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KÖSEIVANOF ANKARADA 

Merasimle Karşılandı 
Başvekilin Hitabeleri~ 

Dr. Refik Saydam ve Ekselans Köseivanof, Komıu Bulgaristanla j 
~iki 

Aramızdaki Ebeclt Dostluğu ısrarla Teyit Ettiler 

Balkan Antantı 
ve 

Bulgaristan 
---0--

Diinya buhranları lcar
l••ında lallcan devlefle
rf 11f n blrleımelerl, ıaf· 
farını sılclaıtırmaları bir 
laruret olmaıtur. 8ul-
9ar lcomıumuzun da bu 
birliğin hesaplı bir rülc
bii olması temenniye ıa· 
.,andır. Umarız lef Anka· 
ro müzakereleri bu me-

Ankara, 17 (A.A) - Bulgar Baş

vekili ve Hariciye Nazın Ekselans 
Doktor Köseivanof ve bayanı refa
kat ve maiyetlerindeki zevat ile bir
likte bu sa.bah saat 10,35 te hwııusl 

trenle şehrimize gelmişlerdir. 
Muhterem misafirleri Türk ve 

Bulgar bayraklariyle süslenmiş olan 
garda Başvekil Refik Saydam ile 
Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu ve 
bayanı, Ankara Vali ve Belediye 
Reisi Tandoğan, Mevki Kumandanı 
General Kemal Gökçe, protokol u
mum müdürü ile Devlet Demiryol
lan mnwn müdürü, Hariciye Vekl
leti birlncl daire reis vekili, merkez 
kumandanı ve emniyet direktörü 
karşılamışlardır. 

Bitlere Hücum! 

Miitevella ÇelıoJovakyanın merkezi· Prag'da me,lıur Şato oe memleketin ü~ aene içinde 
gördüğü devlet ıelleri: Mcaarik, Benef, Hitler, "f'liula son ÇeJr ReUü:iimlumı H111:ha 

Chamberlain'in Şiddetli Nutku 
•ut neticeye varacalctır 

l'CIZcrıı: M. Zekeriya SERTEL 

Q rta Avrupadaki son hAcilae -
,...._ ler, Balkan devletlerinin 
~etini nazikleftirmlf, ve tubat 
~ Bükrefte toplanan Balkan 
'-. -.ıısında vwilıtn l:ararlarla, 

Ehelôna K&ei.vanolrm 
ıelarimİ211e aluuraıı 

bir protrai 

Ekselins Köseivanof ve bayanı e 
trenden indikten BOnra Bapekil Re- 1 • ıt Meydan Okuma 

asetine Artık \ot\f P.r11nın hıldn Ptl~n !lfır•d f,._ 

~ lr1ıni elf~_b 
~ §tır. 
~ eşte toplanan Balkan Kon-

l i1ç nıühhn karara varml§tı: 
~le - Balkan Antantına dahil 
'tlerin harici siyasetleri ta • 
~ en birbirine uygun ve blrbl
~ ılhirdir. Balkan Antantına 
~°11 devletlerin nüfusları 60 mil
~ ıı bulur ve seferberlik takdi
~ e bu devletler altı milyon as -

Çıkarabilir 
''Sôyıe nazik bir zamanda Bal
~tantı devletlerinin harici 
~ b te ayni yolu takip etmeleri 
~lrbirinin elinden tutmaları 
~~ilemiyecek mühim bir hA 

'ı -Antanta dahil dört Bal -
'-' :e'tileti mevcut hudutlannda 
' ak bir tadile razı olmadıkla':n etmişlerdir. Fakat bu o 
' değildir ki Balkan Antan -
~ dahu devletler, bu Antanta 
~ 8°lnıayan diğer devletlerle, 
~ Ulgaristanla anlaşmağa mu
.\ıı~ lrler. Hayır, bilakis Balkan 
~~konseyinde verilen üçüıı-

da §Udur: 

'~rt Balkan devleti, 31 tem
~8 de Selin.ilde aktedilen an 
~an mülhem olarak diler 
~devletleriyle dostluk mü -
btt ft lerini ıılda§tırmak için hiç 
·~ !'aa.tı ihmal etmiyeceklerdir. 
~t :!arak SelAnikte sıktıklan 
)~l e daha büyük bir samimi -
ı.~·e •lltrnağa da hazır buİunduk
~ bUd· · l 1\ ltir er.,, 
~. ~ikazı Konseyinin bu karar -
tı de Ulgaristarun Balkan Antan
~ b~etleriyle anlaşması için a -
'~la kapı bırakıyor, adeta onu 
'\~llda görmekten memnun o-

rını bildirmiş oluyorlardı. 

Q a:an Kon!yinden evvel ve 
'l ter alkan Konseyinden son -
tt, \l eyan eden siyasi temaslan 
lta:~t~arnak lazımdır. 

~()Qltı ıc~~e Vekilimiz Şükrü Sara
lıb11~ llukreşe giderken Sofyaya 
l\t,110~rak Bulgar Başvekili Köse
~-~ a görüşmüş, Bulgaristanın 
~ ~ntantına karp olan nok -
'~ ın.ı öğrenmiş ve onu An-

' davet etıni§tir. 
rsoau: Sa. ıo. ri. lJ 

,, 

fi!k Saydam ile Harlclye Vekili Şük- ngı ere 
(Sonu Sa: 10, Sa: ZJ 

=================================-===ıı:======== 

Fırtına Artıyor 
Karedeniz Limanlarında Gemfter 
Barınamıyorlar, Egede Fırtına 

Çok Tahribat Yaptı 
Beş altı gündür bozuk ve soğuk giden havalar, hnum 

memleketi sarmış gibjdir. Bir çok yerlere - bu meyanda İstan
bul civariyJe Boğaziçi sırtlarına - kar yağdığı gibi Anadolunun 
muhtelif yerlerinde fırtına tahribat yapmıştır. 

İstanbulda evvelki akşam başla- dirilmektedir. Vapur seferleri de 
yan rüzgar gece yansına doğru fırtı- sekteye uğramıştır. Evvelki gün Ka
na halini almış ve limanımıZda bu - radeni7.den limanımıza gelecek olan 
lunan kayıkları birbiri üzerine bin - Cümhuriyet vapuru fırtınaya tutula
direrek bir çoğunu hasara uğratmış- rak uzun müddet dalgalarla müca -
tır. deleden sonra Ereğli limanına mjı • 

Fırtına en çok fiddetini Karade- nabilmiştir. Vapurun bugün gelme-
ııhde göstermiştir. si beklenmektedir. 

Limanlarda bulunan vapurlann Dün Ayvalıktan gelmesi bekle -
bannamıyarak denizlere açıldığı bil (SOf&U, Sa: 10; sa: 4) 

M. Chamberlain 

tmiyecektir 
Beründekilngüizve 
Fransız Elçileri 
Geri Çağrılıgor 

Fransa Süratla Harbe HGZ1rlanıyor 
ket.ini takbih eden sözleri saylerken i oraya bir Avrupa harbini önlemek 
ç~ yüksek sesle konupııuş ve dinle- için gittiğini, Almanya ile harbe gir

Londra, 17 (Hususi) - lngiltere yıcılerı tarafından coşkun ve hara- meden Çekoslovakyayı kurtarmanın 
===:ıı:::====================== Bqve.kili Mister Chaınberlain, bu- retli alkışlarla karşılanmıştır. Son mümkün olmadığını, harbe girilse ve 

gün Birmin~ham'~a, Orta Avrupa. h.afta .. zarfında~ vuku bul.an ~l~le. harp kazanılsa bile Çekoslovakyayı 
nın son hadı.selerınden bahseden ve rın dun.ya efkan umumıyesı ıçinde Versay ahkimı daıreeinde yaşatmıya 
Ingilterenin noktai nazarını nnltıtan. bir sademe teşkil ettiğini söyliyen imkan bulunmadığını. onun fçjn 
miihim bir nutuk söylemiştir. Mister 1ngiliz Başvekili Münib konferansla- müzmin bir bastalıja karşı cerrahi 

iş Bankası Umumi 
Heyeti Dün Toplandı 

Mebus Olan idare Meclisi Azaları 
istifa Etti ve Yeni Heyet Seçildi, 
Banka Yüzde On Kar Dağıtacak 

lı Banltaunn yeni ülare meclMi Galan: Ahmet N..a.i, 
Salaltattin Çam, F erülrm Manyaa ' · 

.(Y aaaı 10 anca •,,_.), 

• \ 

Chamberlain, Almanyanın son. hare- rı sırasında ne yaptığını anlatırkE'n (Sonu: Sa. B. ıü. ıı 

Milli Şef Reyini Kullandı 
28 Mebus, 

Giderek 
Muhtelif 

Seçimde 
intihap Dairelerine 

Hazır Bulunacaklar 

~Manıcla canlı intilaap laaliyetintl.n IHqlıa bir gÖriinÜf 

.(Yum 8 inci aayfMla) 



PENCEREMDEN 

Kelime 
Uydurmak 

Yazan: M. Turhan TAN 
Yemek Yağları 
Etiketle 
Satılacak 

ALİ ISRAR EDİYOR Belediyelerden 
U. Muvazeneye 
Geçenmemurlar 

Demiryol 
Siyasetimizin 
Bilançosu 

Gençliğimde Sivasta bulunuyor
dum, her okur yazar delikan

h gibi şiirle uğraşıyordum. Hayat o 
yaşta solmaz bir gül gibi latif ve 
yumuşak görünür. Şiir de dile kolay İktısat müşavere heyeti dün Be-
gelir. Fakat ben bu illusionda çok lediye İktısat Müdürlüğünde topla
ileri gitmiştim, koca şehri yavelerim narak gıda maddelerinden yağ me -
le doldurmuştum. selesini tetkik etmiştir. Müşavere 

İşte bu dalaletli günlerimin bl • heyeti yemeklik olarak satılacak 
rinde - sabah sabah _ evime bir g.enç yağların hilesiz alınası lAzım geldi -
geldi, kavga edecekmiş gibi kaştan- ğini gözönünde tutarak dükkanlar -
nı çatarak ve yüzünü ekşiterek kar- da satılacak her nevi yağın üzerine, 
şırna dikildi, damdan düşercesine evsafını gösterir bir etiket konul -

llasan /Jeposunu 
Mustafanın 

Teşvikile Yakmış! 

S - Cümhuriyettan 
demiryolu uzunluğu ne 
dardı, şimdi ne kadardır? 

1930 tarihinde çıkan bir kanuna C - Türkiye Büyük Millet ?A 
göre İstanbul ve Ankara belediye - lisi 1920 de idareyi ele aldığı zaJ11 
lerinden umumi muvazeneye, umu- memleket hudutları dahilinde 4 
mi muvazeneden bu iki belediye hiz kilometre demiryolu vardı. ş· 
j n:etine g~çen ~em~rların . evvelki bu mıktar 7153 kilometreyi bul.Jll 
hızmetlerı tekaut muddetlerıne sa - tur. Ayrıca Erzincandan Erzur 
yılmayacaktır. doğru 213 kilometrelik bir de · 

Dahiliye Vekaleti, bu kanunun lu yapılmaktadır. 
İstanbul ve Ankara belediyelerile bu e 

Adliye Tahkikata Bu Cepheden 
sordu: masına karar vermiştir. 

_ Siz şairmlşsinlz, öyle mi? Heyetin, ikinci nevi ucuz ekmek 
çıkarılması hakkında vermiş olduğu 

O devirde Abdülhak Hamitler, karar da, pazartesi günü vazüeye 
Tevfik Fikretler bile böyle bir sual başlayacak olan Vali ve Belediye Re
karşısında "estağfirullah,, derlerdi. isi Lutfi Kırdara gösterilecektir. Va
Çünkü şairlik çok büyük bir kıymet li muvafık gördüğü takdirde ikinci 
olduğundan birinci sınıf şairler dahi 

Devam Ediyor. Yangının Maddi 
Zararı 240 Bin Liraya Varmaktadır 

iki şehir hususi muhasebelerinde ça- S - Demiryollarımız aras 
lışan memurların mağduriyetlerini da ecnebi şirketler elinded 
mucip olacağını nazan dikkate ala - lunanlar var mı? Bunlar 
rak mevzuu bahis kanunu tadil ede- şimdiye kadar hangileri de 

nevi ekmek çıkarılmasına başlana -
o kıymeti benimsemekten teeddüb 

caktır. Müşavere heyeti ayrıca bi -
ederlerdi. Nitekim Fikret, Musseden 

rinci nevi ekmek için de yeni bir ka
bahseden bir şiirinde " Şair mi de-

rar vermiş bulunmaktadır. Bu ka _ 
nir bizlere haşa,, diyerek o edepper-
\ crliği açığa vurmaktan da geri kal- rara göre birinci nevi ekmek fiyatın 

da da tenzilat yapılması icabetmek-
mamıştı. tedir. 

Şu halde benim bir defil, on de· 
ğil, belki yüz kere "estağfirullah,, 
demekliğim lazımdı. Zira şiirle ala -
kam - hakikatte - derin bir hayran -
lıktan ibaretti. Şiir, benim için eri • 
şilnıez bir serap olup masum ve ga. 
fil gençliğimi o serabın ardında -
hayran hayran - koşturup duruyor • 
dum. 

Gözlerinde garip pırıltılar doğup 
sönen misafirime bu hakikatleri i . 
zah edemedim, sadece kızanp bo • 
zardım, ellerimi oğuştura oğuştura 
mahcup bir durum takındım ve bu 
halimle: "Hayır, aldanıyorsunuz,, 

demek istedim. O, yiizündeki ekşili· 
ği koyulaştırarak sözünde devam et
ti: 

- Evet. Şairmişsiniz. İstanbul 
gazetelerine yazı bile yolluyormuş
sunuz. 

Sıkıla sıkıla cevap verdim; 

- Öyle olsun. Bu, bir suç mu? 
Bir llYıp mı, bir günah mı? Neden 
evime kadar gelip de şair olup olma
dığımı sormağa lüzum görüyorsu -
nuz? 

O, sert sert başını salladı; 

- Seni, dedi, imtihan edeceğim. 

Ve hayretimi gidermekliğime za-
man bırakmadan imtihana da başla· 
dı: 

- Layık velagaydam'dır ne de -
mektir? 

Alık alık kendi gelen misafirin 
yiiziine bakıyordum, sersem sersem 
diişiiniiyordum. (Layık), herkes gibi, 
benim de bildiğim kelimelerdendi. 
Hatta onun fasahat bakımından laik 
şeklinde yazılması ve söylenmesi ica 
bettiğini de duymu~tum. Fakat La -
gaydam'm ne olduğunu bir türlü kes 
tiremiyordum. 

La'nın arapça olduğuna şüphe 

gıda 

lstiıare Heyeti 
Kaldırıhyor 

Verilen ma!Umata göre, 
maddeleri hakkında tetkikat yap -
mak üzere üç ay evvel teşkil edil -
miş olan belediye İktısat müşavere 
heyeti belediyeye ve İstanbul 
şehrine nafi olacak bir faaliyet gös
teremiyeceği anlaşıldığından lağve -
dilecektir. Heyetin dağılması, ancak 
Vali ve Belediye Reisi Lütfi Kırda -
rın iadei 9.fiyetinden sonra müın -
kün olacaktır. 

MOTEFERRlK : 

Beyoğlu Mal 

Müdürlüğü Binası 
İstanbul Defterdarlığının Beyoğ

lu mal.müdürlüğü için Şişhane kara
kolunda yaptırmağa karar verdiği bi 
na, dün 80 bin lira ile müteahhide i
hale edilmiştir. Bina Şişhane kara
kolunun yerinde inşa edilecek ve üç 
katı ihtiva edecektir. Şehir planına 
göre buradan tramvay yolu geçece -
ğinden yeni bina 10 metre geride ya
pılacaktır. Binaya, Kuledibi maliye 
tahsil ve tahakkuk şubeleriyle Be -
yoğlu malmüdürlüğü yerleşecektir. 

Halkevl lnıaatı 
Eminönü Halkevi için yapılınak

ta olan yeni binaya, şimdiye kadar 
57 bin lira sarfedilmiştir. Bu para i
le ihale edilen kısmın inşaatı 15 ni
sana kadar devam edecektir. Bina -
nın tamamlanması için daha seksen 
bin liraya ihtiyaç vardır. Bu para 
Cümhuriyet Halk Partisi kanalivle 
merkezden istenilmiştir. Para nls~na 
kadar gelirse in~ata devam edile -
cektir. 

Memurların Terfi imtihanı 

Evvelki gece, Bahçekapıda üç bü
yük ve dört küçük mağazanın tama
men kül olması ile neticelenen yan. 
gın ve sebeplerine dair adli tahki
kata devam etmektedir. 

Hasan ecza deposunu kasten tutuş.. 
turduğunu ikrar eden Rizeli Alinin 
iddiası üzerine, müşevvik suçile ya
kalanan Mustafa suçunu inkar et. 
melde ve böyle bir şeyden ha·beri ol
madığını söylemektedir. Ali ise ilk 
üadesinde ısrarla, üzerinde bulunan 
119 liranın ancak dört lirasının ken
disinin olduğunu, 115 lirasını da bina 
yı yakmak üzere Mustafanın verdi
ğini iddiada devam etmektedir.Maz
nun, hatta mağazayı yaktığı takdir
de kendisine 500 lira vereceğini vaa
dettiğini 115 lirayı da bu işin kapa. 
rosu olarak aldığını söylemektedir. 
Mustaıfa ise, kendisinin haftada 2,5 
lira ile çalışan bir adam olduğundan 
böyle bir para vermesine maddi im
kan bulunmadığını ileri sürerek na
sıl olsa hap'shaneye girecek olan A
linin kendisine cürtim ortağı aradı.. 

ğını ileri sürmektedir. 
lşin asıl garip ve şayanı dikkat ta

rafı da maznun Alinin i4, Mustafa
nın 15 yaşında birer ~ocuk olmala
ndır. Tahkikatı idare eden müddei
mumi Rifat, Alinin başka birisi ta
ufından te~vik edilebHeceJli,,.ihtima
lini nazarı dikkate alarak idare etti
ği isticvaba Ali hep ayni cevaplarla 
mukabelede bulunarak bu işten Mus
tafadan başka kimsenin haberi olına
dığında ısrar etmektedir. 

Zarar ve ziyan 
Dün gerek Milli Reasürans'tan ve 

gerek mal sahiplerinden aldığımız 

maliımata göre umumi zarar miktan 
240 bin liraya baliğ olmaktadır. Bun
lardan eczacı Hasan namına yapılan 
sigorta mecmuu 136 bin liradır. Bu
nun 100 bin lirası yanan depoya, mil
tebakisi de yine Hasanın diğer şube
lerine aittir. Faciada Hasandan son
ra en çok zarar gören Ertuğrul tuha-
fiye mağazasıdır. Burası parça parça 
sigortalı olduğundan kati bir rakam 
tesbitine imkan olmamakla beraber 
sigorta bedelinin 20--25 bin lira ka
dar olabileceği tahmin edilmektedir. 

yoksa da (gaydam) bir mana ifade 
etmiyordu. Nihayet aczimi ve cehli
mi itiraf ettim: 

- Lagaydamı bilemedim. Siz bu· 
nu nerede gördünüz? 

Misafirin gözlerindeki doğar sö -
ner ışık sabitleşti ve dudaklarında u
zun bir kahkahaya sarılı olarak şu 
cevap belirdi: 

Barem kanununa göre memurla
rın bir derece terfileri için bir lisan 
imtihanı geçirmeleri lazımdır. Bu 
imtihanın Ankarada tarih, dil ve li
san fakültesinde, İstanbulda Üniver
site ecnebi diller mektebinde yapıla
cağ1 alakadarlara bildirilmiştir. 

Yangından üçüncü derecede zarar 
gören Berberler cemiyeti Reisi Is
mail Hakkıdır. Berber salonu 10 bin 
liraya sigortalı ise de zararın 15 -
17 bin lira üzerinde bulunduğu söy. 
lenmektedir. Berber salonunun üs
tündeki.SelB.miye ait terzihanenin de 
8000 liraya sigorta1ı olduğu tmlaş1l
m1ştır. 'Hulasa. büti.in bu mağazala
rın sigorta mecmuu 215 bin liraya 
hali~ olmnktadır. Binanın mülkiyeti 
Kirkor Kınaciyrm isminde bir Erme
ni ile ortaıklarına aittir. 

- Hiç bir yerde görmedim, ben 
icat ettim. 

Gümrük Başmüdürü Geldi 

Maznun Ali ve curum ortağı 
olduğunu iddia ettiği Mustafa 

!arından yanmak ve gerek ıslan..rnak 
suretile zarar gören binalar arasın
da en başta Ta5han gelmektedir. Bi
nası 50 bin, içindeki eşyaları 80 bin 
liraya sigortalı olan bu hanın penC'e
relerinden giren alevler döşeme ve 
tavanlarını hayli müteessir etmiştir. 
Bu han içerisinde Şeker, Zingal, Va
gon Li gibi büyi.ık şirketlerin yazı

haneleri ve evrakları ıslanmıştır. Ha 
nın alt katındaki Adapazarı Türk Ti
caret Bankası da ıslanmış ve bilhas.. 
sa kasaların bulunduğu depolar su 
ile dolmuştur. Dün itfaiye bu sula
rın boşaltılması ile meşgı..ıl olınuş

tur. Bundan başka 67 bin liraya si
guı t.aıı oıau .ngu,ı.ıycıu uaıu uı.ı ıtLU>a-

lindeki Hacı Bekir Hanı da yine a
varya olınak suretile hayli zarar gör· 
müşlerdir. 

ltlaiyemizin gayreti 
Yangının geçen.ki Sultanhamamı 

yangınında olduğu g1bi yine itfaiye
ye geç haber verildiği anlaşılmıştır. 
Ateş 21,45 te Beyazıt ve Galata kule
leri tarafından ayni zamanda görül
müş ve itfaiyeye bildirilmiştir. 

Beş dakika sonra yangın yerine 
yetişen fedakar itfaiye her zaman ol
duğu gibi canla başla çalışmıştır. Hat 
ta bu yüzıden İstanbul grupu amirle
rinden Ismail ve Cemal ellerinden ya 
ralanımışlar, efrattan 226 Osman du.. 
mandan bayılmış, 220 Hamdi ense
sinden yanmış, 400 numaralı Hasan 
kafatasından ve sağ elinden, Beyoğ
lu grupundan 259 Nazmi de ayağın
dan yaralanmışlardır. 

cek bir kanun layihası hazırlayarak lete intikal etmiştir? 
Büyük Millet Meclisine sevke ka -
rar vermiştir. Vekalet bu maksatla 
İstanbul Belediye memurin müdürü 
Samihi de Ankaraya davet ederek 
bu husus hakkında kendisinden ma
IUmat almıştır. Samih Vekaletle te
mas ettikten sonra dün şehrimize 

dönmüştür. 

Hazırlanan layihaya göre, tstan -
bul belediyesiyle Ankara belediye -
sinden ve bu iki mıntaka Hususi Mu
hasebesinden muvazenei umumiye -
ye geçen veyahut muvazenei umu -
miyeden bu belediyelere veyahut 
hususi muhasebelere geçen memur -
ların evvelki hizmetlerini, her iki 
taraf ta mütekabilen tanıyacaklar -
dır. 

Bu layiha ile a!Akadar memurla
rın haklan emniyet altına alınmış 
olacaktır. 

BELEDiYEDE : 

Radyolu Kahveler 
için Bir Karar 

Bazı belediyelerin radyolu kah -
veleri kafeşantan addederek bura -
!ardan belediye vergi ve resimleri 
t .. h~il ı:-tmolr ;., • .,.,:ı;ı,..1 .... ; n .. ı.~ı;.,,,. ~-
kaletine şikayet edilmiştir. Vekalet 
alB.kadar belediyelere gönderdiği bir 
emirle radyonun bizatihi bir çalgı ol 
mayıp ses alıcı ve neşredici bir alet 
olduğunu, binaenaleyh radyo kulla
nan bu gibi yerlerin kafeşantan ad
dedilip ona göre belediye resim ve 
vergilerine tabi tutulmasının mu -
vafı.k olmadığım bildirmiştir. 

ihale Edilen Yollar 
Belediye Daimi Encümeni dün, 

Erenköy - Şaşkınbakkal iltisak yo
lunun şosesinin tamirini 3200, Si -
lahtarağa _ Kemerburgaz esas yolu
nun tamirini de yedi bin küsur lira
ya müteahhidine ihale etmiştir. * Dahiliye Vekaleti, Hukuk U -
sulü muhakemeleri kanunu ile arazi 
tahriri kanunu ahkamına tevfikan 
köy ihtiyaçlarının temini için köy 
ihtiyar heyetlerinin iş takibi zaman· 
lannda avukatlarla mukavele yap -
mağa salahiyettar olduklannı ala -

C - Cümhuriyetin ilk on se11 
içinde imtiyazlı ve yabancı şirke 
elindeki hatlardan Anadolu, Bağd 
Mersin, Tarsus ve Adana hatları 
tın alınarak millileştirilmiştir. 

Çetinkayanın Nafia Vekilliği zaııı' 
nında da eski İzmir - Kasaba, 
Aydın, eski Şark demiryolları, 1 
zipaşa - Saidanıekber ve Toprak1' 
Payas hatları millileştirilıniştir. l3 
gün devlet eliyle işleyen demiı-1°1 
larımızın uzunluğu 6718 k.iloınett' 
dir. 

• 
S - Demiryollanmızın ef 
ve yolcu nakliyatının arttı/"_ 
nı i§itiyoruz. Bunu tesbit 1 

den rakamlar var mıdır? rJ 
C - Demiryollanmızın beş se 

evvel eşya nakliyatı mıktan ilci 1 
yon ton, yolcu mıktan da beş rtı tJ 
yondu. Bugün senede beş milyon g) 
eşya ve yirmi milyon yolcu taşıttı 
tadır. 

• 
S - Cii.mhuriyetten euvel ~ 
ra yollarımızın uzunluğu 1 
kadardı, simdi ne kadardır~ 
C - İmparatorluk, Cümhuri,.. 

idaresine 1'3885 kilometre şose 
ur;.n trnn ...... otro tnnr,plı: vol h1r.:ık-t11 
tı. CUmhuriyet devrinrfp ?O hin ~ 
metre yol yenfdetı ac1lmış ve rnı 
bu suretle 39 bin kilometreye yal 
selmiştir. ~ 

Bir Kömürcy. Bir Berb'~ 
Ustura ile Kesti ~ 

Evvelki gece Kadıköyde Ferid , 
isminde bir kömürcü arkadaşı kıt~ 
her Tevfik'i ustura ile boğazını 
serek öldürmüştür ti' 

Vakaya sebep bir kadın rne56 , 
sidir. Feridun bu yüzden gece fe~ 
fiğin yolunu beklemiş ve birdeııb , 
üzerine hücum ederek yaraıarıııf ,I' 
tır. Yaralı kaldınldı~ı Nümune lı (1 
tanesinde ölmüş, suçlu usturası 
yakalanmıştır. 

Bir Dilencinin 19 KilO 
Parası Bulundu _, 

Ortaköyde Cami sokağında ~ 
ç~ bir evde. ot~r~ 65 .. ya~d~ fi' 

Denirmenciyi Öldürdüler n isminde bır ıhtiyar olınuştüt·_..MI 
~ ~~~-o-~~- ttJW' 

Konya Aksarayı (TAN) - Aslen 1 de yapılan aramada bir çok ~-,a 

kadarlara bildirmiştir. 

Muhtar ntihabına u ~: .. Baymışlı olup Çamurluk köyündeki kutulan içinde külliyet m .... -...11' 
değirmende çalışan Halil isminde bi- Gelirken Vuruldu ufak para bulunmuştur. Bu J>S>"' 
ri ölü olarak bulunmuştur. Cinaye - Konya Aksarayı (TAN) _ Çardak rm miktarı 19 kilodur. ~ 
tin sebebi ve failleri şimdilik meç - köyünde muhtar intihabı yapılırken ~ 
huldür. Şayialara nazaran Halil, sebebi ve faili meçhul kanlı bir va - 1 A 
muhtar intihabında reyini istenilen ka işlenilmiştir. Rey vermek için T AKVIM ve HAV 
tarafa vermemiştir. Geceleyin evin-l yaylasından intihap yerine gelmekte L-___________ ,/_ 

İki gün sonra onun, zincirler i -
çinde, İstanbul tımarhanesine götü -
rüldüğünü görmüş ve mulmüştüm. 

Gümrük işleri üzerinde Vekalet
le temaslar yapmak üzere Ankaraya 
giden Gümrük Baş müdürü Medhi 
dün sabah şehrimize dönmüştür. 

Yangından zaTar gören binalar 
Yangından gerek pen~ere ve saçak-

den, "değirmene müşteri geldi,, de- ! olan Dede Mehmet oğlu Rızanın üze
nilerek çıkarılmış ve değirmen civa- rine beş el ateş edilmiştir. Rıza ağır 
nnda üç şahıs tarafından sopalarla surette yaralanmıstır. Tahkikat icra 
vurulmak suretiyle öldürülmüştür. edilmektedir. 

18 Mart 1939 I 
CUMARTES 

----------~ .. ıs• 
3 üncü ay Gün: 31 Kasım· 5~ 
Arabi: 1358 Rumi· 1 ş f 

* Eski ed.ebf yattaki ''icat ve tervici 
elfaz,, kaidesinden şevka gelerek ta
lebeye uydurma kelimeler öğretme
ğe yeltenen muallimler de vardı. E
ğer bunların mevcudu tükenmemiş 
ve hala kelime icadına kalkışanlar 
kalmışsa kendilerine bu hatıramı -
haşa öğüt değil, fakat ibretli bir ör
nek diye • sunarım. Bir dile, hele e· 
debi mahiyette, kelime sokmak her~ 
kesin kan değildir. 

1zmir Rıhtımı 
İzmir belediyesi İzmir nhtımmın 

.d ·nın' Denizbanktan alınarak be 
ı aresı 

tediyeye devrini istemiş, Anltarada 
teşebbüslerde bulunmuştur. Bu su-

1 . bir varidat ı:nenbaı elde et-ret e yenı 
mek isteı:niştlr · 

GÜNÜN RESiMLERi: Yangın ve Maarifte lgtıma 

Mekteplerin beden tcrbiyai muallimleri 

Muharrem: 27 Mıırt: s 
Ö ıı·' Gilnes: 6.07 - itle: ıs.t' 

İkindi: 15.46 - Aksam: ..« 
t 

.f.1" 
Yatsı: 19,49 - msAk: ~ 

- 1 Yurtta Hava Vazivet ( 
d•" Yeşilk5y Meteoroloji istasyonun .,o 

lınan malilmata göre, hava yurdull ~ 
bölgelerinde kapalı ve yağıslı g ~ t 
rilzgftrlar Doğu, Cenup Dokusu ı:ıe ~ 
Anad-Olunun ve Karadeniz kt11~~ 
Şark kısımlarında Cenubt, dJ~er blS ~,I 
de Şimall istikametten lruvvetU. ~-1 
deniz, Marmara ve Egede Şimall 
metten fırtına şeklinde esmiştir. şll 

Dün tstanbulda hava kapalı, yıııı ıtfl • 
fırtınalı geçmis 24 saat zıırfında 1 1~ metremurııbbaına bıraktığı su ı:ıı~ 
2,02 kilogram olıırak ölcillmils. ı11' ~ 
Şimali Şarktden sanlyede 10 - ı:ı tıtJ 
hızla esmiştir. Saat 14 te hava rıııc 
752,2 milimetre idi. Sühunet _e~k 
4,9 ve en düşük 0,5 santigrat oııır--



~~ 
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ü N 1 
11hcııktan Sonra 

}' 
ıClzQn: Ömer Rıza DOCRU L 

Ç ek~slovakyadaki son hadiseler 
başk Jtııhver memleketlerinden 
de a her yerde, ho~nutsuzluğu ifa-

Jeden neşriyat ile karsılandı. 
rıg·1· -

ttıd 1 ız gazeteleri iki gündür eşine 
ieC' ile ir ~esadüf edilir şiddetli neşriyat 
rııV hidd nı:ıitere erkan umumiyesinin 
1 )or et ve asabiyetine tercüman olu-

uıı& . 
ııt ,~ansız. gazetelerinin neşriyatı da 
ııı' ilah lllahıyettedir. Fransanın sol ce

rjO' lıtii gazeteleri Fransız hükumeti ile 
ul:t~d?Je ederek hadiselerin mesu -

ını "'r "k 'd ki' de b r ansamn ı tı ar mev ın-

ı/f' tedj uı;nan şahsiyetlerine yüklemek
b' bert°· ngiJteredeki sollar da Cham
~~ teı· llın hükümetine karşı ayni vazi-
pr 1 alı 

İıı . nış bulunuyorlar. 

~lıh ~•here ve Fransa matbuatı, vu
lıtiy u an hadiseyi tefsir ile iktifa t>t
~ek bir takım tedbirler alnıak 
liq ı:eldiğinden de bahsediyorlar. 

6' tıı ~~.1d.a tavsiye olunan tedbirlerin 
JJ teı aUhıllU:ni İngiltere, Fransa, Sov-

' beta Us~·a ve Amerika arasında iş 
• ~~~lı~i temin ederek tecavüz 

lıtiltr eı>ıru kırmak, Avrupada sulh \e 
~a~ korumak, ve her tecavüz 
biti ~ıne karşı, yalnız sözle değil, 
bı:ı.'iılıc hareketle mukabele ederek 

l' .~u İbıı.. -erin birer birer yutulmasına 
e ' ""'llı b \' •rakmamaktır. 
~ılan bütün neşriyatı bulisa et
iıtıu. ı takdirde, ileri sürülen en 
d~aşlı tedbirin bundan ibaret ol

)' ll görürüz. 

fıtııtalcllt tedbiri düşünmek bir şey, 
diıo, ttali20 etmek bambaşka bir şey-

dli~~.~ e~~el de bu e-ibi tedbirler 
~t lı'ulınuş ve ' tavsiye olunmu,, fa
lııiır ıç bir ciddi mukabele görme-

y ı. 

L_ l{Oll k • • • 
"'l\' c tıf emnıyet, kollekhf nıu-
h~~t~ fikirlerinin tekrar~dan 
~ h hır şey olmıyan bu tavsıyele
lııiish q defa nasıl karşılanacağı ve 
~t et bir harekete rehber olup ol
tıtı:ı ltaL'l henüz belli dt'ğildir. Bu -
~ a~ Çok sarih olan hakikat, tat

, ~fllsctinln bir kimseyi tatmin 
~4 an ltİııin, ve tatmin -tmi:ve.-.. .i"i
lııel\ h laş~lrnı~ olmasıdır. Buna rağ
lıııta ll sıyasetin birdenbire bıraktl
ç .. cağını zannediyoruz. 

!aiti uıııcu bugün bu tatmin siyasetini 

~İti~lttden İngiltere ile Fransanın 
tıı~ enteli, buı:ünkü vaziyetlerini 

afn • • 
, ltılt Zadır. 1kı devletın de karnı 

)'(j~ ;e sırtı pektir. İkisi de birer bü

t~ll ltıJ>aratorluk sahibidir ve bu 

t~i;tatoriuğu korumayı düşünmek-
, liq i 

dı~,. lnJ>aratorluklar tehdit olunma-
• ~· b te~et~ u iki devletin esaslı bir h1l-

lelttiı gcsnıelcri beklenemezdi. K<1l

't 'tnniyet ve kollcktif mukave-

l~itı~fensipleri bu yüzden esaslı ve 
'l b' dı.. ~ kabule mazhar olamıyor-

'1tııtı 
~l'li n Vaziyet bu bakımdan bir 
doh,.d değişnıiştir. Çünkü Fran;a 
~ldllğ an doğruya tehlikeye maruz 
tıııııı3~~ görmüş ve İngilterenin 

etı k"k" d Orı o un en sarsılmıştır. 
'1t ~n için sulh ve istikran koru -

ttıll\ "e tecavüz hamlelerine karşı 
ı.. e]c i · 
"'1-~ çın yeni birer cephe kur-
tİtı l'ol 

esıc· ~ndaki tavsiyelerle teklifle-
~ 181 gibi lakaydi ile karşılan -

11 sı bekleniyor. 
,. tı tah . . 
'ıb~. ntının isabet veya isahet-

gılli 

~ il\ ' bu yolda atılacak adımla-
tt~t· ~Va(fakıyet derecesi göstere-

~ -====================-
811 r dur da 6 

~ 2:elzele Oldu 
't ~ tıt'tlur <T • 
ı- u,15 .

1 
• AN) - Pazar gecesı sa-

~~e altı arasında burnda veci
~ l<tılard a ~ zelzele hısscdilmiştir. 
lt~ş/n ikisi oldukça kuvvetli 
~ar ır. Pazartesi günü saat onda 

11tırL zeızeı b "'lıy . e olmuştur. Halk epeyce 
~ <ıı.r a duşrnu~e de Burdurda hiç 
Ilı lr1;: ~r Yoktur. Buradan yirmi kilo
,_'l!tite~~adar uzaktaki Çcltıh.çi nahiye 
·~ ltıs~ıle Yanındaki Kuz koyünde 
b tt' lıni evlerin duvarları çatlamış, 
~~lar tır. Çeltikçi yatı ckulunun 
~litıiltıdan biri yıkılm1ş, Kuz köyü 

~~•lrtı.ı;;. rninaresi, yıkılacak şekilde 
~'lter ır. Ruz köyü yakınında bir 
~el~ ~ardır ve zelzele bilhassa bu 

k kuvvetli hissedilmiştir. 

1 RA N SEFARETiNDE MUHTESEM BALO 

3 

fClfK 
Muaşeret Adabı 

Yazan: B. FELEK 

T alebeye muaşeret adabı öğre
tilmesi hakkında Maarif Ve

kaleti tarafından mekteplere bir ta
mim gönderildiğini öğrendim. 

llerşeyin olduğu gföi mua~eretin 
de adabı ''ardır. Ve şüphesiz çoğu
muz bu adabı öğrenmiye muhtacız. 
İşe mekteplerden haşlamanll!l hik
meti acaba yaşını başını alını olan
lara adabı muaşeret öğretmenin Ar

tık mümkiin olamıyacağı dii.,.iinme
rek ümidi çocuklara bnğlnmak mı
dır? diye düşiinmedim değil. 

Bence muaşeret adahı bir girift 
bahistir. Biribirine • nasıl selam ve
rildiğinden. cenazede nasıl tavır ta
kınılacağına kadar. 

Hattu tehe.,.slimtyle meshur olan 
e$kİ Fransız Ciimhurreislerlnden 
miiteveffa Doumerg bir cenaze me
rasiminde fazla gülümser görlindü
ğii için mabe~·incllerinden hlrM: 

- Ekselans! Cenazedeyiz! diye 
ihtarda hulunmu tur. derler. 

Maje.te Şehinşahın yıldönümü münasebetile Ankaradaki lran Büyük Elçiliğinde verilen balo çok muhteşem olmu1tur 

Muaşcıret adabrnda bir ziyaret 
kartının ne tarafını nasıl kırmak la
zım geldiğine kadar teferruata dik
kat edilir. Bize bu kadan lazım de
ğil. FİLİSTİN 

Konferansı 

Akim Kaldı 
Londra, 17 (Hususi) - Araplarla 

yahudilerin son İngiliz tekliflerini 
reddetmeleri üzerine Filistin kon -
feransı son bulmuştur. Bunun üze

rine beklenen şey, İngiltere hüku -
metinin yakında siyasetini ilan et -

mesidir. Yahudiler teklifleri reddet
tiklerini dün, Araplar da bugün bil
dirdiler. 

Konferansa iştirak eden müstakil 

arap memleketleri heyetleri, Filis -

tin araplariyle beraber hareket et -

Filistindelti Milli Y.ahudi Konse

yi, son İngiliz tekliflerini protesto 

için 24 saat grev ilanına karar ver -

miştir. Grev gelecek pazartesi günü 
yapılacaktır. 

lsviçre, lstiklCili 
İçin icabında 
Harbedecek 

Bale 17 (A. A.) - İktısat depart
manı şefi federal meclis azasından 

Obrecht, söylemiş olduğu bir nutuk
ta bilhassa şöyle demiştir: 

''- Bir taraftan bize bir taarruz 
yapıldığı veyahut istiklalimize ve 
mülki tamamiyctimize dokunulmak 
istenildiği takdirde bunun bir mu -
harebeye müncer olacağlnı ecnebi 
memleketlerin bilmesi lazımdır.,, 

----<O·---

lzmirden Yunanistana 

Kuzu Gönderildi 
İzmir, 17 (A.A.) - Dün limanı

.:nızdan Pireye 1614 kuzu ihraç edil
miştir. Ayrıca Almanyaya üç bin ye
di yüz lira kıymetinde ve altı bin 
altı yüz yedi kilo sikletinde üç bin 
koyun derisi ile bin iki yüz kırk se
kiz lira kıymetinde ve bin altı yüz 
otuz kilo sikletinde bin altı yüz ku
zu derisi ihraç edilmiştir. 

Belçikadan bin üç yüz lira kıyme
tinde ve bin elli kilo sikletinde Me
rinos koyun yÜJ'lÜ kırpıntısı ithal 
olunmuştur. 

Suriyede Vaziyeti 
Gerginleşiyor 

Sokaklar 

Fransız 

Dolup Boşalıyor, T ezahüratçılarla 

Askerlerinin izinleri Ilga Edildi 
4 - Cezirede Suriyenin otorite

sini iade etmek. 

Elmukattam gazetesi, Fransanın 

Suriye ile anlaşmadığı takdirde Filis 
tindeki ihtilal gibi bir ihtilal ile 
karşılanacağını anlatıyor ve Fran
sanın Suriyeyi parçalamak siyase -
tinden vaz geçmesi lazım geldiğini 
iznh ediyor. 

Burada hükmolunduğuna gö -

Kahire, 17 (Hususi) - Mısınn 

siyasi mahafili Suriyedeki vaziyete 
büyük bir ehemmiyet vermektedir. 
Buraya gelen malumata göre Suri -
yede başlayan kabine buhranı uzun 
bir müddet devam edecektir. Sadul
lah Ekabiri dün bir beyanname neş
rederek Suriyelileri Fransızlarla teş 
riki mP<u:ı i PtmPee davPt etmistir. 
Milli kitle işbaşına geçmek ve bir 
kabine kurmak için şu şartlan ileri 

re Fransa • Suriye anlaşamamazlı -

komi _ ğı en had safhaya girmiştir. 
sürmüştür: 

1 Fransa fevkalade 
serinin, ekalliyetlere ait medeni ah
val hakkında aldığı tedbirlerin kal
dırılması, 

2 - Fransa tarafından teşvik e
dildiği anlaşılan ayrılık hareketinin 
durdurulması, 

3 - Mahkemelere Suriyeli ha -

kimler tayin etmek, 

Rus • Japon 

Ballk Avı lhtilCifı 
Moskova, 17 (A.A.) - Havas A

jansından: 

Vladivostok'ta evvelce Japonlara 
ait bulunan 255 balıkçı dalyanı da 
cahil olduğu halde 293 dalyan mü
zayedeye çıkarılmıştır. Bunlardan 
yalnız 4 tanesi ihale edilmiş ve dör
dü de Ruslara vcrHmi~tir. 

Japonlar, ~üzayedeye iştirak ede.. 
memişlerdir. 

Sovyetler, Japonlardan on dalyan 
almak tasavvurundadırlar. Salfıhiyct 
tar mahafil, başka hiçbir tedbir mu
tasavver olmadığını beyan etmekte
dirler. Aynı mahafil, ilerde yapılacak 
müzay~deler esnasında bir uzlaşma 

elde edilebileceği mütaleasında ·bulun 
maktadırlar. 

Siyasi Sovyet mahaf:li, Japonların 
Mançurid..:kı garnizuularını takviye 
etmekte olduklarına dair olan şayia
lara fazla bir ehemmiyet atfetmemek 
tEdir. 

* Şam 17 (A. A.) - Suriyede vazi-

yet gerginliğini muhafaza etmekte -

dir. Şehrin bütün mağazaları kapalı
dır. Ve sokaklarında tczahüratcılar 

alayları gelmektedir. İlk defa olarak 
Fransız askerlerinin de izinleri iptal 
edilmiştir. 

Fransa Cümhurreisinin 

Londra Seyahati 
Londra, 17 (A.A.) - Daily Teleg

raf gazetesinin bildirdiğine göre, Leb 
runun Londra seyahati esnasında mti 

hlm diplomatik görüşmeler yapılması 
muhtemeldir. Daladier'nin reisicüm
hura refakat etmesi veya ·numaileyh 
ten biraz sonra hareket etme::.i ihti
mali de mevcuttur. 

Yeni Tayinler 
Ankara 17 (Tan Muhabirindenl

Yüksek Mühendis mektebi mezun -

lanndan Şeref Erkman Sivas - Er -

zurum hattı inşaat mühendisliğine, 

Bursa su işleri mühendisi Celal Er

gani Adanaya. Adanadan Tevfik Es
kişehire, Bursa su işler ifen memuru 

Eskişehire, seferberlik müdürlüğü 
1 • 

şefi Raşit Ersöz Zat işleri muamelat 

şefliğine tayin edilmişlerdir. 

Baıvekilimiz Dr. Relik Saydamla Vekillerimiz, dost lran 
Elçi•iyle beraber ve balodan ixıf ka bir manzara 

................ _...._ __ ! 
Memel de : 

istiklCil ı 
istiyor 

En iistUnkörii malitmat kafi. 
Mesela: 

- Bilet kişeleri önünde srra bek
lemek; 

- Bir yere girip çıkarken ötekine 
berı"ldne çarpmamak; 

- Bağıra bağıra ve clleriy1e ha
rt-ketler yaparak göriişrnemek; 

Kaunas, 17 (A.A.) - Heniiz - Yavaş, gürültiisüz ve ağzı ka-
teeyyüt etmemiş olan bir habe- pah yemek; 

re nazaran Mcmcl Almanları - Yolda, umumi yerlerde, hatta 
lideri, Neumann, Litvanya hii- başkasının huzurunda gevirmemek· 
kilmetine bir nota göndererek - Ba kalannın da alm~sı muhte~ 

ı Memel'in istikltilini talep et- • mel bir umumi kaptan yemiş, şeker, 
İ miştfr. Bu notanın bir iil- : hisküi gibi şeyleri elleyip elJeylp 
• timatom mahiyetinde olup ol- $ seçmemek; 

J madığı malfım değildir. Bu t _ Laf ederken, aksınrken. ô"ksil-
haberi salahiyettar mahfiller riirken karşısındnkinin suratına tU-
ne teyit, ne de tekzip etmekte- ki.lnnemek; 

dirler. l - Çift oturaklı tram,·ay sıralarr-
1% fnc.-1 Pie'nln Tar -'yme 

,, 5 • na bağdaş kurup, ıyayılıp oturma-
meırasimlnde hazır bulunmak mak; 
üzere Komaya gitmi olan J...ft- 1 

' 

- (Siz) lafını mümkün mertebe vanya Hariciye Nazırı Urbs~·din 
bugiin Berline gelmesi beklen- çok kullanmak; 

mt'ktedir. Kaunas'daki Alman 1 -. ~ek teklüsfı olmadıkça kendi 
elçisi Bcrline hareket ctmi tir. derdını başkasına dinletm;ye çalış

mamak; .................................... 

Yugoslav 
Kabinesi 
Değişiyor mu? 

Roma, 17 (Hususi) - Belgrnt rna. 
hafili, yakında bir kabine değiş!kHğıt 

olacağım ve sabık Başvekil Stoyadi

noviçin yeni kabineyi kuracağını te

yıt etmemektedir. Yalnız Dr. Stoya

dinoviçin Hariciye Nazırlığına getL 

rilmesi kuvvetle muhtemel sayılıyor. 

lzmirde Tırtll 

Ve nihayet: 

- Kendisine yapılma rndtm hos
lannuyacağı şe~i başkasına yapm~
mak. 

Bu kadarını öyle yiizde 40 - 30 
temin etsek pek rahat olacak amma 
maalesef ,·aziyet o dere<'e iimitll 
değil. Çiinkü ben de dahfl olduğum 
halde içimizde ancak yiizde birimiz 
muaşeret adabına vakıf olmadığını 
kabul eder, iist tarafı liiiibalillği ve 
habayanfliği kendine mahsus bir 
"eda .. sayıp bu adabı hatmna bite 
getirmez. Tabii biiyilklcrj böyle o
lunl'a onların çocukları da ayni ter
biyeyi alaraklarrndan bu hırpanilik 
ne ilden nesile intikal eder gider. 

Ondan dolayıdır ki ben, mektep
lerde bu işe ehemmi •et \'erilmesini 
biiyiik memnuniyetle karşıladım . Mücadelesi 

Amma hakiki surette ehemmiyet 
Izm.ir, 17 (A .A .) - Senelerdenber i vermek: merasim. gösteriş ve rapor 

I:ımiı ve Manisa vilayetlerıle miil. 

hakatındaki ormanlara arız olan Ki

noto kempa pityo kampa tırtıl bö

cekleri için bu sene ve zamanında 

mücadele yapılmış ve yirmi iki bin 

yüz altı hektar vüsı:ı.tindeki ormanlar

da bu mucadele sayesinde üç yiiı 

yirmi bin beş yiız sı?ksen sekiz kilo 

tırtıl böceği imha edilmiştir. 

doldunnak kastiyle değil. 
Maliımya! fki türlii iş \'ar: Birisi 

yapılmış 1 , diğeri yapıldığı rapor
larda yazılı iş. 

lzmir Yolları 
ihale Edilemedi 

Ankara 17 (Tan Muhabirinden)
Vilnyet turistik yolları talip çıkma
dığından ikinci defa olarak ihale e
dilememiş, münakasa geri bırakıl -
mıştır. 

, ............ ~ ................................................. . 
t KISA HABERLER ı 
!n• ... ,....,.._ ... .._... •1">~~ 

Yüzde 3 faizli ve ikramiyeli Mısır Kre
di Fonsiye tahvillerinin 16 Mart 1039 çe
kilişinde: 

1903 senesi tahvlllerlnden 432.277 nu
maralı tnhvil. 

191 l senesi tahvillerinden 383.431 nu
maralı tahvil ellişer bin frank lkramlve 
kaznnmışlardır. -

e Yeni İspanya sefiri Duc d'Alba, İn
giliz Kralına itimııtnameslnl takdim et
miştir. 

e Belçika hilkftmcti, Burgos hUkume
unı tanım~. 



TAN 18. 3. 939 

~ah k e ri:ı el.er ele Çocuklu Bir Kadın 
Yaralandı 

Halka Ucuz Et ve 
Serum Satalacak A.NK.A.RA. RADYOSU 

Artık Parası Kalmadığı için 
Karısını Boşayan Adam 

Şoför Anastasın :idaresindeki Ankara 17 (Tan Mtıliabirlriden)- Türkiye Radyodifüzyon Pos 
1507 numaralı otômobil Fevzlpaşa Merkez Hıfzıssıhha müeuesesi ma- Türki)'• Radyftu Ankara a. 
caddesinden geçerken kucağında üç mulatından olan aşı ve serumların Dalga Uzunluğu 

ıe3g rn. 183 Kc!. ı!O aylık ~ocuğı..t olan Fatma i~minde bir ecza depoları He eczaneler tarafın - ... ıo 
.... A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 

kadına çarpmıı her ikisini de muh• dan kolayca tedarik edilerek halka T. A. I'. at,'70 m. 9456 Kes. 20 

telif yerlerlnden yaralamıştır. satılması için Jcabeden tedblrler a - Cumartesi, 
Süleyrnantle civarında tenekeci

lik eden Yaşar meslcginb işaret
lerini kirli pantoloııunda taşıyor

du. Gur saçları fu>i del'cclcr gibi 
yukarı dogru kalkık, gozleri hid
detle açıktı. Karısilc yıldızlarmm 

barışmadığından, her gece biribir
lerine küfürler ettitderinden şiklt
yetçi idi. Bundan evvelki celseler
de şahitler dinlol'lm·ş. muhnkeme 
tarafeynin son sözlerine ve k:.ırara 
kahnıştı. Reis, son bir defa daha 
davacının kalbini yumuşatın.ık i~ 
tedi 

- Bak, ikiniz de yakışıklı gen~ 
lenıiniz. Niçin geçjncmiyorsunuz? 

Çelimsiz ve mahcup kadın atıl .. 
dı: 

- Efendim, bent beğenıntyor

muş. Onun için evi! gelmiyor. G~l
diği zamanlar da döğüyor. Behim 
Mazhar Osmandaıı raporum vardır. 
Seni öldursem bile bana b:r ffJ1 
yapmazlar, diyor. 

Reli: - Peltl seni görmeden mi 
aldı? 

Kadm: ..... Görerek aldı arna, be
ni babamın paraları için aldı. Ha• 
bamın (!erkeııküj'U taraflarıııda 
çftlifl var. Bu wnıana kadar koy. 
de o kadar lt19l lstedi. Dengımiz 
değil, dlye babKm vermedi. Bu ha· 
her almlf. Beni istedi. Jstanbtıllu 
diye verdiler. Sonı11 l:>n,ladı ben
den para bıtemeğe.. Palto al. ca
ğım, Alet alacağım, dUkkAn kirası 
vereceğim diye hr.r g{ln pata İsli. 
yordu. Bu yuıden kavgR çıkıyor, 
beni doğUyordu. Nlhay~ mahke
meye dilştilk. İlk de!Rsıııda siz 
"sulh, otun,, dediniz. Ben cle razı 
olduM DışaM ~füınca "ben srnf ev
de döğey1m de l\khn haşınn ~elsin,, 
dedi. Ben korkumdan eve otomo
bille keçtım. Sonra tekrar tnııhke. 
melik olduk. 

ReiA, kocaya sordu: _ Ne det
sin? 

- Yalan e!entJim. Ben onu clöğ-

Alacağın 

Para 
Olsun 

ıHapislen Çıkar 1 

Cıkmaz 

Meşhut suçlara bakan Stıltanah_ 
met sulh üçüncü ceza hikimi KAmil 

J 

dün renkli ispirto ile zil zuma lal'• 

hoş olduğu ve cam çerçeve kırdığı 
iddia olunan Recep kızı Hidayetin 
duruflJlaSını yaptı. Hidayet Jtısa boy 
lu1 esmer, iyice giylııtnlı bir kadın· 
dır. 

Hakim hüviyetini t~bit ederken 
30 yaşında olduğunu söyledi: 

- Nerede oturursun suaUni de 
laubali bir eda ve tavır ile ıöyle kar· 
§ıladı: 

- Bay hakim, ben keyfine düşkün 
bir kadınım. Nerede akşam, orada 
s:ı.bah .. Adam sende .. Bunu ne soru. 
yorsun. 

- Pekey, sarhoş olmuşsun, To
ımasa sôvmtişsun, camlarını, kava
nozlarını kırmışsın, buna cevap ver .. 

- Ben içkiye bayılırım. Şehzade
başında yangın yernde in boıması bir 
odada otururum Dalma Odamdtı beş, 
on fişe ispirto bulundururum. Rakı 
pahalı olduğu için ispirto içerim. 

Dün hava llOğuktu. !ki Jife ispit. 
toyu soluk almadan içtim. Şöyle bir 
gezinti } apmak medlm. Horhordan 
Aksaraya doğru iniyordum. Zahir o
rada bu adam keyfime dbk\lnnıuı o. 
lacak ki, bir te)'ler olmuf. 

Davacı Tomas: 

- Tam 25 lira larU1.m var. Onu 
da ~eilm, diyordu. 

Hidayet: 

- Püf.. dedi. nAhı bakkal &ayle 
dnha söyle.. Alam1yacatın para ol
sun .. Şunu yüz liraya çıkarsanL. 

Haklın: 

- Bayan, dedi. Dava bitiyor .• 
Son söz &enindir. Bır diyecejın i/at 

mı? 

Hidayet bu lkm suali şöyle Jt&f1L 
ladı: 

- l3ay hAklın, ben erkek kadınım. 
En son söztimU en evvel .öyledlm .. 
Daha ne soruyorsun? 

Bundan 90nra hakim dosyayı göa
dcn geçirdi. Hidayetin •arhoşluktan, 
ızrardan, zabıtaya hakaretten sabı
kası vardı. Sonra şu katan verdi: 

- Suçun sabit oldu. Sana yedi 
gün hapis, 25 Ura pata ceuası veriyt;
nını. Dır daha böyle şeyler yapma .. 

Hidayet salondan çıkarken Torna.. 
sa: 

- Alamtyacağın para ol!t!n, diyor
du. 

VEFAT 

Vukuat işlemiş 
Dün Sultanahmet birinci ıulh ce

za mahke~i ldam cezasından kur
tulan ve on beş sene hapl.ste yatan, 
çıkar çıkmaz da birisini öldürmiye te 
şebbıis eden Hayrabolulu lsmail Or
değin duruşmasını yaptı. 

Hadise şu idi: 
lsmail Ordek, on beş sene evvel i

ki kişi öldürmüş ve ağır ceza mah
kemesi kendisini ölüm cezasına mah
kum etmiş, hüküm kesbi katiyet et. 
mlştir. Isrnall asılacağı gün 1928 te
ki umumi at ilin ~ilmiş, cezası on 
beş seneye tnmtşttr. Ismall cezasını 
lata.nbul hapi9hanesinde çe'kı'ı\lf. üç 
•1 evvel de çıkmış, Hayreboluya git
miştir. HasaH fsmfndc birisittl kaına
lamış ve btanbtıla kaçmı§ht. lsına. 
il Eyilpte blrlslnln yanında çe>benlık 
yapıyormuş. Ikl gün yağmur ynğin
ca kıra çtlta.ınamış. Bir lokantada ye
tnek yerken p01ııı kendi.Sinden 'üphe
lenmlf, yakalanmıştır. 

lımail Ordek kendiaini müdafaa e.. 
derken: 

- Hapishaneden çıktım. Hayre. 
boluya gittim. Eski düşmanlarımdan 
Hasan beni öldürüyordu. Ben de ca· 
nımı kurtarmak iç.in göğ'süne hafifçe 
bıçakla dürttüm. Öldürmek maksadi
le değil, diyordu. 

Hakim kendisini tevkif etti. Bu. 
gün gönderilecektir. 

Miiddeiumumiliiin 
lir Tanlhl 

Tan p:ı:eı..ının H Mıatt 1130 Urlh vt 
1299 sayılı nüshumın 5 inci sayfasının 
8 ıncı sütununda (Adalet ne için geci
kiyor) b ıhklı ve Sabiha Zekeriya tm
ztısını taşıyan yazının hakikate uygun 
olmadığı ve hAd enin aşağıda izah olu
nan tekilde ceeyan etUll J'llpılan tetkl
kattan an188ılnııstır. 

medim, patasını tstMnedhtt. Geç!
neml)'Ol'UZ, yıldıılarunıı bımiına.. 
di. 

...... Ben bunu kız olarak mı aldın? 
- Evet. 
-- Eh, bir serle sonra neden bık-

tın? Bundan iylslnl bulamazsın. 
Gözunu aç, akıllı uslu g~inin. 

Davacı geçinemedlklerinde ı rar 
etti. Kadın da artık biritıcl 
sulh tecrübesinden s o n r a 
tekrar barışmıya y a n a § .. 

mıyordu. Rels, rı'iUzal~ercrlcn <;onra, 
bo anma arına ve bir sene başkala
rile evlenememelerile katar veril
dİğinl teullg ettiği vakit neredeyse 
bayılacak hale gelttitı olan kadın· 
cağız kendini dışarıya zor attı. O. 
na cesaret vermek için mahkeme 
kapısı.na kRdar gelen, fakat içeriye 
glnnlye cest1ret edemtyen bit ıUtU 
mahallel11l etrııfını aldılar. Zaval· 
lıyı 11geçml1 olsun, gözün aydın,, 

yağmuruna tuttular. 
1. K. 

Kurşun 

Boru Hırsızı 
Ceza Yedi 

Arkası yırtık aıkil bir empermeabl 
pardesünün içinde olduğundan daha 
rayıf görünen Mahmuduıı meğer ne 
marifetleri varmış. Meşhut suç mah
kemesinde göt"Ulen davasında b11tiln 
inkarlarına ve tevillerine ra~en üç 
ay hapis yeyişi de bu marifetlerin
den birinin neticesi oldu. 

Eminönünde lstimll.k dolayuılle 
yıkıhna.kta olan binalardan birinin 
sahibi olan Rasin\, Mahmude binanın 
elektrik tellerini v4t kUJ'f\lll boruları.. 
ın 116~k Taz:ifann\ -..criı·· Mo~'" 

bu ~i başarır. Binanın tellerini, 00-
ı-ulannı sb'ker, ve yazıhaneye gönde
tllmek üzere Rasimin kahyasına tes
lim eder ve ayrılır. Fakat orada bu. 
lunan açıkgöz amelelerden birinin 
ihbarı üzerine Mahn'ludun bir parça 
boruyu aşırdığı anlaşılır ve arkasın• 

Yaralılar tedavi altına alınmıı • lınmıı ve ııatııının ne ıuret1e yapı -
lar, ıofor yakalanmı.,.ır. lacalı bUtUn Sıhhat MUdürlerlne bil-l 13,30 Program, 13,35 MUııtlk (JU 

ii• (:igan - Pi) 14 Memleket saat aya 

U dirilmiıtlr. Sıhhat MUdUrlUldetln - \jans, meteoroloji haberlerl, 14,10 
ç Çocuk Do9urdu de dalma kBfl ınıkt&rd• aıı ve serum mü~tğl : cıanıu: Vec!IM. Cevdet ı< 

M I M ı..= ı Ruşen Kam. Oktiyan: Muıaffer tıJt:at, 
ers n -... aıuııudlye maha le • bulunacaktır. Bunların fiyattan ha- tlauf Yekda _ Mahur peŞTevı, 2 -

sinde oturan ve Uç sene evvel evl~ ri~ten gelenlere nazaran ıayıt ucuz A~a - Mahur şarkı - Telif ed 
nen bakkal Turanın Uk yıl erkek J. olarak teıbit edllmi-+tr. 3 - RahmJ Bey - Esir ettin beni, 

,. Cevdet Kozan - Taksim. 5 - ${1krÖ 
klzlerl, ildnci yıl kız ikizleri dUt\ya- ~L!!f!l!'!"'!.,...~""llJ!!ı~-.... ~-llll!l'"i!!!!I!!!!!~ ôzArt .-.. ı:ıu M!Vda ne tatlı yalan. ft ~ 
ya gelmiıtlr. Boylece dôrt çocuk bı· rtıi Bey ~ servonuı ııe1f'e çık:mıf, 1 

lan, ikisi kız olmak Uzert üç çocuğu ~ettin Ziya _ Şu .ıme bir bakın. 8 -
bası olan Turanın timdi de blr1 ol- bird~n daha doAmuıtur. sematsl, 14,40 _ 15,30 Mu:ıik (Darıl 

zlğl - Pl. ) 

ük h E 1 ..... 17,30 Program, 17,35 Müzik (Datd Sinenıacılığın en bily artkası . • • n kuvvet i . ' ati _ Pl.) lS,tS Tilrk müzlll (Halk 
ve en güzel san'at eseri . • . slkfsf), Sivaslı Aşıx Veysel v~ 

S T A D 1 L A H L A R 1 18,85 TOrk trtOl!:lğf {Fasıl he)'etl). 
Tokay ve Tahsin Karakueun iftir• 

(1938 Berltn Ollınpiyatlarının tlltn, hakiki ve yegAne Filınl..) 10 Konuşma (Dıı politika hAdlte1 

19,1~ Tı'.lrk mfizl!I (Folklor - Halit 
23 Mart'dan itibaren SAKARYA Sinemas1nda Yön~tgen), 19,30 TUrk mtlztıt (MU 

i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~~~~~~; NtlttHamN~~tt~b~~an).
janı, rneteoroıoJı hııbetleti, .ıraıt 

~.,.Bu Hafta SAKARYA Sinemas1nda,.. 
Büyük bir muva ffakıyetıe gösterilmekte olan 

ROHALD COLMAN'ın 
Fevkalade temsili tamamen Tibette çevrilmiı 

GAİP UFUKLAR 
Fransızca ~özlü filmini mutlaka ğorünüz. Bugün saat 1 ve 2.30 da 

tenzilatlı Matineler. 
JlavE!t~n: Paramount Jurnal: Hariciye Vekltim;zUı Atlnayı ziyaret-

' leri intıbaatı 

~-Ş•haadebaıında 

FERAH Sinemada 
Tel: 21359 il AZGAedKikpaıada Siıtmıacla 

Tel: Z354! 

PARIS ÇiÇEGi DANIELLI 
DARRIEUX 

Senenin en ıilzel ve muvalfa.k olmut eteri 
Ayrıcaı AZA K 'da 1 Ayrıca: F E R A H 'da 
ŞARK HAYA Ti Radyolu Polisler 
-- 22 Mart Carıamba Programımııda -

Ttltklyede ilk dela Beyoğlu Slnemalannda.n evvel: 

~öl Kızı CEMiLi vahut SEYH ABDULLAH 
Kızgın çöllerde geçen aşk, ihtiras ve maceralar pheeeri 

Tfirkçe södü ve türkçe Musikili 
Seyredenleri helecan ve heyecana dÜ§Üretek muattam 

ve muhtetem filmi. 

sası (nyat), 20,15 Müııdk Netell pil 
R. 20,20 Esham, tahvHAt, kambiyo -
kut borsası (fiyat), 20,M Memleket 
ayarı. 

GALA PROGRAM! 

~0.30 a) Takdim, b) Temsil ve 
m021ltl: Blnbir «~ muııllattndllfl 
MARUF, Yatan: Ekrem 1t~lt. 1' 
Türk mOzi.(?i: KOme 0Jlu711ı:ulan (l< 
İdare edetı: Mmut Cemil. 21115 c) 
htrr vlrtOoz ZİNO FRANCESCA 
keman resitali, 1 - Johann - Seb 
BACtl - 1{one~ (La minör). 
ro moderato, Andante, A11egtt astaf, t 
Lbdwig ..an BEETHOVEN ..... Sonat' 
9, Opus 47 (La majör) (Kreutzet'• 1 
edilmiş) Adagio sostenuto - Presto. 
dante Con variazlonl, Finale ( 
112 JfdNlılt posta kUtum1 22,l n R 
tlevım.ı, (ZİNO FRANCESCATİ 
dan), 3 - Camllle SAİNT .... sAEJ'lS 
Rondo Xaprlıxyozo, 4 - a) Maurl~ 
V:EL-:Tzigan, b) Pablo de SARAS.t\ 
ltornanza Andaluu, e) Manueı de J' 
İSplntol d11n11, Piyahoda refakat 
Dr. OTTO HERZ. 23 Milılk (Cazb .... 
Pl.) 23,45 - 24 Son ajans haberted 
yannkl protram. 

* 
OPERALAR, OPERETLER: 

18 Berlin kısa dalgası: Opera " 

19,30 Hamburg: Halk ııarkılan. 

Napoli: Vlvaldl, Mozart. 22,15 S 

•••••••••••••••••••••••••••~'Muhtelif havalar. 

Çok acı çekmiı • Çok mes'ud olmuı bit kadının romanı 

DAMGALI KADIN 
IUtUn lstanbul halkını heyecana getl ... e•k bit fllm, laı Rollerd• 

GLADYS GEORGE • W ARREN WILLIAM • JOHN BEAL 

dan iki kişi koşturulur. Bu iki kişi 
Mahmudu Köprünün altından geçen 
ve iskelelere giden yolda yakalarlar. 
Fakat elinde boru filan bulamazlar. 
Mahmut sırtındaki meşhur pardesü
sünü labis olduğu için üstünde ara
ma yapmak ihtiyacını duyarlar ve 
belirte dokununca sert btr cismin o.. 
raya dolandığını hiss"dcrler. airisi 
bir koluna, diğeri bir koluna girerek 
nokta bekliyen polise giderler. Po
lis J)ilrde9ilyil açtırır ve yılan gibi 
beline dolanmış boru meydaM cıkar. 

Mahmut bunu çaltfuıdı~nı, yauhane- 8 U G O N 2 8 U Y Ü K F 1 L 1 M B 1 R D E N 
ye götürmekte olduğunu töyler. • 

Davacı nıevlmnde bulunan gettç 1 P E K 1 SAHRA BEKÇ.ILERI 
bit adam kurşun borunun kendisine Siııenıaaıııda • 
ait oltn:ıyıp Rasime ait olduğU anla- Fransızca sötlü Afrika çöllerinde, Parls Salonlannda geçen büyiık bir Aşk • thtltas • Arkadaşlık ~ 
ştlınca hiıkim tarafından dısan çıka- ' , fedakarlık 1ergilzeştl. Baş rollerde: 

rıldı. Şahitler dinlendı. Bunlar Mah- JEAN PIERRE AUMONT • CHARLES YANEL • 
mudun koluna giterek pOliM teslim MARTA LAIAR 
eden ahbaplardı. Polis te vaziyeti 2 • u ç u 
böylece anlattı. Hakim Mahmudun 
suçunu sabit gördü. 80 santim uzun- L.o..etl 

R U M 
Amarlkada do~ yoldan ayn larak, Lüks uğrunda Gangsterlerin aram1a düşen güzel bir gen~ ~ 

luğıtnda olan börunuu ka~ kuruş e- harikulide heyecanlı hayat ve maceraları, Fransızca söı:lü 
deceğt şahitlerden soruldu, 60 kunıı Bat Rollerde t PHYLLIS IROOKS • RIKARDO KORT~ 
eder, dediler. Neticede Mahmudun 

Herkese tavsiye ettiğimh: Fevkalade bir Filın 
hırsızlığı sabıt olduğurtdab uç ay Att'ita: MUHTEREM MiSAFiRiMiZ BULGAR BAŞVIKILININ ISTANBUL'a Gelffl 
hapsine, fakat çaldığı ınalın kıytne- Dikkat: Suvarelerde 2 Filrtıi de görmek tçln saat e.ao da gelinmelidir. 
ti pek u olduğıJndan cezanın bir a- "-•••••••••• Bugün saat 12.45 ve 2.30 da tent:lliıtlı ttıatltıeler. 
ya indirilmesine ve bir ay da C!mnl- -------------------------------------------::_/ 
yeti umumiye nezarcll altında bulun-
durulmasına karar verildi. 

T!ŞEICKOR 

EN NEFiS ŞARK MUSiKiSi ile • EN MOKEMMEL 
TORKÇE SöZLERIYLE .... KENDl DiLiMiZDE KONUŞAN ve etrt.th 

Hindiıtanı en CANA YAKIN BiR AŞK mevzuu içinde CANLANDIRAN 
RACALARIN MUHTEŞEM SARAYLARINDA FiLME ALiNMiŞ • Muazzam mizansenli 

Mevzuub hs AU çocuk iki senedenberi 
muhtelif tarıhlerfte babasının evını ter· 
kederek elbıse, bere vesaire eşy lannı 
satarak taıa)')'Op ettiği ve bııba111 tarafın• 
dan zabıta marifetiyle bulundurularak 
eve alındılı •e yeni elbıs~ler ııı1dl
rlldlğl halde 7lne katmak itiyadını bı

rakmadığı ve baba.sının vazifede bulun
duitı bir sırada ~-939 günU evden 
yine Jtııçtıli ve itlhl k:aybettltl v~ baba· 
sının oğlunu ıramakta iken Yenlpoeta· 
haneye tevdi edılmek Ozere Gazete fda· 
rehıttıel(!rtndei'I g6nder11en ırazetelt!ı'den 
blt pııkeUni ~aldılt ve 13-3-9311 tArl· 
hinde yakalanarak icap eden tahkikata 
teve ül olunduğu ve Alinın sıhhi duru· 
muyla lşlediff fiiller hakkında lbım ge• 
len muayene ve inoelemeler yapılarak 
baba ına teslim edildiği ve bu itibarla 
s6zU geçen yazıda hlkAye tıdlldlll v~hlle 
Alinin babası tarafından aokaJa atılın.il· 
dığı ve hAdısede babaıı hakkında muci
bi takip bir IU~ bulunmadılı gibi adalet 
maklnesınln 1avaı jfıtnesl ve dava ıctn 
rapor beldeh.metıl ıtfbl indi millAhau ve 
mil taıAalar da k111ll7911 ıattl varit bulun· 

Avukat Tevfik Bilgiç'lıı babası dutu clheile bu ta~hln Matbtuat Xanu• 
Kadıkoy muhiti.hin tanıttmış kadı.tıı nunun 41 üıd maddeıil muclblnee ilk cı• 
muallimlerinden Salih Bilgiç dün • liacak nQıluıdl nttrlJU laWinl. 

lıkl Konya Valisi Tüccardan ve 
Narda eırafından Mehmeı Hiıanu 
Zadil'ln pek feci bit ıurette vuku • 
bulan olUmU 4olayıı17le Aoımıu en 
derlıı ..mlmi1etlerile IU9k bluat 
plerek ve ptek mektup, telaraf 
ve çltek &öndttmfk IUl'etlle ta11,.ı. 
te bwWlan yakınlanmlla w do.tı... 
nmıu 11fı a1ft HYap vemut.. t• 
..cırnmua minl oldUtundan kendi· 
lerln• bcqtu bulundutumuı t.fek· 
kUrön iluına ıUtt.eıWdla d.w.unt 
rkıa e,ttrll. 

RACAN iN HAZiNELERi 
kiı Cuma günu rahmeti rahmana ka· 
vuşmuııur. Cenazesi bugün aaat 12 
de Kadıkôy Kurbalıdendeki evin• 
den kaldırılarak Kaptan Hasan pa· 
şa camiinde namazı badeleda Kara· 
caahmetteki metfetti maıısuswıa del· 
ned ilecek tir. 

A.I.Wı rahmet eylesht. 

flil'llAtlNbA DAAM 
OilndOI 14 te 

Coeuk Tlyattôlll 
tu ılt'8ftl tılat 10 :.il dtı 

ko•UCUNO QIOI 
ICOMIOI KllMINOA 

JIU .._... 1tıt lfJIO ttı 
VOz KARAiı Eel MmtJe !..ut ft Coet*llfl 

Bat rol1erdıı 
Unutulma 

MUSiKi la.nnlannt 
YHIN A Ki ftlmıertııı Ramon NovartO 

fara tan 

P eclea M. C. Oıtad CEVDn k0%AN 
l•tll • terin ve taıeller ı MU TA A ÇA.LAR v• IC. SAFiYi 

Perıımbe Akıımı iP K v ARA y Sinemalarında birdetfl 
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-rAN 
Günde Dk Gazete 
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TAN'ın hedefi: Haber• 
de, fikirde, he,..eyde 
temiz, dDrDet. .. mımr 
olmak, karlln guetnl 
olmıya çalıımaktir. 

ilk tedrisattan tam verim abnabllmeıl mevzuunu tetkllC eden muharrir, kendi ıart 
ve imkanlarımıza uygun bir tedris teknlğ inin henüz meydana gelmediği neticesine 

vararak, mevcut ıartlara ve vaziyete göre mualllml meıul tutmıya imkan olmadığı 

~· her ıeyden evvel onun yetlıtlrlhnesl lcaP. ettiği noktası üzerinde durmaktadır. 
Yazan: Sabi.ha Zekeriya Sertel o o o 

ABONE BEDELİ 
Türkiye Ecnebi --ltoo Kr. ı ~ene zsoo Kr. 
7So ,, 6 Ay 1500 ,, 
400 ,. 3 Ay 800 ,, 
ıso ,, ı Ay 300 ,, 

İlk Tahsilin Bazı 
Halk Flrkasrnm, Cümhuriyet ve 

lnkıllbı halk arasında kuvvetlendir
mek için takip ettiği siyaset, Halkev
lerinl bulunduklan muhitin içtimai 
bir merkezi haline ıetlnnektlr. Bir 
çok şehirlerde bu Halkevlerinin oy
badıjı rol çok büyüktür. Gençlerin 
kültür seviyelerini arttıracak ders
haneleri, fakir halkın ihtiyaçlanna 
cevap \'erecek içtimai yardım şube
leri, köylUnün ve halkın günlük 
dertleriyle allkadar olan şubeleri 

l.tipeuerarası posta ittihadın• dahi1 
0hnıyan memlekeUer için ııbone 
bedeli mQddet sıraslyle 30, 16, 9, 
3,S liradır. Abone bedeli peşindir: 
Adres değiştirmek 25 kuruştur. 
Cevap için mektuplar 10 kuruş
luk PUi flAvesl !Azımdır. Mühim Meselel • 

erı vardır. Bu müesseseler, Cümhuriyet 
hükumetlnln yalnız ideolojisini yap. 
malt için kurduğu müesseseler de
ğil, doğrudan doğruya halkın ihti

yaçlarına cevap verdiği müessese
lerdir. Bazı şehirlerimizde bu evle
rin feyizli faaliyetlerine tahlt olu-

GUNüN MESELELERİ 

~eremle 
'1ücadele için 
l<estirme Yol 
G ~il cün, Aka Gündüzün kale-

b illi. en büyük dertlerimizden 
itlaiııe, bir defa daha temas etti. o 
1ızıyı okumuı olanların hatırlaya 
~ gibi, bu büyük dert: Ve -
-w"llG.ir: 

~alesef, her ~n biraz daha bil· 
>fl1eıı bu ıizli tehlikeye karşı alın
"1f bulunan tedbirler, denizin suyu
~ h?hlayarak ısıtmaya çabalamak 

hiliııdendir. 
Bundan bir kaç sene evvel Tıb -

~linin müdür muavini, değerli 
b~" Fahri Can bu mevsua esas -
ıi.~ir ıurette temas etmişti. Hatırla
,,.l!ııza ıöre doktor Fahri Can, o 
)"11ıruıdan birisinde diyordu ki: 
b "- Morıta kesilen cesetler, ya 
it kazaya, ya bir cinayete kurban 

11lı.ıit kimselere aittir. Bu itibarla, 
llhl tabii tekilde ölmUı olan bu İD· 
"-!ar hasta detlldirler. · 

takat ben, onlardan yüzde elli-
~en fazlulDID cljerlerini hasta ...... 
~ c:u.:ııuu ne l\Maar şayıımıi:_ bu -
'illa ufunu ürpertici bir belagatle 
kit tan kuvvetli bir delil de bu mü-

ededir .,, 

lt Bu çok dftşftndürilcU misali ve -
le" luymetli doktorumuzun, verem
~Utadelc için kabul olunmasını 
) ettiif uul de, o deUl kadar ta· 
'Ilı dikkatti: 

-._ t'aJıri Can, bu hayati mftcadele
..... de ınutlaka devlet eliyle yapıl -

lllı istiyor, ve diyordu ki: .. 
~ - Devlet, bu mücadele uğrun-
\': bUttın milleti seferber etmelidir. 
~ ltıillet, bu mftcadeleye yardım et
~ il nıeseli hava kurumuna yar -
l etınek kadar hayati, milli bir 
'ılfe olduğunu kavramalıdır.,, 

'i "Bence, devlet, verem mücadele
... '-hunda harcamak üzere, içki gi • 
hı. •iııra gibi sevk vuıtalarından, 
'a lllıktar vergi alına, halk bundan 
~rrır olmayacaktır kanaatin • 

«lft1ade iki, Oç paket · lipra, ve 

~· bir kaç tite rakı veya prap 
' 

0ıı binlerce insan var. Sırasın -
~ bir gazinoda, faraza (H) kuruş • 
~ talcıyı 1ekiı Uraya içen bu cö -
... ••tandqlar, bu arada dört, 
.......,._ ~I ta verem mücadelesi için 

'illeyi fOk rörebillrler mi! 
... ~lıııe kendilerini koruyacak olan 
~ taarı11 sevine ıevine vermekten 
'eeek hiç bir vatandq rösteri -

••111nm. 
~ "ae.ı hesap ettfm: Diler \'llsıta • 
...... 7 tenıin olunan ıeHr de hesaba 
~ ıuretiyle toplanacak para, 
'1-. e iki milyon lira11 kolaylıkla 

I• 1k tahsil ancak 1<>n asırda 
taammüm etmiş ve devle

tin umumi vazüeleri arasına gir
miştir. 

Yakın zamanlar:ı ge?inciyı.! kadar 
ilk tahsil, hemen bütün nıemleket
lerde, cemaatlere, mahalli ve husu. 
rJ teşebbüslere btra:Cılmış bir işti. 

Umumiyet itibarile denilcl>ilir ki 
Hk tahsil, demokraıri ile muvazi o
lnrak inkişaf etmiştir. Çtinktl ha
kiki demokrasi anca~ münevver 
ve şuurlu vatanda~l.ırla kurulabi
Jir ve yaşayabilir. 

Bizde ilk tahsil, 18ô9 Saff<?t Pa. 
şa maarifi umumiye nizamnam~i 
ile bir devlet hizmeti olara.ic tPI:ik
ki edilmiye başlanmıştır. Mcşru1i
yet, ilk tahsil sahııcııncfa esaslı bir 
iş yapamamış, bir sistem kurama
mıştır. Esasen buım yapamazdı, 

cünkü Meşrutiy~t devrinde :Ik ta.'ı. 
tıil müesseseleri, meşihat, evkaf 
nezareti. gayri miislim cemaatler, 
ecnebiler, hiçbir kontrola tiı.bf ol
mıyan şahlSlar. maarıf nezareti ve 
meclisi maarifi as!tf'rl l{ibf çok baş
ka ellerden idare ediliyordu. 

Ancak Cümhuriyet '1üktimetfdir 
ki, ilk tahsili esaslı bir devlet i~i 

olarak eline almış ve bilhassa 1924 
te Büyük Millet ~.feclisi"lin kabul 
ettiği tevhidi tedrisat kanunu ile, 
tama mile moder!l ve A vrupat bir 
ilk tahsil sistemi kurmustur. 

Bütün ilk mektr•plcrde okuyan 
talebenin 1913 - 1914 ders sene. 

görüp, 
lktadır. 
~u dertle mOcadele afrunda, mlicadeleye davet edip durmakta -
' lld milyon lira aarfolunmaıı dır: 
te..ı:llditelerimizi azaltacak bir çok ·BugOn ~erem, Gzerin~ 1t8tfln 
ı.ı •. - l'leriıı almmuma imkiD vere • k etimizle mutlaka çullanmak 
~ uvv b' dil 

.. mecburiyetinde olduiwnuz ır f-* mandır: Milli bünyemizin ııhhatini, 
""4 '1ıce, doktorun bu teklifi tlıe - ancak, veremle· yapacağımız fiddet-
._. e dtituıunek, bizi çok faydalı ll bir muharebede kazanacatmuz 
.... 'lte)ere kavuıturablllr. zafer temin edecektir: Evet ... Bizim, 

A........ veremle, mücadele delil, muharebe t..... --Qt emin olunmalıdır ki, ve • Ub 
ı;"' de~len gizil düşman, kendiaiy- etmeklilimiz bile, kimsenin m a -
"" liddetıe mücadele etmek lüzumu- lajalı saymaması lbım relen bir za-.. IJ:~~ duyuracak derecede tehli • rur:!:cı hakikati bilmek, ve ona 

11.._ ~•Pdınq bulunan istatistikler, a- g8re davranmak, bizi daha ~cı ha • 
~ haııada karplafmakta olduiu • ldbtlerle karplapıak tehlikesin • 
' ı.._. -~- den kartaraeak olan 1'eıbe 7oldml -un Mhneler, Wd 'b• ~-

r------· Yazan: -----. 
Sadrettin Celal Antel 

düzeltmek devletimizin ve inkıli
bı:mızın esas prensibi olduğu için
dir ki, ilk tahsil vaziyetimizi bu 
bakımdan etüt etmek .-e Lazı nok
talar üzerinde durmak ts•iyoruz. 

Evvela ilk mektep vaıifesini, iç
timai fonksiyonunu tebarüz ettire
liın, buna ihtiyaç vardır, Çil!lkü ba.. 
zı kimselerin. ilk mektchin tP.s!ri 
ve cemiyette oynııyacnğı r.:>l hı;.k

kında çok mübalı\ğah 'tanaatlPrl 
vardır. Her şeyi :Ik me~tcpten bek
liyenlere, bir çok milli felaketler
den onu mesul tutanlara göre, me
sela 1870 Fransız - Alm:ın harbini 
Alman ilk mektep muallimleri ka
zanmışlardır. bir ı;ok "llitletler is
tiklallerini ilk mekte? muallimle. 
rine borçludurlar. cemiy-.:tin içıl

mai ve iktısadf kalkınması ilk mek 
tep vasıtasile olacaktır. cihan ~l
hü onun sayesinde teessüs edecek.. 
tir. 
Şüphesiz bu iddia lada bir haki

kat hissesi vardır, demokrntik bir 
devlette bir milletin bütün fertle
rine kuvvetli bir vatanda, terbiye
si veren, milli ideali aşılayan ilk 
mekteplerdir ~e muhRkka1dı!" ıtt, 
nıPrlf'ni ret ilerll"dikc:~ i~k mektebin 
va7if~leri ('O~lıyor ve gü<"!eşl,1(11'. 

Şüphe edilemez ki, bugün mek
tebi, içinde yaşadığı içtimai ve fr
tısadi hayattan mfitecerrit bir va
ziyette, sırf akademlık bir müesse
se olarak tasavvur etmek mümkün 
değildir. 

Mekteple hakfkt hayat a~ında 
daimi ve sıkı btr temas temin et
mek. mektebin teşkil&t ve prog
ramlarm1 bulunduJtu yerin hususi 
şartlanna ve ikt1s;ıdf faaliyetlerine 
bağlamak. ziraRt, sebzecilik, mey
vacılık, ipekçilik, halıcılık, bağcı

lık, pamukçuluk .. gibi iktısadt faa. 
livetlerin hakim bulnndu/?lı yet"!er
de tedrisatı, tahsisen bn iktısadt 
faaliyet mihverlerl etrafında topla-

mak, bir kelim9 ile. mektep haya
tını cemaat hayatının mütenevvi 
mesai ve ihtiyaçlarına sıkı bir t.?J

rette iştirak ettirmek suretlle g~ 
leri kendi muhitlerine bağlamak 

ve kendi muhitlPrinde azamt fay
dalı olacak tarzda yc.tiştirmek, esas 
prensiplerden biridir. 

Mektebi muhitin iktısadi faaıt
yetlerine bağlayarak, bir >ıavat ve 
it mektebi haline getirmek m~ 
lesi. ayn bir etüt lstiyen mühim 
bir meseledir. 

Ancak şurası da muhakkakt1r ld, 
bütün bu gayelerın tahakkukunda, 
ilk mekteplerden başka di~er lçtL 
mat amillerin de bir rolü vard1r ve 
bunlan tamamile tahakkuk ettire
mediğinden dolayı ilk mektep mu
allimi münhasıran mesul tutula
maz. 

Fakat diğer bazı hedener vardır 
ki, ilk mektep bunlan b!zzat kendJ 
vasıtasile tahakkuk ettirebilir w 
bunlardan tamamen ve münhıısı.. 

ran mesuldür. 

Bunlar nelerdir? 

Biliyoruz ki, mektebin fıkir ter
biyesine ait esas hedefi, bazı bilgi
ler ve melaaretls lıraaNUldınna-. -. 
kA ve muhakemeyi ı..nklşaf t"ltfr
mektir. Buna gen~lcrln ahlAki ve 
içtimai teşekküllerine aft olan tf"r
blyevt vuifesini de ilive etmek l· 
cap eder. 

tık mektebin ka,,;andıracağı bil. 
gilerin miktan ve derecesi miıfre
dat programı ile te9bit edilmiştir. 
Fakat, bu esas bilgileri, 280 say
falık müfredat !>rc>gramından ;ıka
ııp tebarüz ettimıenın atolııy bir iş 
olmad1ğmı tecrübe ile anladık ve 
kani olduk ki. anca~ bu yapıldığ1 
takdirde, muallimin tedri5 faaliye. 
tini, bu esaslı bilgileri bütün c:o
cuklara kazandıracak surette '"' 
yarlamuı ve tahsil devresi sonun-

da bunlan ne derecı~ye kadar ka. 
zandıjıru objektif olarak tahkik et
mesi mümkün olacaktır. 

Bu esas biJ.ailer ve mehareUer 
nelerdir? 

1 - Yazı ile ve sözle düşünce
lerini, müşahedelerini, arzulannı 
düzgün, tertipli ve kısa olarak üa 
de etmek; (mektup, istida yazabil
mek) başkalannın sözlerini ve ya
zılannı anlayarak takip ve hülisa 
edebilmek. 

2 - İşlek, okunaklı, doğru, ter
tipli ve kafi derecede çabuk yaz • 
mak. (tenkit işaretlerine riayet et
mek), 

3 - Esaslı hesl!P ameliyelerini 
(cem, tarh, zarp, taksim) çabuk ve 
doğru yapmak; basit alış veriş he
saplannı zihinden ve klğıt üze -
rinde kolaylıkla yapmak; memle -
lekette kullanılan başlıca mikyas
lan tanımak ve ölçü Aletlerini kul
lana bilmek, 

4 - Harita, lQgat, ansiklopedi, 
atlas, kataloğ. rehber. vapur ve 
fimendifer tarifeleri .. gibi müraea
at v8Bltalarından istifade edebil
mek. 

5 -Çekiç destere ... gibi basit 
Aletleri kullanarak güç olmayan 
tamirleri yapabilmek. 

Muhtelü zamanlarda, kısmt ve 
ya umumt olarak yaptığımız tec
rübeler bize göstermiştir ki, ilk 
mektebi bitiren çocuklarda, umu
miyet itibariyle, bu esas bilgiler 
bıd •mın4•• bir eok ebürlilder ve 
kifayetsizlikler vardır. Sütün bu 
tecrübeler bize, ilk mektep mezun 
lannın bilhassa mektup, istida ve 
telgraf yazmakta, gündelik haya • 
ta ait hesap meselelerini doğru hal 
etmekte çok güçlük çektiklerini; 
hesaba, coğrafyaya, tarihe ait en 
esaa bilgilere malik olmadıklannı 
ve bunları muhtelif meselelerin 
hallinde kullanamadıklarını gös • 
termektedir. 

yoruz. 

Bir karlden aldıtrm mektupta, 
kendi bulunduğu tehlrde, Halkeri
nin yalnız muayyen zamanlarda 
müsamereler ve balolar verdiğini, 

bu müsamerelere de ancak davetli 
bazı şahıslann iştirak ettiğini, her
kesin giremediğini yazıyor. Bence 
ehemmiyeti haiz olan, balolara iş

tirak edenlerin adedi değildir. Hnl• 

kevleri arasmda, faaliyetini yalnız 
muayyen merasime tahsis edenleri 
vana, bunlara, Halkevlerinln içd
mai manasını anlamadıklarını •>i· 
retmelidir. 

Halkevlerlnln varidatını artta
mak için bu gibi müsamereler elbet• 
te ki lüzumludur. Fakat bu işle be
raber, Halkevlerlni, bütün muhitin· 
deki halk kütlelerini içine çekecek 
bir hale getirmek limn. Bu miles
seselerin bapnda bulunan içtimai 
liderler herteyden evvel halkın pst. 
kolojislni tetkik etmelidirler. 

Halk vazife olarak üzerine yükle
nen külfetten karar. Bunlan, gibel 
nutuklarla, hitabelerle bu evlere 
çekmek mümkün değildir. Halk, hu 
evlerin kendine fayda temin ettljlnl 
gördiikten sonradır ki, hu müesAe
selere bağlanır. Benim gezip gör· 
dfllllm im felr Ralkevlerl, ba ftzl. 
feyl m0kemme1en yapmaktadırlar. 
Arada bazı istisnalar olabilir. 

Halk çocuk gfbf dalma takip edil
mekten hoşlanır. Müesseseye dev1tm 
etmlyenlere, bu müessesenin temin 
ettiği faydalan, Adeta bir sinemaya 
müşteri celbetmek lstiyen ticaret
hane sahipleri clbi ilin etmek la-
zım. 

Bu vaziyetin esaslı sebeplerini, 
bilgi hakkındaki yanl1J telakki -
mizde ve bütün çocuklara muhak
kak surette ve sağlam olarak ka -
zandırmağa mecbur olduğumuz bu 
esas bilgilerin tebarüz ettirilme -
mesinde aramalıdır. Bu kanaati -

I miz düzeldiği ve bu esas bilgileri 
kazandırmağa gayret ettiğimiz za 

11!811'P!',. .... ,..._~pı--:~~-r~~-- 1 mandır ki, tedris faaliyetimizden 

Diyttekslnlz ki bu evler ticari 
müesseseler değildir, halkın fayduı 
için açılmı,tır, ıelsinler, biz mi .on
lann arkasından koşacağız?_ Da 
zihniyetle hareket ettiğimiz zaman, 
Halkevleri muayyen bazı kimsele
rin devam ettiği bh klüp mahiyeti. 
nl abr. Halkevleri ne sinema, ne de 
klüptür. l\luayyen içtimai faydalar 
temin etmek istlycn müesseselerdir. 
Kin para detti, halkın itimat ve 
muhabbeti, halkın fırkaya ve pren• 
siplere bailılığıdır. Bu kazanç, sl
nemacmın karından daha büyük· 

c: -c::::.. 

Bütün nmltalle laalln ıela,ta. Yarama malvılle ~ 
elintlelri 6om6cva - -1ıil """""'°"" ,,,. IMJılqor. 

azamt verim almak kabil olacak -
tır. 

Bilgi, zihnimizin muayyen bir 
meseleyi halletmek için müracaat 
ettiği, kullandığı bir malzeme, bir 
istinat noktasıdır. Hakiki bir bil -
gi, bizim anlamak, yapmak, mües 
sir olmak iktidarımızı temin eder. 
Ancak bu evsaftaki bilgidir ki, bi
zim faaliyetimizi emniyetle ve isa
betle idare ve kontrol eder . 
Halbuki mektepler ve bütün mek
tepler. umumiyetle, hiç bir ikti -
dar kazandırmıyan ve zihinde, ta
azzi etmeksizin, benimaenmeksi • 
zin, bir müddet iğreti olarak kal
dıktan sonra uçup giden gölge bil
giler öğretmektedirler. 

Bunun içindir ld mektepte ço
culdara: 

Fildrlerlnl yazı tle, ve 8'Szle i
fade etmek. bir mektup ve istida 
yazmak iktidannı kazandırma • 
yan türkçe dersleri; 

Remıt veya gayri reamt mües
seselere nasıl müracaat edilece -
ğini öğretmeyen yurt bilgisi ders
leri; 

Gündelik ahı verif hesaplannı 
çabuk ve doğru yapmak meharetl
ni kazandırmayan hesap dersleri; 

Her ,Un kullandığımız vasıta -
lann ve Aletlerin nasıl itledikleri -
ni öğretmeyen, basit bozuklukla • 

tür. 

Karilmin fikiyet ettlif Halkevl, 
vazifesini yapmıyorsa, bunu dofnı
dan doğruya ismiyle beraber Halk 
Fırkasına şlkiyet edebilir. Fırka, 
hallan flUyetlerlni dinlemek için 
kapılarnu açmıştır. Gazetelerin sil
tunlan da halkın şlkAyetlerine açık
tır, fakat mercU dururken, onu at
lıyarak kuvvet müeyyidesi olmıyan 
bir yerden medet ummak, teşhir ıt· 
bi bir mahiyet ahr ld milsbet telak
ki edilemez. Halkevlerlnln yUhel
mesl hephnbin dlleditlmb bir ıteY· 
dir, onlan uyıflatmıya dejll, kuv
vetlendlnnlye çabşalrm. 

:::::s 

- Şef Diyor ki : 
Milletin müralıabui, icla

re üzerinde hakiki ve fiili ol
maJılıça ve böyle oldufuna 
milletçe lıanaat edilmedikçe 
ltallt. idaresi vardır, denile
mez. Onun için Büyült. Mil. 
let M eclmnin vaile ila et
mesi en ulalı bir tereddüde 
mahal vermİ)'eı:ek Mllabetle 

ı olamlıtır. 
n tamir etmek iktidannı kazan • •t!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!i!!!!!!!!!!!!!!i•l!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!Y 

(Sonu &ı: B. Si: 5) 
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Faydasız Bir Karar 
Ne Klüpleri, Ne Takımları 

Birleştirmekten Hiçbir 
Netice Ahnamaz 

Milli Küme Maçları 

Y apllamıyacak mı ? 
Haber aldığımıza göre buse

ne milli kiime maçları talimat -
namesinin mali hükümlerinde 
Futbol Federas:ronu tarafından 

ı yapılmış olan değişikliklerin 

haklarında tatbikini zararlı gö -
' ren İstanbullu dört milli kiime 

kliibii üç dört gün evvel arala -
, rında hazırladıkları bir dilekçe 
1 ile Beden Terbiy.esi Umum Mii • 
diirliiğüne miiracaat ederek tn· 
limatnamede bazı tadilat ı·ica et 
mişler ve hu ricalarını mıntaka 

İşimiz Güneşe 
Kahrsa! 

Yazan: Naci SADULLAH 

Sofyanın manıf "Utro,, gazetesi
nin başmuharriri Bay Stefan,, İs -
tanbul gazetelerinden birisine yazdı
ğı makaleyi şu cümlelerle bitiri -
yor: 

"- Biz hu sabah İstanbuln gelir
ken, gökteki bulutlardan yağmur 

döküliiyördu. Bu satırları yazdığım 

anda, İstanbul iizerinde giineş par -
lamağa başladı, Bu giineşin, hiç bir 
7.aman gurup ~tmiyerek, iki mille -
tin kalbini ebediyen ısıtınnsını te -
menni ederim!,, 

_E_K _O_N_O_M_,i J 
Madenieşya Sanayiimiı 

Mühim Bir Vaziyet 
Karşısında Bulunuyor 

BORSA 

Londra 
Nc\-york 
Pnris 
Miltıno 

Cene-.·re 

17 - 3 - 030 

ÇEKLE" 
5.93 

126.6525 
3.3525 
6.6625 

28.6725 

Milli küme haricinde kalan 6 fe- alh takımın aralarında yapacakları 
dere, 6 federe olmayan 12 klüp ara- müsabakalarda ise, tabii hiçbir zevk 
sında futbol federasyonunun tensibi.. ve Jttırat olamaz. Oyuncular arasın
le yapılması icap eden çift devreli da muayyen his rabıtaları olan şehir 
lig maçları dolayısile lstanbul ımın- muhtelitlerinde bile karışık takımla. 
takasının ameli kıymeti olmıyan ve rın iyi bir kıymet göstE:remediği, fa. 
bilakis takımların bünyesine zararlı kat başka şekil bulunamadığı için 
olan bir U'3Ul tatbikine teşebbüs etti- böyle teşkil edildiği meydanda iken 
ğini öğrendik. Beden terbiyesi umum müdürlüğü-

Bu 12 takımın biribirile ikişer de- nün mahza bu klüpler faaliyetsiz 
fa çarpı~ması için 132 müsabaka yap- kalmasın diye aralarındaki rekabet
:ması Iazundır. Bu da haftada 6 mü- ten istifade edflcrek maçlar tertip e
sabaka hesabile 22 haftada yani beş dilmesi hakkındaki emrine rağmen 
buçuk ayda biter ki, müsabakalar 19 bunların ?yunculannı karıştırıp maç 
martta başlıyacağına göre ağustos so- lar~n. yegane ruhu olan rekabet his- ı 
nuna kadar sürecek demektir. lşte lerını ortadan kaldırmak maksada, 
buna çaresaz olmak için mınıaka, 6 •futbol ve klüp psikolojisine tama
fedcre klüp ile 6 federe olmayan klüp men mugayirdir. 

vasıtasiyle Umum l\liidiirliiğe 

göndermişlerdir. 

Dün akşama kadar bu rica -
larına müsbet menfi bir cevap 
alamamış olan ''e bugiin miira -
caatlcrinin semere vereceğini Ü· 

mit eden dört klübiin bu ce,·aba 

Eğer iki milletin kalplerinin ı -

1 
sınması giineşe kaldıysa, halimiz ha
raptır. Bu hesapca, geceleri, veya bu
lutlu havnlnrda boğaz boğaza nu ge· 

Madeni eşya fabrikacıları dün sa-ı 
nayi birliğinde bir toplantı yapmış
lardır. Madeni eşya imal edenlerin, 
Avrupadan ithal eyledikleri ham 
maddenin gümrüksüz olarak kilosu
n!\ 11,75 kuruşa ithal eyledikleri 
halde ayni maddelerden mamul eş
yanın Almanyadan kilosu gümrük
süz olarak 9,25 kuruşa getirilmesi 
ve gümr ük resimlerinin bu aradaki 
farkı telafi edecek derecede bulun -
mamasından mutazarrır olduklarını 

ve rekabet imkanları kalmadığını 

münakaşa etmişlerdir. Alakadarlar 

ham madde ile mamul eşya arasın
da fiyat bakımından evvelce hiç bir 
fark yokken, mamul eşyanın tedri -
cen ucuzlattırılmasını Türk sanayii
nin inkişafına mani olmak maksadı

na matuf gören fabrikatörler İktısat 
Vekaletine müracaata karar vermiş
lerdir. 

Amsterdnm 67.225 
Bertin 50.815 
Brüksel 21 .31 
Atina 1.0825 

intizaren maçlara gelecek hafta 
haşlamak tasavvurunda olduk -

l\ ları öğrenilmiştir. 
takımlarını biriblrile gtıya semt mü- Zaten şimdiye kadar gerek klüp, 
nasebetleri gözeterek birleştimıiye gerek takun birleştirmek hususunda 
teşebbüs etmiş ve bazılarının itirazı- t yapılmış olan tecrübeler bila istisna Bugünkü Maç 
na rağmen bunu emrivaki yapıp tat.. daima muvaffakıyetsizlikle netice- B .. T k . . 

b
.k t •..t· lendı·gı~· · · . 1 . d 1~~ ı"nt" ugun a sım stadında ekallıyet 
ı a a geçmıll~ır. ıçın spor ış en ev\;""' ı- .. . .. . 
Her şeyden evvel bilmek gerektir kal ettiği bir devirde teknik, ameli ' kluplerı maçlar~nı? en mühım kar-

ki, böyle h.iiviyeti ve rengi, hulasa ve idari hiçbir esa.c;a dayanmıyan şılaşması olan Ş'.~lı - Pcra ~açı ya
manevi havası olmıyan karışık takım böyle suni takımlar yapmıya teşeb- pılacaktır. Bu musabaka aynı zaman. 
1.arın cemi sporlardan beklenen ga- büsü haklı gösterecek hiçbir mazeret da Taksim ligi maçlarının son kar
ye birliği ve tesanüt gibi beraberlik tasavvur etmiyoruz, denildiği gibi şıl~şrnasıdır. ~?nkü bu klüpl~r .bir
hislerini beslerojye hiçbir yardımı ol- bu tedbir 12 takıma 132 maç yaptır- leşik olarak bölge maçlarına iştırak 

ad ğı ih. ekd" ~ i • h k"t k 1 d ğı d d 1 etmektedirler. m ı g ı y ıgcr ne manevı er- mıya va ı a ma ı n an o ayı or- • 
hangi bir bağ ile bağlanmamış fert.. taya atılmış ise müsabakaları iki ye. Galatasaray • Beııktaı 
lerden teşekkül ettiği için bu mak- rine bir devreli yapmak, birleştirmek Maçı 
sadın heder olmasına sebep olacak suretile suni takım çıkarmaktan çok Dün Galatasaray - Beşiktaş maçı-
gevşeklikler ve rabıtasıılıklar doğ- daha ehven ve şüphesiz daiha mana- nın iki klübün muvafakatile Taksim 
masına bile yol açar. Hepsi böyle lı olurdu. stadında yapılması kararlaşmış, Tak-
renksiz ve hüviyetsiz teşkil edilmiş *** sim stadı muvafakat etmediğinden 

yine Şeref stadında yapılacağını yaz_ 

Mekteplerde Spor 

Faaliyeti Programı 

Ankaradaki Güreş 

Seçmeleri 
Bundan iki gi.in evvel maarif mü- Avrupa ~piyona.sına hazırlık ol.-

dürünün reisliği altında orta ted- mak üzere Ankarada kurulan güreş 
risat müesseseleri beden terbiyesi ôğ- kampında seçme müsnbakalan neti
retmen1erinin bir toplantı yaparak cesinde aşağıdaki dereceler alınmış
mektcpliler arasında mecburi ve ih- tır: 

tiyari yapılacak sporlar programını 1 56 kiloda Mustafa (Ankara), 61 
hazırlıyacaklarmı yazmıştık. Dün kiloda Ahmet (Ankara), 66 kiloda 
bu toplanh, yapılmış ve heyetler se- Yahya (lstanbul), 72 kiloda Celal 
çilmiştir. (Ankara), 79 kiloda Mersinli Ahmet 
Erkek mektepliler arasındaki müsa- (lstanbul), 87 kiloda Mustafa (lstan

bakalar şunlardır: Futbol1 kır koşu- bul), Ağırda Çoban Ostan!>u]). 
su, voley~.ı. Ankarada bulunan Istanbul güreş-

Kızlar ıçın de atış, voleybol, bay- çileri dün şehrimize avdet etmişler-
rak koşusu. dir. Bir nisanda bir ikinci seçme da-

s~.ilen heydler şunlardır: Erkek- ha yapılacaktır. 

ye, Çanılıcadan Mediha. 
Voleybol: Kandilliden Hfet, Eren

mlştık ve bölge de tashihini bu şe
kilde yapmıştı. Halbuki bilahare Tak 
sim stadı buna muvafakat etmiştfr. 
Klüplerin mektuplarma bir cevap 
gelir, bu klüpler maçı oynarlarsa, 
müsabaka Şcre"'t-sıı:ıarııoa 11eg11, Tı:d.· 
sim stadında olacaktır. 

Uludaqa Hava Hattı 
Yapıhyor 

Bursa (TAN) - Nafia Vekaleti, 
Uludağ hava hattı üzerinde tetkik -
lerde bulunmak üzere şehrimize bir 
heyet göndermiştir. 

İsviçreli mühendis Huz ile Dev
let Demiryolları inşaat dairesi baş 
mühendislerinden Refet Ünaldan 
mürekkep olan bu heyete viJaycti -
miz Nafia Müdürü İsmail Devletku-
şu da iltihak etmiştir. 

Heyet. Uludağda tetkiklerine de
vam eylemektedir. 

ler ıçın: Kır koşusu: Işık ve Haydar. 
paşa liseleri mualhmlerinden Muh
tar, Pertevniyalden Faııl, lstanbul 
erkek lisesinden Va:;i, Darüşşafaka

dan Muhsin, Bo~aziçinden Hayri Ra
gıp. 

köyünden Hidayet, Istanbul kız lise- -="""==--..,---=-----=-===,,...,...,==== 

Voleybol heyeti: Kahatqtan Hatn
di, Vefadan Necati, muallim mekte
binden Ferhat. 

Futbol heyeti: Galatasaraydan lb
rahim Haıkkı, Istanbul erkek lisesin
den Nuri, Sanat ve Ticaret mektebi 
muallimlerinden Ziya. 

KızJar için: Atış: lnönünden Şehi
me, Cümhuriyet kız lisesinden Şadi-

sinden Semiha. 
Bayrak yarışı: İstanbul kız lisesin.. 

den Cem.il, Kadıköy kız enstitüsün
den Aliye, Şişli Ternkkiden Sab'ha. 

Bu heyetler pazartesı giınü bir top
lantı yaparak müsabakaların fikstü
rünü hazırlıyacaklar ve maarif mü. 
dürlüğüne vereceklerdır. 

Ayrıca vaziyet hakkında da bir 
rapor hazırlıyacaklar ve Maarü Ve
ka:etıne göndereceklerdir. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma:. 

Kulağını7.a küpe olsun 

Daima RADYOLİN; çünkü. 

RADYOLİ 

leceğiz? 

* Meşhur hatibemiz Meliha Avni 
Sözen de, di.inkii nutkunu şu cüm -

lelerle bitirmiş: 

"- Ey 16 .Mıırt şehitleri.. Sizi 

yataklannızda masum uykunuzda 

öldürenler, bizlere, Tiirk ırkına bir 

parola vermiş oldular: Gnfil avlan-

mamak için uyumamak, daima uya

nık kalmak ..• 
Hepimiz, uyumayacağımı71l. da -

ima uyanık kalacağımıza and iç~ -

lim!,. 

* 

Almanya Deri Ahyor 
Almanyaya ihraç için hava kuru

mu, koyun derisi toplatmaktadır. 

Almanya hesabına dün Edirne ya

paklarından kilosu 66 kuruştan 150 
balya satılmıştır. Bu mallar kam -

yonla şehrimize getirilmiştir. Kam-
yonla nakliyat daha ucuza geldi.gin-

Sayın Ba~·anın izniyle, ben 
andı içemiycceğiın! 

bu den bu yol, tücarlarca tercih edil
mektedir. Çorum tiftikJerinden 95 
balya, kilosu 115,5 kuruştan, deri Hem bana öyle gelir ki, kendisi 

bile, hu andı içtiği giinün gecesi, mı
şıl mışıl uyumuştur. 

Bilmem o andı içenler, işi inada 
bindirip u~·kusuzluğa ne kadar da -
yanacaklar? 

.Gen bu ihtimali diişiiniince, and 
içeceğini sciyliyen oğluna: 

iHRACAT: 

iç Fındık ve 

Ceviz ihracatı 

Sof ya 1.56 
Prag Tescil edilmemiş 
Madrid 5.93 
Var§ova 23.93 
Budnpcşte 24.9675 
Bükrcş 0.9050 
.B<?lgrad 2.8375 
Yokohnma 34.62 
Stokholm 30.5375 
Moskova 23.83 

ESHAM VE TAHVILA·r 

Ergani 
Anadolu Dcmlryolu 
III peşin 
Mümessil pesin 
1unir Esnaf ve Ahali 

20.-

38.65 
39.-

Banknsı 5.30 _____ } 
malı tiftiklerden 10 balya kilostl 
110 kuruştan ihracat için satılınıt' 
tır. 

SATIŞLAR: 

Piyasaya Zahire 

Az Geliyor 
"- Sakın fazla içme~. Dokunur!., 
Diye ~ihat eden temiz ve saf 

~·ürekli anaya hak verdim: Çünkii, 

Son hafta içinde 11800 kilo iç ce- Son günlerde piyasaya az miktal"" 

gorµyltnı"Ulluz y-u. 

Bazan, tıpkı diğer içkiler gibi an· 
dın ucu da sıhhate dokunuyor! 

* 

viz kilosu 74 kuruştan 1450 kilo iç da zahire getirilmektedir. Bunun se-. 
bebi, İzmirde fiyatların yükselmesi 

fındık kilosı.ıJWJturus~1lt ı tır. • ~' 
Piyasamıza Anadoludan 11478 kilo gönd41r. Jmoeiciir. izmire kadar treJI 

iç ceviz ve 24325 kilo iç fındık ge- navlunu daha ucuz olduğu için tüc
tirilmiştir. Satılan mallardan 3450 car, mallarını oraya sevketmektedit· 
kilo iç ceviz Bretislava, iç fındıklar: Dün şehrimize 106 ton buğday ge-

Diin öğle iizeri. Ankara radyo - dan 2000 kilo Afrikaya, 1450 kilo tirilmiştir. Yumuşaklar 5,30 - 5,31, 
sunu dinliyordum: Bir taraftan bir sertler 5,08 _ 5,lO, kızılcalar 5,261 

ı Ak Viyanaya ihraç olunmuştur. Piyı.ısa-
alaturka P a ta: çuvalla kuşyemi 5,33 kuruştan <>atı~ 

"- Şahane giizlcr ~ahane!,, şar- mızda 20 bin kilo iç fındık, 12 bin mıştır. Bir mikt:ir kunduz derisi çif-
kısı çalınırken, bir taraftan da, spi- kiıo kabuklu fındık ile 25 bin ki]o ti 1433 _ 1750, tilki derisi çifti 
ker ~:;nat ayarını veriyordu: O ara - iç ceviz ve 15 bin kilo kabuklu ceviz 300 _ 1275, çakal çüti 150 kurut' 
da duyulan başka sesler de yok de · stoku mevcuttur. tan satılmıştır. 

ğildi. Doğrusu programın bu derece Kömür Stokları * Tosya pirinçleri yeniden yül<-
zenginliğine, hiç bir diyeceğim yok: . . . .. .. selmcğe başlamıştır. Dün TosyadaJl 
Ankara radyosu nihayet, üç dört i- Mart ayının bırıncı gununde Zon- b' ikt · · t' ·ı · k"lO-. . .. .. ır m ar pırınç ge ırı mış ve ı 
şi bir arada görmenin yolunu da bul- guldak - Ereglı komur havzamızda su 26 kuruştan satılmıştır. Bu piri.nÇ"" 
du: Yakında konserleri. konferans - stok olarak 1645 ton kok ve 962 ton 1 ıer mahallinde 22 5 kuruşa aıınmak
ları raporları, temsilleri de bir ara- Briket kömürü bulunmaktaydı. Bu tadır. İzmir havallsine yeniden fazlll 
da verirse, sekiz saatin içinde altı miktarın az bir kısmı piyasamıza ge- miktarda pirinç gelmiştir. 
aylık işi birden başarmış olur. tirilmiştir. Zonguldakta 42059, Koz- 1 · T .. 

Diinkü neşriyat tamamlanınca, luda 43701, Ereg.lide 41253, Kilimli- negölde ütun 
de 20789 ton kömür stoku tesbit Sah§I Ba§ladı spiker: 

"- Karışık öğle neşriyatınuz edilmiştir. 
bitti!,. Şubat ayı içinde iç ve dış pazar 

Demişti: Haksız değil. çiinkü o }ara yüklenerek gönderilen 90775 
neşriyata "karışık,, değil '"karma - tondur. Ecnebi gemilerine ihrakiye 
karısık,, bile dcnilchilir. olarak satılan miktar dahi 6265 ton 

Dün dinl~diğimiz "şarkılı ayiir,. kadardır. 
dı. Acaha radyomuz arada sırada da 
"a~ arlı şarkı,, neşretse olmaz mı? 

* Diinkü "Son Telgraf., refikimiz -
de paranın tarihinden bahis bir ya
zı vardı. Bu yazının içine de, bir beş 
liralığm kılişesi basılmıştı. 

Do~rusu ben bunu sayın refiki -
mize yakı tıramndım: Bu harekete 
düpediiz kalJ>azanlık denilmez mi? 

* 1 

* İhracat mallarımızın piyasala
rımızdan ihracı için tüccarlarımız 
kantarcı bulmakta zorluk çekiyor _ 
lardı. Alakadar makamlar bu işin 

halli için mevcut kantarcıların mik
tarını arttırmışlardır. Dünden itiba
ren piyasada malların bekletilm~ksi
zin sevkedilmesine başlanmıştır. 

Vatandaş! 

İnegöl, (TAN) - Yeni tütün uıab-
sulünün satışına başlanılmıştır. İll"" 
hisarlar idaresiyle buranın her za
manki müşterilerinden iki firma fall
liyete geçmişlerdir. Diğer firmalarll' 
da bugünlerde mübayaata başlıya -

cakları tahmin edilmektedir. 
Alım satım şimdiden hararetli bil 

şekil almıştır. Tütiıncüler ilk fiyllt· 
lardan çok memnundurlar. TütilO 
rekoltesinin geçen senekinden dr 
ha az, fakat kalitenin daha yüksel' 
oluşu, fiyatları normal vaziyette tıt' 
tacak ve belki de yükse 1 tecek mabi
yette telakki olunmaktadır. 

İktısadi kalkınm:"Ja mühirn bit 
iımil olarak ele aldıkları tütünciilii
ğü bir meslek haline getirmekte çıft' 
çimizin gösterdiği gayret, takdir oltl"' 

Nevram, kırıkhk ve bütün ağrıl"1rınızj derhar keser. 
- icabında CJÜnde 3 kaıe ahnabilir. -

Babaeski Belediyesinden : 
Babaeski kasabasında tesis edilecek olan ve munakasası kapalı 

zarf usulıyle yapılması takarrur eden elektrik işine talip zuhur etmedi
ğinden hu defa 2490 sayılı kanun hükümlerine tevfikan pazarlık sure

tiyle yaptırılması tekarrür etmiştir. 

Diş doktorunun bütün hastalarına 
söylediği gibi dişleri sadece parlat
makla kalmıyarak onları mikroplar
dan. muzır salyalardnn ve hamızlar
dan temizleyip çelik gibi sağlamlık 
veren yegane iksirdir. 

Şu kocaman serlevhayı da evvel- : 
ki günkü "Sabah,, gazetesinde oku - ' 
dum: 

"Almanva, Moravyayı, Bohem . 
yayı, sıo,·akyayı, ve Çekoslo,·akya 
yı işgal etti!,, 

Bu coğraf~·a bilgisine de bir di· 
yeceğiniz yok ya? 

Cümhuriyet, Türk mille
tine Milli Devleti, ve yeni 
cemiyeti temin etti. Vatan
daş, onu kuvvetlendirmek, 
ilerletmek ıenin vazifendir. 

inkılabı ıeven onu korur, 
koruyucu tefkilat Cümhuri
yet Halk PartiıiJir. 

I nacak şekildedir. 

'i Hc.11& Kavun Geliyor 
Kırkağaç cinsi kışlık kavunlar-

dan iyi muhafaza edilmiş ve 50tl 

turfanda olarak dün sebze haline b~ 
miktar kavun getirilmiştir. Muhtel 
boyda olan bu kavunların küçiii' 

J - Yaptınlacak olan elektrik tesisatının muhammen bedeli 18528 
fıra 45 kuruştur. Ve buna ait santral binasının muhammen bedeli de 
4600 liradır ki ceman ye:tcun 23128 lira 45 kuruştur. 

2 _ İşbu tesisatın hitam müddeti münakasa tarihinden itibaren 

sekiz aydır. . - -
3 

_ Münakasa 3/Nisan/1939 tarihine rastlayan pazartesı gunu ~a-
at 14 te Babaeski belediye dairesinde müteşekkil encümen huzuru ile 

icra olunacaktır. · · bet 
B 

· 1·ı plan ve projelerin (on) lira bedel mukabılinde e-
4 - u ışe a 

di 
. d 1 nması kabil olacağı ilan olunur. {1478) yenuz en a ı 

Her sabah, öğle ve akşam 
her yemekten sonra 

Günde 3 defa dişlerinizi 

1 :D •i(•] !1: 1 
Diş ınacunile muntazaman 

fırçalayınız. -

Almanya bile, A vrupada işgal e
dilecek bu kadar yer bulamamıştı 
değil mi? 

o 
Kaysel'I istasyon mUdO!' muavini Beh· 

zada: 
- Zahmete mOtcşckkirim: Bny Reşa

dın mektuplanna sabırsızlıkla munta-
zırım. 

• Beylerbeyinde 8abahattlrı Varamana: 
- Mektubunuzdan istifade edeceğim. 

T~ekkür ederim. 

Bir milletin ıiya.i ergin
lik İmtihan :zamanlan inti
hap günleridir. 

1 boylan 16,5 kuruştan ve büyük "YJY' 
ı lan yüz kuruştan toptan satılmıştı!· 

~~~------------------....... ~ -~ 

1 -Çocuk Sayfamız inkılapçı, inkılap Parti•i
nin kadrosunda yer alır. 

inkılabın me•uliyetini yük- li 
lenen Cümhuriyet Halk Par- 1 
tiıidir. 

lı 

Mündericatımızın çokluğun -

dan dolayı Çocuk Sayfamızı ya -

nnki nilshamıza bırakmağa J11eC 

bur olduk. İtizar ederiz. 
..................................... ...: ~~~~~~~~~~-------
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TAN 

Nazi Almanyanın Ukraynaya göz dikmesi Avrupa rulhünü temelinden sarsmaktadır. Almanya Şarka doğru yürüyor ve bunun için Avus
turyayı çiğnemiş, Südetlere ait araziyi almış, daha aonra Çekoslovakyayı ilhak etmiştir. Almanya Şarka doğru ilerlemesine mini olan her 
engeli yıkmıs bulunuyor. 

Ukraynaya giden yol Ceknslovakyadan geçM'. Cekoslovakyanın en bOyük kısmı Almanyaya geçmtstır. Soldnki resim Çekoslovakyayı Rusyaya bağlamak tç!n 
uzatılan demiryolunu gösteriyor. BugUn bu hat yalnız Rusyanın değil, Lchtstanın ve Romanyanın kalbgfıhını tehdit cdiynr. Bug{ln Al,manyıının yolunu bu üç millet 
kesiyor. Ortada Lehistan Cüınhurrcisl İıtnacY Mosoicki bir ıreçit resminde, onun altında Romanya Kralı Carol ve sağda Almanyaya karşı en büyük mAnlayı teşkil 
eden Kızıl ordudan bir kıta görünilyor. 

Aımnnyanın yenıcıen Jtunnak: istedtğıUkrayna çok mtıhlm bir ülkedır. Mesahası Almanyndan bilyilktür. Nilfusu kırk milyondur. Almanyanın hariçten mQ .. 
tağnl kalmak için tatbik ettiği plfın buralarını almak sayesinde muvaffak olur. Burnda pamuk ta yetişiyor ve işçiler gaz maskeleri takarak pamuk topluyorlar. 
Sonra buranın kayalarından petrol tııkırıyor. Burada. Dnieprosoyda olduğu gibi büy(lk fabrikalar vardır. 
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Hitlere Hücum! 
(Bal' 1 lndde) belkt de tatmin ıtyasetlnl bırakarak Çek gazetelerinin en çok okuna -

nmeliyot yapmak lflıım g ldlğini ve Sovyet ... 1ngtllz mUnasebetlerlnin ıs· nı olan cıA. Z., gazetesi tatil edilmiı· 
bu suretle yuz binlerce allenln ma· !ahına teıebbill edecektir. Eden lle tir. 
temden kurtulduğunu söylcmlıtlr. Duff Copperln yenlden kabineye glr Hachclnın beyanatı 

Verilen teminat nerede? meleri lhtlmıll hlll bahlı mevzuu • Eski Çek Cümhurrclsi Hacha 
Mister Chnmberlaln, Münibe git. dur. dUn Çek mUletine hitnben radyo ile 

mekten Udncl maksadının ''tat.miıı ıl· Slr Jon Saymen bugün Avam ka- beyanatta bulunarak, "Bb:lm bir ça
ynseti,, adı alıın siyaseti tatbik oldu- marasında İnglltere Ue Fransanın ret hal olarak kabul ettiğimiz son 
ğunu lımh etmtş. fakat bu slynsettn Almanyayı protestoyu dUıUndtlkle- vaziyet milU tarihimizin kısa bir fa· 
herkes tarafından knbulü lazım gel· rint söylemiştir. ıılasından ibaret,, olduğunu ve hü
diğini, onun için bu s iyaseti terviçe Lord Hallfax bugiln muhalefet 11- klimctle mutabık kalarak Her Hltle
çaıışmakla beraber sUClhlanma prog. derlerint, daha sonra Fransa, Ameri· rln himayesini tstedlğlni söylemi§ 
ramını hızlandırdığını soylcmlı ~" ka ve Rusya sefirlerlni kabul ctmlf, ve muhtariyctle idare olunmak içln 
daha sonra Hitlcrln MünUıte verdlği ve kıral tarafından kabul olunmuı- teminat aldığını ilôve etmiştir. 
ve nutuklarında da teyit ettiği temi· tur. Mukauemet edecek kıtaları 
nntı hulasa ederek, Hitlerln "Rayh BOtUn Londra gazeteleri Alman· Varşovadan gelen bir habere göre 
iç•nde ÇCk istcmeylzt,. dediğini iıa.h yanın son harckctlerlnl takbihe de • ç k k t 1 e ı n arı Trydek mıntakasında 
ile "bütun bu teminat şLmdi nere- vam ediyor ve Almanya tarafından Alman kıtalanna karşı şldd tli bt 
de?,, dedikten sonra şu sözleri söyle- yeni tecavüzler vukuunu beklemek muka t .. e r 
miştir: lazım geldi~ini anlatıyor Taymts veme gostermektedlrler. Bir 

" Çekoslovakya . Cümhurreisinln gazetesi Almanyanın Rayhi takviye Çek zabiti fle altı Çek askeri te1e! 
olmuştur. 

muvafakatini almadan, hatta kendi- için diğer memleketlere tahakkUm 
sile görüşmeden once Alman asker· yolunu tuttuğunu söyledikten sonra .. ~ekler, M~tck'te de mukavemet 
leri harekete geçmiş ve Çeklerin yur- medeniyete kıyınet veren her hilku- gos ermlşlerdır. Bir Çek zabiti ile 
dunu işgal etmişlerdi r. DUn de bu metin mukaddes tanıdığı her şeyi Ud Çek ve 11 Alınan ukerl telef 
memleket ilhak olunmuştur. müdafaa için tedbir almayı düşUn _ olmuştur. 

Fakat işin en f ecl tarafı Gestapo mesl Uizım geldiğini söyllyor. * 
denilen gizli zabitnnın bu memleket· * Karpat Ukraynasını tıgal eden 
t d .. .. · f Uyct geçme ç k Macar askerleri bir kaç noktadnn 
e e gorunm~sı ve aa .. c • e oslovakya hadiselerinin yap • Lclıistnn hududuna varmıt ve iıgnli 
sıdir. Bu gizlı znbita, guzlde şahsi- tığı lklncl inklşaf, Fransanın emni • 
yetleri tevkif ediyor ve kamplara niyetini zaman altına almak i in htl· ta.mamlamııtır. HAd.15e lki tarafça 
sevkediyor. A vusturyada yapılanları, 1 ktlmctln geni§ salahiyetler ~anunu tesit olunmu3tur. 
Yahudilere karşı tatbik ~lunan hattı lAyihaınnı hazırlamasıdır. LA iha Brattslavndan gelen haberlere g().. 

hareketi bilenler, Çek .milletinin lkı- teslihatı artt k F YU re Macarlarla Çekler arasında hAIA 
1 · ı · 1 ırma ve ransız m - muharebeler olmaktadır. Bu sabah 

beti karş~Hındaıın·atslı mRu eeh :-5ç~rndoemÇazk. dafaa sistemini ve vesaitini sUratlc 
lar ? Hanı er ı er ay ı ı e . cereyan eden bir muharebede altmış 

· d . ill U . genışletmek ve takviye etmek csa - Çek ölmüştür. istem 'yoruz emış, ve m e erm . . . • . _ 
kendi mukadderatlarına hakim olma_ sına ıst~~a: etmektedır. Layı.~a bu Romen kıtaah da 

U lnd b l.,zat bana h sabah hükumet tarafından muzakere 
Iarı esası zer c ... ara- hareket.. ae,.lyor 

. be tt b lunmuştu? ve kabul olunmuştur. .. e ~ 
retlı ynna. n • u .. .. · '' Bugünkü Fransız gazetelerinde Bilkreş, 17 (A.A) - Havas: Ro-
"Alman ıddıaları gulunrtür,, hakim olan fikir, tehdide tehditle men kıtalan, Karpatlaraltı Ukray-
Mlstcr Chambcrlnin, daha sonra, mukabeledir ve son hAdiseleri tanı· nasrnın Romenlerle mesk\ın aıağıda 

Çekoslovakya dahilinde karışıklıklar maktır. gösterilen kaaabalannı ifgal etmek 
\"Uku bulduğuna dair Almanya tara- Petlt Parislen, Fransa ve İngilte- üzere harekete geçmiılerdir: 
:fından ileri sürülen iddiaları gUlürıç re Prag cilmhuriyeti hala mevcut _ BL!erica - Alba 3,200 nüfuslu, 
olarak tasvir etmiş ve sözlerini fll t d ktedi Apsa de Jos 8,300 nüfuslu, ur.,, eme r. 
şekilde bağlamıştır: Uçüncil mühim inkişaf da Ame- Apsa de Mijloe 6,000 nüfuslu, 

"Verilen kati teminatı tanımamak Slatina Oena 3 000 nuHfuslu rikanın bitaraflık kanununu tadile • · 
hu kadar kolay olduktan sonra bade- lilzum görmesidir. Mister Roosevelt Romen kıtalan daha bazı ufak 
ma ayni yerden verilecek yeni temi- A vrupadakl vaziyetin bunu icabet _ kasabaları da işgal edeceklerdir. 
nata nasıl itimat edebiliriz. Aklımızn tlrdiğinl anlatarak geçen dört kAnu- . Öğrenildiğine göre, Romanya, bu 
gelmesine mani olamadığımız daha nusanide söylediği nutka işaret et _ mıntakada karışıklıklar ç1ktığına 
başka sualler var: Bu hCıdlseler eski miştir. Mister Roosevelt bu nutkun- dair gelen haberler ilzerlne bu kar ... 
b ir macer.1nın sonu mu, yoksa bir •-ti da Amerikanın mUtecavizlere had - n verm..., r. 
yenisinin başlnJU!JCl mı? Bunu neler lerlnt blldl.rm 1 lhım geldlğlnl Bu mıntaltada tetWiçiler. ~en 
taki~ edecek? Bütün dünya.ya mrla anlatmıştı. halktnrn hayatmı tehlikeye koymak 
hiıkim olmak yolunda bir hareket mi? Bugünkü Amerikan gazeteleri tadırlar. 

Bunların hepsi de mühim ve ciddi de son Orta Avrupa hAdiselerl dola· (Fakat bu haberler henUz teeyytıt 
suallerdir. Bunlara bu gece cevap ve- t işti ) 
ıecek değilim. Fnknt ehemmiyetle te- yısiyle fiddetll makaleler yazmakta- e mem r. 

dırlar. ltalyan ga2:etelerinin neıriyah 
lakki olunncak bir nokta, yalnız kom.. Nlyork Times gazetesi ise •on Roma, 17 (A.A.) -D.N.B.: gazete. 
şulannın değil, dnhn uzakl~rdn bulu- 1 ., 

hAdiselerl muhakeme ettikten son • ler son hAdıseleri mOıverin yeni bir 
n::ınların, hatta Avrupa haricindekile- A eşkil k ık 

ra .. Allah Macarlstanı korusunu dl • vrupa t etme te ve asır ı ta-
rin dahi, Alman hareketine karşı kaL yor. rihe avdet edilmekte olduğuna i§aret 
kınmıya başladıklarıdır. 11 

Mister Chambcrlain daha sonra In- Ruıya kanrmıyor eden büyUk baflıklar altında neşret-
giltercnin bUtUn vaziyetini bu bnkım Moskova 17 (A. A.) - İyi malQ- mektedirler. 
dan bir kere daha tetkik edeceğini mat almakta olan mahafil, Çekoslo - Popolod.i Roma gazetesi, Biamarkın 
söylemiş ve lnglltc:rcnin feda etmt- vakyanın Almanya tarafından tama- ıu sözlerlni hatırlatıyor: "Bohemya-

"i b d miyle mahvedilmesinin Sovyet hü • ya hftkim olan, Avrupaya hlkhndir ... ycce6 ır şey varsa, o a hürriyeti Gazete ilave ediyor: 
olduğunu anlotarak Avrupayı istik. ktlmetinin herhangi bir harekette ve .. Dört senedenberi mihver devlet.. 
rara gbtürecek itimadın tam teessüs ya beyanatta bulunmasına sebebi -
etmiye başladığı sırada sarsıldığını yet vermemesi muhtemel olduğunu !eri askeri diplomatik ıahalarda dik· 
ilfıve ctmtş, nlhayet lngilterenln dUn beyan etmektedir. kate değer zaferler kaydeyleml§ler-
yaya zorla tahakküme katıyen razı sı t S h flll Ç k dir: Habe~tan, Ren. Avusturya, Sü-
olmıyacnğını, yalnız lngilterenln de- vaky:;s rne;~~ ~:u:ıni; ol:n °;~:~ detler, Ispanya ve Çekoslovakya ve 
ğil, bütun Britanya imparatorluğu- sa ne İngilterenin harekete geçmeğe bu devletler bu suretle Avrupanın n. 
nun böyle düşündüğilne inandığını lilzum görmemiş olmalarırıa binaen na mevzilerini ele geçirerek kuvvc.:t
söyliyerek, "lngiltcre böyle bir mey- Rusyanın müdahalesi için hiç bir lerin tevezzuu tarzmı baştan aşağı 
dan okwnaya mukavemet eder. Bu sebep mevcut olmadıiını beyan et • değiştirmiştir.,, 
memleketi yeni? tnahhOtlere bağla.. mektedtrler. -~~~=~=;:::!:'!::;=~~~., 

HALKEVLERINDE rrıamakla beraber, onun böyle bir Hitlet Vi.}'Cll1CUfa 
nıeydan okumnya katiyen tahammül Londra, 17 (Huausi) 7 Hitler bu. 
edemiyeceğini söyliyebilirbı. Sulhe gün Alman L'lkerlerlnin ifgal ettLk
kıymet veren, fakat hürriyete dah:ı leri sahalardan geçerek Moravyanın 
büyük kıymet veren diğer milletle- hükumet merkezi Brunu ,ehrlnde 
rm de böyle düıündüğüne kan1Lm.,, merasimle istikbal olunduktan 90nra 

Londrd ve Parute Viyanaya gltmlf ve tezahürat ile kar

haııl olan cereyan 
Londra, 17 (Hususi) - Çekoslo

vakyanın uğradığı akibet bugün bey
nelmilel siyaset aleminde ilç lnklfa
fa sebep olmuştur. Bunların birinci
si İngiltere ile Fransanın Almanya. 
ya karşı protesto hazırlamak üzere 
bulunmalan ve Berlindekl sefirleri· 
ni geri çağırmalarıdır. İngiltere hO
kumetinin sefiri Berllnden yarın 
hareket edecektir. 

Bütn Londra gazeteleri Or -
ta Avrupa hadiselerinin aiyaıi 

mahafiller tarafından endi,e ile kar
şı landığını, mufazakarlardan çoğu -
nun mecburi askerlik usulU lehine 
dondüklerlni kaydediyorlar. Datly 
Herald gazetesine göre İngilterenln 
Berlln sefiri tekrar Berline dönml -
yecek. müsteşar Torbes sefaret tıle
rini idare edecektir. Almanyanın da 
ayni şekilde hareket eder~k sefirini 
geri alması bcklenmekted r. 

İngiltere bu hareketle 90n hAdi
ıeler yüzünden infialini gösterecek, 

ıılanmıştır. 

Praı'Ja Alman icraah 
Bugiln PragdaJcl Alman Hkerlert 

bir geçit ream1 yapmışlardır. FaJc:at 
seyircilerin çoğu Almandı. Çekler 
ıapkaları ba4larında, elleri ceplerin
de olarak ukerlerln geçişini seyret
mtılerdir. 

Bugün Pragda Yahudtıer aleyhin
deki tedblrlE:Tin tatbikine başlanmt"° 
tır. Yahudi avukatlar çall§maktan 
menolunmuş, Yahudilere ait mağaza
lara levhalar yapıştırılmıştır. 

Bu vaziyetten müteessir olan bir 
çok Yahudiler velat etmişlerdir. 

T eultil edilenler 
Almanlann gizli zabıtası olan 

Gestapo işgal sahalannda faaliyete 
geçmiı olduğu lçln bir kaç gün için -
de tevkif olunan Çekler l5000 ile on 
bin ırasında tahmin olunuyor. 

Taynfüı gatetest, ilk tecrit kam
pının kurulduğunu, yakalananların 

evleri ar~ndıktan sonra buraya sev
kolunduklannı yazıyor. 

Konferans ve Konser 
Yann akıam aaat 20,30 da Emln!Snll 

Halkevlnde Emin Çorlu tarafından 

(Garp Muslklıılndeld Ekoller ve Kıırak
~rlerl) mevzulu bir konferaruı verilecek 
ve bunu KonBervatuvar San Profes!SrU 
Ren Gelenbevl'nln piyano refııkaUnde 

bir ıan konııerl taklrı edecektir. 

Halkevlnde Konferans 
Be!Şlktaş Halkevl tarafından tertip edl· 

len seri konferanslardan besincisi 18 -
a - 1939 Cumartesi akeamı Maliye lrot 
ve SttVet dlrektörU Boy Milmttıı tarafın· 
dan verllecekUr. Konferansı temsll kolu
nun alAkalı bir g!lsterltl takip edecektir. 

8eyoOlu H•ll<evlndın: 

Evlml7.ln Sosyel Yardım ıubeıılndekl 
kıymetli doktor arkndaşlarırruıdan teşkil 
olunan mUtehuıııs bir heyet, tavıılye ede
cetılmlı: fakir hastaları paraııı7. muayene 
ve tedavi etmek hlzmeUni kabul bu)'Ur
muslardır. 

Muayene g(lnlm •Pltda ıcıı~lmlt
tir: 

Dahili Hastalıklar: Pazartesi, Cartıunba, 
Per&embe, Cumartesi. 
Kadın Hruıtalıklan ve Dolum: C&r1aın.. 

ba, Pereembe, Cumartesi. 
Çocuk Hastalıkları: Pazartesi. 
Ruhi ve Asabt Hnııtalıklıır: Perşenbe. 
Sari Hastalıklar: Perşembe. 
Cerraht Hastalıklar: Perıembe. 
Diş Hastalıklnn: Perşembe, Cumartesi. 
Zührevi Hastalıklar: Pazartesi, Cuma. 
Fakir ve tedavi;ye muhtaç vatand31la· 

mnuıın Evimize mOtacaallannı rkıa ede-
rb. 

TAN 

İlk Tahsilin 
Bazı Mühim 
Meseleleri 

(Başı 5 incide) 

dırmayan hayat bilgisi, eşya ve el 
i§lcrl dersleri. 

Hakiki bllgiler ve meharetler 
kazandırmamışlardır. 

Topluluk, zatt faaliyet.. gibi 
terbiyevi prensiplerin ruhların -
dan ziyade şekillerine bağlanıla • 
rak, talebenin zek~Jarını inkişaf 
ettirdiği zannedilen bir takım ıek-
11 ve basma kalıp muhakeme fea • 
liyetlerine mübalağalı blr yer ve· 
rtldlğl; bir çok mevzulara sathi 
bir surette temas edilerek. en esas 
lı bilgilerin sağlam bir surette öğ
retilmesini ve akılda kalmasını 
milmkiln kılacak sistemli milma
rese ve temrinler yaptırılmadığı i· 
çlndir ki bu vaziyet hasıl olur. 

Hlç bir yerde mualUmden ter· 
blyecl olması istenmez ve beklen
mez. Muallim, kendisine verilen 
direktiflere göre hareket etmekle 
mükellertir ve yol göstcrllmeğe 

muhtaçtır. 

Fikrimizce kendi ıartlanmıza 

ve imkanlarımıza uygun bir ted -
ris tekniği henüz meydana gelme
mlıtır İşte bu tekniğin yapıldığı ve 
mualllmlere, rhıaleler, kitaplar ve 
mahalli mahiyette kurslar vasıta • 
siyle öğretildiği zamandır ki, bu· 
gün kısmen boşa giden ceht ve 
gayretler yerine sarfcdilecek, ted
risattan azami verim alınacaktır. 

Son on beş sene içindeki pe -
dagojl neşriyatını • kitap, mec
mua, risaleler - gözden geçirdiği • 
miz zaman bunların, hemen umu
miyetle, nazart terbiye meselele -
rlne yahut husust şartlar içinde ba 
zı mekteplerde tatbik edilen: Dok
roli usuıu, Conslne sistemi, Dal -
ton plAnı ... gibi milkemmel tedris 
tekniklerine alt olduklarını görü
rüz. 

Şüphesiz bu gibi neşriyatın, 

muallimin ufkunu açmak, onu gö
reneğinden kurtarmak, ona yeni 
faaliyet ıek11leri ilham etmek hu
ıuslannda faydalarını kabul edi· 
yorttt'f'a~at zannl!diyoruz ki, mu 
allluıler.iınWn slddeU~ m.uht~ ~ol.. 
duklan ve istedikleri neşriyat, da
ha husuıt ve amett mahiy~tte olan 
meslekt f aallyetlerinl daha verim
li kılacak olan neşriyattır. 

Toplu tedrisin muhassenatına, 
pisikolojtk ve pedagojik esaslan• 
na alt yazılan okumaktan bıkan 

mualllınler, tarih, coğrafya, hesap, 
eşya... bilgilerini çocuklara iyi ve 
cazip bir surette öğretmek ve sağ
lam bir surette akıllarında bırak
marıın yollarını öğrenmek, vasıta

larını bulmak istiyorlar. 
Fikrimizce Maarif Vekaletinin 

yapacağı en faydalı işlerden biri, 
bu esaslı bilgileri tesbit ederek 
bunlan en ıağlam bir surette ka -
zandırmanın yollnnnı gösteren a
meU mahiyette risaleler tertip e -
derek muallimlere dağıtmaktır. 

Maarif Vekaletinin bu sahada 
çok faydalı bir adım attığım mem 
nuniyetle görüyoruz. Bir aydan • 
beri Vekaletin çıkannağa başla -
dığl (İlk öğretim) gazetesi, bu ba
kımdan bUyUk bir ihtiyacı önle -
mektedir. Bu gazetede bilhassa, 
kullandığımız eoyanın ve Aletle -
rin ve istifade ettiğimiz medenl 
vasıtaların ıema ve krokilerine 
hasredilen - gelecek sayılarda da
ha çoAalmasını etmennt ettlğlrniz
sayfalar, hakikaten mualllmlere 
çok fayda it olacaktır. 

İstaQhul Maarif MildürlUğU • 
nün muallimlerin, resim, el işi, 
musiki, he98p... tedrisatını daha 
muvarrakıyetle yapmalarını temin 
maksadlyle tertip ettiği ameU 
kurslar da çok faydalı neticeler 
temin edeceklerdir. 

Makalemizi bitirmeden evvel, 
umumiyetle muallimlerin şlka • 
yetlerinl mucip olan bir nokt& hak 
kında da dilşündliklerimlzl söyle • 
mek istiyoruz. Bu, ilk mektebin 3 
seneden ibaret olan birinci devre
si ile lki senelik ikinci devresi a • 
raıında irtibatsızlık bulunması id
diasıdır, 

Denil1yor kl; ilk Uç senede a .. 
nadlli ve hesaptan başka yalnız 
hayat bilgisi dersi okutuluyor ve 
tek bir kıraat kitabı vardır. Hal -
bukl çocuklar dördUncil sınıfa ge
çince, birdenbire bir çok ciddi ders 
lerle, kitaplarla karşılaşıyorlar 
ve şaşınyor1ar ve bu dersleri ta -
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Şef Reyini Kulland 
28 Mebus, Muhtelif intihap 
Dairelerine Giderek Seçimde 

Hazır Bulunacaklar 
Ankara, 17 (A.A.) - RelslcUmhur 

İsmet lnönU ve Bayan ismet Inônü 
beraberlerinde Başvekil doktor Refik 
Saydam olduğu halde bagün saat 17 
de belediye dairtıs lne gelerek münte
hlbJsaııiler için reylerini istimal et
mlılerdır. 

28 mebuı muhtelil intihap 
dairelerine ~iclecelt. 

Ankara, 17 (Tan Muhablrlnı.lcnı
Muhtclif ıntlhnp dairelerine Pnı ti 
umum mcıkczi namına vazifetcn gl
decek olan 28 mebusu yarın (bugün) 
Parti umumi reis vekili ve Başv ekil 
Doktor Refik Snydamın reisliğınde 

toplanacaklardır. Bu toplentıyu hu
susi bir ehemmiyet atfolunmaktadır. 
Mebuslar yarın akşam şehrhn.zdcn 
ayrılacaklar, gidecekleri yerlerde 27 
mart akşamına kadar kalacaklardır. 

M emlelt.ette intihap cJG.%İyeti 
Ankara, 17 (A.A.) - lkinci mUn

tehip .seçinılnin bugün üçilncu gllnü 
bitti. Yurdun her tara!ında bu faa
liyet hararotle v12 bilyük bir alaka ile 
devam ediyor. 

Sinop vilAyeti intihabım bugi\n öğ
leyın tamamlamıştır. Mevsimin yağ. 
murlu ve fırtınalı olmasına r::ığmen 
bu vilayetin 108659 birinci müntehi
binden 103164 ü iki buçuk günde rey 
lerini kullanmıf, bu suretle yiizde 95 
iıtirak nisbeti istihsal edilmiştir. Ge
ri kalanlar hastalık ve uzak seyrüse
fer hizmetlerinde bulunmak dolayısi-
1~ iştirak edemiyenlerdir. Vt13yet-
1erden gelen haberlerde halk kütle
lerinin bayraklarla milli marşlar söy 
liyerek intihap sandıkları başına koş. 
tukları, köylerin bir çok mınta

kalaroa havanın muhalefetine rağ

men davul ve zurnalarla kafileler ha
linde seçim vazifesini ila etmekte ol
dukları, işçilerin de mütekAsif bu
lunduğu mıntakalarda ayni heyecan 
ve hararetle bu millt vaz.lfelerlni eda 
etmekte oldukları anlaşılmı§tır. 

Dün ımUntehlbisanl seçiminin ilçün 
eli ıünüydU. Bir gün evvel olduğu ,gi· 
bi diln de §ehrin her tarafında seçim 
faaliyetine hararetle devam edilmiş.. 
tir. Dün akşama kadar reylerini isti
mal eden vatandaşların sayısı bir giln 
evvelkine nazaran daha fazla olmut
tur. Tesbit edildiğine göre, dün ak
şama kadar Sarıyerde 2007, Eyüpte 
1948, Fatihte 12328, Usküdarda 7313, 
Eminönilnde 6462, Kadıköyünde 

7078, Adalarda 669, Bakırköyde 

2297, Beyoğlunda 17199, Beşiktaıta 
6144, Yalovada 1922, Şilede 2475, 
SIUvride (iki günlük) 4143 klfi reyi. 
ni istimal etmiştir. 

Bugün seçim yalnız ıaat blre ka
dar, fakat intihap propagandası ve 
teıahUrat her gilnkil gibi ak§Aıma ka
dar devam edecektir. 

Kadıköyde saat 10-12 arasında 

şehir bandosu sandık mahallinde 
muhtelü pnrçalar çalacn.ktır. Taksim
de saat 18 de Doktor Klzım Isnıall 
tarafmdan bir nutuk söylenecektir. 
Bakırköyde aaat 12-14 arasında par. 
ti kamyoneti plak neşriyatı yapacak, 
halkevi bandosu da sandık başında 
muhtelif parçalar çalacaktır. Emln
önUnde saat 1 7 ,30 da, Aksartıyda sn 
at 18 de kamyonetle neşriyat yapıla 
caktır. Eminönü ve Beşiktaı halkev. 
terinde seçim f aallyetl hakkında nu 
tuklar söylenecektir. Saat 10-ll de 
Koca Mustafapaşa meydanında, 15-
16 da Kaılıçeşrnede kamyonet tarn 
fından neşriyat yapılacaktır. 

UskUdarda ııondık ba~ında da ııao· 
13 e kadar şehlr bandosu tarafındn• 
muhtelif parçalar çalınacaktır. 

kip etmekte çok gilçlilk çekiyor -
lar. Binaenaleyh bunun önilne geç 
mek lçin, ilk Uç sınıfa da ciddt 
dersler koymak ve bu derslere a
it kitaplar temin etmek lbımdır. 

Fikrimce, ilk Oç ınnıfta (hayat 
bilgisi) dersi, bu dersin ve progra
mın ruhuna uygun olarak tedris 
edildiği takdirde çocuklara muh • 
telif aahalara ve mevzulara alt e • 
sa lı bilgiler ve maharetler kazan
dırmak mUmkUndUr. Kitap mese· 
lesine gelnlce, bu sınıflarda kıra -
et kitabı, daha ziyade kıraet me -
kanizmasını1 tekniğini tedrici bir 
surette kazandıracak bir vasıtadır. 

"""" Anket 
~ Hangi Muharrirle 
~ Mebus Olmalıdır 

Sağdan ıola doğru: Hii 
Ca.hit Y aı,ın, Peyami Sa/O, 
mer Rıza Doğrul, Va -Nu, ı 

izzet, Burhan Felek. 

Ben dün, yukardaki suali • içl 
adlarının yazılmamasını sıkı sıJcı 
bih eden bazı müntchibisaniler 
dahil olmak üzere - bir çok kir 
re sordum. Sualime muhatnp ol 
arasında, Mazhar Osman gibi, 
rettin Kerim gibi, Fahri Can gibi 
hur ve değerli hekimlerimiz, l 
Hakkı gıbi, Sadrettln Hakkı gtbL 
lahattin Emir gibi bir çok tarı 
'avukatlarımız, Nizamcttin Natlf 
Vili Nurettin gibi, Abidin Davet 
bi, Omer Rıza gibi, Hilseyln 
gibi bir çok tanınmıı muharri 
mi.z de vardı. 

Ayni suale, bir çok yUksel< 
tep talebelerini ve muhtellf sııO~ 
re, mesleklere mensup kimseıeı· 
muhatap ettim. Hepsinden, :ıltı 
harrirden milrekkep birer uste 
dim. Bu muhataplarımdan bir 
ları da, rey vermediklerini giicı! 
mck endi~sile, isimlerinin ynr:l 
masını istedikleri için, ben liS 
neşretmiyorum. 

Onilmde 23 tane liste var. B11 

teler arasında yaptığım ta!':nlfte 
fnıla rey alnn muharrir, üstat 
sevin Cahit Ynlçındır. 

Bu 23 listede hangi muharrtrl 
kaçar rey aldıklannı da nşağıY' ' 
zıyorum: 1 

1 - Hüseyin Cahit Yalçın (23 

2 - Aka Gündüz (19). 
3 - Burhan Felek (17) 
4 - Va.NCi (16). 
S - Omer Rıza Doğrul (16)· 
6 - Abidin Daver (13) 
7 - Ethem izzet (7), 
8 - Peyami Safa (2) 
9 - Suat Derviş (9). 

Yukardaki listc:re, gazete .. sl: 
leri dahil edilmemiştir. Çünkll 
rın, hem saylav, hem de gazete ·r 
bi olarnıyacaklan hakkında bl # 
vayet deveran etmektedir. :ı-ıatı;J 
rinin patronluğu, hangilerinin ~ 
lavlığt tercih edecekl,.ri malurnıttı' 
Junmadığı için muhataplarımda!\• 
ıor1 istisna ederek konuşmalatııı' 
tedfm. 

Bu itibarla, kendllertnd~n. biç 
kazanamadıklarını sanıp ta ye,,ı 
pılmamalarını dılerim. fı• 

Selim ~ıJ 1 

'<lra Pahahhğı 1 
14 Mart t.atfhll «aı.ctemh:tn oktJ~eU 'İ 

ımunda f pllkçl Bekir Ilııllı imzası 11' 
gelen ve kira pahnlılığındnn blllı~ 

lr Jlkllyet mektubu neşretmıştll<· ~ 
ılh blı.e g6nderdlftl bir mcktuptll• ~ 
mlıde çıkan şlkllyet mektubunun 
rafından yuılmndığını bildlrın~ 

Talebeyi yalnız bu kltlıba ınl11~ 
ettirmek, onların fikri lnkişall' tr 

. rıı' na kati bir set çekmek, bllgı ıır 

balarını kurutmaktır Bunun 1~cı 
dir ki, bu sınıflarda da yardı . 

~~:p~~h!~~ ~~;::ı::.rd;:; ;~ 
dl seviyelerine göre yazılıntŞ r1 ı~ 
çok kitapları okumadıkça. flk 
klprian asla temin ec:Hlenı.~.t· 1rııf Diğer cihetten, dördUncu 9 tıl· 
programlarının da biraz bafiflC.11' 
mesi lAzım olduğu knnaatindc)'1rıı~ 
Bunlar temin edildiği takdirde· J 
allimlerin bu şikayetlerine Jllll 

kalrnryacağını zannedc•iın· 
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Yakan Tarının En Esrarlı Çehresi: 119 

Tipi Halinde Kar Yağıyordu 
Grlara Gömülmüştük, Sakal ve Bıyıklarımız Buzlarla 

,. Çaklllaşmıştı , Ateş Yakamıyorduk 
lrtaın 
'~ tıın ~7 ~i a1.-ıy:m:ı kaymakam 
l'iilu h' 28 ıncı alayına Uzunköp
llt 'Uı~~başı Hüsnü, 29 uncu alayı
"-ttrıaUplü ~inbaşı Sakıp, 30 uncu 
~ da bınbaşı İbrahim beyler 
' dan olmuşlardL Bu te~
biiıUt hen de 28 inci awyın birinci 

~un!ı.Utnandanı yüzbaşı Sadık 

[}ört gün süren bu teşkilattan 
~ sonra, trenle Ankaradan 
~~ )'~ et~ıniş, İnönüne inmiştik.. 
~~· fırkamız birinci İnönü 
Ilı.al._ -~. ne iştiralt şerefinden 

~ kalmıştı. Çünkü o vakitki 
~~ dannnız ve şimdiki büyük 

'~ İsmet ~nönüı .düşmana i -
~ dez:s~ vermış ve inkılap 
~'~tını . bınnci İnönü :zıeferini 
~ şti. 

~arnız, İnegöl fle Yenişehir 
it Sa a Y:r:eşmişti. Ben bölüğüm
~ hiköyunde bir cephe tut -
~· Sağımda 27 inci alaym 
~ b . ao_lunıda da 29 uncu ala
~" ~ ~Ci bölüğü bulunuyordu. 
~Yette üç ay kaldık. Tabil 
~ ~ Her gün yaptrğtmız '1 :ket, mu harebelerile düş-

337 taciz ettik. 

tGrtu ~ ~artının. ~rmi üçüncü 
~ l(fi, Dusman ikinci taarruza 
~~· Ciddi muharebe yine 
~~ Yapılacağı için fırkamrzla 
~ ~ ğazı Mezit deresi üzerin
~.. aköy istikametine yavaş 

'1 _çekiliyorduk. 

artık hissizleşmişti. Ortalık açılır

ken ben de benliğimden geçecek 
bir hale gelmiştim hani. avuçları
mı ısıtmak için hohladığım nefesim 
bile ılıklığını kaybetmişti. Titremi
yor, daha doğrusu titriyemiyordum. 
Vücudüm bir külçe gibi kaskatı 

olmuştu. Ellerim içi tiftikli deri 
eldivenler iç.inde olduğu halde mo
rarmıştı. Tam bu esnada kuman
danım İbrahim beyin o geceyi ge
çirdiği evin sahibi ve isminin Re -
cep olduğunu söyliyen biri başı -
ma dikilmişti. Titriyor, kesik cüm
lelerle ve kısık bir sesle soruyordu. 

- Sadık baba senmisin .. 
Ben de ayni eda ve ayni sada ile 

cevap veriyordum: 
- Evet ne yapacaksın? .. 
- Kumandanın selamı var sa-

na. Düşman hakkında senden ha
ber almağa gönderdi beni. 

- Çok selam söyle kumanda
nnna. İlerimizdeki düşman şöyle 
dın"SUn, ne havada ne de yerde can
lı bir yaratık bile yok. Bu gidişle 
biraz sonra bizde yoklara karışa
cağız. Ellerinden öptüğümü ve bi
zi değiştirmesini rica ettiğimi de 
söyle emi hemşehrim. 

düşmanın artçı atlılarına eriştik. 
Soğuk namlıları elimize yapışan 
tüfekler kızmış, biz de kızışmıştık. 
Gittikçe artan süratimizin, savle
timizin şiddeti karşısında, düşma
nın maneviyatı tamamiyle kırıl • 
mıştı. 

Ağırlıklarile kaçamıyacağını 

pek güzel anlıyan düşman, Ahi 
dağında biraz mukavemet göster
mek ve bu esnada ağır yüklerini, 
cephanesini yakmak teşebbüsüne 

girişmişti. Vaziyeti çok güzel kav
nyan kumandanımız İbrahim Bey, 
hemen fırkayı attan indirmiş, ya
ya cenge yürütmüştü. Arslan Meh
metlerimiz, atılgan erlerimiz, ön
lerindeki düşman mevzilerini bir 
ılev salgını gibi sarıyor, rastgel
diğini tepeliyor, bir sel gibi önü
ne katıp sürüyordu. 
Düşman, arzusunu yapmağa 

muvaffak olamamıştı. Yakamadı

ğı ağırlığını, cephanesini ve o sa
bahın zaferini arslanlar gibi kük
reyen fırkamıza terkederek kaç -
mıştı. Hem öyle seri kaçıyorlardı 
ki, biz değil kurşunlarımız bile 
erişemiyordu artık arkalanndan. 
İbrahim Bey, düpnana son dar
beyi de vurmak, kat'i neticeye 
varmak için (Kurşunlu) köyünde 
fırkaya tekrar, ata bin, emrini 
verdi 

(Devamı txır) 

·~ 
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Magdalena, hapishaneye gelen 

gazeteciye: 
- Mösyö, diyordu, ben hır aziz 

değilim, bir ÇOK defa, lStihkak ka
zanmadan, hırsızhk suçundan mah
küm olmuştum. Şüphesı.z ben bir 
sefilim, fakat sizi temi.o ederım ki , 
bu defa kabahatsızım. 

Elini kalbinin üzerine koyup, ba. 
şını yan mağrurane kaldırarak 1.a· 
ve etti: 

- Çok küçük br htrsızhk zaten 
mösyö, fazla bir şey yapmadıı:ı. 

Ben namuslu bir adam değilim, la
kin bir damla kan da dökmedim. 

Katiller, elleri bıçaklı kahra
manlar ....,.ıci hapishunede oır nevi 
aristokrası muhiti teşkil ederler -
zavallı hırsızı, bir eğlence mevzuu 
olarak alıyorlardı. 

Cinayet ve cüret mağruru bir ka. 
til ona bağırdı: 

- Şişir yanaklarını! 

Ve zavallı Magdalena, büyük ka
pının önünde dimdiıt iurarak ağ
zını kap!lr, yanaklarını şişirir ve iki 
taraftan kızıl yüzüne ncürilecek 
şedit iki şaman beklerdi. Başka de
falarda bu müthiş herifler, Magda
Jenanın çıplak kafaşın~h\ yumruk
larının kuvvetini dcn~nıcye kalkı
şırlar ve zavallmın can acısına ka
tıla katıla gülerlerdL Magdalena 
kendini tezli! eden bu oyunlara da. 
yıak yemiş bir köpek gibi teslim o
lurdu. 

Ziyaret saatlerinde karısı, meş
hur Peluchona hapistıaneye g~lir-

Blasco • lbanez•den 8 
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di. Magdalenanın ödi.inii alan bu 
kadın, buradaki korkunç haydut
lardan birisinin metresi idi ve her 
gün ona yemek ı:etirirdı. O uman
lar Magdalena, mi.;afir salonundrın 
hen_ıen uzaklaşırdı; çünkü huydut, 
eskı karısının y=ınında herife haka
ret etmekten no~larıırdı. F'aka: bir 
tecessüs hissi una ı:.1<ser.i/d bu kor. 
kuyu unutturur, Magdalen l dc:mir 
parmaklığın arkasında :tüçuk bir 
çocuk başını :ıraştırnr:ık. korkak 
korkak ilerlerdi Gazctedy<!: 

- Bu benim oğlum rnöwö di
yordu, bu benim Tonikom k·. 'b · 

ı, enı 
tanımıyor! 

Konuşma yerinin etrafını dola-
narak TonikÖsııııu gciri.ip se .... 
b"ldi~ . yrc ... ·e

ı 6' vakıt, içınde, karısının ha _ 
duda getirdiği sepet dolusu öte 1 Y 
riyi görmekten d0ğan kudıırn:~ 
koyun hiddeti azalırdı. 

S~y~h~t . bahisıt..·r.i Magdalenayı 
sevındırırdı. O C:ıdıx'ten Santan
dere ve Valance'dan Corogue'ye 
kadar bütün Ispanyol yarım adası
nı yaya dolaşmıştı, ya mahkum, ya. 
hut jandarmalar tarafından sürü
len serseri olarak .. Bütün vilayet
lerin dağlannı, yo!larını, kasabala
rını ve mahsullerıni gayet iyi ta. 
nıyordu. 

- En rahat :.eya h.a!. derdi. yol
larda sırtına ara sıra baston ve
ya dipçik yemeden yapılan seya
hatlerdir. Fakat. kime dinletirsin! 

de pembe bir bebek yatıyordu. Us
tünde kısa bir gömlekten oaşka cJ
bise yoktu, gözleri kapalı, yüzü kar 
ınakarışık ve göğsü s<.'rhe;t hova
nın okşayışını duynrak şışmış bır 

bebek .. 
Magdalenanm end lşeli gözleri Pr. 

kadaşını istintak ediyordu. Fakat 
haydut bir şeytan gibi güldü. 

- O senindir, dedi, sana hPdiye 
ediyorum. Salçalı bir yemek yapıp 
yersin! 

Ve şilteyi çekip olarak, bfıti.m eş
ya ile beraber uzakloşt1. Magdale

na, kucağında çocuk::ı beraber do

nup kalmıştı. Zavallı yavru .. Onun 
Tonikosuna ne kadar benziyordu. 

Ayni pembe'Ve yumuşak ayakhır, 

pelte gibi etler ve ayni ince, ipek 

gibi tatlı deri .. 

Çocuk ağlamayı kesmişti . Bir süt 

nine gibi kendim okşayan haydudu 
seyrediyordu. 

Magdalena bağırdı: 

- Benim küçük kralım! Benim 
minicik Isam! Bak bana, ben senin 
amcanun! 

Fakat biroenbire durdu, zavallı 
annenin evine dönünce düşeceği ü
mitsizliği düşündü. Eşyasını kay
~tmek onun için niçbir şey değiJ
dı, fakat ya yavrusu? Onu nerede 
b~l~~ilirdi? O, Magdalena, annele
n bılirdi, hele kansı Peluchona di
şi mahlukların beteriydi ve <'Ocuğu 
hasta iken onun nasıl hıçkı;dığını. 
nasıl uluduğunu hatırlıyordu. 

~~Yetin icap ettirdiği ibir lü • 
~ ~e ''Tilkiş" tepeleri ile 
~., sırtla.nnda muvakkat 
~ 

0 
girdik. Müdafaada kal

~ esnada Yürük yaylasında 
' fıı; beşinci Kafkas fırkası ile 
~ ı kaya taarruz eden düş -
' ~a. halde hırpaladık, bozu
'"aı:iyetimizi düzelttik. Diif -

Demiş ve adamcağrzı geri çe -
virmiştim. Akşamdan, bulunduğum 

sırtın altındaki Dere köyüne soku
lan düşman, gece soğuğun şidde
tinden pılısını prrtısmı toplamış, 

Bozüyüğe doğru çekilmişti. İbra
him beye gönderdiğim haber ve a
lay kumandannna ulaştırdığım ra
pordan sonra, ikinci süvari frrka
sından gelen bir süvari alayına cep
hemi teslim etmif, Çokçalar kö~ 
nün yolunu tutmuştmn. Biraz ı -
sınmak, dinlenmek iştiyakı ile ve 
dört nal bir yürüyüşle giT'diğim 

Çokçalar köyünde, fırkam ile değil, 
fırkanın Pazarcık istikametine ha
reket ettiği haberiyle karşılaşın~ 
tnn. Bu haber bizim idn soğuktan 
daha dondurucu idi. Bereket ver
sin ki, dört nal yürüyüşle biraz 
kızışan vücudümüze, o sırada bir 
hayat müjdecisi gibi ta.tlı ve sıcak 
yüzünü gö9teren güneş, biraz can 
vermişti. 

KADINLARDA NEDEN ÇOKTUR? 

Sonra, bir defa dah:ı napislıane. 
yi boylamasına mal olan son mad
fetini anlatıyordu. Du, sıcak bir 
temmuz pazarı, oğleyi mütt:akıp ol
muştu. Valance sokakları ateşin bir 
güneşin ve memlekr.t içinden kız
gın kayaları yalayıp ~elen yakıcı 

bir rüzgarın altmda, teptenha idi. 
Halk sayfiyelere veya plajlara dol
JDUftıi. Eski hapfsnane .ırkad11p 

Chamorra gelip onu kandırmıştı .. 
Ne fena hayvandı JU Şamorra! 

Bir hırsız, fakat bir elinde maymun 
cuk, ötekinde bıçak, icabında kan 
dökmekten çckinmiyen hırsı.dar

dan... Magdalenayı, bir apartmanı 
(temizlemiye) tahrik ediyordu. 
Magdalena bunu naçizane ifa etti! 
Böyle bir hizmet görmiy~ kabili
yeti yoktu. 'Kapı kırmak onun işi 
değildi. Lakin Chnmorra'nın kar1.
şık yüzü ona korku verdi ve ıtaat 
ettirdi. Çalınacak eşyayı t:ıŞJmak, 
ve en ufak tehlike karşısında 

kaçmak üzere yardıma gitti, arka
daşının teklif ettiği bıçağı da ka
bul etmedi. 

.. Magdal:na, muhteşem bir grup 
ıç~n ufka ınen gnneşe haktı. Kuçiı
~· .. anası babası dönm~den eve gö
turup bırakmıya vakit vardı daha. 
Eğer onlara rastgclirsc ynlan uvdu_ 
racak, ~uğu yolda bulduğunu 
söylfyerek fena vaziyetten de kur
tulacaktı. Ileri atıldı. Magdalena 
hiçbir zaman kendini bu derece cü
retkar hissetmemişti. 

Ç-0 ~kilıneğe mecbur ettik. 
o~ k. Yorgun düşen frrkamrzı, 
~ . İbrahim bey "Çokçalar" kö
hoı~ahata çekmişti. Beni de 

~d ~· Çokçalar ile Tilkişi 
~ak:i ~larda bulunan eski 
~d Zi ışgale memur etmişti. 
~ değil, köy odalarında bile 
~ 0 lac:1t bir gece değildi. Bü -
dU~ ~de benzerini pek az gör
~tı ~ondurucu bir ayaz orta

' k. kavuruyordu. Şiddetle 
~l'~a:reı dağlarda, derelerde 't . Uğultular yıapıyor, ardı 
~ esilıneden tipi halinde yağan 
~ \ ~trafına savuruyordu. Zifiri 
tl~l'anltk da, fırtınanın, ayazın, 
)\)l'd §idet ve dehşetini arttın -,u. B~ vaziyette cephemizi 

~ ~· ~perlerimize sokulmu1" 
~ bu abu ateş yakamıyor, tabia
~ insafsız, yakışıksız cilveleri 
~ Soltıda, namluları bir yılan ka
~. a klıklaşan tüfekler ellerimiz
"'! :.a"l.dan yaşaran ve yavaş ya
~~e kabiliyetlerı azalan göz
~I> d ileride titreşe titreşe bek-

Uruyorduk. 

1\ ar altında her taraf.ımI% be
~ı~Yaılanmıştr. Bıyık ve sakal
."ttt\ı~ Ulak ufak buzlarla çakıl -
>~tı it · Eller ve ayaklanrnız bah, erpiçleşmişti. Şu halimizle, 

'tı gecelerinde, gürül gürül 
>~tı lta~~alar:rn, flşır fışır kayna
t'ıq.~t~ 0rıferlerin saçtığı tatlı ha
h~l'aııe ~Y\Jşan bahtiyar insanlarm 
>- ~lt l'inde yaşattıklan Noelbaba
'ııi~~lt· benzemiştik. Yalnız, üzeri
\'~ ı YÜ
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kler arasında bir fark 
~~leıtdt O, ınsanlan sevindirecek, 
ltı%itl ~ek oyunc-aklar taşıyor, 
~~U~ e-t-ıne saadetli bir sabah müj
a~~ otdu B' ""'lal'ı · ız de tam tersine in -
~ll~ak kiistürecek, titretecek o -
~lı b~ar taşıyor, muhitimize 

() ır sabah hazırlıyorduk. 
)' rece, nisbeten yüksekçe bir 
~. ._ kUruJ.an tarassut mahallin-
' ~ ha.ha kadar hareketsiz ka
' ~lki sekiz gündenberl çiz

en çıkmayan ayaklanın, 

Üç saat sonra, fırkama yetişmiş
tim. Siıratli yuruyüşlerle iler -
liyor, Bozöyük ilerisinde bulunan 
düşman kuvvetlerinin gerilerine 
sarkıyorduk. O gün İsmet lnönu, 
lkınci İnönü zaferini hazırlıy:ın 
emrini vermiş ve cephede bulunan 
bütün kuvvetlerimizi ileri hareke-
te geçirmişti. Fırkamızın gerileri
ne düştüğünü gören düşmanın ü
zerimize açtığı şiddetli ateş altın
da, pervasızca ilerledik ve Kara -
köy Boğazına hakim olan sırt ve 
boyun noktalarını tuttuk. Düşman 
bütün cepheden ricate başlamıştı. 

O gün Tilkiş tepe ile (Pelit) kô
yü arasındaki sırtlara kadar mu
vaffakıyetle ilerledik. Ortalık ka
ramış, hareket durmuştu. 
Geceyi açıkta, yalnız düşmım. de

ğil öldürücü bir ayaz karşısında 
geçirecektik. Fırtına ve tipi bü -
tün şiddetiyle devam ediyor ve 
bizden daha ziyade düşmanı ezi
yor, hırpalıyordu. Çünkü, bizi ısı
tacak zafer güneşinin tatlı ılıklık
lannı hissediyorduk. Umduğumu
za gece yansından sonra kavuş -
muştuk. Fırkarnız, kaçan düşmanı 
kovalamak emrini alınıştı. Artık 

soğuğun uyuşturduğu vücutları -
mız alevlenmiş, damarlarımızdaki 

kanlar ateşlenmişti. Hepimiz se -
vincimizden bağrışıyorduk. Ku -
caklaşıyor, yaklaşan zafer bayra
mını kutlaşıyorduk. Hayvanları -
mız bile başkalaşmıştı. Eğik baş
ları, düşük kulakları kalkmıştı. 
Tatlı tatlı kişniyorı ayaklarile to~ 
raklan kazıyarak yürümek, ileri
lere atılmak istiyor, şahlanıyor -
lardL 

O rtalık aydınlanmadan yola 
düştük. Pazarcığın ilerisin

de, Gümii§dere denilen mevkide 

~en gün, safra yolunda taş 
sancılannı yazarken bu hastahim 
kadınlarda daha çok olmasrnm se
bebini ba$ka bir Kfln anlatacağ'nnı 
söylemiştim. Bugün o sebebi anlat
nuya çalışacağım. 

Bir zaman, Safra yolunda taş
ların mum yapmak için kullanı
lan lsparmacet yağından toplandı
ğı sanılmı~t1. Bunun yanlış oldu
ğu anlaşıldıktan sonra taşla
na nereden geldiğini anlatmak 
üzere tnrlü tilrlü nazariyeler ku
ruldu. Bunlar da hoşa çıktı. Şim
di iyice biliniyor ki safra yolun
da taşlar kolesteral denilen bir 
yağ ınaddeslnln toplanmasından 
ileri gelir. Kimya bDeinlerlne 
merakınız varsa, yakın vakte ge
Unclye kadar kolesterin, şimdi 
kimya ilminin yeni terimlerine 
a-öre kolest~ral denilen hu madde
nin azotsuz ve f osforsuz bir yai 
olduğunu da bilirsiniz. 

Bu maddenin hayatımızda hay
lice mühim işleri vardır. BiT kere 
vücudihı şlşmanbiJ, zayıfiığı ne
siçlerirniz arasında onun bulun
masına bağlıdır. Ondan ne kadar 
çok bulunursa vücudümüzde o 
kadar çok su toplanır ve vücut şiş
man olur. Sonra vtlcudümüzün 
asıl temel taslan demek olan al
bümlnlerln vücut içerisinde gene 
ondan bulunmasına bafbdrr. Yüz 
gram albümin vücutta yerleşmek 
için on rram kolesteral ister. Tatti 
ondan bulunmayınca, ,ekerin bile 
vücudümüzün işine yaramıyacağı
nı iddia edenler vardır. 

Bundan dolayı kanmımn içinde 
dalma bir litreye nlsbetle l,ZO 
gramdan 1,80 grama kadar bu 
maddeden bulunur. Bu da en zi
yade yediğimiz yemeklerden 1tellr. 
murta ile beyindir. Bizim beynl
En çok kolesteralll yemekler yu
mizde ve sinlrlerlmtsde bu mad
deden daima bulunması onun ha
yat için ne kadar lüzumlu oldufu
nu gösterir. 

Bundan ba,ka büyük bir ehem
mlyed de kadınlık ve erkeklik 
hormonlarının bu maddeden çık

masıdır. Kanda bu kolesteral ya
ğından bulunmayınca kadmhk 
ve erkeklik hormona hhıl ola-
maz. 

Kadmlarm en çotu erkeklere 
nlsbetle daha şişmanca olduklaıt 

f(in onlarda ba maddenin blru 

daha fazla bulunması tabitdh. Za
ten muayyen günlerde ve bilhas
sa gebelfkte, daha ikinci aydan 
başlryarak, kadın kanındaki ko
lesteral nisbetl artar, gebeliğin 
son iki ayında bh litre kana nis
betle Z,45 grama kadar c;rkar. 

Simdi, safra yolu taşlannın ka
dınlarda neden daha çok olduğu
nu, süpheslz, anladınız. Kaıhn ''il
cudünün kolesteral maddesine 
ihtiyacı daha fazladır. onu daha 
ziyade toplamıya ahşmıştır. fakat 
bazılannda bu alışkanlık, lhdyaç
tan da fazla yağ toplamrya sebep 
olur. O madde ihtiyaçtan ve 
sarfedUtteif n!sbetten de fazla o
lunca Hfra içinde toplanır, taş ha
sıl eder. 

Bu !:olesteral yağ! vücutta lii
zumundan fazla o1un<'8 ,.apacağı 
marifet yalnız safra yolunda taş 
hasıl etmekle kalmaz. Deri üze
rinde koyu san renkte lekelere 
sebep olduğu gibi insanın gözle
rinde de hastalık yapar. Surasm
da. burasında yağ birikintileri bu
lunan bayanlann sellillit adında
ki şişmanlık hastalıiı da bundan 
ileri gelir. Damarların sertleşme
sinde gene bunun da tesiri vardrr. 
Hep bu maddenin fazlalığından 

ileri gelen bir de böbrek hastalığı 
vardrr. Bunlardan başka çocuklar
da bir kaç türlü hastalıia sebep o
lur. 

Fakat bu fenahklanna karşılık 
iyilikleri de ~oktur. Kanda koles
teral bulundukça kan sulanmaz, 
insanı zehirlenmelerden kurtanr, 
blT çok zehirlerin tesiri o madde 
bulundukça daha hafif olur. fnsa
nm kanında bu maddeden ne ka
dar çok bulunur.ıa mikroplara o 
kadar kolaylıkla karşı koyar. Ve
remli hastalann kanlannda bu 
maddenin nisbeti azalır ..• 

O halde Hfra yolu taşlanndan 
dolayı pek te çok kederlenmlve 
lfizum yoktur. Onlann verdiği 
sancı pek şiddetli olmakla beraber 
kolesteral fazlalığının insanı verem 
hastalığına karşı koruduğu diişü
nülünce pek büyük blT teselli o
lur. Kadmlann her yerde verem 
hastalığına erkeklerden dalia az 
tutulmalannda bu yal maddesi
nin tesiri olsa gerektir. Onun için 
bayanlann .ı.manhktan şikayet 
etmeleri de, çok defa, habndır. 

Oğleden sonra, tcnh ~ ve knpırı· 
sız bir apartmanın dar meraiven
lerini çıktılar. Chamorra evini vu
racağı adamı biliyordu: llali vakti 
yerinde bir nalbant ki, muhakkak 
birikmiş parası olacaktı. 

Oda kapısı kolayca açıldı ve iki 
arkadaş aralık pencerclerde'l gelen 
yarım aydınlık içinde "çalışmıya,, 
başladılar. Chamorrn oir dolapla 
i:ki komodun kilidini kırdı. Gü:nüş 

paralar, bir yelpazı:? arasıOA saklan
mış banknotlar. hir saat buldu. 
Vurgun fena değildi. Cnamorranın 
obur gözleri, odada, götürmiye el
verişli eşya araştırıyordı.: Elleri 
bomboş dolaşro duran Magrlalena
nın faydasızlığına dikkat etti: 

- Yatak şiltelerini al. dedı, yü
nünden bir şeyler çıkRrırız. 

Kaçmak için c;abırsızlanan Mag· 
dalena hemen, yarı k:ıranlıkta du
ran yatağa atıldı ve şilteyi kıvı

rıp dürerek kocaın..'ln bır paket yap
tı, iple bağlayıp omuzladı. 

Görülmeden evdt•n ve :şehirden 

çıktılar. Chamorranm kenaı- ma
halledeki kulübesine var-hlnr E
vin avlusunda. "vnrgnn .. u gö7.dcn 
geçiren Chamorra aslan !)ayını ken 
disine ayırarak arkadaşına bir kaç 
peçeta verdi. 

- Bu, diyordu. hu seferlik kafi. 
dir ve senin için bir servettır. Baş
ka defa daha çok verir!m. 

Sonra şiltenin iplerini çözd;Jler, 
Chamorra eğilerek kenarından tut
tu: Bu ne buluntu, bu ne hediye i
di Yarabbi! 

Magdalenanm da ö~ledenberJ ilk 
defa yüzü güldü: Şiltenin üzerin-

Kucağında çocukla biraz e\"Vel 
korkudan titriyerek yürüdüğü yol~ 
lan süratle geçti, dar mer<.ıivenleri 
çıktı. Evde kimse yoktu yine. KR. 
pı hala açık duruyordu Odanın içi 
altüsttü. Çekmeler devrılmiş, eşya 
didiklenmiş, sandalyeler biribirine 
girmişti. Magdalena yapt!ğı cina
yetten sonra dehşetle maktulün <'e
sedine bakan bir haydut gibi, or
tada duruyordu. 

Yavruyu son bir Jaha öptü ve 
hasır minderin üzerine yatırdı: 

- Allahaısmarladık küçüğuın! 
diye söylendi. 

La.kin merdivene vaklaşırken iL. 

yak sesleri duydu. Sokak kapı:oın
dan taşan ışıkta, iri yarı bir adamın 
çocuğun babasının gölgesinı sezdi 
ve tam bu sırada bir kadın bütün 
kuvvetile bağırdı: 

- Hırsız var! Yetişin .. 
Magdalena, başını eğerek. aralık

tan sıvışmayı deneıneıc istedi. ~ .. <'r
divenlere atıldı. Fakat demir döğ. 
miye alışmış dev gibi eller onu ya· 
kalıyarak müthiş bir hrlatışla taş
lığa yuvarladı. 

Çehresi hala, bu yaralnrın iz!ni 
saklıyordu. Mükemmel bir dayak 
ta yemişti: 

- Velhasıl mösyö, diyordu, ka
pı kırarak ev soyma°i(tan <im bilir 
kaç sene kürek ceza.n yıyeceğjnı, 

hep iyilik yapmak yüzünden.. ve 
betbahtlığımı tamam~amak üzere 
burada da fena muamele ) apıyor
lar. Mühim bir cürüm sahibi olma
dığım ıçin .. Herk~ biliyor ki, asıl 
suçlu Chamorra'rhr ve ben ımn bir 
daha görmedim. Lakın ben! abdal 
yerine koyarak alay ediyorlar. Ne 
yaparsın? 

Şef Diyor ki · - ... 
Türk milleti her türlü ni

lak teairlerinden uz.ak ve sa

lim bir birlik ve beraberlik 
havan içinde kendini gö•

term.ekıeJ ir. 
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Balkan Antantı 
ve 

Bulgaristan 
(Bcl.§ı l incide) 

'l' AN 

Köseivanof Ankarada Fırtına Artıyor 
(B~ı t ineida) 

(Baı;ı ! i"!t!ırle J zi bağlayan ebedi dostluk muahede- hen Bartın vapuru da gelememiştir. 
rü Saracoğlu ve bayaru kendilerine si 6 mart 1929 tarihli olan ve tem • Dün sabah hareket eden vapur -
hoş geıatıın tıemlşıcu· ve iki ba~ekil dit ~ilmiş olduğu için münasebet • lar Katadenizc çıltamıy!lrak Btiyilk
rE!fakatlerinde'ki zevatı ibiribirlcrine !erimizi tanzime devam etmekte btı- dete öfiUnde aemlrlemlşlertUr. 
takdim etmişler ve bu arada bayan lunan bitaraflık ve hakem ınuahe _ Karadeniz llmönlarıbda fırtma 
Köseivanof'a müteaddit buketler desi, münasebetlerimizlıı samimili _ sebebiyle bir çok hasar varsa da bun 
verilmlşttr. Bu merasimi takiben ğine barlz işaretlerdir. lann mıktar ve mahiyeti hakkında 
muzika Bulgar ve Türk milli marş- Bu münasebetle, imzanızı taşı _ henüz tafsilat gel~emi!tir. 

miştir. larmı ~alınış ve dost Bulgar milleti- mak şerefini haiz olan ve imzasiyle 3~ derece arz şımalı ~e 29 ı;ııu 
İşte, BUlgar BıiŞVeklll KöseiVa- nin muhterem mümessili rasimei ih- BfilRııfi mil~tlel'ittin Bulgar kardeşle- şarkıde alabura ol~~ı hır :.~ı~eB 1 ~ 

nof, bu hazırlıklardan sonra mem- tiramı ifa etmekte olan askeri kıtayı rine bütün sahalarda tam müsavat nin seyrüseferi te ı eye uşurcce 

Yine Balkan Konseyinden ev -
vcl Yunnn Başvekili Metaksas Bel 
grada, Şükrü Saracoğlu Belgrat 
ve Atinaya uğrayarak müttefik -
lerimizle daha yakından temas et-

leketlıniıc gelınlştir. teftiş etmiştir. hakkını tanldıklatı Se1Attik attltış - sur~t~ yüzme~tc ~H1ugu b~.r .. v~-p~r 
Bu ziyaretin ehemmiyetini art- K5selvanof as1terl~ti cıMerhaba as masına işaret etmekliğime müsaade tclsızıyle Dem~ Tıcaret Mudurluğu-

Uran nokUılafdan biri dE!, tam bu- ker,, hHabiyle selamlttttıış ve ask<:!t- buyutrtıahızı ricı:ı ederim. Bu kar - he bi1dirilmiştır. • 
günlerde Orta Avrupada cereyan lerimiz 11sağ ol,, muktıb~lcsinde bu- deşec jeste Tütklyenin gösterdtğt Egede fırtına tahrıbah 
eden, ve 13alkan devletlerini ga - lunmuşltırdır. mUsareatı tebarüz cttirilrnekten mUs İıttıir, 17 (TAN) - Fıttıftfı tlUn 
yet yakından alakadar eden mü - Bulgar Başvekili ve refileası gtır- tağri.i addedivorum. gete tel<rarlamış, Şehrlrtil~ac tahri -
him ve tarihi hadiselere tesadüf dan ayrılmadati önce mera§im salo- Bay B:ışkan, bizim ıçın hC~t! ve bat Ytif1ttııştır. Yagan yağmurdan so
etmesidir. nunda bit müddet tevakkuf eder~k memnuniyet kayna~ı otan ziyatetl - kaklarıfi bir kumu sular altıtida kal-

istikbtıllerinde oa..,.a Rômanya 13ti- niz, beynelmilel Vattyctin btlhfissa mış, :Yağmurla duşen doltı bilhassa 
Orta Avnıpada patlayan bü - ;;o• m .. ~, ıı· ıarı cı "' b h 1 yük EIÇist olduJtu halde hazır btılUH nazik olduğu bir ztunana tesadüf et- eJ .a gA~ fi ü ve Muze a çc e-

yük fırtına, Balkan devletlerini mô.Kta ölan Balkan devletleri Elçl• mesi sebebiyle daha büyük blt ma- rinde fazla zararı mucip olmU~tut. 
birbirlerine daha ziyade yaklaş - lefi, Mı tr El.çisi ve bu elçtıikl~r er- na iktisap etmektedir. Fıttınadan llmanımızdakt Tan va -
tırmakttt, birbirlerine daha detin kanı ile görüşmüştür. Bu vazlyet, bizd~n daHA bii.ytlk puru demir tarayarak Pasapört ls -
samiıni)'etle el uzatmağlı sevkede- Müleakfben ekseHlns Köseiv.anof bir teyakkuz iStemektefür. :Hu hu - kelesinin Uzerine dUŞfiiilş, İzmir 
cek kadar mühim bir tehlikenin Başvekil Doktor Refik Saydam He susta ise, tntıluıdderatlH ~ah~atıa Karşıyalfa vapurları bir mlidClet iş -

Otomobl·ıe bı'nerek ı"st"syon iç ve dı- koyduğu Btılktttt millôtlerl atasında leyememiş, fazla yağmurdan İkiçeş-
yakla§makta oltluğunu habt?r \ret• u ''-

şıru dolduran kalabalik. bir halk küt mfunltütı olduğu d~rec~de tam bli' mcliıde bir ev yıkılmıştır. 
mcktedlr. 

l3inaenalcyh Ankaraaa Bulgar 
komşumuda cereyan edecek mu .. 
zakerelerin müsbet bir netice ver
mesi için hava da fevkalade mü -
saittir. Hele Başvekil Köseivano -
fun Balkan payitahtlarında uzun 
müddet sefirlik eden ve :aatkan 
davasını herkesten iyi bllen bir 
zat olınası da bu havayı daha u -
yade yumuıatmakUidir. 

* T ürkiyenin Bulgaristan la mün 
ferit hiç bir davası yoktur. 

1924 tenberi iki komşu devlet bir
biriyle giınden güne artan bir 
dostluk htıvası içinde yaşamışlar -
dır. Türkiye, komşusunun Çar 
:Sorlsin kıymetli irşadlan altında 
mazhar olduğu büyük inkişafı 
memnuniyetle takip etmiştir. Se -
Jfinık anlaşmasında oynadığı rol
le Bulgaristana karŞl olan dostlu
ğunu fiilen de izhar etmiştir. 

Fakat mesele bir Türkiye-Bul

garistan meselesi değil, bir Bal .. 
kan meselesidir. DOtıya bUhtaft -
W'l kaı ~ıeımla Balkan devletle 

rlnin birleşttıelm btr zaruret ol -
muştur. Bulgar komşumuzun da 
bu birliğin hesaplı bir rüknü ol -

lesinin samimi tezahürat1 ve alk1ş- samimHik ve itlttuı.duı te~ssilsil ka- Gelen mallımata göre ManisadA 
lan arasında gardan ayrılarak ika- dar hi~ htr şey tesitlı olırnuız. Geôiz nehri ile Ir1amak suyu taşmış, 

• d : ....... ı yrılmış İşte ekselansınıtla ,.o'• ""f'Ü B" _ Menemen şosesinin bir kısmı ve bu metlerine hususı a.ı.u:: er a \' .11. .c.a a 

olan Ankara Palns oteline gitırtlşier- yan Köseivtırtöfun Ve mlı.fyellttlz er· navalideki arazl sular altında kal -
kanının bu akşam butadaki huımr .: mıştır. ~ergamada Bakırçayı da el -

~~ . 
tki Başvekili takip eden diğer oto- larında daima daha ziyade arUıcağı- var arazıyi kaplam1ştır. 

mobillerde Bayan Köseivanot ile nı umduğllth bu BôsUuk ve kardeşli- Torbalının çıplak koyilnde bir e-
Bayan Şiıkrü Saracoğlu, Hariciye ğin bir remzini görmekteyim, ve yıldırım düşmüş, bir kadınla bir 
vekili Şükru SarAcoğlu, Bulgar Baş Kadehimi Bulgat Kralı Majeste genç hafifce yaralarunıştir, nüfusca 
vekiline refakat etmekle olan zevat üçün eli Boris'in tııhhatine ve asil zayiat yoktur. 
ile istikbal merasimine iştirak eyle- Bulgar milletlnirt saadet ve refahına Foça (TAN) - l3irdenbire şid -
miş bulunanlar bulunmakta idiler. ve sizin ve Bayan Köseivanofutı saa- detlenen Batı ve Yıldız rüzgarlan, 

Ankara garından Ankara Paİasa detine içiyorum. burada şimdiye kadar eşi görülme-
giden cadde misafirlerimiz şerefine Eluelônı Köıeivanolun cevabı miş bir fırtına koparmıştır. Dalga -
Bulgar ve Türk milli bayrnklariyle Bu nutka, Ekselllns Köseivanof, lar, sahillerdeki evlere hücum et -
tezyin edilmiş bulunmakta idL aşağıdaki nutukla mukabele etmiş .. miş, sahil boyunca uzanan yol su al-

Rermi. ziyaretler tirı tında kalmış, elektrik telleri kopa • 
Muhterem misaltrimiz :t3ulga:I:' Bay :Saşkan; rak kasabamız yer yer ışıksız kal -

, Söylediğiniz güzel sözler ve hu• mı1:t1r 
Başvekili ve Harıciye Nazın ekse - v • 
lans Dr. Kôscivanof bug\in saat duttan dost Cümhuriyetin güzel Bütün gece devam eden fırtına-
11,15 te Riyaseti Cümhur köşkune merkezine kadar gerek makamat ve dan sonra tıulat çekilince, iki sene 
giderek defteri mahsusu imzalamış- gerek halle tarafından hakkımda vvel binlerce liraya yaptınlan nh
lardır. gö_:;terile~ harar~tii kabul b~ni çok ~ımın kısmen çökmüş, kısmı azamı

Eksclins misafır müteakiben ita- mutehassıs ve miiteheyyiÇ etıı. Bun- nın da bir taş yığını haline gelnliş 
riciye Vekili Ştikrtl Saracoğlunu, dan dolayı size derin minnettarlığı- olduğu görUlmüştüt. 

, ik El +» 1 k tnı ırzederim. Bu yeni sempati ve L. d ki k .ı.1 d •· "' ""'r 
Başvekıl Dr. er paydamı ve DUYU . . ımatı a aylA ar an uçu t''" -

d 
dostluk ışareti Bulgar trtılleti tara- . . b B' k 

Millet Meclisi Reisi Ah ülhalik Ren f d . d . 1 + kd' dil k çalanmışı bırı atmı§tır. ır ço ev-
ın an zıya esıy e ,a ır e ece -

dayı ziyaret e miş ve bu ziyaretler t· Si t • d b'lf fı lerln kiremitl rı, bacaları uçmu . 
ır. ze şurasını emın e e ı r m mJ k 1 şt 

iade olunmuştur. t ki, 13ulgar milleti birbirlerine coğ - ca Han 1; m~. ırİi k da tfih iti 
Bayan Köseivano ve Bayan Sa - tafya ve tarihle merbut bulunan ve Larar eş ın fa a r m 

racoğlu da karfılıklı ziyaretlerde bu menfaatlerinin i§tirakini ve halisane olunuyor. 
lunmuşlardır. ve müsmir bir teşriki mesai lüzumu- Arapgtrcle 

masına ihtiyaç vardır. • 1 1 Muhterem mısafirimiz bğ e ye - nu müdrik olan 00 millet arasında ArAfiltit (TAN) - Bir hAftadtm-
Umanz ki Ankara teırtaslan ~· · B ı ı ·ı·w• d b • J:' megını u gar e çı ıgın e ususı 0 - tok mesut bir surette esasen mevcut berı kar yağmaktadır. Karın İftifat 

larak yemişlerdir. dostluğunu daha itimatAver ve daha burada 55, civarda 90 santiffietre-
A tatürkün tabutu önünde samimi bir hale getirmek arzusu ile ye yükselmiştir. 
Ekselans Köseivanof öğleden son samimi blı' surette miltehassis bu - Köyler arasında ve köylerin bu .. 

bu mesut neticeye varacaktır. 

ıs - a . 939 

iş Bankası Umu 
Heyeti Dün Toplan 
Ankara, 17 (A.A.) - İş Bankası 

hlssedlltları aleltlde umtitnl Myeti 
bugUH BfifiRa ifüil'e meclisi reisi Ri
ze mebusu Fuat Bulcalnın riyasetin
de toplanarak 1938 yılı bilAnço!hi ıle 
kal' ve zarar hesaplannı tasvıp ede
rek idare meclisini ibra eylemiştir. 
Toplantıda RiyasoticUmhur umu

mi Uatibl Kemal Gedeleç He GUınhu
riyet Halk Partisi umumi kfıtibı 

doktor Fikri Tuzer, sabık Ba.şveltil 
Celfıl Bayar ve Maliye Vekaletini 
temsilen ôe Cemal Yeşil bulunmak
taydı. 

Fuat Bul~a Myctl umumiye top
lantısı 1Çin muktazi hissenin lemsıl 
edilmekte oldugunu bildirerek ce.lSc
yi açmış ve katiplige Baki Setlt!s ve 
ara tasnifin~ de en fazla hisseyi teirl
sil etmekte olan Ankara mebusu 
Mümtaz Ökmen ve maliye müsteşa" 
n Cemal Yeşil seçiltniştiı'. Umumi 
heyet ve muro.kıplat- rnporlannı bi .. 
lanço ve kar ve zarar hesaplarının 

okunması takip eylemiştir. 
idare meclüıi istila dti 

İdare meclifilnin ibrasındıin sonra 
da, idare füecli.SlliiI1 aşagıdakl müş
tetek istlfanatne!H öK.unttıtıştlıt: 

ldare meclisi rdisl Fuat BUlca'Hin 
imzasını taşıyan bu Uıtifanamede 
şöyle denilmekteydi: 

"Mebuslukta idate meclisi iıtalığı
nın birleşmiyeceği hakkında mensup 
olduğumuz Cüınhuriyet Halit Partisi 
yüksek başkanlığı tarafındatt alınan 
bir karar neticesinde hepsi mebus 
bulunan idare meclisinizin bugün 
yüksek huzurunuzda müçtemian is.ı 
tüa ettiklerini arz ile istilalarının 

kabulünü rica ederim.,, 
Yeni azalar 

ru Hakkı Nuri ile Merkez 
~abık mutakip1at1J16lifi E:mi 
kıranın ihtihaplannı tek 
takrirleri ökuntfiuştut. 

Her iki takrir, heyeti u 
nin ittifakile tasvip edilmiş 
meclisi reisi ve fızalariyle 
lara verilecek tahsisat mikta 
yin olunduktan sonra toplan 

hayet Verilmiştir. 

8 Uyiilt hayıp ve ta 
1ş Bankası umutfii Heyet' 

günkü toplarıtısında okuna 
meclisi raporunun başında 
nın büyük kurutusu Tutklilğ 
di Şefi Kemal Attıtlirkün 
aziz haUrtisı hürmet ve tazl 
rile uıkrarlatıai'ök §öyle de 
teydi: 

"Türk milleti1 bu cihanşünı 
bın tesellisini Cümhuriyetin 
kılabın en büyük evladı ve 
fi İsmet lnönü'nün kudreti 
yetinde bulmaktadır. ,Şimdiy 
Cümhurlyet ve inkılap ese 
en btiyük yapıcısı ôlan Mi 
mizln kuvvetli ve dirayetli 
altında bu eserlerin ve ha 
gittikçe inkişafı ve ~nilerini 
tılması Türk milletlni parlak 
fah seviyesine çıkaracaktır.,, 

ftapörda Bankanın hir sene 
saisi tahlil edilirken, memlc 
zin ekonomik vaziyeti ve b 
yanda, dünyanın umumi ek 
hareketleri de kısaca tetk' 

mekteydi. 
Bil8ntoya nazttran bankaY 

tasarruf tevdiatı 3.621.1 '76 lii' 
artışla 30.260.184 liraya yük 
bulunmaktadır. Bankanın & 

830.:.!89.91 liradır. 

Umumi heyet idare meclisin' 
lifi veçhile, 1938 yılı için 10 
beher hisse senedine yüzde 10, 
sabiyle kanuni vergiler tevkif 
dikten sonra safi olarak 90 
kar tevziini kabul etmiştir. 

Heyeti umumiye idare meclisinin 
bu suretle istüasına ittila kesbettik
ten sonra, Riyaseticümhur umumi 
katibi kemal Gedeleç, Parti Genel 
sekreteri :F'ikri Tuzel ve Maliye Ve
kaleti müsteşarı Cemal Yeşil tara -
tından verilen ve inhilal etmiş bu -
lunan idare meclisi azalıklarına 
~lcrkez l3ankası sabık umumi mU -
dürü SalAlinttin Çam, İstanbul bele
di.Ye ıtıecllsl stibılt !ı:talarından Fer1-
tlun Mıınyııs, Devlet Demlryollörı Bir Çocuğun Marif• 
sabık müdürU umumisi İlifat İlgar, Küçükplyalede oturan 15 1 
esbak Hariciye hazırlarından Ahmet da İzzetle arltAClaŞJ 12 yaşındıı 
Ncstmt, Emekli Getıeral Kemal Kö- arasında öyuh yUzÜntlen kavg• 
çer, Belediyeler Bankasl taate mcc- t t ,.T ti "_;j b 1 rd ş . . i mış ı . !'le ceoe un a an e 
hsl basından A vnı Ok toygar i e . , 
konyö beJediy~ reisi Şevki Ôrgo-: zetı ~akı ıle bacağından yaral 
tıufi ve murakıplıklara da Zirttt:ıt tır Yaralı tedavi altına alınm.ıl 
Bankası kôôperatiflet şubesi mildü.. lu yakalanmşıtır. 

98 lik ihtiyarın 
. Garip Ölümü 

Yalova, (TAN) ...-. Çınnrcik nohlye
ısin~ bağU GUllUk koyundc öturıırkım 
ıüç ay evvel kaybolsı-:ı 90 yaşifida Ha. 
ıeı Alitıin cesedi b•11unnı.u9tUf, Gitti
ği Çınarcıktan tikfattı Uı.;tU Jfoy\ln& 
dönmek üzere çıkan ve son Jefa "Ha 
sanbaba,, mcvkiinde gd,iılen ihtiya• 
rm kayboluşu haber alınınca; köyü. 
nun bütün halh"l, nıl:ı.iye ır.üdi.ırü ve 
jandarmalar günlerce kendisini ara
mışlar, fakat bulamımll§lardır. b.ı 

'Vaziyet karşısmd!l, iki defa ıacca git
miş olan Hacı Alinin "uçtuilunu,, 
r5Öyliyecck kadar huraiepercsfü~ gös 
tercnler de olmuştur. 

ra saat 16,30 da beraberlerinde Bul- lunmaktııdır. ra ne olan m\ıvasalalan kesilmiştir . 
gar elçisi ve ataşeınlliteri ve sefaret Bulgat milleti, 'rUrkiy@ CUmhuri- Yiyecek, kömUr v~ odun buhra • ı 
erkanı ile Sofya elçimiz olduğu hal- yetinin buyük AUıtürkun Başkanllği 

01 
ba,lamıştır. Çiftçiler de hayvan _ 

de Etnografya müzesine giderek A- iamanında, Türk milletinin kahra- lannın yiyecekleri azaldığından şi -
tatürkün tabutu önünde eğilıniş ve tnanlık, mukavemet ve vatanperver- kayet eylemel<tedli'ler. 

Cep kitapları Serisi 

Ihtiyarın cesedini bir çohan, hen• 
dek içinde, eli göğsünde ve hendeğe 
yaslanmış, otuı'uyot lil33iftl vctecek 
vaziyette gör.rniışt.Ut. 

Bir ayağının da çakallar tarafın
ldnn yenildigi görü!mı.iştı.ir. 

bir çelenk koymuştur. Bu merasim• liğinin yardımile kaydettiği siya5i B ti 
de blr polis ihtiram müfrezesi de iktl!Uitlİ ve kültürel hamleyi tama- ütıa a 
hazır bulunmaktaydı. int?n dostane bli' hayraıilıl<la' taltlp Bursa (TAN) - Buraya kar yağ-

Bunu müteakip, Köseivanof re - etmi tir. Keza, Bulgaristan, Türki- maktadır. Şehir ve ova bembeyaz 
fakatindeki zevat ile birlikte İsmet yeni! ölen ba:kanın en yakın ve en kesilmiştir. Uludağa daha fazla kar 
İnönü Enstitüsüne giderek İ:nstitüyü samimt._mesai arkadaşlarından bu - yağatğı ~afilliyor. 
gezmekte bulunan Bayan Köseiva - lunan ve onu istihliıfa ittifakla da - * 
nofa iltihak etmiş ve beraberce Ens- vet edilmiş olan ve misline nadir te- Erzincan, 17 (A. A.) - Dün baş• 
titüyü gezmişlerdir. tadüf edilir meziyetlerini, tecrubc layıın liddi!tli lodos fırtına.sı sabahın 

BGf&Jeltilimu in nutku ve kiyasetini memleketi.ni.n hızme- dokutuna kadar ayni hızla devam et-
Ankata, 17 (A.A.) ....... BaiVekil tine hasretmek suretile Cümhuriye- miştir. Müteakiben hava yağrrtuta 

Do1t fik tin mütezayit terakkisini temin ede- çeviterek 8ğley~ kadat sağnllk ~k -
tor Re . Saydam bu akpm An cek ola nyeni Milli Şclini de samı- k 

kara Palasta Ekseli\Hs Köseivanof ıe linde yağmur yağmıştır, hasar yo -
refine blr ziyflfet venn~tir. :ıniBbir Bsevık'nçle karşılamıştır. tur. 

ay aş an, 
z.tya.f etl.rt M>nlanna dogru <k>k~or iki komşu milletin birlbirlerl hak-

__ ...... '""'IÖ>------

Refik Saydam ~ğıdak.1 nutku soy- : kında her zaman gösterdikleri karşı-
le.tttlştir: ı lıklı hürmet ve riayet aralarındaki 

"Bay Ba~kaıı, halisane ve sadıkane dostluk miına-

Pencereden DUıtü 
Sirkecide Dürüstzade sokağında 

ottıtan Möizin oğlu d<Jtt yaşında Ya
ko evin ikinci kat penceresinden so

kn~a dU~mUştUt. Muhtelif yerlerin· 

1 

1 

Bu akşatn burada EluıelAnsınmn ı sebetlcrinin inkişafını kolaylaştırmıi 
şaliSında komşu ve dost Bulgat'ima .. 

1 

ve bu dostluk on beş yıl evvel ebe<li 
Trakya Ağa!landıtahyor nm güzld.e. milmessiliıü ve Bulgar dostluk paktının imzasile temhir ~ 
Edirne (TAN) ...., Trakyayı ağ.1ç. hU~um:~iftirl ~!111 sel~mlama~ dilmiştir. 

}andırma işlerine devam edlliyot. benım ıçın Çök öUyilk bir memhufii.. Bu paktın ruhuna sadık bulunan 

den yaralanan Yako Şişli Çocuk has
tanesinde tedavi altıha alınmıştır. 1 

. k'l 1 1 . yettir. Türkiye, Balkan milletlerinin NÖy-
Son iki senede .ı e~ ne nzittiamen Aramıula1d bu ikametiniz, Türk i muahedesinin askeri taHdidatın-
bu yıl da muhtclü fıdafilıklat da ye- 111 ... ı Cüınh' · h .. k~ ı· y ı · , , m etiıun ve utıyet u ume ı- (lan vazgeçmek suretı e Bulgarıstana 
tiştırtlen meyvalı ve mcyvaslt bıt nirt Bulıar milletine ve Bulgaristan t l'h t ah d ·· t h kki 

·ı '" d fid h lka a ğt'il es ı a s asın a musava a n. 
mı yon .l\,a ar un a a L - hükflrnetine karp beslediği hararetli rla tanıdıkları son SeHinik anlaşmfi-
maktadır. . • sempati ve dostluk hislerinin ne ka- smın akdine pek ehemmiyetli bir 

Bu sene fıdanlıklar bıraz daha dat derin olduğu hakkında sizi hiç surette hadim o1muştur. 
genişletilecek, gelecek yıl ağaç tev- şüphesiz tenvir etmiş Olacaktır. Çetin imtihanlar geçiren Bulgar 
zii ve ckımı arttırılacaktır. Tarihin müteselsil devreleri için- milJeti barışın nimetlerini takdir et-

Trakya vıliıyetlcrıni.n biıyük ser- de tki memlek"et biri~irin~ karşı da- ı mektedir ve gayretlerini, bilhassa 
vet kaynaklnrından birini teşkil ede ima hUl:'tnet gostermı,lerdır Son yıl ~kselanslarının da tebarüz buyurduk 
cck olan kavaklıklatda bölge fidan- 1arın hadiseleri ve iki hükumetin ları gibi, bütün Balkan milletleri a
lıklarmda ve köylerın manevi şahsi- biribirine karıı ittihaz ettikleri ha- tasında mümkün olduğu kadar tam 
yetine ait yerler de gittikçe geniş~e- l~aM. ha~ı hareket bu ~ürme~ ve bir samlfillllğtn ve itlmadın tees~U~ 
tilmektedir. Yalnız bll st!ne bir mıl- nayeb, soylemekte tereddut etmıyo-- sünU istil):am E!<fen bu beynelmilel 
yondan fazla kavak çeliği yetiştiril- ru~, ~a~ikt ve sağlam bir dostluğa gerginlik t.amanında bnrışın muha-
miş ve clağıtılmıştır. Bu sene sonu- çe'Vtrmıştır. faza ve tarsinine sarfedeoektlr, 

ktıd da bUtUn Ttal<yalla en az 18 te,rinlevvel 1925 te aktedil .. Zcvcernin w barta refakat etıenl&-
~: .1 nr daha kavak çileği haZır- miş olduğu için daha şimdiden uzun tin de lftlrak ettikleri mlnnettathlP· 

1 
1 mı yo]n ktır sa,.Uabilecek bir müddettenberi bi - :mı bir kere daha atHderıkeıı, lt:adehl.. 
nnmış o aca . 

mi Türkiye cümhlıriyetihin yül<Sek 
Başkanı Ekselans lsmet lttönünün 
sıhhat ve saadetine, asil Türk mille.o 
tinin refah ve itil{unna ve ııhhcıU-
ıı.izle so.adetinite içiyotuITu 

Suvare parlcık oldu 
Ankara, 17 (A.A.) - Başvekıl 

Doktor Refik Saydam tarafından Ek 
sel.Ans Kösetvanof §etefine bu ak· 
şam Ankara Palasta vetlletı :tiya
f ette bütün vekiller ile tE!llkaları 
Bulgar Elçisi ve elçilik erkAnı, Tür
kiyenin Sofya elçisi ve Hariciye Ve
kaleti erklını ile diğer btı:tı z~val lin
zır bulutı.muş1ardfr. 

Ziyalett parlak btr stiVare takip 
etmiş ve suvare ~e geç vakte ka
dar samimi ve neşeli bir hava için
de devam eylemitşit. 

ABLAM 
25 

NASIL EVLENDi? 
YAZAN : Jaroslav Haıelc 
Türkçeye çeviren: B. DENiZ 

Fiyatı 10 Kuruı 

Ruı edipl~rinden Jttro•lav Ha,ek'in 6ayet neliı hikiyelerbıİ 
topltyan bu eıeti zevkle okuyacak•ınız. 

Abone Ş~rtları : 
Senelik abone 8 lira. 

Altı aylık abone 4 1 liradır. 

Senelik abonelere bir küçük 
kütüphane hediye edillt. 

Adres: Ankara caddesi Reşit 

Efendi Hanı birinci kat. Pos
ta kutusu 91. 

Satı§ Yerleri : 
Yeni kitapçı: Ankara cadde
si 85 No. 
Ankara satış yeri: Bilal Alt' 

ba. 
Konya satış yeri: Yeni ıtil· 
tüpnane. 
Bil~cik satış yeri: Nail kftl' 
bevt 
tzrrılr satış yen: Devrim JCU' 
tüp hanesi. 
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~ 18-3-939 TAN 11 r ...... _____________________ , 1 KAYIP: İstanbul İf Bankasına bir 

motör ruhsatnamesi için yatırdığım 

20 liraya mukabil aldığım 300723 

numaralı makbuzu kaybettim, yeni

sini alacağımdan eskisinin hükmü 

TüRKiYE iS BANKASI 'NIN Havalar fena gidiyor. Grlpe karıı sizi 

koruyacak yegane ilaç : 

Kat'i Tesir Seri Şifa 
Gtttp - NEZLE - KffiIKLIK 

\'e tekmil ağrılara karp 
tesiri kafidir. 

çabuk sıhhate 
kavuşturur. 

Rer eczaneden arayınız. 

Bir kaşe S E F A L t N, siz.i 

1 1 ve 12 lik ambalajlar içerisindedir. 

~................ ~ ' ...................... ~r 

Devlet Demffyolları ve Limanları iŞ1etme U .... idaresi !lariları 
Derince Tahmil ve Tahliye Ameliyesinin 

.Tasnif ve Flatı 

Amenyentn nev'l 

1:; ~ ~ ~ v.ı &J 
:=! 

~ ~ s 1:3 ~ Q) -~ E 1i § .... ... 
.!il o :o r- - Jı E E 
s:: ~ aı 

.... 
'3 " .!il ı:: 

"' .. MCQ ~ e s Q) ~ ~ ~ ~ ..c: ~ • e .a ~ ~ c; 
~ ..ı.= "O E 

=' c o .... 
&ı 

..c: 
Gı 

CQ 

1 - A 
ton Ku. ton Ku. ton Ku. 

haıı - mbar dabninde ısupalana 
~ rlaınak ve vapur dahilinde 
~ çle 11upalan yapmak bu ameli-
.,, ede rıhtım veya silo iskelesine 
b f!ya Vapur ~i.ivertesine vermek ve 
ltaJunak ta dahildir. 46407 10 23 23 

~ -- Supalandan açık °"gona 
daıı n ve mütekabilen de vagon-
g ırupalan ve ldare vinci ile va-
~dan denize vermek veya m~ 
-..qbilen deni%den almak 26189 4,, 4992 9 ....... 9 

rı: - Vinç iştiraki olmaksızın 
Rü tlfiı veya silo iskelesine veya 
~ "erteden alarak vagona tahmil 

lllek veya mütekabilen 44593 17 5526 22 11776 14 

~ • - Suı>alandan alınıp açık ara· 
ıere nakil ve iııtü etmek ve mil· 

•bilen. 1232S 23 ;,... 23 975 18 

\> s - sno tslceles1ne yanaşmış 
~f>ur güvertesinden veya silo is-

l~sltıaen nakil ve yerleştirmek G 9 16 

\> O -~'inç ştirfilti olmaksızın 
r::Ondan tahliye ve açık araziye 
te ğazaıara nakil ve istü ve mü-

ltabilen. 25140 8 2103 24 8904 23 

, 7 - Vagondan idare vinclle :..k araziye tahliye istif ve mü• 
ıı;abilen. 

d 8 - Vinçsiz merakibi bahriye
~~rı küfelerle veya aralık ile ve 
~· çıkarılarak vagona tahmil 
lttıı araziye mağazalara nakil ve. 

._ etmek ve mütekabilen. 

8 - Vagondan olukla tahliye. 

tı.~o - Saatle müteahhitten alı
~ak amele 

~1.!. - Yevmiye ile alınacak • 

7 

269 20 

20411 5 

268 18 

18 120 

. -

195 24 

7 

475 

277 

14 

18 

9 

· !:>erince limanının on bir ameliyeden ibaret olan ve 25595 lira 9 ku

~ llluhammen bedeli bulunan tahmtı \Te tahliye işi bir sene müddetle 
Palı 2arf uımllle milnakasaya konmu~tur. . Her ameliyenin altında 

::terieln tonaj tahrninl ve takrlbidii'. Aynı tamanda bu ameliyelerin 

er tonu kaçar kuruşa yapılabileceği de hizalarında gösterilmiştir. 

~ P.tünakasa 20/3/939 tarihine müsadü Pazartesi günü saat "11,, de 

~darpaf8 Gar binası dahilinde Birinci Iıletıne Komisyonu tarafın
Yapılacaktır. 

" 'l'aliplerin 1919 lira 63 kı.inış muvakkat teminat ile a}?U gün saat 
lO., a kadar komisyon kalemine teklif mektuplarını vermeleri la
~dır. 

Su işe aid şartnameler, Haydarpap Liman Batmilfettifliğlnde "Pa· 
~~. olarak verilmektedir. (1461) 

tURK HAVA KURUMU 
Büyük Piyangosu 
- Altıncı keıide : 11 Nisan 939 dadır. 

Büyük ikramiye : 200. 000 Liradır .. 
Bundan bafka: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 lira· 

lfk İkramiyelerle (200.000 v~ 50.000) liralık iki adet müki
f-t Vardır• 

DiKKAT: 
Bilet alan herke. 7 /Niu.n/939 günil aktamına kadar bile. 

~ini deiittimıit huluıtnıahdır ••• 

yoktur. Niko Kostantanidis 

Kepek ve Saç dökülmesine karşı 

gürc)aç 
Saç suyu kullan 

Telefon: 

Santral Memuresi 

BllyQk mQesseselerln telefon 
santrallnl idare etmlı lktfdan 
tecrübe ile ve elindeki vesika
larla sabit biT bayan iş ara-
maktadır. İcabında İstanbul
dtın hariç ııehirlerde de çalışa
bilir. İdaremizden sorulması, 

Dr. HAFIZ CEMAL 
Dahiliye Mlitehoıs111 

Pazardan maada saat (14.30 dan 

18 e, Salı, Cumartesi lZ re kadar ft. 

karaya. Dlvan7olu No. lot. 

Gayrimenkul Satıı 116nı 
lstanbul Emniyet Sandığı DlrektlrlUtilnden: 
Bay Yusuf Ziya ve Bayan Ayşe Sıdıkanın 11580 heııap numarastle 

sandığımızdan aldıkları (1200) liraya kar§ı birinci derecede ipotek edi-p 
vadesinde borcun ödenmemesinden dolayı yapılan takip üzerine 3202 
numara anunun 46 ıncı maôôuinin rnatuiu 40 mcı maddesine ııöre 
satılması icabeden Mahmutpaşa Dayahatun ınahallestnln eski M:ıh
mutpaşa sokbğı yehl Hamam sokağında eski 22 yeni 18, 20 kapı 257 
ada 10 pknlel numaralı mukaddema ahşap iki ev \Te halen ahşap bir ev 
ile diğerinin arsasının tamamı blr buçuk ay mUddetle açık arttırınaya 
konmuıtur. Satış tapu ılcil kaydına göre yapılın11ktad1r. Arttırmııya 

girmek istiyen (96) lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan 
birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergllerle 
belediye resimleri ve vakıf icareei ve tavlı bedeli ve dellAliye rüsumu 
borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 20/3/939 tarihinden ttibarett tet
kik etmek istiyenlere ıandıl(. Hukuk i~leri servisinde açık bulunduru
lacaktır. Taptl sicil kaydı ve sair lüıumlu inhat ta şartnamede ve ta
kip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik etıe
rek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve 
itibar olunur. Birinci arttınna 9/5/939 tarihine mtisadit salt gilnü Ca
ğaloğlunda kAln sandığımızda saat on dörtten on altıya kadar yapıla
caktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi fçln teklif edllecek bedelin terci
han alınmaıtı icabeden gayrimenkul mükellefiyeti ile sandık alacal}uıı 
tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü 
baki kalmak şartile 26/5/939 tA!'ihine müsadif cuma günü aynı mahal
de ve aynı saattı son arttımıası yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimen
kul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Haklan tapu sicillerile 
sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerlhin bu haklarını 
ve hususile faiz ve masarife dair iddialarını llan taıt"ıinden itibaren 
yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri 
lazımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla haklan tapu si
cillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalıtlar. 
Daha fazla malOmat almak istly~nlefin 938/1204 dosya numarasile 
sandığımız Hukuk i§leri servisine müracaat et.melen lüzumu ilin 
olunur. 

* DiKKAT: 
Emniyet sandığı: ::sahdıktan alınan gayriınenkulCl ipotek etmek lstl

yenlere tahmin edilen kıymetin yarısına kadar ikraz yaparak usulüne 
göre kolaylık göstermektedir. (1804) 

OSMANLI BANKASI 

I LAN 
Memlekette tasarruf haffltetinin lnkt,atına htımM aHUıunda o1an 

OSMANLI BANKASI, Aile Sandığı (Tasarruf Cüzdanı) hesabııia teV
diat yapanlara kur'a ke~ideıl •uretile apjıdald ilttamlyeleri tevide ka
tar vermiştir. 

Keşideler 25 Mart ve 25 Eylıll tatihletinde f.cta olunacak ve her ke-
şidede aşağıdaki ikN111iyeler dağıtılacaktır: 

1 adet T. L. 1000.- Türk Liralık 
4 • • 250.- .. • 
IS ,. • 100.- ,. " 

25 .. .. ıso....... .. .. 
50 " • 25.- " " 

Yanlcem'an 85 adet T. L. &.000.- Türk Liralık ikramiye. 

Aile Sandığı hesabındaki mevduatı kur'anın kefide edildiği tarihe 
takaddüm eden altı ay zarfında: 

T. L. 50. - Türk Lltasmdaıt aşağı düşmemiş olan her mudi kefid• 
Jete lştltak edecektir. 

IMUIU 

inhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 

l - Idattmitin Paşabahçe Fabrikası için şartnamesi mucibince sa
tın alınacak "l,, adet devvar ve seyyar elektrikli iskele v inci 17 /1/939 
tarihinde ihale edilemediğinden yeniden kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konmuttur. 

n - Muhammen bedeli sif lstanbul "13.000,, lira ve muvakkat te
Minatı "975,, liradır. 

III - Eksiltme 31/3/ 939 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15.30 
da Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alrm Komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV -- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden alın:ı· 
bilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiy~n firmaların ınufassal fenni tek
ıınerile beraber kataloklannı, kaldırma indirme ve fren tertibatını 
açık olarak gösteren resimlerini, birinci sınıf bir firma olduklarını 
gösterir evrakın ihale tarihinden en az "7,, gün evveline kadar inhi
sarlar Umum Müdürlüğü Müskirat Fabrikalar Şubesine vermeleri ve 
tekliflerinin kabulünü mutazammın vesika almaları lazrmdır. Aksi tak
dirde eksiltmeye istisal edemezler. 

VI - MUhUrlil teklif mektubunu, kanunt '\Tesaik ile '5. el maddede 
yazılı eksiltmeye iştirak vesikası ve % 7,5 güvenme parası makbuzu 
veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların 

eksiltme günü en geç saat 14.30 a kadar metkllr komisyon başkanlığı-
na makbuz mukabllinde vermeleri latımdır. (984) 

* I -- 14/3/939 tarihinde kapbb ıarf ve eksilttn~sl yapılacağı ilAn 
edilmiş olan buhar kazanının münakasa müddeti görülen lü%um üzeri
ne temdit edilmiştir. 
il - Eksiltme şeraiti sabıka dahilinde 4/ 41939 tarihine rastlıyaıı 

salı günü saat 15 de Kabatafta levazım ve mubayaat şubesi müdütl
yeti alım komisyonunda yapılacQktir. Kapalı zarflar eksiltme saatin• 
den bir saat evveline kadar (Saat 14 e) kadar komisyoh başkanlığına 
makbuz mukablllnde verilmesi ve eksiltmeye girmek lstiyenlerln fiat
sız teklif mektuplarını ihale tarihinden bir hafta evveline kadar müs
kirat fabrikalar iube&ine vererek münakasaya i§tirak vesikası almala-
rı liızımdır. (1714) 

Sahibi ve Ne~rlyat Müdürü Halil LQtfü OÖRDÖNCO Gazetecilik ve 

Neşriyat T. L. Ş. Basıldıtı yer TAN Matbaas1 
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GRiP • NEZLE KIRIKLIK • SOGUK ALGINLIGI ROMATiZMA .· NEVRALJi • BAS • DIS 
ve bütün ağrıları derhal keser. isim ve NEVROZIN 

. 
yerıne başka markaya dikkat. bir şiddetle marka verirlerse reddediniz. 

~1111•1111• u • 1 erk es 
• Grip, nezle, enfloenza, ııtma. gibi hastalıklara tutulmamak için sağlığınızı BlOGENlNE • 

AGARAN 
SAÇLARA 

- kan ve derman haplarile ıigortalayınız. 

~ BlOGENlNE; en birinci kan, kuvvet, İftiha yaratan ve tesirini derhal gösteren bulunmaz • 
• • bir devadır. 

BlOGENlNE; daima kanı tazeleyip kuvvetlendirir, halsizliği giderir ve hariçten gelecek = 
• her türlü mikroplan öldürür. Tatlı bir iftiha temin eder. Sinir ve adaleleri sağlamlafhrır, ze- • 
• kayı yükseltir. Bel gevtekJiği ve ademi iktidann en birinci devasıdn-. • = B10GEN1NE; kullananlar kat'iyyen kardan, kıştan, soğuktan ve havaların değİfmesin~ _ 
• den müteeuİT olmazlar. Çünkü vücudü her zaman genç ve dinç bulundurarak hariçten ge- • 

Iecek her mikroba galebe çaldırır. Ve bu sayede müthif akıbetlerle neticelenen GRiP, nezle, 
• enfloenza, ırtma gibi hutalrldardan korur. Bu haatalrklardan korunmak için büyükler sabah, • 
• öğle, akşam birer, sekiz yqmdan üstün çocuklar yalnız sabah, akfam birer BlOGENlNE = = almalıdır. Hasta olanlann kurtulması için de bu miktar ~İr misli arttırılmalıdır. Her eczanede • ., 

•1111 • ııı ı• ıııı •ıııı•ı ıı ı• ıııı•ı nı • ıı ıı •ı ııı • bulunur· • ıııı •ı ı ıı •ı ııı•ı ııı•ı ıı ı • llll• l l il •l il l • llll• 
"' ..................................... ,~ 

Mikroplar üzerine öldürücü 
tesiri haiz 

2 - 3 günde geçirecektir, bir defa 
tecrübe ediniz ve yüzünüzdeki 

sivücelerden kurtulunuz. 

VIROZA, bir güzellik kremi değildir, mütehassıs kimyagerler tara
fından fenni ve sıhhi bir surette imal edilen bir merhemdir. 

RER ECZANEDE BULUNUR. , ................................................ , 
Kayseri Vilayetinden : 

1 - Kayseri merkez kazasrntn Muneusun nahiyesine bağlı Karahöyük 
köY\ıne ait içme suyu fenni ~eşif proje tanzimi aşağıdaki şerait altında 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait bedeli keşif 300 liradır. 
3 - Suyun menbaı tahıp.inen beş kilometredir. 
4 - Eksiltmeye iştirak edenler % 7 ,5 teminatı adiye verecekler iha

leden sonra % 15 ~iblağ edilecektir. 
5 - Yapılacak keşif ve proje evrakı mukavele tarihinden itibaren 45 

gün zarfında ikmal edilmesi meşruttur. 
6 - Yapılacak proje ve keşifnamenin Nafıa Vekaletince tasdiki meş

ruttur. 
7 - İhale 24 - 3 - 939 cuma günü saat 14 de Ka~ri Vilayet merke

zinde hususi muhasebe müdürlüğünde Köy heyeti ihtiyariyesi tarafm
dan icra edilecektir. 

8 - Fazla malumat almak isteyenlerin Kayseri hususi muhasebe mii 
dürlüğüne müracaatları ilan olunur. (1660l 

Hakiki 

DAIMON 
Markalı Cep - Pil - Fener 

ve ampullere 
DİKKAT 

..--Dr. HORHORONt-
\1 Hastalarını akşama kndar Sirke- ı 

el Viyana Oteli yamndald muayene-
harı,..~inr'le tedavi eder. • 

Tel•fon: 24131 

. 

1 
KUMRAL ve SiYAH 1 

renkte sıhhi saç boyalarıdır 1 

NGİLİZ KANZUK ECZANESİ 1 L BEYOGLU - tsTANBuı...J 

Orman Umum MüdürlüijUnden: 
1 - Orman Umum Müdürlüğü teşkilatına dağıtılmak üzere müba

yaasına lüzum görülmüş olan miktarı aşağ1da yazılı on iki kalem alat 
ve edevatı fenniye kapalı zarf usulile ve 15 gün müddetle eksıltmeye 
konulmuştur. 

2 - Mezkur aletlerin tahmini fiatı ceman 25.150 lira olup muvak
kat teminatı 1886 lira 25 kuruştur. 

3 - Eksiltme 23/Mart/ 939 tarihine müsadif perşembe günü saat , 
15 te Umum müdürliık binasında üçüncü şube müdürlüğü odasında 
yapılacaktır. 

4 - Bu hususa ait idari ve fenni şartname Orman Umum müdürlü
ğünden ve Istanbul çevirge müdürlüğünden ahnabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerın teklif mektuplarını eksiltme saatinden 
bir saat evveline kadar mezkur komisyona tevdı etmeleri lüzumu ilan 
olunur. <760) (1455) 
Cinsi Adet Cinsi Adet 

Pergel takımı 200 Gönye 60 derecelik 200 
Düblü tesimetre 200 Minkale 200 
Mayil mesafeyi ufka tahvil 

Mira 200 
cetveli 100 
Mikyası hendesi 100 Ormancı kompası 500 

Çelik şerit 100 Tecessümat burgusu 200 

Gönye 45 derecelik 200 Planimetre 50 

1 İstanbul asliye birinci hukuk 
mahkemesinden: İtalyadan, İstan-

Gayrimenkul Satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden : 
Bay İbrahim 10207 hesap No. sile sandığımızdan aldığı 2500 lirnYB 

karşı birinci derecede ipotek ederek vadesinde borcunu vermediğindeJl 
hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 cı maddesini.tl 
matufu 40 ıncı maddesine göre satılması icap eden Fındıklıda Selime 
hatun mahallesinin Osmançavuş sokağında (Fındıklıda yeni yapılan 
mektep karşısında merdivenli yokuş ortasında) eski 13. 13 yeni 15· 
17. 15/ 1 No. lu evvelce bahçeli bir ev halen üç ahşap evin tamamı b\1' 
buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Arttırmaya giımek is· 
tiyenler 305 lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan bir:i.nin 
teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye 
resimleri vakıf icaresi, taviz tutan ve tellaliye rüsumu borçluya aittir· 
Arttırma şartnamesi 25/ 3/ 939 tarihinden itibaren tetkik etmek istiyen· 
lere Sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil 
kaydı ve sair lüzumlu izahat ta şartnamede ve takip dosyasında var· 
dır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunlan tetkik ederek satılığa çıkarılııP 
gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci 
arttırma 9/ 5/ 939 Salı günü Cağaloğlunda kain sandığımızda saat l~ 
ten 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihalesi yapılabilmesi için tele· 
lü edilecek bedelin tercihan alınması icabeden gayrimenkul mükelle
fiyetile sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde 
son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 26/ 5/ 939 Cum günü ayn1 

mahalde ve aynı saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada 
gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Haklan tapll 
sicillerile sabit olmıyan alakadarlar ve irtüak hakkı sahiplerinin bll 
haklarını ve hususile faiz ve masarife dair iddialarını ilan tarihindell 
itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildir· 
meleri lazımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla haklan ta· 
pu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç ka· 
lırlar. Daha fazla malumat almak istiyenlerin 938/ 937 dosya numars· 
sile Sandığımız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilaP 
olunur • ._ ___ ~~~~~-----~·~ 

* DiKKAT: 
Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermelc 

istiyenelre muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin nısfını teca· 
vüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borc verme}{ sureti· 
le kolaylık göstermektedir. (1803) 

A NELER DiKKAT! ~• 
Et ve sebzelerin iyice pişmemcsinden, meyvaların güzelce yı

kanmamasından, içilen suların temiz ve saf olmamasından hasıl 
olan solucan dediğimiz barsak kurtları en muzır hayvanlal'dır. 

Bunlar ince barsağın iç zarına yapışarak ve kan emerek yetişir v~ 
ürerler. Ekseriyetle çocuklarda bulunur. 

Halsizlik, kansızlık, hazımsızlık, karın ağrıları, kann şişmeleri. 
burun, makat kaşınması, ishal, oburluk, baş dönmesi, salya akma
sı, sar'aya benzer sinir halleri, gece korkulan, görmede, işitmede 
bozukluk hep bu kurtların tesiridir. 

iSMET SOLUCAN BISKOVITI 
Bu kurtların en birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere emnıyet 

ve itimatla verilir. Her çocuk seve seve yer. Çocuklarmıza senede 
hirkaç defa ihtiyaten veriniz. Aile doktorunuza danışınız. 

DiKKAT: Kullandıktan yirmi dört saat sonra solucanlar düş
mezse çocuğunuzda solucan olmadığına itimat ediniz. Sıhhat Ve
kaletinin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı istimali kutuların içil1-
de yazılıdır. 

Fiatı her eczanede 20 kurustur. (JSMETl ismine dikkat 

bulda Yahya Mahmut ve Mustafa 

Tevfik şirketi namına gönderilen ve 
1 
------------------------------Devlet Havayolları Umum Müdürlüğünden: 

1 Muhammen bedeli 1154 lira 95 kuruş olan 71 kalem alatı tıbbiye 
ile 56 kalem eczayı tıbbiye açık eksiltmeyle satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 25.3.939 cumartesi günü saat 11 de Devlet Hava yol
ları Umum Müdürlüğünün Tayyare meydanındaki binasında yapıla -

caktır. 

3 - Muvakkat teminat 86 lira 62 kuruştur. Bu teminatı nakit ola
rak vPrmek isteyenler idarenin Ziraat Bankasındaki 3667 sayılı hesabı 
carisins yatırarak alacakları makbuzu komisyona ibraz etmelidirler. 

4 - Talipler bu işe ait şartnameleri Ankarada Umum Müdürlük· 
te, fstanbulda Hava yolları acentesinde görebilirler. (811) (1552) 

·---~~~~~~~~~~---~...-;~~---.! 

Avrupada En , 

Poker Traı 

Çok Kullan.lan \ 

ı ' POKER 
traş bıçakları memleketimizde 

dahi en çok sevilen 

i ı. 
Petrol Nizam 

Kepekleri ve saç dökülmesını 

davt eden tesiri ::nücerrep bır 

ılaçtır. 

il 
-~~~~~~~~~S!!!~~~~-~~-~~~~· ı._ ......................... .... 

müşteri tarafından teslim alınma-

ması üzerine Ticaret kanununun 712 
inci maddesi hükmüne göre satılma
sına karar verilen Yün İpliklerden 
Tstanbul gümrüğünde 1/ 2 numaralı 

ambarında bulunan 6223 - 6227 
numaralı beş balyası 28/ 3/ 939 Salı 
günü saat 10 da, ve Galata gümrü
ğünün 1/ 3 numaralı ambarında bu
lunan 6857 - 6861 numaralı di~er 
beş balyası da 30/ 3/ 939 perşembe 
günü keza saat 10 da mezkur ma -
hallerde açık arttırma ile satılacak
tır. Satış günlerinde verilen bedel. 
muhammen kıymetin % de yetmiş 
beşini bulmazsa sonradan tayin edi
lecek günlerde ikinci arttırması ya
pılarak en çok verene ihale oluna -
caktır. Talip olanların muayyen sa
tış gün ve saatlerinde yüzde yedi 
buçuk pey akçesiyle mahallerinde 
hazır bulunacak mahkeme naibıne 

miiracaat etmeleri ilan olunur. 

KAYIP: Mühürümü zayi ettim. 
Yenisini yaptıracağımdan hükmü 
yoktur. Taksim abide karşısında 7 
numarada Şerife Tak. 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 
Gümrük kimyahaneleri için 203 kalem muhtelif kimya alatile JE?' 

vazımı 3.4.939 pazartesi günü saat 10 da 2490 sayılı kanunun hükümle
ri dairesinde açık eksiltmeye konmuştur. 

1 - !hale bedeli 3723 lira 85 kuruş olan bu işin ilk teminatı 279 
lira 29 kuruştur. 

2 - Alınacak malzemenin cins ve evsafını gösterir şartname leva
zım servisinde her gün görülebilir. 

3 - İsteklilerin kanuni vesikalarile Başmüdürlükteki komisyona 
gelmeleri ilan olunur. (1759) 

lstanbul Liman Sahil Sıhhiye Merkezi Eksiltme 
Komisyonundan : 

Merkezimize ait Kavak Tahaffuzhanesi banyo dairesi ve müteferrik 
tamiratı ile formol evi inşası açık eksiltmeye konulmuştur. 

A - Tahmin bedeli "3593" lira "53" kuruştur. 

B - Buna ait şartnameler Merkezimiz levazımından "18'' kuruş mu
kabilinde alınır. 

C - Eksiltme 21/Mart/ 939 Salı günü saat 14 de Ga•atada Kara 
Mustafa Paşa Sokağında yukarıda yazılı eksiltme komisyonunda ya
pılacaktır. 

D - Muvakkat teminat parası "269" lira "55" kuruştur. 
E - Eksiltmeye gireceklerin bu gibi işler yaptıklanna dair Nafı~ 

Idaresinden veya Merkezimizden verilmiş bir vesika ibraz etmeleri 
şarttır. "1385" 


