğünden : 
1 - Orman Umum Mildilrlnto için 2500 adet devlet orman çekicinin imali 

15 sQn milddeUe ekalltmeye konulmuştur. 

2 - MezkOr teldçlertn muhammen bedeli cenan (24000) liradır. 
S - Eksiltme 939 Udncitepin (1) tncl çaraamba günü saat 15 de İstanbul 

orman mOdürlyeU odasında npılacakbr. 
4 - Muvakkat teminat 1800 liradır. 
S - Şartname ve nQmuneler İatanbul onnNl mQdilrlQIOnde görlllebD!r. 
e ..,. Eksiltmeye girebileceklerin ~e kadar bu clbl işleri yapmış bulun· 

malan ve ehllyeUerile birlikte belli lilD ~e aaatte .ısza geçen komfs1ona mnraca• 
allan. (860.) 

eskiveyenlbeuoğukluğunu,mesane ~ ....................................... 1-.ı ........ ~ 
iltihabını, bel ağrısını, sık sık idrar 

ı bozmak ve bozarken yapmak halle
rini giderir. Bol idrar temin eder. 
İdrarda kumlann, mesanede taşların 
teşekkülüne mini olur. 
DİKKAT : BELMOBLÖ idrarınızı 

temlzllyerek mavlleftirir. j 
Sıhhat VekAletinin ruhsatını haizdir ı 

HIR ECZANEDI BULUNUR-

Çerkeı Belediye Riyaıetincten : 
Nafia VekAletlnden musaddak projesi mucibince (15922) lira (10) kuru5 bed~ll 

keşifli lokomobil alternatör, tablo ve ~ebeke tesisatı lhale edilmek üzere kapab 
zarfla (45) ıün mtıddetle münakasaya konulmustur. Proje ve teferrüatı beş lira 
bedel mukaJ;ıllinde beledi.)'emi&den alacaklan gibi İstanbulda ·I Galatada Asslkü
rub'onu Generali hanında 81 numarada elektrik milhendlıd Hasan Halet hıkpı
nardan bedeli mukabilinde ahnabutr, Tealaat mOnakuan 16 - ıı . 939 perıembe 
ıUnQ yapılacaktır. 

Taliplerin o gün zarfında saat 15 de Belediye encQmenine müracaatlan l1An 
olunur. (8108) 

Emniyet Sandığından : 
Galatada Yeni Yapdaa Yolcu Salonu 

Karıısında Kıymetli Bir Irat 
Galatada Kemabket Karamuatafapap. Mahalleainc:le 

KdıcalİP&f& Caddesinde 

Eski Pak et Postahanesi 
Binası 

Sekiz Taksitle 
Satdacaktır 

l - Muhammen ln7ınetl 45000 liradır. 
2 - Arttırma 20/11/939 tarihine dliıen Puarteal cilnll aut 14 ten t& ,. b. 

dar npdacalıı: ve pyri menni en çok bedel verenin üzerinde lralacakttr. 
S - Arttırman airmek için mabammeu kıJ'Dıetin % 10 a niıbetlnde pe7 ak· 

cal yatırmak llnmdır. 
4 - Arttırma bedelinin dörtte biri peıin •e seri kalanı 1etd• ıenede sekiz mll

aari takaitte ödenir. Takı'tler ıenev1 ~ 5 faise tabidir. 
5 - Takıitler ddeniı.:C'eye kadar cayri menkul Sandrfa birinci der~de lpo_ 

tekli kahr. 
6 - Fada tafıillt ~lmak iıti1enler Sandık Binalar Semaine mllracaat e'/le-

melidir. (8621) 

lstanbul Defterdarllğından : 
Harbi,.. Mektebi a;,.ni,..t anbannda bulunan 61SI lira 42 kunıı mahammen be

delli 899 kalem maht~lif Otomobil malsemesi on bet &'iln müddetle acık arttrrma
n Jıı:onulma,tar. İhale· 2/11/939 Pasarteıi ıünli .. at 14 de Milli Emllk Müdürlii
iünde müte,ekkil Komisyonda yaprlacaktır. Satrı bedeli nakten peıindir. Muvak_ 
kat teminatı 46 lira 50 kuru3hir. Fazla izahat almak istiyenler her gün Milli Em
llk MUdürlüiUne ve malzemeyi görmek arzusunda bulunanlar mahalline müracaat 
eclebfllr1er. (1411) 

Devlet Denizyolları lıletmesi 
Umum Müdürlüğü llCinları 

30 Birinciteırinden 6 lkinciteırlne kadar muhtelif 
hatlara kalkacak vapurların iılmlerl, kallyı gün 

ve saatleri ve kalkacaklan rıhhmlar. 
Karadeniz hattına 

Bertın hattını 

lzmlt hattını 

Mudanya hattına 

•anilırma hattına 

Karalıfıa tıattına 

lmroz hattına 

Ayvalık . hattına 

lımlr aDrat hattına 

Meraln hattına 

NOTı 

- Salı 12 de (Ere), Perıembe 12 de (CümbariJ"et), 
Cuma 10 da (Güneysu) ve Pazar 16 da (İzmir). 
Galata nbtmundan. 

Salı 11 de (Bana), Cumarteai 11 de (Menin).• 
Sirkeci nbtımmdaıı. 

- Sah, Pereemhe n Puar 9.SO da (Utar). Tophane 
nhtımmdaıı. 

Puartetıi, Salı " Puar 11.50 de ve Çartamba, h'
ıembe n Cama 15 de (Saı). Camarteai amca ll.30 
da (Tralıı:). Galata nhtnnıııdan. 
NOT: Anbradan aabahlan celen ebpret " km· 
nııai7011el trenlerinin her ıün •e öile,.in selen 
mabtelit trenlerlq Çarpmba, Pertembe, -6- Ye 
Camarteü sflnleri lllidaan poetalariJe Dtı.ID 
nnlır 

- Puart..r. Çmnlımba .. Cama 1.15 de (Tralr)·. Gıa.. 
lata nbtmundaL A7l'IC& Çarpmba 20 de (Menin) 
Ye Cmnuteai 20 de (Bana). Tophane nbbüündaıı. 

- Sah •e Cama 1SI da (Se77&r). Tophane r?Jtımmdaıı. 

- Pazar t da (Ta77&r). Tophane nhtmuııdaıı. 
- Çarpmba 15 de (Kemli), Cıunarteal 15 de <lu· 

det). Sirkeci nbtımmdaıı. • 

- Pazar il de (Kadeı). Galata nhtnnmdan. 

Salı ıo da (Emanun), Cuma 10 da (Tırban). lir-
keci rıbtumndaıı. . oı•·-· · . (8981)_ 

Vapur seferlerf hakkında her tnrın maldmat aşatıda telefon numaralan ~
:ııh Acentelerden ~trenlllr. 
Galata •aı AcentılliU Galata nhbmı, Limanlar Umum 

MildilrlOlü binası altında 42362 
Galata lube AcentıllDI Galata nhbmı, Mıntaka IJman 

reisliği binası altında 40133 
Sirkeci Şube Aceftteııaı Sirkeci, Yolcu salonu 22740 

............................... , .......... ., 
, 

Adı, Dünyanın ağzında ' 
Tad ~lan yü~ altmıı yalhk bütük ve ha~h ıöhret 

ALI MUHiDDiN 
HAC ı· BEK 1 R 

Merkezi: Balıçekapı, Şubeleri: Beyoilu, Karaköy, Kadıldiy 
Bayram isi• vllayetlerclen verilecek ıiparlılerln 
~- Bir an evvel ginderll111esl rica olunur. -~ 

RADVOLiN 
ile SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günCJa 3 defa muntazaman 

dlılerlnlzl fırealavınız. 

Dr. Hayri Ömer 
ZOhrevt ve cUt hHtahkları mOtetoıııssı 

Jğleden aoııra Beyoğlu Ağacamı 

kll"'18Jnda No. 133 Telefon :4358: 

Sahibi ve Neırlyat M OdUrD Halll LOı•O 

DÖRDÜNCÜ, Gazetecilik ve Neşri yat 
T. L .. 8nıldıllı yer TAN Matbıını 
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150 KURUŞA 

BiR KÜTÜPHANE 
TAN, yakında okuyucularını yok pahasına zengin 

bir kütüphaneye sahip edecektir. Bir iki güne kadar ve
receğimiz tafsilatı bekleyiniz. 

Dünkü Geçit Resminden lntıbalar 

Dünkü geçit resmine iştirak ellen motörize kıtaatımız, merasimin 

başladığı Beyazıt meydanından halkın alkışları arasında geçiyor 

Yüksek tahsil talebeleri, muazzam bir kafile halinde ve büyük 

bir intizam içerisinde tribünün önünden geçiyorlar 

.. 

Geçit resmine iştirak eden Askeri Liseler ·talebeleri, tribünün önü nelen ' aiiıışlar arasınc1a geçryorrar 

Beyazıt meydanını dolduran on binlerce kişi, merasim geçi,irüleı 

evvle. tek vücut halinde ve bir aiızdan istiklal marşını ıöyliil'OI' 

Dünkü geçit resmine iştirak eden bir piyade kıtamız, ,elili 
adımlarla ve sevgi tezahürleri arasında ilerliyor 

Motörize kttaatımıza mensup ciiğer bir grup, alay lıarellet ettiğt sırada üeyazıt meyeı·anınea·a , 

r--... ··--.. -·-···- ·--·------,.....,....--.. ~ 
l lnönü, Türk Birliğinin Timsalidir J 

-•ııı ............. ııoe.-a~.._......... _______ ........_..••••u•·----------------

•.. ... - - . -- · - - . ..... ' 


