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Yeni Mebus Nam~etleri ilin Edildi 

Şükrü E•mer Feridun Fikri lbrahim Alaettin Galip Bahtiyar Satiri Ertem 

Listede Müstakil Mebusluk 4 Var 

Cümhurreisimiz Mühim 
Bir Beyannam_e Neşretti 
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listede Göz 1 

~llune it 1111111 

) tni Esaslar 

Kat'i Na~zet Listesi 
ikinci Müntehiplerin 
Reylerine Arzedildi 

"Rerlerinize Göstereceğiniz Beraber&k ile 
itimat, Milletimizfn .Kudretine Delil Olacaktır,ı 

~eb ~. y Ankara 24 (A. A.) - Reisicümhur ve Cümhuriyet Halit 
Us Sec;imı arın • Partisi Genel Ba§knnı İsmet İnönü, metni aşafilda yazılı be-

y epılacak ve Bir · yanneme ile partinin yeni mebus namzetlerini ilan etmişler-
dir. ~Ünde Bitirilecek "Sevgili vatandaşlarım, 

~~ 24 (Tan Muhabirinden)- Büyük Millet Meclisini teşkil edecek yeni namzetleri, hu-
~~ namzetlerinin listesi ha- zunınuza takdim ediyorum. Bu namzetleri intihap ederken 
~ lten gözönünde tutulan esas- bize yalnız vazifemizin vicdani ilcası ile vatandaşlarımızın te
~ biri de millet vekillerimizin mayiilü rehber olmuştur. 

Yeni Namzetlerden 
294 Ü Geçen Devrede fM~;;:; ~el;. 
Mebus Olan imalardır Cephe ;eşk;~ 
Geçen intihapta Mebus Seçildikleri Halde İşi Geri K ld 
Bu Defa Namzet Gösterilmiyenler 101 dir G I 

Ankara, 24 cran Muhabirinden) - Cüı:nhuriyet Halk R A ' 
Partisinjn yeni ırıebus namzetleri listesi bu akşam ilan edil- omanyamn n aşmayı 
miştir. Yeni Meclıstc 424 mebus bulunacaktır. Listedeki nam- imzalama;, lfe Tehlike 
zetlerden 294 ü geçen devrede mebus olan eski simalardır. 
Geri kalan 130 u ılk defa bu devre için namzet gösterilmekt~ Bertaraf Edildi 
dir. Bu 130 namzetten 105 i geçen devrede mebus olduklan Londra 24 (Hususi) _ Fransa 

' bu 'Vazüeye hasn vücut etme- ,Asil milletimizin Büyük Meclis 
\~Ü?nkün kılabilecek vaziyette azalan üzerindeki itimadının dere • 
~ dır. Bu cümleden olarak uh- cesini anlayabilmek için, Parti teş
~l~ e birden fazla iş toplamamıı kilatında ve halle tabakaları arasın -
~~ Pren.sipinin yalnız mebus- da çok dikkatli tetkikler yaptık, 
t\ ~elt 1~1:11 değil, a~ zam~da lda- memleketin geniş mıntakalarında 
~ ~, atıı~asında vazüe go~e~ ~- Partiye mensup ikinci müntehiple -
~litıl ~ndaşlarımız için de duşunul- 1 rin takdir ve tavsiyeleri demek olan 

halde bu devrede Halk Partisi tarafından namzet gösterilme- Cümhurreisi ile zevcesi bugün Lon
yenlerin yerlerine seçilecek olanlar, 25 i de nüfus artması do- daradan ayrıldılar ve Parise vardı _ 
layısiyle fazladan secilecek olanlardır. lar. Kral ve kraliçe ilci kızı Fransa 

~,~N-a~~-z-e-t~-L-~_t_e_s_i_n_d_e~~ls_i_m_l_e_r_i~.-u~lu-n-~~.-,-a-n_l_a_r~/ Müdakil~ ~~~* obn dört ~binin ~Wiin~ h~r b~ 
mebus Afyondan, Ankaradan, Eski- Leb k 

1 

l!,. 80
.Ylenmektedir. istişare reylerine müracaat ettik:. 

'tttii,~etin prensip olarak kabul Kati namzetleri yüksek reyinize ar
~0Y_lenen bu ş~le g~re ~ir va- zederken vatanın m.~adderatına 
htıt b· bırden fazla ış gormıyecek, dört sene müddetle hakım olacak 
ta.. ll'kaç Yerden maaı alamıyacak- mebuslar üzerinde milletimizin tak-
~ _ dir ve itimadını azamı dereced: top-
~ ~da dolaşan bir şayiaya gore, layabilmiş olduğumuz kanaatınde -
~ ita Usta hükumetçe hazırlanacak yiz. 
~~llrı layihası yeni meclisin yaz 
~'4>i\: en evveı müzakere edilecek, 
b t~~~çilecek ve muallimlik i-

S"flıca emelimiz 
Vatandaşlarım, 

lt "ata ılık müstesna olmak üzere 
'lı ndaş yalnız bir yerde devlet 
'l !'u olarak bulunacaktır. 

) ~!Cb'cada Jolaf'UI fGyİalar 
~ ~ ?tı ra, 24 (Tan Muhabirinden)
~! ~ ~btıs namzetleri fütesinde es-
'tı~larınıızdan bir çoklarının 
~i~d rtın bulunmayışı, bugün şeh-

'
~~~ bazı şayialar ~ıkmasına vesi-

etnü<!r B d 15 tıhe . "i ır. u meyan a, se-
~1~i list~ Muğla mebusu olan ve 
ı l~e \r e adı bulunmıyan eski Da
~~rıu .ekili Şükrü Kayanın tekaüt
l ıı )'er· istediği söylenen Suat Dava
~etf ~l)e Paris elçiliğine tayin edi-

"aYet edilmektedir. 
~ s~ .... . . ''J"t ··• ı~ın hazırlıklar 

4.ıt. "' Üniversite konferans salor '""a Ya 
ltı ~ Pılacak olan mebus secimi 

it. t:derı hazırlıklar ikmal ~il-
tihap sandığı bugün ünl-

f Sonu Sa: ıo, Sil: ZJ 

Millet h izmetindeki vazırele • 
rin iç ve dış siyaset aleminde çetin 
olduğu devirlerde yaş~!o.:uz . . Ca~~ 
inkişaf halinde olan buyuk ~ır . mı 
letin her istikamette birçok ıhtıyaç
lan ~e meseleleri karşısındayız. 
Cümhuriyetin vatana temin ettiği 
emniyet ve iman, geniş olarak iler
letmek istiyoruz. Vatandaşlar ara -
sında huzur ve hürmetin muhafaza-

vazifelerimizin başında tutuyo-
sını, p . .. 

Cümhuriyet Halk artısının, 
ru~ k 
memleketin bütün çalışkan ve ıy -

tı . evlatlarını hizmet yoluna sev-me ı .. 
ketmekteki muvaffakıyeti, her gun 
daha ziyade kendini göstermektedir. 
Nifaksız ve huzur içinde bir çalışma 
hayatının nimetlerini vatandaşlara 
temin etmek başlıca emelimizdir. 

Milli kudretin tecellm 
Aziz vatandaılanm, 
Harici siyaset sahasının ıBpheB 

(Sa: 9; Sü: 6) Hakin Tanlı ~li Kdı~ 

şehirden ve Niğdeden çıkacaklardır. telgraf :~n İ ra .;t :kti~. teşekkür 
Yeni listede 14 kadın namzet kalade \ .. a .~kgıb e

1
r.. e:ı~ordüğü fev. 

rd L . . . usnu a u u .l.Aı memleket va ır. ısteyı aynen neşredıyoruz : arasınd t '"d'" 
• a esanu un unutulmaz bir 

Alyonkarahı•ar tezahürü saydığını söylemiş İngil _ 
Ali Çetinkaya Eski Afyon mebu- tere kralı verdiği cevapta bütün im-

su, Nafia Vekili, paratorluğun ;iyaretten memnun ol-
Haydar Çerçel eski Afyon mebu- duğunu ve bunu Britanya ile Fransa 

su, arasında derin bağlılığın nişanesi 
Cemal akçın eski Afyon mebust!, saydığını söylemiştir. 

Mebrure Gönenç eski Afyon me- Konlerana ifi •uya Jü,tii 
busu, İzzet Akosman eski Afyon me- M. Lebrun ile refilcasının hare _ 
busu, ketinden evvel de Mister Chamber-

Hamza Erkan Toprak mahsulle _ lain, Lord Halifax ve M Bonne ile 
ri ofisi umum müdürü, M. Lebrun görüşmüşlerdir. 

Müstakil mebusluk için bir yer Havasın salahiyettar bir menba-
açık bırakılmıştır. dan aldığı malumata göre Chamber--

Af lain, Halifax ve Bonnet arasında ya-
n pılan görüşmelerden sonra tecavüz.. 

Dr. Hüsamettin Kural eski Be - lere karşı beynelmilel bir konferans 
yazıt mebusu, toplanması veya müşterek bir be • 

Halit Bayrak eski Beyazıt me - yanname tanzimi projelerinden vaz 

busu, geçilmiştir. Bununla beraber bütün 
İhsan Tav eski Beyazıt mebusu. alakadar devletlerle ve bilhassa Po-

Ama.ıya lonya, Romanya ve Sovyetler Birli-
Esat Uras eski Amasya mebusu, ği ile diplomasi yoliyle yapılan filcir 

Nafiz Aktın eski Amasya mebusu, teatilerine devam edil~ektir. 
İsmail Mumcu eski Amasya me _ 1 Öğrenildiğine göre İngiliz ve 

busu. Fransız devlet adamlan Almanva ile 

Ankara Romanya arasında iktısadi bir mua
hede aktedilmesi üzerine sulhu teb-

İsmet İnönü, dit eden tehlikenin şimdikı halde za-
Mümtaz Ökmen eski Ankara me- il olduğu kanaatine varmışlardır. 

busu, Söylenildiğine göre dün öğleden 
Yahya Galip Kargı eski Ankara sonra Avam Kamarasında Cham -

mebusu, berlılin'ın daha müliyim bir nutuk· 
Arif Baytın eski Ankara mebusu, söylemesinin sebepleri şunlardır: 
Falih Rıfkı Atay eski Ankara me 1 - Alman propagandasının Al· 

busu. manyanın abluka altına alınacağını 
(Sonu . ncı sayfada) fSonu: Sa. 10, Bii.. SJ 
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PENCEREMDEN 
•• 

3000 Yıl Once 
Ve Şimdi 

Yazan: M. Turhan TAN 

T evrat, şöyle bir vakıa kayde
der. 

"Bir gün Od kadın Melik Süley
manın sarayına gelip huzunında 

durdular. llımlrad::ın biri onu sc

TAN 

Alman - Romen r ............................... ;••U•U•uu ........ ! Belediye 

Anlaşması ve 1 vapurlar lçın Gelen Kooperatifi 

ll!~~f.~~:=y~~•asmd• ım- . AJman Heyeti Gitti '!:!1~~i~~~we1ıı~er1n1n 
zalanmış olan yeni ticaret anlaşması f belediyede yaptıkları tetkikler sıra-
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SUAL ·· ·cEVAP? 

En Kısa 
Diploma Veren 
Fakülte Han9isi. 
S - Üniversitenin bazı Fa 
kültelerinde tahsil müddt 
uzatılmıştı. En kısa müddt 
te diploma . veren Fakül1 

hangisidir? 
liiınl nele 

- Aman efendim, dedi, ben ve 
bu kal"I bir evde ve ayni odada otu
ruyoruz. Ben geçenlerde bir çocuk 
do,rurdum. 'Üç gün geçince bu kan 
dahi doğurdu. Söylediğim gibi iki
miz beraberdik, beraber yiyip içi
yorduk ve beraber yatıyorduk. Yn· 
nımızda kimse yoktu. E\•de yalnız
dık. DUn gece bu kadın çocuğunun 
Ustüne yatar, uykusunuın ağrrlığtn
dan yaptığı işin farkında olrnu, !O· 
cuk ta ölür. Fakat gece yarısı uya
nıp ta feliketi görünce çirkin bir 
düşünceye saplanır, hiç ses çıkar

piyasamızda tesirsiz ikalmamıştır. Al- Etrüskte T esbit Edilen Noksanlar sında kooperatif hesaplarını da tet-
manyaya ihracat yapan müessesele- kike tiıbi tuttuklarını kaydetmiş ve 
rlıniz, bu anlaşmanın geıecek sene i- için Bir Protokol imzalandı yeni müdürün eski borçları tahsile 
çin Türkiye hububatı ile yapakları- başladığını, bu arada Daimi Encü.. 
mıza rakip çıkacağını ve Almanların Alman heyetiyle Denizbank- han vapurlarında da ayni esas- men azasından Selami lzzet Sedese 
yurdumuzdan satın aldığı bir çok hu- ı• ta teşekkiil eden muhtelit ko _ )arla tadilat yapılacaktır. de müracaat edildığini yazmıştık. 
bubat iJe yapakları Almanyadan baş- misyon arasında AJmnnyada yap Diğer taraftan heyet Alman Oğrendiğimize göre Selami lzzet 
k i 1 Satmak mecburivetin 1 Sedese, noter vasıtasile müracaat e-a P yasa ara J - t tırı an vapurların noksanlarını tezgahlarına evvelce ısmarlan • 

C - Fakülte olarak en kısası 
senedir ki Edebiyat, Fen, Hukuk 
lktısat Fakülteleri bu aradadır. ~ 
Fakültesine bağlı dişçi mektebi 
Fen Fakültesine bağlı Eczacı ınek 
bi üç senede diploma verir, fak 
bunlar fakülte mezunu sayııınaııat' 

d k 1 ğ nı du .. şu-nmiye başlamış dilmemi!':tir, Çünkü kooperatüe eski-e a ınaca 1 
- t ikmal için açılan müzakereler dığı halde yapılmayan 3500 ton- ~ 

tır. Yeni anlaşmanın ihraç malları- t bitmiş ve Alman heyeti Berline luk Uç vapur için iki buçuk mil- den kalmış borcu yoktur. 
mız iizerine yapacağı tesirlerin hükCı- + dönnıüştUr. • k Selami izzet Sedes, 1935 senesin-

t yon mark tazminat vermeyı a· d nb · "'- bul b ı d ' · k mctçc şimdiden düşünü!erek tedbir- t e erı .Ll)tan e e ıycsı oopera-
ler alınacağı ümit ediliyor. • f Heyet Etrüskte tesbit edilen bul etmiştir. tifinin 1200 numaralı azasıdır. Koo-

ı noksanları tasdik ederek bun • Tırhan ve Kadeş vapurlannı perati! her azasına usulen açtığı kre-

• 
S - Üniversitede bir Tale 
Yurdu kurulacağı söylerrl 
yordu. Bu işten henüz bir 
ber yok mu? 

BELEDiYEDE : 
madan, yataktan süzülür, benim ------
döşeğime yaklaşır, mışd mışıl uyu
yan yavrumu koynumdan çekip alır, 
kendi yatai:'lna yatınr ve ölü çorı 
ğu da getirip benim koynuma hım· 
kır, Ben uyaQdığım vakit yanımda 
soğumuş bir küçük ceset buldum, 
feryadı kopardım, ağlayıp dövünmi
ye koyuldum, lakin bir ara ölii çocu
ğun yüziine bakınca idrakim açıldı 
ve biraz dikkat edince ölü çocuğun 
benim olmadığını anladım. Bu ka
dından yavrumun alınıp bana veril

Beş Milyonun Sarf 

t Jarın ikmal edileceğine dair bir kontrol için Almanyada bulunan di gibi, Selfuni izzet Sedese de usulü 
+ protokol imzalamıştır. Bu pro • inşaiye mühendislerinden mUrek dairesinde kredi açmış ve 1935, 1936 

tı tokola göre Etrüske bir kazan da kep heyet müzakerelerde bulun- yıllarında açtığı kredileri Selanıi lz-
ha ilave edilecek ve Alman tez- mak üzere istanbula gelmişti. zet Sedes, tamamile tediye etmiştir. 

C - _Bu iş, bütçede tahsisat • 
lnmadığı için şimdilik en aşağı 
sene daha geri kalmıştır. 

gahlarında yaptırılmakta olan lleyet bugiinlerde tekrar Alman f 1938 kredi muamelelerinin tesviye. J Kadeş ve denize indirilen Tır - yaya dönecektir. • sinde kooperatü idaresi 1937 den Edileceği Yerler 
• 

S - Boğaziçi 'Oapurları 
~•••••·--··-• • ••• • • • • •-• • •••• •• •••••-•• •• • • • • •·-~ 1938 senesine bo~ devrettiğini far-, ilkbahar ve yaz tarifeleri 

zaman tatbik edilecektir! Belediyeler Bankasından al•"'lacak 
5 milyon liranın mahalli sarfı hak
kında belediyede tetkiklere başla?'
mıştır. Bu i şle mct:gul olan imar bü
rosu, PJl)stun, ikamctkah ve sanayi 
mıntakalarını ayıran planını gözö
nünde tutarak bu mütedavil serma
yenin müsmir surette işletilmesi üze
rinde bir esas haZ1rlıyarak riyaset 
makamına verecektir. 

MUTEFERR1K : 1 DENiZ ve LiMANDA : 
keden Selami İZ7.et Scdes, koopera
tiften hesabınn· çıkarılmasını ~-ıe

miş, kooperatif idaresi geçen ay Se
lami izzet Sedese 1938 senesi hesa
bile 1937 de~ müdevver hesabı gös
termiş ve usulü dairesinde açılmış 
olan kredi yine usulü dairesinde tah
sile devam edilmiş bulunmaktadır. 

C - İlkbahar tarifesi 14 
yaz tarifesi de 15 ihaziranda tatb 
konacaktır. Şirketi Hayriye bu ,ef!I 
tarifeleri on beş gün evvele alı:Jl 
karar vermiştir. 

mesini isterim. 
Hem peygamber, hem httkümdar 

olan meşhur Süleyman öbür kadına 
soruyor: 

- Ne dersin bu sözlere? 

Prostun bı.ı planına göre, belediye
nin yeni istimlak kanunile istimlfık 

cdf'rek bir kısmını cadde ve bulvar-

Süvarilerimiz Bugün 

Nise Gidiyorlar 

Çocuk hırsızı olmakla itham ve 
ayni zamanda matemli bir ana ol
du[,TU iddia olunan kadın: "Yalan!,, 
diyor ,.e ölen çocuğun davacıya ait 
olduğunu söylüyor. Bu red ve inkar 
iizcrinc de iki kadın arasında hırçın 
bir miinakaşn başlıyor. Tevrat: "Ka
nlann her biri "ölü çocuk senindir, 
dirisi benimmr,, diye söyleşirlcrd7.,, 

ciimlcsiyle o miinakaşaya işaret et
tikten sonra viıkıfının sonunu şöyle 
anlatıl·or. 

lara tahsis edeceği sabaların imarın
da evkaf müdürlüğiine bazı vazifeler 
teveccüh etmektedir . Belediye ve ev
kaf fen heyetleri tarafından hazırla
nan esasa göre, evkaf idaresi, arsa o
larak !kalacak sahalarda büyük bina
lar yapmk suretilc bir traftan bele
diyeye, diğer taraftan da şehrin i
manna hizme.t.ed~cektir. 

Nis, Roma, Polonya, beynelmilel 
atlı müsabakalanna iştirak etmek ü. 
zere mektep kumandanı kurmay al
bay Saimin k u m a n d a s ı n d a 
yüzbaşı Saim Polatkan, Eyüp Oncü, 
Cevat Kula, ve Cevat Gürkandan mü 
teşekkil binicilik ekipimlz bugün sa
sat onda Nise müteveccihen vapurla 
ıhareket edeceklerdir. • 

"Melik bana bir kılıç getfrlnh de
di, hemen emrini yerine getirdiler 
ve Melikin eline bfr kılıç verdiler. 

O da kılıcı adnmlanndan birine u
zaattı, "diri çocubru ikiye bölünüz, 
yarısını şu kadıBlardan birine, yan-

sını da öbUrüne veriniz,, buyurdu. 
O zaman diri çocu[,rı.ın halo"ki vali
desi istıraplr bir telaş ile Melikin a
yaklarına kapandı: 

- Aman efcndim1 dedi, liıtfedin, 
kerem edin, çocuğu kestirmeyin, bu 
kadına verin. Ya-ınıcak tek yaşasın 
da benim olmaSlll, razıyım. 

Öbür kadın ise barbar bağmyor
du: 

- Melikin fermanı ymne gel
sin. Çocuk benim olmaz.sa onun da 
olmasın! 

Süleyman, her iki kadmm vazi
yetini şöyle bir süzdü ve emir verdi: 

- Çocuk, onun kesilmesine nza 
göstennlyen kadınındır. Ona vcrl
nlz, ötekini defedinlz. 

Dört yıidanherl de İstanbul hu
kuk ve ceza mahkemelerini işgal e
den bir !Ocuk davası vardı. İki ka
dın -tıpkı Tevratta yazılı olduğu 

gibi- btr çocuğun ayn ayn anası 

olduklarmı iddia ediyorlardı. Dün 
gazetelerde okuduğuma göre da,·n 
bltmJş ve çocuk hakiki anasına ve
rilmiştir. 

--Şehir Meclls~ . T.op.lanıyor 
Şehir meclisi, nisan devresinin ilk 

toplantısını 3 nisan pı:ızartesi gi.inü 
saat 14 te yapacaktır. Meclisin ilk 
toplantısında belediye ve vilayetin 
939 senesi bütçesinin müzakeresine 
ait teklif okunacaktır. Bu teklif alel
usul alakadar encümenlere havale e
dildikten sonra rumamede mevcut 
diğer maddeler müzakere edilecektir. 
Bu arada Atatürke yapılacak anıtta 
lstanbul toprağının bulunması hak
k1nda şehir meclisinin geçen devre
sinde yapılmış olan teklife Dahiliye 
Vekaleti tarafından verilecek cevap 
okunacaktır. 

Binicilerimiz rrhtımda merasimle 
uğurlanacaklardır. 

iş Bankası Meclisi 
idare Reisliği 

Jş Bankası idare meclisi reisliğine 
Merkez Bankası eski umum müdürü 
SalMıattin Çam tayin edilmlşitir. 

Mithat Yenel Geliyor 
Tütiın işleri üzerinde temaslarda 

bulunmak üzere geçenlerde l.ıondra
ya giden lnhisarlar umum müdiirü 
Mithat Yenelin, bugün şchrhnize 

dönmesi beklenmektedir. 

Sigortalar Harp 

Rizikosunu indirdiler 
Siyasi vaziyetin tesirile deniz nak

liyatında yapılmakta olan harp rizi
kosu sigortası binde 25 nisbetinde 
yükselmişti. Ecnebi sigorta şirketle
rine merkezlerinden gelen emir üze-

Yeni Şehir Mütehassısları 
Belediye, halen Pariste bulunmak

ta olan şehir mütehassısı Prosta yaz
dığı bir mektupta, lstanbula gelir
ken, ~hir planının tatbikatında ken
dilerinden istıfade edilmek üzere ba
zı mütehassıslarla da görüşı'nesini 

bildirmiştir. Belediye bu müte
hassısların ist'hdamı hakkında He
yeti Vckileden karar aldıktan sonra, 
cektir. 

. rine vaziyette husule gelen salah i
leri sürülerek binde yirmi ı:- ~ nisbe
ti, binde on iki buçuğa indirilmiştiri. 
Dış piyasalarda nikbinlik başlamıştır 

kendilerini davet ederek tanif ede-* Belediyeden taş ocaklan işlet
me nıhsatiyesi alanların bu ocakları 
başkalarına devredcrlerken istida i
le belediyeye müracaat ederek mua
meleyi tekemmiil ettirmeleri lüzu
mu bütiln belediye şubelerine ta
mim edilmiştir. 

* Ticari müesseselerin bulunduğu 
hanlarda ynnıcı, ve patlayıcı mad
delerin bulundurulmamnsı alakadar 
belediye şubelerine bildirilmiştir. 

* Umuma karşı nçık bulunduru
lan tiyatro, sinema ve bar gfüi yer
lerde yapılaca}( bina tadilatının ma
halli itfaiye gnıplanna bildirilmesi 
lüzumunun teminı alakadarlara bil
dirilıniştir. 

Bir Cinayet Daha 

Yapak Düşüyor 
Yerli fabrikalarımız Trakya ya

paklarından mübayaa için pazarlık
lanna devam ediyorlar. ~'akat iki, üç 
gündenberl ehemmiyetli bir satış ol
mamıştır. Ingiltcrcden tiftik için ve
rilen fiyatlar biraz düşük gelmiştir. 
Bunun sebebi yeni kırkım mevsimi 
geldiğinden malların artmış olacağı 

düşüncesidir. Ellerinde mal bulun -
duran ve kilosuna 125 kuruş isti) en 
bazı tüccarlarımız bu vaziyetten do
lnyı mallarını elden çıkarmıya baş
lamışlardır. 

* Son günlerde av derileri üze-
rinde başlayan satış'ar tekrar gevşe
miştir. Yalnız tavşan ve iyi nevi tilki 
derileri üzerinde işler devam etmek
tedir. Tavşanların tanesi 17 - 17,5 
kuruştan verilmektedir. Stok dahi bit 
mck üzeredlr. Sıvas mıntnkasmı.n til
kilerinden satışll\r olmuş ve çüti 9 • 
9,5 liradan verilmiştir. 

Bir Heykel Bulundu 
İzmit (TAN) - Gazi baba türbe

sinde oynayan çocuklar, orada güzel 
bir mermer heykel bulmuılardır. Bu 
nun tarihi ve sanat kıymeti olup ol
madığı tetkik edi1mektedir. 

Darende Yolunda Cinayet 
Hekimhan, (TAN) - Darendeden 

kendi köyü olnn Şabüke gitmekte o-. ' lan arzuhalcı Ali, yolda kıstınlmıf, 

Sadıkzadenin 

Geçirdiği Kaza 
Finike civarında Avrasan koyun

da kayalıklara oturan Sadıkzade va
purunun kbrtarılmasma bugün baş
lanacaktır. Hora tahlisiye gemisi dün 
gece kaza yerine varmıştır. 

Sadıkzadede bulunan 150 yolcuyu 
almak için o civarda bulunan Ana
farta vapuru Avrasana gitmiştir." Ha
va müsait olduğu takdirde Anafarta 
bu sabah Avrasandan hareket ede
cektir. Konya vapuru da dün akşam 
karaya oturan vapurun hamulesini 
almak ~in limanımızdan kaza yeri
ne hareket etmiştir. 

Erenköy Vapurunun 
Zinciri Koptu 

Dün :sabalı Düyilkadadan Köprllye 
hareket eden Erenköy vapurunun 
di.imen zincltı-:ırozuınnq, ... p.... ... •• 

müddet denizde bocaladıktan sonra, 
yarım saat rötarla Köprüye gelebil

miştir. 

POLiSTE: 

Oç Sabıkalı Hırsız 
Dün Yakalandı 

Hayli zamandanberi lstanbulun 
muhtelif semtlerinde bir çok hırsız
lıklar yapan Laz .Ahmet, Vasil ve lb
rahim isimlerinde üç sabıkalı dün 
yakalanmıştır. 

Hırsızlar, en son olnrak Galatada 
Kara Mustafa caddesinde Fehminin 
tütüncü dükiınının asma kilidini kır
mak suretilc içeri girmişler ve kül
liyetli miktarda sigara ve rakı aşır
mışlar, Beyoğlunda mezeci Perukli
nin de dükkanının camım kırarak 10 
şişe birer buçuk kiloluk şarap çalm1ş
lardı. Dün Emniyet müdürlüğüne ge
tirllen suçlular suçlarını itiraf et
mislerd ir. Bugün adliyeye teslim e
dileceklerd ir. 

Tarmvay Kazası 
Maçka ile Beyazıt arasında işliycn 

137 numaralı tramvay arabası lstik
lal caddesinden geçerken Galatada 
oturan Koçoya çarparak başından ya
ralamıştır. Yaralı tednvi altına alın. 
mış, vatman yakalanmıştır. 

Balya Altında Ezildl 
Fenerde Mürselpaşa caddesinde in

hisarların tütiin deposunda çalı~an 
istüçl Mustafa yıkılan tütün denkle
rinin altında kalarak vücudünün 
muhteHf yerlerinden ağırca yaralan
mıştır. Yaralı Cerrahpaşa haStanesi
ne kaldırılmıştır. 

* Bakırköyde Çekirge sokağında 
oturan Hanerita, zabıtaya müracaat 
E'derek kocası Nlkikor tarafmdan si
nemada döğüldüğiinü iddia etmh:tir. 
Suçlu yakalanmı§, cürmü mefhut 
mahkemesine verilmiştir. 

1937 den 1!)38 e mürevver borç ta 
faizi alınarak usul ve kanun daire
sinde yapılmış olan bir banka mua
melesinden başka bir şey değildir. 

f~,~~;,~~~~ 
~,....,...."'-"'-·"'-~~""""'"~ 

Nisan Celbinde 

Askere Çağrtlanl~r 
lellmlye TOmen Aekerllk DalrHlnden: 
1 - Evvelki celplerde olduğu gibi 939 

Nisan celbinde de 316 : 329 doğumlular
dan bakiye kalanlarla, 330, 331, 332, 333 
doğurnlulann Piyade, To~, Nakliye, İs
UhkAm, Muhnbere, Mu:clka sınıfına men
-·- ~ .. ,..,ı,.,. l ı;.ln\ VJinın2mı<:. Ql2nl2Tr.ı lcft .. 
milen ve 334 do~mıuıarın yaınız opçu-
lan silAh altına çnğrılacak1ıırdır. 

2 - Şubelerde toplanma günü 30 Mart 
939 günüdür. Bedeli n nkdt 29 Mnrt 939 
akşamına kadar alınactıktır. Altikadnrla
rın subelcrine müracnatlan. 

* KadıklSy Yabancı Aakerllk Şubesinden: 
ı - 939 Nisan celbi için 316 doğumlu

dan 333 doğumlu (dahil) erlerden asker
lik etmemiş olnnlann piynde, topçu, nak
llye, lstlhkAm, muhabere, ve muzlka er
leri sevkedllecektir. 334 doğumluların 
topçu erleri de ıidecektlr. 

2 - Toplanma gQnQ 30 Mart 939 saat 
9 dur. 

3 - Bedeli nakdi 29 Mart 939 akşamı-
na kadar alınır. 

f _ Yabancı şubesinde kayıtlı bulunan 
erlerin toplanma gnnn mezkt\r saatte şu
bede bulunmnlan llAn olunur. * Emlnl5n0 Aakerllk Şubeelnden: 

Eminönü Askerlik rubesine mensup 
olup ta şimdiye kadar askerlik etmemiş 
316 _ 333 dnhil Piyade, topçu, Muzlka, 
Muhırbere, Nnkllye, İstihkAm, ve 334 do
ğumlu Topçular bu kere Askere scvkedl
leceklerdiT. 

Bunlardan 86, ve 89 unru maddeye tt
bl olmayıp normal olanlardan bedel ver
mek istlyenlerln bcrlellerl 29 Mart !139 nk
şamınıı kadar kabul edilecektir. 

Bedel vcrmlyenlcrln toplanma ve sevk 
günleri 30 Mart 939 olduğu llftn olunur. * Beyo~lu Yerli Askerllk Şubesinden: 

1 - 316 : 333 (dahil) Doğumlulardan 
henüz Askerliğini yapmamış olan Piyade, 
Topçu, lstihkftm, Muhabere, Nakliye ve 
Mur.lka sınıflarına mensup İslAm erat ile 
334 doğumlu yalnız Topçu İsltım erat der
hn 1 askere scvkedllcceklerlnden 30 Mart 
939 sabahı saat 8 de şubede bulunmalan. 

2 - Bunlardan Nakdi bedel vermek ı.s
tiyenlerin bedelleri 29 Mart 939 akşamı
na kadar kabul edilecektir. 

3 - Evvelki celplerde bedel vermiş o
lnn İslAm erat dahi 80 Mart 939 da ııevke
dileceklerlnden, bunların da Ayni gün ve 
saatte şu~ bulurunalan ilAn olunur. 

Bir Çocuğun Marifeti 

Kızdcahamamda 

Şiddetli Kış Var 
Kızılcahamam (TAN) - Bu 9' 

mütehavvil giden havalar, son i" 
lerde şiddetli soğuklar yapmaya ~ 
lamıştır. Hararet derecesi sıfırın " 
tında 10 il~ 15 arasında oynaınV 
d~ ~ 

<!üvem nahiyesine bağlı Çanlı,·# 
mer, Hızırlar, Kozveren köy~e~ ııJl' 
karın irtifaı bir metreyi geçtıği 
diriliyor. ~ 
Dağ ve orpıanlqr9fl karın irtifB~ 

metreyi bulmuştur. Bir çok köY ~ 
lan, kışın şiddetinden kapag;;fell 
Kar ve tipiden yollarını kay 
~·-u... b ....,'!r •• "tı luyı\ifer vardır. 

Burdurda Bir Adolfl 
' .. 

Kar,deşini Öldürdil 
Burdur, (TAN) - Karaçal ~ö~ 

de Ali oğlu Mehmetle karde~. ~ıı' 
yin küçük bir miinakaşayı bus;eır 
müşler, silaha sarılmışlardır. 1~ met, bir kurşunla kardeşi !iilSe 
öldürmüştür. 

Yaylôkta Maarif lıle~ 
Yaylak (TAN) - Kültür ba1t f 

dan Urfa vilayeti içinde ildnc~ 
lan kazamızın merkezinde beŞ d t 
1ı bir ilkmektep, beş köyünde~ 
çer sınıflı mektepler vardır. dl' 
yıl eğitmen teşkilatı yapıldığıtl pli 
eğitmenli ve muallimli ilkmekte 91_ 
onu bulmuştur. Yedi muall~~J 
gezici baş muallimi, dört eği 
vardır. ef. 

Gelecek sene kazamızda iki~ 
men bölgesi daha açılmış ols e 
Bu bölgelere verilmek üzere l '1 ı 
men namzedi Malatya - AkçB~ 
ğitmen kursuna gönderilmek 

dir. ~ 

TAKViM ve HA~ 
25 Mart 1939 1 

CUMARTES 

3 üncü ay GOn: 31 
Arabi: 1358 
Safer: • 
GOneş: 5,SB - Öğle: 
İkindi: 15,49 - Aksam: 
Yatsı: 19,56 - fms!ik: 

Bozöyük (TAN) - Yeni mahallede 
oturan Mustafa oğlu 12 yaşlannda 

Hüseyin, sokakta bir kaç arkadaşile 
oynarken, eline geçirdiği barutu bir 
boruya doldurmuş ve kibritle tutuş
turmustur. Patlavan borunun parca
lan alt ve iist dudaklarını fena halde 

Yurtta Hava Vaziyeti ' 
Yeşllköy Meteoroloji ı.stasyonurıd~ 

lınan malO.mata gllre, hava yurdun ıtil f. 
Anadolumnda çok buluUu ve rrıf!'< ~ 

/ ğışh, diğer bölgelerde kapalı .,e ~ 

yalışlı g~o. rll7.gArlar Karaden;;ıııı.ı .1 
lannda $imali, diğer bölgelerde ,..;f'' 
yetle Cenubi istikametten orta }ctJ 

Ege denir.inde kuvveillce esmıştır. ıe<"t: 

Fakat Türk adliyesi bu gerçekten 
ince ve çok mUhim davayı adll bir 
neticeye bağlarken -Söylcmlye Jü. 
zum yok- Süleyman peygamber gi
bi davranmış olmayıp yirminci as
:nn ilminden, fenninden istüade et
miş, çocuğun kanıyla onun anası ol
duklarmı iddia eden ka,Jınlann ka
nı arasındaki karabeti küreyve, kü

reyve tetkik ettirerek edindiği ilmi 
kanaate 1:öre hiikmilnfi vermlştir. 
Yalnız bir nokta var: Tevrat, bat
kasınm çocuğuna sahabet eden ka
dının neden dolayı bu mfınasrı hare
kete kallaştrI,'111ı tasrih etmediI.ri gt. 
bi İstanbul mahkemelerinde ilmi ve 
f cr.ı!Iİ incelemeler sonunda netice-

] dirilen davada da yalancı ananın 
en . • ·~· 

bu dunımu ne sebeple ıhtıyar ethgı 
anlaşılamıyor. Yoksa bu da kadın 
kaprislerinden biri mi?"*" 

Adapazarı, (TAN) - Geceleyin 
ibir cinayet işlenilmlf, lstikliıl ma
hallesinden Pirlepeli sütçü Mehmet 
komşusu helvacı Mazlüma dört el 
ateş etmiştir. Kurşunlardan biri Maz 
liımun sol memesine isabet etmiş ve 
adamcağızı öldürmüştür. 

Katil Mehmet, vaka mahallinden 
150 metre uzaklaşamadan ıtevkif o
lunmustur. 

ve taşla başına vurularak öldürül
müştür. Cesedi bir kilometre uzakta
ki bir dere içine götürülüp gömül
müştfir. Zabıta katilleri aramaktadır 

* Fatihte Horhor caddesinde otu
ran 13 •yaşında İhsan ile Kemal is
minde bir arkadaşı birlbirile şakala
şır)ten bunlardan lhsan yere düşmüş 
ve yerdeki parçası ile sol bileğinden 
yaralanmıştır. Yaralı tedavi altına 
alınmıştır. 

yaralamıştır. Hüseyin, ailesince Es· 
kişehir hastahanesine götürülmüş

tür. * Bozöyük (TAN) - Kasabamız, 
yedi aydan beri mahrum bulunduğu 
eczahaııeye tekrar ka~ustul. 

Diln İs1anbulda hava kapalı 
4 

111t 
rfizgtır ŞaTktnn saniyede 2 - tJI 
hızla eSınişUr. Saat 14 te haVB .,oıı 
7112,f milimetre idi. Sühunet ~rı .... k 
11,7 ve en düşük 11,5 santigrat o\aT....
dedllmJıtlr, 
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Madrit Romen Arazisindeki Tabii 

3 

f [f 
Ya Kirlenir, 
Ya Küflenir! 

Yazan: B. FELE Teslim S eti Al il valide pkiyet ediyordu. 

oıuyor erv er manya e :.::;:.~iE:::r:;~::.~· 
Londra, 24 (Hususi) - ispanyadan M •• t k 1 1 t · ı k terini ele toz konmasın rengi sol 

gelen haberlere göre Madri,t müda- uş ere en ş e 1 ece sm diye örtmUşsünüz. Sanki iyi 
faa meclisi ile general Franko ara- hafaza ediyoruz. Halbuki küfle 
smda yapılan müzakereler tam.~mlan yor, örümcek bağlıyor. Şu güze 
mış ve Madrit ile ispanyanın cum~u- atlas perdelere bakın. Şu kanepe 
rivetçilere ait kısımlarını teslım Yeni Muahede Mucibince Romanya Endiistri ve Ticaret Tesisatı üstüne bakın! Küf bağlamış. A 
prtları kararlaştırılmıştır. Italyan Al Gftnahtır. Bunlan ışığa çıkarın. 
gazeteleri tarafından verilen mallı. - Yücude Getirmesi için manyaya Serbest Mıntakalar Verecek, va alsınlar. Eskirse eskisin! Es 

ata göre, Frankistler yarın Madrı- k 1 
m . .. 1 Al B 1 d S •• f • 1 • A t 1 •• diye yapılmış. Sittinsene apa ı 
de gireceklerdir. Bir rıvayete ~ore, manya ura ar a e~use aın çın n repo ar Yucude Getirecek d- durup ~ürüyeceğine alem isf 
müzakereler Madritte yapılmış ve ... ~ 

Madride gelen bir sivil tayyare, Fran Bükreş, 24 (A.A.) - "Rador Ajan- rmdaki madenlerı kıymetlendirmek 1 Romen tedive 
1 

. . de etsin de varsın eskisin! Hiç bö 
.. . " an aşması mucıbınce af ·· edim Ne d kistlerin murahhaslarını taşımıştır. sı teblig ediyor,, uzere muhtelit Alman - Romen şır- yapılacaktır. eşya mub azası gorm · .. 

Bır Fransız gazetesine göre iki ta- Dl.in ımzaıanan Alman - Romen ketleri kurulacaktır. Beşinci madde . '"" . bunları böyle sıkı sıkı kapayıp 0 

• . . • ışuu m111ravelenın 
raf arasında hallolunmamış bir tek ekonomi anlaşması beş maddeyi ih- Bu planda keza, Boksıt madenle- tasdik edilip ve tasdik ., . tünilz canım! 

b -mh · t .. tl d" lm · · kı · namelerın en '"ki k n mesele vardır. O da azı cu unye üva etmektedir: rmm ... ıyme en ırı esı ve yenı sa bır müddet zarfınd Be Şiklyetl haklı. La n arşısı 
a.. LL liderlerinin memleket haricine çıkma Birincı madde mucibince, karşı- alüminyüm endlistrısinin petrol müş teatisinden bir ay 90 a r~inde kiler de töyle cevap veriyorlar . 

.. -.undan Almanya, Romanya kt" lıklı b . takl . 1 t ' lm . i . uht ı·ı . . h nra menyete lanna müsaaade etme ır. mu adele muvazenesı eS&iına arının ış e ı esı çın m e ı gıreceği akkındadır. M fib Do~ ··yJiyorsunuz efend 
~ --• çok iyi bir möıteri ola - F k Alm . . k k 1 d "· . sah k aama mu- - a• .. 50 
~ v . "-~ı- Mareşal Petain, bugün ransa se- .wniıstenit olmak üzere gere an- bır şır et uru ması, en ustn a- avele muvakkaten derhal im k k üstündeki odanın h 

aztyet~ 1 • G 1 h 1 ih · 1 rek d ik" 1 k t" t ""°'". i d tatbik k zasın- LWn 50 a ııı.. • flrl sıfatile itimatnames1nı enera yanın it a at · tiyaç arını, ge sın a ı mem e e ın e~A ..... ı mcsa - a e onulacaktır. . .. H reli kumq 
~ -.1.1. alt lan . ink""'""' im . d "" t . . t te . t . Muk l nı ıorflyorsunuz. a :~"lll .., Bomanyaya o Frankoya takdim etmiştır. Romanya istihsal.8tının ı~ - dsı, enetirilmu:ı rı kve .. tıcareAlmsısa ı vucu-

1944 
ave ~nin müddeti 31/Mart/ döşemeler berbat halde. Her ge S tabU kaynaklann ·ye tervetln Mareşal Petain Faslı süvarilerle \canlarını ve Romanyanın diğer e g e uzere anyaya ser- senesıne kadardır. lnluza tşri- el Ki U llerini sil 

.....__~. lştihuını lüzumundan fazla saraya gitmiş ve geçtigi bütün yolla- memleketlerle ticaret mübadeleleri best mmtakalar verilmesi ve yine hinden bir sene evvel akit tar f1ar üstüne otur u. r e ul 

... ~ Almanyanm Bomanyaya ra asker dizilmişti. ı zaruretlerini gözönünde tutan bir mezkl1r mıntakalarda Alman seyni- dan biri feshetmezse, ilaniha : - Ayaklannın boyalarını ~ aı 

...._ ~tom ftftrek ona Almanya * iktısat planı hazırlanacaktır. Bu sefaini için antrepo ve tesisat yapıl- riyette kalacak ve bir sene ~el ı;:e- lar. Kalabalıkta eşya temız kalır 
--~daıı bir iptidai madde depo- Madrit, 24 (A.A.) - 6 ve 12 mart : plAn bir kaç seneye imtidat etmek- ması derpi§ edilmektedir. ber verilmek şartiyle fesholunabn: Tabii kirlendi. Biz eskimesine ac 
ıı....~ retirmek n ba depodan iısyanlarına iştirak eden komünlstler tedir. Yine bu planda, Romanya ordusu- cektir. yonız Kirlenmesin istiyoruz. O 
~ rlbi istifade etnıek dilediği hakkındaki idam cezalan infaz edil- Romanya mevcut ziraat istihsalle- na bava kuvvetlerine ve donanma- Mukaveleyi Romanya namına Ha- için b~ bahçe Ustilndeki odanm 
~~"-. Ve bu pyia Alman em- miştir. rini arttırmayı, ziraat .endüstrilerini ıma silah ve teçhizat verilmesi mü- riciye Nazın Gafenko ve İktısat Na- yaları temiz kalsın istedik de ka 
~~il yeni bir hamlesi ile Diğer taraftan, sosyalist partisinin inkişaf ettirmeyi ve zıraat, orman nakale yollannın inkişaf ettirilmesi zın Bujiu ve Almanya namına da ıu çektik. Onlar da küflenmiıler. 
fııL~atınuzı ifade eden çok yeni icra komitesi komün\st isyanı- ve saire sahalarında ye~~ yeni en- ve bu işlere icap eden paranın temi- Almanya Orta Elçisi Fabrictus ve yapalını bilmem. Şaşırdık kaldık. 
~li bir mahi t aldı. Fakat da- nı tekrar takbi.h etmiş ve bu parti- düstriler kurmayı taahhut eylemek- ni için iki memleket maliye müesse- İktısat Müşaviri Wohltat imzalamı~ ~ bırakırsak kirleniyor, kapa 
aL..-...,. bu tiltm!;om pyialan tek· nln bütün azasını mili müdafaa kon- tedir. selerinin teşriki mesaisi de mukar- lardır. saklasak kllflenlyor! 
~ Mn .... V 0 .-ine müzaherete davet eylemiştir. Almanya, Romanyaya maden iş- rerdir. Dün gece toplanan kabine Harici- Bu mUnak •• Lı ld 
"1....:.~ e Alman - Romen m - -.J ak" · t · lk" · ·· ·· - d "" d "" ·· d ye ve İktısat Nazırlarının izahatını apya 9<U"t 0 0 
Lı ~ri son muahedeyi intaç eden letme m ıne ve tesısa mı vermeyı 

1 

mcı, uçuncullve
1 

_or unb' cu tmaek- sırada kalabalıkta ve açıkta kal 
'""•tikaınet aldı. fil J 1 taahhüt eylemektedir. deler, tediye usu er nı tes ıt e m - dinlemiş ve imzalanan mukaveleyi için ister istemez . 
' Çin 1 er apon ara Memleketin muhtelif mıntakala- tedir. Bu tediyat umumi Alman - tasdik etmiştir. ve münzevi h kirlenmış, ka 

ıa_ la llluaJıede, iki milstaldl devle - •Yatı tercih ettiği i 
....._ :lrbiriyle yapabileceil karplıkh Rahat Vermiyorlar 5 U R 1 y E F R A N 5 A kiiflenmiı 'bir çok, eıya, kitap ve 
~-tl h 1 N ÖN O 'nu .. n hassa adamlar söztimUn o··nnn ~. e~ hürmettir bir mua e- Honkong 24 (A. A.) - Şimali reldi reçti. 

'· ~ır tarafta muhtaç o~dup Çin çetecilerinin faaliyetinln gittik- Cümhurreisi Irak Kralına Cümhurreisi inandım ld; iki yoldan birini 
--~ la~ Romanyadan tedarık et: çe fazlalaşması üzerine, Japonlar, • mak rerek: 
~--:. ~ti1en ve aomanyan•~-"' zini• • muhtelif, "sulhu idame komisyonla- istifa Ediyor Parıse Döndü 
).~ e düstrl 1 bık p&• sın Thl Tel rafı Ya kirlenmeyi göze alıp k ı 
' n ye ı •w n,, vasıtasiyle , yerli halkı, 51 a an. Kahire 24 H J.ISi) - Samdan hu ~ La d,... .M (A.A.) - Lebnm ile ....,. kanflllak; a a 
~ecek Almanya, dıger ta- m .,ıapoa .-.n makematllla *-lime raya gelen malumata göre, Suriye maiyeti buawı Londradan ayrıımı,.. 

'~e 14.~'1•· , __ .......,.. ,..... davet eylemektedir. Tiyençinden ge- Cümhurreisi Haşim Ulataşı, Fransız Ankara, 24 (A. A.) - Irak kı- lardır. Kral, Kraliçe, Prensesler ve Ya ldlflenmeyi röze alıp orta 
,,_ nıanyaya -nM•• nldn.ia lcu l10.uc:1 lt:rc: g ü r e , lı<llk, bu emre \- lar taraf d S . k ralı Majeste Birinci Gui'nin Chamberlain, Victoria istasyonuna çekilmek; 

•- ,.ri satan Romanya vardir. taat etmemektedir. Peiping ve Ti - .. t mil an . untsyi:lie;s .. 8-?undenu- doiuma yıl dönttmfl milnasebe- Hanridni tercih etnıeli! . 
Lı ..._ "lZi hi . na gos er en naye yuzun gelerek Reisicümhuru uğurlamışlar-
'"" lrtı Jette Romanya namına Ç yençin civanndaki arazıde oturan istifa etmek üzeredir. Bu yüzden ti7le, Bet.ıctbnhm ismet lnöntl dır. Bu suale cevap verirken K 
~~ Yoktur. Bilakis Romanya köylülerin büyük bir kısmı, faal va- Framaya karşı Suriyede bir takım ile Irak lmab aruuula qalıda- 20.000 ki§iyi mütecaviz bir halk gözün çoculdutwadanberi bir :~ 
'r lltifade vardır. ziyette hizme~ ~tmek üzere, Çin .mil- hasmane hareketler beklenmektedir. ki telgraflar teati olunmUJtur: kütlesi, istasyonun dışında bekle- unutamadıiım bir sözü v.-rdır. 

0 ~"-bedenin zahirine si>re, bu U çetelerine ıltıhak eylemekt~ır. Şaında grev hareketi devam ediyor Majeste Birinci Gazi mekteydi. hatırladım. 
>, ~ek hlesai neticesinde Roman· Hupehin cenubunda Pein~ıng : ve her yer kapalıdır. Her l.8hza sür- Irak kıralı _ Baidat Lebrun ile refikası, kendilerine Deli Bekir ,Karagözti öldUrec 
~ laf edecek, Romanya ziraat, Hankov demir yolunun garbınd~kı prizler beklenmektedir. karşı gösterilen hüsnükabulden do- kendisine soruyor: 
\;lft1 \re hladencilik balumlarmdan mıntakada geçen hafta zarfında şid- Kuılüte yeni haJiaeler oldu Majestelerinin doğuın günle- layı hükümdarlara hararetle teşek- - Ölümlerden ölüm belen! S""k, Romen ordusu muhtac detli çarpışmalar ol~uş ve Japon~ar Kudüs, .24 (A.A.) - Hakki'da dük- rinin yıl dönümü münasebetiy- kür etmişlerdir. Kararöz ele sanki kendisine b 
S IÜihlarla cihulanacak, Al- bu ç~~ışmalarda bın kadar zayıat kincılar grev ilan etmeğe karar ver- le samimi tebriklerimi ve ıahsi Buckingham sarayından aynlma- ma beienmeyi teklif etmişler gibi: 
t..ı~"' da ınuhtaç olduiu maddeleri vermıştır. h Ik m.işlerdir. Bunun uzerine hükCımet saadetleriyle dost ve kardeş 1 - dan evvel, Lebrun Krala Beşinci Ge- _ Hiç birinin ren.nnı be.X.en 
~ ..... Her tarafta Çin çeteleri a ın te ·· d "" t' !t~- t . .,.. k ·11 t' i f h ikb ı· ' ıt ·· · d b" statüsü · .,.. 5 il -ecektir. _ . E a ş son unne saa ı UC1.D e rnıv.ır. ra mı e ın n re a ve a ı orge un a uzerın e ır nu ve dim. Cevabını veriyor • 

.. ~~ d müessir yardımını gormektedır. z- Buna mukabil Kudüste Araplar dük- hakkındaki halisane temenni • Kraliçeye kristal bir vazo hediye et- Yuk nk • 
~1lıa11 ede her mmtakalarclan laa cümle, hemen bütün mühimmat kanlarını açmışlardır. Hayfada Av- lerimi takdim ederim. mlştir. a i iki ııktan ikisi de :ren 
~ a!,or ve anlqılan bund ~t.' 1 nakliyatını yerli Çin kadınlan yap.. rupalılann oturduğu mahallede bir * siz. Şu halde mesele kir ve kilften 
-~ ._. nıemleket arasm aa. ı- d b. ismet İnönü Lebrun ve refikası ile Bonnet Pa- rinl ehven saymıya kalıyor. Bu 
~ -. .. ,_, -- . 1 . istihdaf makta ır. bomba patlıyarak Araplardan ır t I bir (zevk) meselesi oluyor. 

-~~ ıza esı kişinin ölmesine, bir kişinin de yara- Fahametl1\ smet önflmtlz ris istasyonunda Başvekil, bütün na.. ~iiiiiiiiiiiiiiiiii&iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..iiiiiiiiiiiiiiİiiiiJ 
.. ~ Londrada yeni Ianmasına sebep olmuştur. Tulke- Ankara zırlar, yüksek devlet memurları, ln-

-. '' 'banıar muahedenin tatbiki- nm· mıntakasmda iki rakip Arap Do- giltere büyu""k elçiliği erklnı tarnfın-
~.:- -.... .. .. mumun yıldönilmil mti-
L.~ terek mesainin tam bir lnfilCiklar Oldu çetesi arasında bir müsademe olmuş- nasebetiyle irsal buyrulan tel . dan karşılanmışlardır. Halk retsicüm 
'lııt itbtde devamına batbclır. Bu- tur. grafnamei Alilerini an samimül- buru şiddetle alkışlamıştır. 
~ ......_ lh.aktın olup olmıyacajuıı ta- Londra, 24 (A.A) - Londranın kalp teşekkür ve zatı devletle-
11~-..ıek lllüm.kün de.X.:Jdir. Cenubu Şarkisindeki mahallelerde K d 1 ·ı 
... ~ a• ana a ncaı tereye 1 rine sıhhat ve refah temenni 

ede, Romanyayı. Alman ba- oturanlar sabaha karşı saat 2 de in- y d Ed k 1 eyler ve ıneveddetimizin deva -
Bulgar Krah, !içimizi 

Kabul Etti hıbıaar altına almakta ve filAk sesleriyle uyanmışlardır. Bu ar ım ece m 1 mını dilerim. 
•....__~)-._ nıeseli lnrilten ve infilaklar Woolwich as'kerl mekte- Londra, 24 (A.A.) - Reuyter A- Sofya, 24 (A.A.) - Türkıyeden 
>~ ... ~ h _ b ed 1 b' neticesindr jansına Torontodan bildirildiğine gö- Ga:liievvel avdetindenberi ilk defa olarak bugün 

-.e una benzer muab e er binde çıkan ır yangın ük B 
1 · · tlamasiy re Kanada Avam Kamarası beynel- ~~!!!!!~!!!i!!!!!!ijiiii!~~ii!!!i!!!!i!i!!!!!!~!ll mebusan meclisinde göz · en aşve-

.A~. enrel olmaktadır. obijen üstüvane ennın pa · t 1 1 kil Ko""seı"vanof, bu"" tu··n mebuslar tara-
_:'9Q milel buhran dolayısıyle ngilterc 1 htll6fları 

~le; Almanyama bu mua- le hlstl olmuştur. . fından şı· ddetle alkllllanmıştır. latif Woolich ve Ciovmon Sothestr cı- hükümeti ani bir icraata lüzum jlÖr Ankara, 24 (TAN Muhabirinden) - -. 
~ lliı •~e ederek Bomao:i:• vannda.ki mahallelerde de gece bir düğü takdirde Kanadarun kendisine İş ihtil8.flarını uzlaştırma ve tahkim * 

.., teee~::::.et almai• &öz P -.lr şiddetli infilaklar o_Imuştur: .'. müzaheret edeceğine dair olan ka- nizamnamesi Vekillerce tasdiklenip Kral, Türkiye elçisi B. Berkeri ka-
t.a.,~tbıı. . -· ... ~ ·· led kl ri e gorr rar suretini ittifakla kabul etmiştır. bugünden itibaren meriyete girdi. bul etmiştir. 
--...~ ~ellia tatbikini temin ede - ce nöbetçilerinin soy infı -~~:' u.k 

-11t ta yarım saat içinde 20 ı.uaA v u-~ tbik ohumuyan miih· 

'~ "llrlık haline aeürecek olan :b:ulm=.:u::şt~ur __ . ---~~~~=~ 
§~~uı~::!1~ [ ~~~~~· HAiERi.ER. ·1 
-..._~ 111laııdıtı takdirde umulan •••••••• • 
ıı.~>'"tllleaaiden her bir netice alı- Londra _ Dr. Schacht, yeniden Alrn~n 1 
>...._>-, ~ \le hiç 1Uphe yok ki, Ro- Devlet Bankası mildilrlüğüne tayın edıl-
' 'llı tiklaUni korumayı her we- m.iştir. Mumaileyh Devi~ Nazırlığı mev-
-._-:"'•ll edecektir. kiinl muhafaza etmektedır. . 

!t\-~Ya ris Başvekil DaladJer, bütün pat-
' '-U.t ' bütün mahaulitım bir • Pa 3~ Teşrinisani grevi dolayısiyle 
~~~ri1e batladıtı takdirde, rontarı. çıkarılan ameleleri, entemas

--~ tlllııı kar deiil, zarar 1(4'Ü• ~:'zıyet dolayısile yenidın l;ılerine l : .... .:k iyi bilcliii için diter J almıya davet etmiştir. Al ! 
'ı. le de anlqmaktaclır. • Bertin - SalAhiyettar mahfeller, .- . Q' Al m&Jl7a ile Japonya arasında aakerl bır 

tltnı hlanya, ba milşterilerl ittifak akdedllecefine dair dolaşan pyl
'lt ak için tqebbüslercle bu- alan tek:ı:lp etmektedirler . 

l"oa._ lllı?. e Türk Hava Kunımuna Burdurdan 
.._...,.._ Jlo t Sanlı 200 Ahmet Yeşılyurt 200, 
·~tiat hlanya nıallannın iyi bir Mehme dan Aslan Bayrak ıoo, Ura teber-
•: . 

0lınakla kanaat edecek ;:n::lf)ıerdir. Göklerimizin korunması 
~ .... b davasın• karfl candan bellılık gösteren 
'-• lllalar, ınuabedenin tatbl- bu vataınclqla.runU& TQrk Hava Kurumu 

• anlqılacakm. ,otranıannı sunar. 

RomanyaJa bir ydJöniimii miinaebetiyle g~enlerJe ~palan mertairrule, 
yüluelr riitbeli onla meruuplan Biilırflfl• bir g~t rominJc 

Yeni Sıhhiye 

Tayinleri 
Ankara 24 (TAN Muhabirinden) 

Hakari eski merkez hükumet tabi 
Muzaffer Kesin Hopaya, Mard" 
Memleket hastanesi operatörü ş 
refettin Kesen Siirte, Soma hük 
met tabibi Cemalettin Aygen 
kesire, Maraş trahom hastanesi m ·· 
tehassıs tabibi Fuat Elbe Niztbe 
Nizip trahom hastanesi tabibi K 
mal Tolonay Maraşa, Ankara Nü 

mune hastanesi hariciye asista 
Adil Özkan Çoruma, İkinci mıntak 
sıhhat müfettişi Rifat Dedeoğlu sı 
nıfının ikinciye. maaşının 70 lıray 
çıkarılmasına. Ankara Doğumev 
mütehassıs muavini Hulusi Gökten 
Kayseriye nakil ve tayin edilmışler
dir. 

Kasaplar Grev Yapmıılar 
Viranşehir (TAN) - Et nar hının 

arttınlmasını isteyen kasaplar bunu 
temin için grev yapmışlardır. Bele-
diye bu hareketi önlemiş, ihtiyaca 
yetecek miktarda hayvan getirtip 
kestirerek sattırmaya başlamıştır. 

RIZA TEVFiK 
ilk yazıııru (Yeniıün) mec-

muuma göndermittir. Bu mü
him yazıyı (Yenigün) ün bugün 
çok zenain bir tekilde çıkan 
(3) ildi 1&J1ımda bulacakamız. 
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Erzincanda Ziı'Clat Elim Bir Zıya 
Erzincan (TAN) - Bütün k~ Ade- Memleketimiz irfanına kendi me-

ANKARA RADYOSU 

Bütün Mahalleli Mahkemede 
ta yaz gibi geçtiği halde tam bir haf- saisi.lc buyuk hizmetler eden Burhanı 
ta kar ve fırtına hüküm sürmü§, şld- Terakki mektebi müdürü Doktor 
detli soğuklar olmu...fu.r Karın mez- . . 

ll' • kımyager İbrahim Ethem ve Tahran Tiirktye Radyodifüzyon Pos 
ruata çok faydası olduğunun söyle- el t' kr. . 1 . d A . . b'" ük' k R 
Yen ko··yl " l . kted' 

1 
B s are ı cıtıp erm en şırın ııy Türkiye Radvosu An ara a u er sevınrne ır er. u 

yıl mahsulün daha fnzla olacağı tah- kardeşi heykeltraş Bay IsmaU Hakkı Dalga Uzuntuğu 

MahaDenin 

Bir Tarafı, 

Bütün Bayanlan ikiye A ynlmışlar, Biri 
Öbürü Öbür Tarafı Müdafaa Ed·~orlar 

min edilmektedir. müptela olduğu kalp hastalığından 1639 m. * Erzincan (TAN) - Belediye, kurtulamıyarak vefat etmıştir. Ce- T. A. Q. 10.74 m. 
T A P 31.70 m 

hükumet önünden müfettişlik binası nazesi, yarınki pazar günlı, biraderi · · 
nı takiben istasyon caddesinin cüm- kimyager lbrahim Ethemin Çarşıka- Cumartesi, 

Mnhkeme korldorlarında dola
şuıken, sulh ceza mahkemesinin 
kapısından taşan kalabalık dikka
timi çekti. lte kaka içeriye girdim. 
Orası da öyleydi. Avukatlara mı:ı.h
sus sıralar bile kadınlar tarafından 
doldurulmuştu. Davacı ve maznun 
yerinde kadınlar bulunuyordu. 

Bir kenardan muhakemeyi takip 
etmiye baslndım. Bırl, genç bir ka
dın, diğeri de şık bir genç kız olan 
davacıların şahitleri dinlenm~crt.i. 
Kendi isminin hem Fatma, hem 
Lutfiye olduğunu ve şahk listesin
de görünen iki kişinin kendisinden 
ibaret olduğunu söyliycn müdafaa 
§<lhidi Bayan Fatma Uıtf?ye dinle
niyordu. 

- Biz, Fatma ile beraber Lcma
na gitmiştik. Ayni evde başka bir 
odada oturafı Zeynep bizi odasına 
aldı ve Fatmayı do!,rmiye başladı. 
Orada bulunan Fikret tc ona yar
dun etti. Bu sırada Lemnn geldi. O 
da onlarla birlik oldu ve Fatmnyı 
adamak1llı dövdüler, ağır laflar 
söylediler. 

Şahit bildiklerini söylerken snlo
mı dolduran ve kapıdan dışarıya 
taşan kadın kalabalığının içinden 
tasdik veya ret nidaları yükseliyor
du. Dinleyicilerin iki tarafa aynl
dığı belliydi. Hakimin sualine kar
şı şahit, davacı şahitleri olan Le
man ve Mahirenin ynlan söyl<'Clik
lerini, çünkü heps'nin akraba ol
duklarını söylediğinden Lcznanla 
:Mahire de içeriye alındılar ve yüz
leştirildiler. 

lşte o zaman kızılca kıyomet kop. 
tu. Davutpaşanın Taşkasap mahal
lesi. bnyanlarının umumi bir içti-

ma salonu halinde bulunan mahke.. 
me kadın münakaşalarile çınladı. 

Ha...ldrn, şa:bitleri. tarafları ve dın
leyicileri susturmak için şiddetli 

davranmağa mecbur kaldı. Şahit 
Lemen şöyle diyordu: 

- Efendim, ben i'Şle meşgulken 
Fatma ile bu Lutfiye bana misafir 
gelmişler, Zeyncbin misafiri olan 
Fikret bunları kendilerine geldi 
zannederek Zevnebin odasına al
mış. Ben bir gurültü duydum, ko
sup geldim. Zeyneple Fatmayı dö
ğüşürken gördtim. 

- Yani biribirlerine vuruyor
lardı, öyle mi? 

- Hayır efendim, Zeynep vur
muyordu~ Yalnız Fabna vuruyordu. 

- Döğüşüyorlardı diyorsun. Dö
ğüsmck ne demektir? lki tarafın 
birib'rini döğmesi demektir. 

- Ne diyeyim efendim, döğüyor 
muydu, diyeyim? 

- Tabii. 
- Oyleyse Fatma Zeynebi dö-

ğüyor ve ona ağır larlar söyliiyor
du. 

- Zeynep bir şey yapmıyor muy 
du7 

- Hayır, hiçbir şey yapamıyor
du ve bir şey söy?cmiyordu. Bu sı
rada Fikret onlan ayırmak istedi. 
Fatma onu da döğıniye başladı.Ben 
araya girdim, bana da vurdu ve ü
çümüzü de döğdü. 

- Bu bir kadın sizin üçünüzü 
döğdü ve siz bir ~ey yapmadınız 
öyle mi? 

- Vallll'hi yapmadık efendim, 
Allah için söylüyoruz. Yapmadık. 
Elindeki maşa ile o bizi döğdü. Bu 
sırada Mnhlre ile Hikmet girdiler. 

Hazineyi71QQ1275 Kuruştan 
• Çıkan cinayetin 

Lıra Zarara Muhakemeşi 
Sokmuşlar Evvelki gün saat on beşte Beyoğ

lunda Tarlabaşında ekmek bıçağı ile 
Vasilin kamını kalbura çevirerek öl
diiren basmacı Faik, dün öğleden 

sonra meşhut suçlar knnununa göre, 
nğır ceza mahkemesinin huzuruna çı
karıldı. 

~llve birinci ceza mahkemesi dev
let ha~inesini 7100 llra zarara sokan 
bir vazifeyi suiistimal ve ihmal ~fa
'\'asını tetkik etti Suçlular, İstanbul 
Milli emlfilc mudüriyeti memurlann-
dan Hasan Som ile defterdarlık mu- Reis, hüviyetini tcsbit etti: 
hasebe katip, mümeyyiz ve vezne- Yah."Up oğlu 322 doğumlu Mehmet 
darlarmdan Munir, Alaattin, lsmail, Faik. Beyoğlu Mektep sokağı 34 nu
Tahsin, Hayri ve Kadri idiler. Da- marada oturuyor, evli, çocuğu yok. 
vanm mevzuu çok karışıktı. iddiaya Mazhar Osmanın hastanesinde üç 
göre: 

Hanya mübadillerinden Cemile buçuk ay kaldığını, elli gün evvel 
7100 liralık bir tnsflye vesikası al- çıktığını söyliyen Faik, cinayet hak
mış, bu vesika ile Edremit ve lzmir- kında şöyle dediı 

den emlak ve akar alnrak tamamen _ Ren ha$laneve girmeden evvel 
rnahsub~.u Y?Ptırm.ıştır. So~ra Hay. I Angeliye 14 liralık basma satmıştım. 
ret Şakir ısmınde hır tanıdıgı ile ve-\Paramı vermediler. Son zamanlarda 
sika üzerinde s~hte~urlık yaparak alay eder gibi bana on kuruş. on be~ 
bunu Hayret Sakırc cıro cd~r. Hayret kuru.ş veriyorlardı. 275 kuruş borç
Şakir, lstanbuln gelir, Mılli emlnkin lan kalmı tı. Dun Hristonun dükka
müzayedeye koydu u bir dükkan his- nmn gittim. Orada tanımadığım bir 
sesini 3020 liraya satın alır ve be- kadınla, yine tanımadığım ve sonrll 
delini verirken de bu vesikayı '!\'[illi isminin Vasil olduf!unu oğrendir,im 
emlak müdürlüğüne tbrnz eder. Em- bir adam oturuyordu. Ben bu adam
lak memuru Hasan Som, bu vesıkayı dan Hrlstoyu sordum. O bana hnka
para yerine kabul eder, Defterdarlık ret etti ve bk sopa ile suratıma vur
vemesine gönderir. Orada da mahsup <lu. Ben de bıçağı çekt m Karnına 
muamelesi yapılır ve Hayret Şakitc saplamıya b~'jladım. Sonra kaçtım, 
mütebaki 4080 lirası için de bir dev- bl"ni yaknladılar. 
let bonosu verilir. Hayret Şakir bu- Kendi.sine iki kat olmuş kocaman 
nunla da lstanbuldan tekrar em15k bir cıkmek bıçağı gösterlldi. Suçlu: 
almıştır. - Bu bıçakla vurdum, dedi. 

Müteaddit kifiiler şahıt olnrak 

dinlendiler. 
Madam Angell: 

El birliğı ile Fatmayı dısanya çı
kardık. Çıkarken bile tekme ile 
kapıyı, pencereyi ıkırdı. Hntta bunu 
Hıkmetle polis gördüler. 

Dinleyicılerdcn şi~an bir ha
nım hi-ştlcr lıiştlcrle, kaş, göz işa
reti ile Zeynebe m~şnnın izini ha
tırlattı. Zeynep, bileğini &Çl-p gös
tererek: 

hurlyet meydanı ağzına kadar olan pı Cami sokagındaki evinden saat on 
kısmı parke taşı ile döşetmek üzere- birde kaldırılarak namazı Valde ca
dir. 

Makine olmadığından yontma su
retile meydana getirilen parke taş
lannın beheri takriben üç kuruşa 
malolmaktadır. 

miinde kılındıktan sonra Merkcze
fendideki hazlresine defncdile<:ek
tlr. Allah rahmet eylesin. 

13 30 Program 13,35 Müzik ( 
in - Pl.) 14 Memleket saat avarı. 
ve meteoroloji h:'lbi:ı'lerl. 14 10 Türle 
zJği (Halk musiki !) Sivaslı s z !it 

dşık Veysel ve tbr hlm. Takdim 
ıSndl Yaver Ataman. 14,40 - 15 30 
(Uvertürler ve ın>era arya'Uın), 

17,30 Program. 17,35 Milzfk (0 

~------------.-.. nll - Pl.) 18.15 TQrk mtlzi'<I (F 
Ceyhan Halkevinin 

- Efendim, dedi, hatta maşnnın Faaliyeti 
izi hfıla duruyor i§tc. 

Lokantamız: Bu Ak~am 

Sabaha Kadar Asıktır. 1 
veli) Safiye Tokny ve Tahsin Kanı 
'tirakfyle. 19 Konuşma (D 

hftds!elerl), 19,15 'l'Qrk müıd ı· Bt>Ş 
raplı snzla peşrev ve semailer, İki 
bur, kanun, Santur, ud Mesut Cemil 

Bu sırada Fatrnanın kocası kan- Ceyhan (1.'AN) - Halkevinin açılı. Kotunuz ! Görünüz ! 
sının 1..-ulnğınn bir şeyler fısıldıyor- şı~da? be~ büyük faaliyeti görül
du. Diğer taraf, şahitleri ve dinle- . muştur. Bılhassa mevcut dört şube
yiciler arasındaki taraftarları hep den gösterit . §Ubesi en ileridedir. 
birden bağırdılnr: !3~ şube b'.r ay zarfında halka ik! 

6 BEYAZ AYI fik Fersnn, Vecihe. Znhtn Bard 
Cevdet Kozan. 1D,35 Türk mOrlf.I: C 

Şehrimizde ilk defa olarak lar. Vecihe, Ru,en K m, Cevdet 
• HER AKŞAM: Okuyan: Mustııfa Cailar. 1 - K 

- Kocası ogrctiyor, kocası öğre. muhim temsil vermiş ve bunlan hnfız Post - Hür.ıam ~ - Ald 
Beyoğlunda Karlman karşısında ynll J)el"ı;emln. :! _ Snçlettln Jt 

tiyor. bü~ uk bir kafa balık seyretmiştir. 
aryete 1 Hacı Arif Bey - lHlz:ı:nm şarla -S EN V I• - Hüzzam ııarkı - Bin hOrlln çöktft 

- Kocası isterse mahkemeye de Bu günlerde "Fermanlı Deli haz-

1 
Lokantasında ~eıdı beyim evde duruımaz. , -girebilir. Siz karışmayın. retleri" ni temsil edecektir. 

Neticede hakim Hikmeti ve po
lisi dinlemek için davayı başka bir 
güne bıraktı ve sun1an söyledi: 

- Bu muharebede kimin haklı 
• . ı 

kımın haksız olduğunu anlamak i-
çin Hikmetle polisi de dinlemem 
lazım. Pazartesi günü hep beraber 
gelirsiniz. 

rl Faize - U5'S&k ~rkt - Niçin n 
"Paramont,. Revüsünün de~n biSyle. 5 _ Asım Beyin -

/ 
ı Iştlrakiyle 19 artist tarafından ,., _Can• mklbl h ndan "'""' 

BEKi MIZRAHI BÜYÜK VARYETE Bedriye - Karcığar ıarkı - GOnef 
du dnmlara. 20 Ajans, meteoroloji )l 

1 

JAK MITRANI PROGRAMI lerl, zirnat barsam (ti:vat) 20,15 '1' 
Cumartesi ve Pazar günleri (Mcrnkl) Ynznn: Mo!l~re. Adapte 

Avukat saat 17 de Me-hum Vcftk Ptlşa. f!Mnbtıl Şeh 

NIŞANLANMIŞLARDIR. Tekmil lJaryete programile ::u~e~~~~:rı~:,!~k:ıeb:~t BU 
Beyoğlu, Mart 1939 Çayh • Dansh Matine 21,15 Esham, tahvflAt. kambiyo -- iiıl••••••••••••m borsnSt (fiyat), 21,25 Ncşcll plAklnt' 

21 30 Folklor {ltllrollu h kkında) 

Mahkeme boşalırken, Fotznanm 
kocasmı yakaladım. Kavganın se
bebini sordum. "Dışarda anlatırım,, 

dedi. Dış:ırda biraz nefes aldıktan , BUGÜN İPEK ve SARA y 
sonra yanındaki zayıf bir adamı 

Sinemalarında 
P~ Boratav, 21,45 MOn1c (Hal0 
Yönetken), 22 Hafh\lık posta kutustı 
MOzik (KQçQk Orkestra - Şef: 

göstererek: . 
- Zeynep, bu bayın karısıdır, 

dedi. Ben bunların davasında ka
dın a1eyhine sahadette bulundum. 
Zeynep bana kıT.dı. O yüzden hem 
kanmı döğdülcr, hem de bizi döğ
dü diye dava açtılar. Bir kadın üç 
kadını döğebilir mi? 

I.K. 

S. Hamamı 
y ında 

Kast Yokmuş 
Müddelumumt muavinlerinden Ne

cati Kütükçiioğlu, Hakim Reşit ve i
:ki mühendisten müteşekıkil bir he
yetle dün Sultanhamamı yangın ye
rinde bir keşü daha yapmıştır. Ke
şifte siıgorta memurları da hazır bu
lunmuştur. Keşif hakkındaki rapor 
thaz1rlandıktan sonra tahkikata de. 
vam edilecektir. Şimdiye kadar yapı
lan tahkikat hadisede kast bulundu
ğunu göstermemiştir. 

---o-

Bugüne kadar ~örülen TÜRKÇE Konuşan ı;:umlerin En Güzeli 

R A'C1Aftl t1~F:,\".~~q~1-=- ~: : _ _:_c-

, r o\~~C:,,_'M A Zi!l'.'.I E LE R i 
• • •. ·iti .. • ' ' ~ - - ·· . ~ / / . 

Baş rolde: Şeyh Ahmet ve Şeyhin AŞkı filmlerini yaratan 
RAMON NOVARRO 

MUSİKİ KISMI: M. C ve tlSTA T CEVDET KOZAN. 
ŞARKILAR: NADİR HAMİD DİKSES - K. SAFİYE 
Fihne İlave: 1 - Bursa Senfonisi -Türkçe sözlü ve musikili olarak 

2 - Me-mlek Gazetesi: Bulgar Başvekili Ankarada 

L.:: 
fstanbulda seçim Pera Şişli macı 

1il Ovv~wn~w K-'-· -·---- ~::~--U--~-
ljtirak Ettikleri Büyük Yarıılar 
Bugün saat 1 ve 2,30da Tenzilatlı matineler ••••• .. '" , ..................................... .... 

Bugün herkes SAKARYA Sinemasına 
Koşacak ve şimdiye kadar gençlik ... Gilzellik ve Spor üzerine yapı-
lan filmlerin en büyüğü ve en mükemmeli Tudtçe izahatlı 

STAD 1 LAHLARI 

A~kın), ı - Johann Stra ısıı -
gece (Vnh endlgo), 2 - Golwyn -
bazlar (Fokstrot), 3 - Korru:ıık -
na askı (Potpurllcr) 4 - Llncke -
melodisi. 23 MQzfk (Cnzbıınd -

l 
23,4tl - 24 Son aJnns hnbcrlcrl ve 
ki program. 

• 
HAFiF KONSERL!A: 

7,10 Bcrlln kısa dalgası: 

OPEAALAA, OPERETLE~ 

17,30 Peste: (Walldlre) 
sındnn parçnlar. 20 Berlln Opera h• 
n. 21.10 Hamburg: (Ncsell dul) 0 

' 

21,15 Stokholm: Kontes M rltz.a· 
Prag: Operet. 

1936 Berlin Olimpiyatlanna ait tam hakiki ve yegane filmi Takdir ODA MUSiKiSi: 

nezarlariyle seyredecektir. 19,45 Hamburıı: Haydn, Beeth~ 
Bugün saat 11,30 ve 2 de tenzilatlı matineler oda musıkisl konseri. 

11-------~~~ Rt:SITALLER: Kurşun Hırsızı ill••••••••••••••~• ıs,ao Peşte: Piyano koırmeri. 1'7,lf, 
Meşhur sabıkalılardan Mehmet, -,.-.-.-.i."ıiiıİİ•-•mİİİiİİmİİmmim•amliiiiİİİİİiiiiimm•••••••••-' eova: Plyano konseri. 19,10 MQnil'= 

evvelki gün gece saat üç buçukta Fa- •t•b 1 tif piyano musikisi. 19,3o Hamburi= 31 Mart Cuma ak§amından ı 1 aren şarkıları. 20,55 Sotyn: şarkılar. 21 
tihte belediye levazım ambannm da- ._ y h" d U L U S Sinemasında grat: Halk oarkılan. 21,10 uypzıS: 
mına çıkmış, kurşunları sökmüş, ı- Anl{ara enişe ır e ker sarkılan. 
nerken bckciler tarafından cürmü STAD ILA ... HLARI Fllm·ı Gösterilecektir. DAN& MUBIKlsl: 

'1 
21,10 Vıyana. 22,15 BOkrcş. 23 

meshut halinde yakalanmıştır. ••••••••••••••' 23,30 Stutgart. 23,3S Prag • .................... Me~ut suçlara bakan a:>liyc dör-
düncü ceza mahkemesi, dün bu da- # 
vayı tetkik etti. Mehmedin suçunu #•••••••••••••••·--~~--~~·-•••••••••••••••.....,. 
sa:bit gördü. Kendisine iki ay 20 gün B u G o N GÖRECEGINIZ BÜYÜK FRANSIZCA FiLM 
hapis cezası verdi ve derhal tevkif M E L E K SEVEN • AŞKIN Z~KIN ve ACILARIN 
ettl YAŞAYAN BiR KADININ HARiKULADE 

VE MÜESSiR ROMANI 

DAMGALI KADIN 
ALENi TEŞEKKÜR Sinemasında 

Bu işten iki davn doğmustur. BL 
risl Cemile Ue Hayret Şnkirin sahtc
kflrlık dnval::ırı .. Mahkeme bu dava
ya ayrı bir dosya ile devam etmek
tedir. DUnkü dava ise memurlann 
vazüelerlni sui" timal ve ihmal dava
ları idi. D fterdarlık muhas be me
murlnnnın hep i: 

- Benim bu adamR 275 kuruş bor
<.-um vardır. Kendim veriyordum. 
Du'.9 verecektim. Çamaşır yıkadılhm 

kin dukknna gelemedim, dedi. 

Kızım ve kardeşimiz Türkln Sa
ranın ant olarak vefatı dolayısile 
bizzat cenaze merasimine iştirnk 

edenlerle elem ve kederimize l§ti· 
rak hususunda telgraf ve mektupla 
beyanı taziyette bulunanlara ayn 
ayn cevap vermek teessürümüz do
layısiyle kabil olamadığından teş k· 
1.turlerimize gazetenizin tavassutunu 
dileriz. OlU Or&eneral Cevat ÇohAn· 

Baı Rollerde: GLADYS GEOIGE • WAREEN Wlll.IAM • JOHN BEAL 

Ayrıca: Memleket gazetesi ve Paramunt dünya havadisleri 

~--•••••• Bugün 9aat 12.45 ve 2.30 da tenzilatlı matinela. 

b Kızı olil Korgeneral Basri Saron ,--------------------------------------~ ~üddeiumurnt muavini, suçlunun 
tıbbıadli müessesesinde müşahade al-

- SuÇ". Ha an Somun dur. Onun 
vesikayı tetkik etmesi lazımdı. Vesi
kayı o almt!':, biz de kend'sine itimst 
ctt' 'miz için muamele ini yaptık, 

dediler Mubakem .. tahkikatı yapan 
Mılli eml5k muduriyetı kontrolorü 
Ali Haydann şahit olarak çağırıl
ması için 11 mayısa talik edildi 

tına alınmasını ve mahkemede bulu
nan ıopalann da kuvvetle bqa vu-

etl •e oiullan. S U M E R TÜRKÇE SÖZLÜ • ARABCA ŞARKILI 
TEŞEKKÜR 

TAKSIM y A$ASIN A$1< 
Bir Bekçi Hırsızhk 

Yopmıı 
Kızılcnhamam (TAN) - Pazar na

hiye i merkezinde bekçilik eden İs
mail, g celeyin bakkal Sadu~a~m 
dükkanını açıp öteberi ç~ak. 1~dıa-
ile muddeiumumiliğe verilmiştır. 

rulursa adam öldilrllp öldürmlyece- Yangın fellketinden müteessir 

ğinln ehli vukufa tetkik ettlrilınellnl olan ahbaplarım. arkadaflanm, 
:istedL moprn.rlm n.ı.ıı kalbimi t.-lll 

Mahkeme, B~ akıl hutane.. ediyorlar. Her ICln ,.ıı&1eree mektup 
sinden suçJu hakkındaki dolyamn aiıyorum. Telefon ediyorlar. Bu IW

getlrtilmeai ve suçlunun adll tıp ifle- gllere tefekkürlerlml alenen beyan 
ri müdüriyetinde müşahade albna a- ederim. 
lmması için davayı 8 nisan, saat on Hasan Deposu ft Milstahzerab 
dörde talm etti. sahibi Eczacı Rnan Bassan 

5İD8Dalarmcla 

rılml büyük muvaffakıyetle devam ediyor. 

Flllm +atraya tldecetlnden ıon günlerinden istifade edi.;iz. 
S.,,..,ar 12. l /2 • J • 6 • 8.45 
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-rA..N 
TAN 

Muharrir, a§ağıdaki yazıda meslekt mektepleri 
doğuran ihtiyaçlan ve sebepleri 

muvaffakıyeti temin eden esasları anlatıyor. tetkik ediyor, teknik tedrisatta 

Gündelik Gazete 
~ 

o o o 
'T'AN'ın hedefi: Haber· 
de, fikirde, hel'feyde 
temiz. dOrOst, samlmt 
olmak, karlln gazetesi 
olmıy• ,.ııımaktar. 

ABONE BEDELİ 
l'iirkiye Ecnebi 

<®~ll<®lki Talhi~ü~ 
Münevverler 
Ve Hadiseler 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sert 

D ünyayı ateşe vermek ıç-1 

içinde emperyalizm siyaset --1:~g Kr. 1 Sene 2800 Kr. 

400 
., 6 Ay 1500 ,, 
., 3 Ay 800 ,, 

M lSO ,, 1 Ay 300 " 
illetıerarası posta tttıhadına dahil 

~lınıyan memleketler tçin sbone 

3 ~el!_ müddet ııraslyle 30, 16. ~· 
J. liradır. Abone bedeli peşindır: 
C dres değlştirmelı: z5 ıı:uruştur. 
1 

evap için mektuplar 10 ırurua
Uk Put lltlvesı JAzımdır. 

GONON MESELELERİ 

Orman 
Sanayiinin 
lıt~işafı İçin 
1 llşa halindeki Türkiyenln bfi -
~ 1iik kalkınma davumda ke
"' eııbı ınühim bir mevkii vardır. 
oi:ıtPI k 
dQ.ıı erestesi, travers, yakacak o • 
l:i Cl"bi ihtiyaçlardan maada, Tür • 
dil~e~e henfiz yen! kurulmuf bir en -
-trı b • .. d de şu esı olan kağıt sanayıın e 

~..._kereste ehemmiyetle gözöniinde 
••drna" • ~ ıra değer. SellUloz aynı za • 

~"da •nııt ipek, suni yün, patlayıcı 
ect:delerin de ham maddesini teşkil . 
~ilıtıerbank tarafından fzmitte 
ttı lan •e halen işlemekte olan ka· 
el~-.~ karton fabrikasının senelik o
'l'e . •htıyacı 15.000 metre miklibıdır. 
•el~~ edilınekte olan ikinci kağıt ve 
t" h 0~ ~ımlan işlemeğe başla:ın
lıa ~ ıhtıyaç yüz bin metre ınikabı-

~Ukselecektir. 
ları ll ihtiyacın memleket orman -
ikı tıdan tedariki Türk kağıtçılığının 

•ııad· • • t' lıatt 1 ıstkibali ve işleme emnıye ı 
tllll 

1llılanndan lazımdır. Diğer taraf 
\te k. ~ah ancı memleketlerden odun 
gn ağıt tedariki meselesi de günden 

rıe .. 
...._ güçleşmektedir. Bu itibarla o -

ltalltı • __ .. ___ 1.A~·· ...... seilüloz fabri-

laıı llıı fpfidııi maddeııi sellüloz o -
t . endu"'st . b 1 . . " 1 rıılj rı şu e erımıze zarun o a-r. 

Orman sandığını mud 
kuracağız? 

g~ ~l~t ~e sellilloz sanayllmizin te· 
desi •nkişafı bu sanayiin ham ınad
te~ tiden en rnühimmini temin ede -
e\t\t~~lan orrnan sanayiinin de bir aıı 
dit ı kuruırnasını icabettirmekte -

. Şt' 
ti de •gat sabalan genişt ınabsulle-
llıtn· 0 

nisbette çeşitli olan orman sa
~ltttı 1 Yalnız kağıt ve sellüloz fahri • 

·~ h . llıaıtı arıci buhranlardan kurtar -
' a kalnuyacak sellüloza daya -
fetlıi diğer endüstriye de emniyet 
llt ttJ. 'tt tdecektir. Bundan başka inşa
l'llsaı"hrukat ve diğer malzeme pi • 
tek.r •rında bariz salah temin ede -

it'. 
llurn 

~~ hi nldt vaziyete g8re senede 

B ugünkti meslekt tedrisatımı
zın fonksiyonunu ve ehem· 

miyetini kavrayabilmek için, geç
miş devirlerde meslek mektepler! 
ni doğuran ihtiyaçları ve sebeple • 
ri tetkik etmek lazımdır. 

Büyük sanayiin henüz inkişaf 
etmediği devirlerde haklın olan 
küçük sanayi için lazım olan mü -
tehassıs işçiler, ustaların yanında 
çıraklık yaparak yetişiyorlardı. 
Memlekette bilhassa İstanbul şeh
rinde, çok kuvvetli ve iyi tanzim 
edilmiş bir esnaf teşkilatı vardı. 
Ordu ihtiyaçları da, bu esnaf lon
calarından başka, bizzat Yeniçeri 
ocağı içindeki sanat teşkilatlan ta 
rafından temin ediliyordu. Bun -
Iardan başka bazı medreseler, dok 
tor, mühendis yetiştiren bir · nevi 
meslek mektepleri haline konmuş 

lardı. 
Fakat o zamanlar, Avruyada 

az çok buna benzer bir vaziyet var 
dı. Bunun içindir kit derebeylik 
dünyası mücadeleleri içinde bo • 
calamaktan henüz kurtulan, kili -
senin tazyiki altında milli şuur -
Iannı ve benliklerini yeni ~azan
mağa başlayan Avrupa devlteleri, 
6 milyon kilometre murabbaı ara
ziye sahip olacak derecede garbe 
doğru mütemadiyen genişleyen 
Osmanlı imparatorluğu için ciddi 
bir mukavemet ve tehlike teşkil 

etmiyordu. 

Fakat Rönesans hareketi, dl -
ni ıslahat ve matbaanın i · 

cadı ve buhar kuvvetinin sanayide 
tatbiki gibi büyük icat ve ihtira -
larla Avrupa devletlerinin kültür 
ve teknik seviyeleri mütemadiyen 
yükseliyort ona mukabil Osmanlı 
imparatorluğu, bastırmaktan artık 

güçlük çektiği dahili isyanlar, mağ 
lup çıktığı harici harpler dolayı -
siyle gittikçe zayıflıyor; diğer ci • 
betten, medrese cehalet ve taassu

bu ve padişahların kötü idareleri 
ııe, butün yemliklere kapılannı 

kapamış bir gaflet hayatı içinde 
yaşıyordu. 

İşte bu vaziyettir ki bazı dev. 
let adamlanna bilhassa orduda ıs
lahat yapmak ihtiyacını duyur -
muş, ve bu cümleden olmak üze -
re, ilk sanat mekteplerimiz, iki 
yüz sene evvel, Osmanlı ordusu -
nun ihtiyaçlannı temin etmek dü
şüncesiyle açılmışlardır. 1734 te 
Üsküdarda açılan Kumbaracı kı~ 
lası ve daha sonra Koca Ragıp Pa
şanın himmeti ve Baron dö Tott'
un yardımı ile istihkam, topçu ve 
bahriye zabitleri yetiştirmek mak 
sadile açılan mektebi bunlann a. 
rasında sayabiliriz. 

Fakat bu basit ve yanm ted. 
birler büyük ihtiyaçları önlemeğe 
kafi gelemezlerdi. Bilhassa Fran -
sa inkılabından sonra açılan devre 
de, Osmanlı devletinin büyük Av
rupa devletleriyle temasları ço -
ğalıyordu. 

lltti~a b lrletre mikibım bulan odun 
~tı t~l!nızı memleket ormanlann -
tlllt arik etınek. mfim.ldindür. An
)'sa:et?e nıikabın fiyatını cihan pi
~lllı~• .11Ydtll'abilmek için. işletme 
tltlıi bın rasyonel bir şekilde tan
kı~ 'lııod -~ fek• em tekniğin lcaplanna uy-

ğruıu göstermektedir. --, 

~taf 1• •ide tesisat vücude getiril • 
llıtındır N . 

~ltcıdQT ormanımız oar 1 
~ıtıııllJ:'aıtıi istatistiklere nazaran or • 
;cll 8 8 

ltı.ıZJn kapladığı sahalar top. 
~tı~ ıs.ooo hektan bulmaktadır. 

ltı.ıtıtıt]( 4·238. 000 hektan Karadeniz 
lltt .-\.}(dasında, aşağı yukan 3 milyo
:lllttal'l eniz ınıntakasında, 600.000 

~lttllJ:'a llıerkezt Anadoluda, 978 bin 
d ~JJ.t/• Doğu Anadolu.sundadır. 
~ llJtiı ltı. Un en çok ağaçlı olan Kara· 
~ ~fla I{ •ntakasında ormanlar, bil • 

llat ...... ocaeli, Bolu, Zonguldak ve 
:ı.._ "·••on· 
~ ... lttlld 1 vilayetleri sahasında kal-
'-dar l!'. Bu ormanlarda en rok te-
a ed'l 7 

lltıl'ıt Jt··~ en ağaç çamdır. Bundan 
~lıtsları: nar ve diğer ikiz yapraklı 
ı:. ttctaıc ıı:' kayın, kavak, gürgen, diş-
"ıt ' esta k Slar ne ve geniı yapraklı a-
l •şıtf11l rel~ektedir. Memlekette in· 
,'11.t'ttıdll\gaYret ettiğimiz sanayi kol. 
•~tifad iltUrı bu ağaçlardan azami 

e teın· •. a34 . •nı ımkan dahilindedir. 
dıı ~e.. •statistikleri, memleketimiz
lti ~ •en • · • tı a 12 e ıstıhlak edilen kereste • 

· o.ooo nıetre mikabmı buldu-

Bu rakam nüfus başına 0.23 met
re mikabı kereste düştüğünü gös • 
termektedir. Bunu Almanya ile 
mukayese edecek olursak ara • 
daki farkın pek büyük olmadığım 
görürüz. Almanyada nüfus başına 

kereste sarfiyatı 0.53 metre mika -
hıdır. 

Yakın~ odununa ee1ince, snrfi • 
yatımız senede 9.700.000 metre mJ -
kabı, yani nüfus başına O. 70 metre 
mikabıdır. Almanyada ise bu nisbet 
0.648 metre mikabıdır. Bizdeki ois • 
bet, memlekette kömür istihlaki art
tıkça, odun yakan vatandaşların sa
yısı da giinclen güne azalmaktadır. 
Odun kömürü istihsalatı Türkiyede 
5.600.000 kilogramdır. 

Türkiye bu bakımdan dünyanın 
pek az yerine nasip olan bir zengin· 
leğe maliktir. Orman kanununun 
muhafazası altında, baltanın tasallu· 
tundan kurtulmuş olan ormanları -
mız memleketimiz için zengin bfr 
kaynaktır. Orman sanayiimiz kurul
duktan sonra onlardan daha geniş 

mikyasta istifade edileceği muhak -

kaktır-

- Yazan:·--
Sadrettin Celal Antel 

1795 te açılan (Mühendisha -
nel berrii hümayun) memleketi -
mizde ilk defa olarak medrese ti
pinden ayn, garp memleketlerin
deki tahsil müesseselerine benze
ven mekteptir. 

J kinci Mahmut, l't'betnlekettn 
şiddetle muhtaç olduğu ısla~ 

batı yapabilmek için, medrese ile 
ele ele vererek her türlü yenili • 
ğin önüne geçen fesat ve irtica o
cağı yeniçerileri kaldırdıktan son
ra, 1827 de (mektebi Tıbbiye). 

1834 te (Mektebi Harbiye) ve 1838 
de de, muhtelü devlet dairelerine 
memur yetiştirmek maksadiyle 
(Mektebi maarifi adliye) yi açmış
tır. 

Bu bir kaç mesleki mekteple de 
memleketin muhtelif sahalarda 
muhtaç olduğu mütehassıslan ye
tiştirmek mümkün olamazdı. 

Mısır valisi Mehmet Ali Paşa 
1845 te İstanbula gelerek padişa -
ha esaslı ıslahat yapmak lüzumu. 
niı söylemişti. 

Bir taraftan duyulan ihtiyaç -
lann, diğer cihetten haricı müda
halelerin tesiriyle ilan edilen Gül
hane hattı ve onu tamamlayan ıs. 
lahat fermanı, mesleki maarif sa
hasında bazı adımlar atmıştır. 
1858 de, mülkiye memurlan, mü
dür ve kaymakam yetiştirmek 

maksadiyle açılan (mektebi mül -
kiye) bunlardan biridir. 

Tuna valisi Mlthat Paşanın, 

Balkanlardaki Türk ordusunun bü 
tün elbise ihtiyacını temin etmek 
maksadiyle, alat ve edevatını ve 
usta baıfı1arını A vrupaaan genr -
terek 1860 ta Rusçukta açtığı ve 
içinde fakir ve kimsesiz çocukları 
çalıştırdığı ıslahhaneyi, memle • 
ketimizde açılan ilk sanat mekte
bi olarak kabul edebiliriz. 

1869 da Yedikulede bir kız sa
nat mektebi, 1883 te İstanbulda ilk 
tic:aret mektebi ve 1893 te ilk zira
at mektebi tesis edilmiştir. 

Cümhuriyet devrine gelince -
ye kadar memJcketimizde 

bütün mesleki tedrisat, mühendis, 
Harbiye, Tıbbiye ve mülkiye mek 
teplerinden başka Halkalı Ziraat, 
Ticaret, Baytar mektepleri gibi 
yüksek meslek mektepleriyle ba. 
zı vilayetlerdeki erkek ve kız sa
nat mekteplerine inhisar ediyor -
du. 

Memleketin kötü idaresi ve ka
pitülasyonlar dolayısiyle memle • 
kette iş hayatı, milU sanayi inki -
şaf edememişti. İmparatorluk dev 
rinde memleket, sade bir ham mad 
de kaynağı olan zengin bir yurt, 
Avrupalılar için açık bir pazar ve 
sahipleri, yedikleri ekmeğin unu
nu bile başka memleketlerden alan 
aciz birer rençberden başka birşey 
değildi. Hemen bütün iktısadi fa
aliyet sahası, bütün bankacılık bü 
tün büyük ticaret, teknik ihtisas , 
ecnebilerin ve ekalliyetlerin elle • 
rinde bulunuyordu. 

Halıcılık, çinicilik, dokumacı • 
lık, dökmecilik ... gibi küçük sanat.. 
lar da, bir taraftan anprik usul -
lerle ve iptidai vasıtalarla yapıl • 
makta devam etmeleri, diğer ci -
betten milli bir gümrük ve yerli 
sanayii himaye sisteminin yoklu
ğu dolayısiyle Avrupanın büyük 
sanayi mahsulleri'karşısında her. 
gün biraz daha mahvoluyordu. 

d~ğişikl~ler meydana getirmiştir. 
Cumhu~ıyet .devletinin himayesi, 
kontrolu ve ıdaresi altında inkişaf 
eden milli ticaret ve sanayi, va _ 
tandaşlara geniş mikyasta faaliyet 
imkanlan temin etmiştir. Açılan 
yeni milli bankalar ve ticaret mü
esseseleri, kurulan fabrikalar, ge
niş mikyastaki fimendifer, inşa _ 
at, maden_.. faaliyetleri, bir çok 
Türk teknisyenlere ve mütehas _ 
sıslara ihtiyaç göstermiştir. 

İşte, bu ihtiyaçları önlemek 
maksadiyledir ki, son on sene için
de, sağlam bir mesleki tedrisat sis 
temi kurulmuştur. 

A şağıya kaydettiğimiz muka-
yeseli rakamlar, memleke

timizin az bir zaman içindeki sa • 
nayileşme derecesini göstermele -
ri itibariyle enteresandır. 

Senelik istihsal Kuvve! muharrike 
ve imal kıymeti beygir kuvveti 

U70.000 
285.608.000 

Gilnde çalışan "1'0esseseler 
işçi. 

26.577 
262.726 

Seneler 

14.060 264 
Osmanlı Sanayii 

(1915) 
Cümhuriye Sarmyii 

100.59:! 1.394 (1938) 
Bu iktısadi inkişaf, hiç şüphe

siz, sanat mekteplerimizin çoğal -
masmda en mühim rol oynayan 
bir amildir. Ve bunun neticesi o
larak, İmparatorluğun bozuk ve 
noksan vesaitli ve gayelerini bu -
lamamış bir kaç meslek mektebi 
yerine, beş on yıl içinde, yeni bir 
ruh, yeni bir göruş, ve yeni bir or-

• gaııtza:Jyontır rşteyen, tlJJy~lerf 

zengin vasıtalar ve makinelerle 
techiz edilmiş 50 meslek ve sanat 
mektebi meydana çıkmıştır. 

Aşağıdaki mukayeseli rakam
lar: bunu açık bir surette göster -
nıektedir. 

Mezun olan kız 
ve erkekler 

160 
1.628 

kız M. M. 
Talebesi 

717 
10.137 

Erkek M. M. Ta· 
le besi 

2.311 
4.625 

Kız ve erkek 
Meslek mektepleri 

29 
50 

(1930 - 1931) 
(1937 - 1938) M aarff VekAletinin, modern 

metodlan, programı, ted • 
risatı, seçme talim heyetleri ve 
zengin vesaiti ile, memleketin mü 
tehassıs işçi ve teknisiyen ih tiya • 
cını önlemek için, sağlam esaslar 
üzerine kurmağa çalıştığı mesle -
ki tedrisatın bugünkü vaziyeti hak 
kında bir fikir vermek maksadiy -
le aşağıdaki tabloyu veriyoruz: 

Muhtelü nevide ve derecede
ki meslek ve sanat mekteplerimiz 
şunlardır: 

l - Tahsil çağında olan kızlar 
içJn: 

Kız enstitüleri, 
Kız meslek muallim mektebi, 
Orta Ticaret mektebi ve tica -

ret liseleri. 

il - Tahsil çağını geçirmiş ye
tişkin kadınlar için: 

Akşam kız sanat mektepleri, 

ill - Tahsil çağında olan gen,. 
erkekler için: 

Mıntaka sanat mektepleri 
İnşaat usta mektebi, 
Erkek terzilik mekteb~ 
Orta Ticaret mektebi, 
Ticaret liseleri. 
iV - Tahsil çağım ceçtnnl, 

yetişkin erkekler için: 

ki, yemek, çocuk bakımı... gıöi ev 
işleri, ancak nazari ve ameli, sis
temli bir tahsille kazanılabilen 
geniş bir bilgi ve teknik işi olmuş
tur. 

Son beş altı sene f çinde adet -
leri ve bilhassa talebesi şayanı 
hayret derecede çoğalan ve bun -
dan dolayı çok büyük bir ihtiyaca 
cevap verdikleri anlaşılan {Akşam 
Kız Sanat mektepleri) ise, mun -
tazaın umumi ve mesleki bir tah
sil ·· gormerniş olan kadınlarımızı 
kısa bir zaman içinde iş hayatına 
hazırlamak· yah t 1• .1 ., . • u ma ı ve aı evı: 

~azıyetleri yıllarca tahsile müsa -
~ olmayanlara hayatlarını bir ka-

ikiın sl~a~iyle kazanmak imkanını 
yı ıçınde t · emın etmek, veya • 

hut sadece aile kad l 
d' . 1 . ın arını ken -

ı ev ış erini daha rasyonel bir 
tarzda yapabilecek b' h . 

k . ır ale getır-
me gayesıyle açılnuştı r . 

T icaret liselerinin ve orta ti • 
caret mekteplerinin hed f' 

ümh · eı 
c 1 urıyet devrinde gittikçe sa : 
yı arı artan bankalar ve t' .. 1 ıcaret 
muessese eri ve ekonomik i h 
1 . . ş sa a-
an ıçın muhasebe ~eflerı· . .. ~ • memur 

ve
1 

org~nızatorler, müstakil acen-
te er, tıcaret teknisyenleri ı· 
tirm kt. ye ış -e ır. 

.Akşam e_rke~ ticaret mektep • 
171:• muhteh: tıçaret müessesele _ 
rının meslekı tahsil görmemiş me
mur ve müstahdemlerini yetiştir
me~, akşam erkek sanat mektep _ 
lerı de, muntazam bir mesleki tah 
sil almamış olan kalfa, usta ve çı
rakların teknik bilgilerini kuvvet
lendirmek maksadiyle açılmışlar
dır. 

terinin şaha kalktığı dünyaya ba 
tığımız zaman bir bir bayrakl 
düşen ülkeler görürüz. Unutulmu., 
kenarda kalmış, çete harpleriyle hil 
la istiklal diye çırpınan Habeşistan 
mühim hadiselerin şiddeti karşıstn 

da sönmüş gibi görünen, için içi 
yanan bir İspanya yangını; hala Ja 
ponya ile boğazlaşan Çint Alma 
istilası karşrsında kanı içine aka 
Çekoslo\•akya; bir Napolyon karşı 
sında, l\Icmel'i haritasından sıyırr 

başını kurtarmıya uğraşan Litvan 
ya; iktisadi bir anlaşma ile, slyas 
benliğini kurtaracağını sanan R 
manya; herhangi bir gün istila or 
dularmın hudutlnrl!ıa ineceği 
bckliyen, istiklallerini kurtarma 
için, denize düşmüş gibi çırpın 

küçük devletler .. 

• 
Bu muazzam hadiselerin karşısın 

da münevverlere baktığımız zaman 
tehlikeler ne kadar uzak görünii 
yor. Avrupa münevverleri, çekil 
dikleri fikir kamplarında ldeoloj 
kavgalaq yaparken, hadiseleri 
içinde konuşuyorlar. Çünkü ayak 
lannı bastıktan toprağın altında 
alevler çıktığının farkındadırlar 
Milli cepheler, müttehit cephele 
Yapmak için duyulan haykmşlar 
saçağnu ate~ saran ev sakinlerin' 
feryadından, ve canhavliyle biribir 
lerine bağlanışlarından ba~ka b' 
şey değildir. 

• Biz· un münevverlerin milnakaıa 
larında b . . 
ın ' u sezışln izı yoktur diyP. 
b:yiz. Fakat tehlikeyi uzak göre 

seziş. Belki kalemin yerini kılı 
ca vereceği g .. 
8 .. il k 

1 
un yanıbaşıınızdadır 

oz ı ıca vermezden evvel cfki 
umuıntyeleri h A dl J , 
dı 1 a se er etrafında ay 
~ atn~akt miişterek bir dava içi 

muttehıt bir mlinevverl 
k er cephes 

unnak kalem sabiplen·n· ·'" • 1D V87.ue 
sıdfr. 1914 harbine ··~· • -.. gozu ıcor gıren 

Makine ve tesviyecilik, demir· 
cilik, marangozluk ve dülgerlik, 
modelcilik. dökmecilik, elektrik • 
cilik, sıhhi tesisat, boyacılık, mo _ 
bilyacılık, mensucat.... gibi şube
leri bulunan (Mıntaka sanat mek
tepleri), labrika ve atelyelerde 
mütehassıs işçi, ustabaşı olarak, 
yahut serbest olarak piyasada ken 
di hesabına çalışacak sanatkarla -
rı yetiştirmektedir. 

nıunevverler ve halk 1939 
11940 harbine gözlerf a ık • veya 

dl'rler B .. ç gtrmell-

Erkek terzilik mektebinde, er
kek elbisesi, kadın kostüm tayyör 
ve mantolan makastar ve terziliği 
öğretilmektedir. 

M od~m in~aat işleri.nde, umu-
mı malumat yerınde, mi -

mar ve mühendisler tarafından ve 
rilen inşaat planlannı akuyabi • 
len, inşaatın muayyen kısımları • 
na ait küçük resimleri bizzat ya
pabilen, malzemenin vasıflarını 
ve hususiyetlerini bilerek işleyen 
kalifiye usta ve kalfalara şiddetle 
ihtiyaç vardır. İşte (Ankara inşa -
at Usta Mektebi) imar işlerimiz _ 
de şiddetle muhtaç olduğumuz bu 
teknik inşaat ustalarını yetiştir • 
mek için açılmıştır. 

21 mayıs 1938 de Ankarada 
Sergi evinde açılan (Kız Enstitü _ 
leri ve Sanat Mektepleri Sergisi), 
imparatorluk devrinde yabancı 

memleketlerden almağa mecbur 
kaldığımız eşya ve mevzuatın ve 
yabancı unsurlara yaptırdığımız 
işlerin, Türk eli, zekası ve bilgisi 
ile de pek mükemmel olarak mey
dana gelebileceklerini canlı bir 
surette göstermişti. 

Maarif Vekaletine ait olan bu 
m~slek ve sanat mekteplerihden 
başka, Ziraat, Sıhhat, Nafia. Ma
liye, Milli Müdafaa Vekaletlerinin 
de, kendi ihtiyaçları için müte -
hassıs memurlar ve teknisyenler 
yetiştiren mektepleri vardır. Bun
lar, yüksek mühendis mektebin • 
den başka, muhtelif vilayetlerde
ki Ziraat mektepleri, küçük sıhhat 
memurları ve ebeler yetiştiren 
mektepler, maliye meslek mekte
bi, tapo ve kadastro mektebi, fen 
mektebL.. gibi müesseselerdir. 

• ugunkli n ·· k ıuna a~alar ve 
mevzuları hadi.selcr kar .. d 
cılızdır. Niçeden F şısın a pek 

• ransayı kurta 
racak bir Napol3•ondan bahsediyor -
la-r. Niçeden bize ne? N 1 -
lığında bir fevkalbeş.er yap~ ydo? kı-

. • erın ıbine 
g'.~ın. Dünyanın Napolyona de ·ı 
dunyayı. Napolyonlardan, Se:ıı:arl~~ 
dan, Bısmarklardan, Meterllnglet'-
den kurtaracak bir fevkalbe "h 
t
. şere ı . 
ıyacı var. Diinva:vı bu em li · · perya st 

dehadan kurtarmak irin m·· 
;\ • unevver-

ler cephesinde daha heyecanı h. 
b' w . l () 
ır. ge, tehlike karşısında, istiklal 

len ve insanları kurtaracak d L 

''k k anı 
yu se bir irade ve şuura ihtiyacı 
mız var. 

e~seriyeti, bi~a~sa mütehassıs iş
ç. • ~stabaşı, kuçuk teknisyen ye _ 
tıştıren müesseselerdir 

Sanayiin muhtelif • şubelerin • 
d~ orta ve yüksek derecede tek • 
nısyenlere, mühendislere de şid -
detle ihtiyaç vardır. Cümhur· t 
hülc

. • ıye 

umeti bu ihtiyacı da düşüne -
rek 1934 yılında, Milli Müdaf 
Z. aa,, 
ıraat, Nafia, İktısat ve Maarif 

~ekaletleri ve Umumi Erkanıhar
bıye Reisliğince seçilen mütehas
sıslardan mürekkep bir komisyon 
teşkil etmiştir. Bu komisyon, Ma _ 
a~if Vekaletince hazırlanan geniş 
hır mesleki ve teknik tedrisat pla 
nını kabul etmiştir. 

Bu plan devletçe kabul ve tat
bik edildiğı takdirde, milli sanayi
imizin şiddetle muhtaç olduğunu 
yukarıda söylediğimiz yüksek ve 
orta teknisyenlerin yetişmeleri 
mümkün kılınacaktır. Çünkü bu 
plan mucibince: 

Bütün Meşrutiyet idaresinde 
memleketin iktısadi kalkınması ve 
ona muvazi olarak mesleki tedri _ 
sat sahasında esaslı hlç bir ted -
bir alınmamıştır. 

Ancak kapitülAsyonlar tama -
:men ilga ederek memleketin siya
st olduğu kadar iktısadi ve mall 
tam istiklalini temin eden Cüınhu. 
riyet rejimidir ki, memlekette fi.k 
riyat sahasında olduğu kadar iktı
uc:U inkisaf sahasında da büyük 

Aqam erkek sanat mekteple
ri, 

Akşam ticaret mektepleri, 
Bunlardan kız enstitülerinm 

gayesi, kızlarımızı iyi bir ev ka • 
dını olarak yetiştirmek ve ayni za 
manda onlan 1§ ve kazanç hayatın
da birer müstahsil haline getir -
meldir. Ciinkii bugün, ~. bic ... 

İşte görülüyor ti Cumhuriyet 
devrinde mesleki tedrisatta impa
ratorluk devirleriyle mukayese e
dilemiyecek derecede büyük bir 
inkişaf vardır. 

1 - Elektrik, makine, kimya, 
maden, şimendifer. mensucat, hu
lasa her şubesinde muhtaç oldu. 

ğ_unıuz .yüksek mühendisler yetiş
tıren bır (politeknik) açılacak; 

2 - Her sanat şubesinin tek _ 
nisyenlerinl, küçük mühendisleri
ni yetiştiren bir (teknikum) tesis 
edilecektir. 

Bunlardan başka. iptidat bir 
şekilde devam etmekte bulunan 
milli ve mahalli küçük sanatların 

(Sonu 10 uncuda) 

F akat dikkat edilecek olursa 
görülür ki, mevcut meslek 

Ye sanat mekteplerinin büyük bir 
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• • (B•tı 1 incide) Dr. Emin Cemal Suda eaki Bolu 
Rifat Araz, eskı Ankara mebusu b 
Aka Gündüz eski Ankara mebus~ me ;:.uZihni tllgen Sıhhat Veklleti 
Muammer Eri§ eski Ankara me- müsteşar muavini, 

busu, L\itfi Gören Halkevi bafkanı, 
Ahmet Ulus eski Ankara mebusu, Emin Yerlikaya Daimt Encümen 
Şakir Kınacı eski Ankara mebu- azas, 

su, Cemil ÖZçağlar Gazi Terbiye Ens 
Eşref Demirel eski Ankara me - titüsünde muallim. 

busu, BıırJıır 

Fevzi Daldal Isparta valisi, İbrahim Necmi Dilmen eski Bur 
Belkia Baykan Ankara Kız lisesi dur mebusu, 

' tabliye muallimi, Dr. Ahmet Ruhi Yefilyurt Bur-
Müstakil mebusluk için bir yer durcia serbest doktor, 

açık bırakılmıştır. Mehmet Sanlı Burdur umumi 
Antalya meclis azasL 

Cezmi Erçin eski Antalya me- Bana 
busu, General Naci Tınaz eski Bursa 

Numan Aksoy eski Antalya me.. mebusu, Milll Müdafaa Vekili, 
busu, Refet Canıtez eaki Bursa mebu • 

Dr. Cemal Tunca eski Antalya su, 
mebusu, Dr. Galip Kahraman eski Bursa 

Tayfur Sökmen eski Antalya mebusu, 
mebusu, Dr. Refik Güran eski Bursa me-

Rasih Kaplan eski Antalya me- busu, 
busu, Atıf Akgllç eski Bursa meb111tı, 

Türkan örs eski Antalya mebD- Mustafa Fehmi Gerçeker eski 
su, Bursa mebusu, 

Dr. Münir Soykan Antalya Sıt- Dr. Sbdl !tonuk eski Bursa m~-
ma mücadelesinde f!Jllekli albay. busu, 

Aytlın Fatin Gi1vend1ren eski Buna m. 
Dr. Hultlsi Alataş eski Aydın me- busu, . . 

busu, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Muhıttm Baha Pars eski ordu 
Vekili, mebusu, 

Adnan Menderes eski Aydın me- Fazlı Güleç İmıir valisi, 
b Nevzat Ayas Haydarpaşa lisesi fi. usu, 

Nuri Göktepe eski Aydın mebusu lozofi ve sosyoloji muallimi, 
Nazmi Topçuoğlu eski Aydm me ~analılıale 

husu, Hilmi Ergeneli eeıki Çanakkale me-

'AbJüllaalilı RenJa Rana T arltan 
busu, raportörü, 

Ziya Gevher Etili eski Çanakkale Süleyman Köstekçiollu Çorum C. 
mebusu, H. P. ilyönkunıl üyesi, 

Atıf Kam~ıl Istanbul meclisinde Nuri Kayaalp Devlet §tlruı azası, 
eski Çanakkale mebusu, Denali 

Reşat Nuri Güntekin Maari.f Ve- Hamdi Berkman eski Denizli me-
kileti umumi müfettişi, busu, 

Avni Yukarıuç Maarif Vekaleti or- Necip Ali Küçüka eski Denizli me-
ta tedrisat umum müdürü, busu 

' Rusuhi Bolayırh Divanı muhase- Kazım Samanlı eski Denizli me-
bat murakıbı, busu, 

Çanlnn Em.in Aalan Tokat eski Denizli · 
Mustafa Abdülhalik Renda eski mebusu, 

Çankırı mebusu, T. B. M. M. reisi, Yusuf Ba§kaya eski Denizli mebu-
Hüaeyin Cahit Yalçm eski· Çankı- su, 

n mebusu, Fahri Akçakoca Akça Denizli Par-
Fazıl Nazmi ürkün eski Çankırı ti ilyönkurul azası, 

mebuau, Tahir Berkay Denizli Parti ilyön-
Ziya Esen eski Çankın mebusu, kurul azası, 
Doktor Akif Arkan Jandarma u- Di,,arbalıır 

mum komutanlığı baş hekimliğinden Dr, lbraJıim Tali Ongören eski DL 
mustafi, yarıbakır mebusu, 

Çoruh Dr. Kizım Seviltekhı eski Diy~ 
Asım Us eski Çoruh mebusu, bakır mebusu, 
Atıf Tüzün eski Çoruh mebusu, Rüştü Bekit eski Diyarbakır me- • 
Mazhar Müfit Kansu eski Denizli busu, 

mebusu, Zeki Mesut Alsan eski Diyarbakır 

Ali Rıza Eren Devlet Demlryolla- mebusu, 
ft umum müdilrii, Zülfü Tllrel e&k1 Diyarbakır me-

Çonan busu, 
:ust:aft~nw.w.-.w.~--+-~C:::ahi~t~Çe:u~b~ukçu Diyarbakır Halkevl 

mebusu, 
Eyüp Sabri Akgöl eski Çorum me. 

busu, 
Ismail Kemal Alpsar eski Çonım 

nıebusu, 
ismet Eker eski Çorum mebusu, 
Münir Çağıl eski Çorum mebusu, 
Şakir Baran Temyiz mahkemesi 

• 
Veli Necdet Sungütay Ziraat Ban-

kası merkez müdürü, 

Edirne 
Dr. Fatma Memik eski Edirne me

busu, 
Failt Kaltakkıran e*1 Edirne me

busu, 

Dr. Mazhar Germen eski Aydın -.-..-..~._,"'...,....""',.....~~~~~"""..,,..""~"·"""r-...r-...ır.....ıP"..11~~ 
Şeref Aykut eski Edirne mebusu, 
Osman Şahinbq Manisa valisi, 
Fuat Balkan Beden Terbiyesi Gemebusu, 

Mümtaz Kaynak emekli tuğbay, 
Dr. Şakir Şener Sökede doktor. 

Balıkair 
Hacim Çanklı eski Balıkesir me

busu, 
Hayrettin .Karan eski Balikesir 

mebusu, 
' İsmail Hakkı Uzunçarplı eski 

Balıkesir mebusu, 
Klzım Özalp eski Balıkesir me

busu, 
Mehmet Cavit Emir eski Balıke

sir :mebusu, 
Rahmi Selçuk eski Bahkesir me

busu, 
Osman Niyazi Burcu eski Balı • 

kesir mebusu, 
Fahrettin Tlritojlu eski mebus, 
Fevzi Sözener Balıkesir Halkevl 

Baı;kanı, 

Hilmi Şeremetli Balıkesir C. H. 
P. ilçeyönkurul bafkanı, 

Yahya Sezal Uzav Eskişehir valisi 
Muzaffer Akpınar eski mebus. 

eczacL 
Bilecilr 

Salih Bozok eski Bilecik mebusu, 
Dr. Besim Ömer Akalın eski Bi

lecik mebusu, 
Dr. Muhlis Suner. Balıkesir sıh· 

hat müdürü, 

B~öl 
Feridun Fikri eski mebus, aw • 

kat, 
Necmettin Sahir SümerbaD:k ida· 

re meclisi azası, 
Bitlü 

Tevfik Temelli Malatya belediye 
reisi, 

örge Evren. eski Balkesir mebu-
su. 

Bola 
Fethi Okyar eski bolu mebus\1, 

.-ı Bqvekil, 
Buan. Cemil Çambel eski Bol1I 

mebma. 

Listesinde Bulunmıyanlar 

HamJi Alao.v Satl ettin F eril 

Şelrip ,,..., 

nel direktörlüğü eskrim fUbesi mü-
dürü, 

Elôsıi 
Fuat Ajralı eski Elbll mebusu, 

Maliye Vekili, 
Fazıl Ahmet Aykaç eül Ellzığ me-

busu, 
Fuat Ziya Çlytltepe eski Elazığ 

mebusu. 
Fethi AJıtay eski Ellzığ mebusu, 
Sabit Sağm>ğlu Ziraat Bankası i

dare meclisi reisi, 
Erzincan 

Abdülhak Fırat eski Erzincan me
busu, 

Aziz Sami Dter eski Erzincan me
busu, 

Saffet Arıkan eski Erzincan me
busu, 

Salih Başotaç S. I. M. vekaleti 
nerkez hıfzıssıhha müessesesinde 
eczacı ve muhasip, 

Iskender Artun C. H. P. genel sek· 
reterllk bürosu muhasebecisi, 

Erzıınım 
Dr. Fikri Tüzer eMi Erzurum ~ 

busu, C. H. P. pnel sekreteri, 
Aziız Akyürek eski Erzurum me

busu, 
Gr. Pertev Demirhan eski Erzu

rum mebusu, 
Nakiye Elgtin eski ~ me-

t>usu, 
Şükrü Koçak eski Erzurum me

busu, 
General Zeki Soyclemlr eski Erzu

rum mebusu, 
Nafiz Dumlu eski Erzurum me. 

busu. 
Münir Hüsrev Göle Iı:ııhlsarlar u

mum müdür muavini, 
Salim Altuğ eski belediye reisi, 

E.lıiıclür 
Emin Sazak eski Eskif8hir mebun 
Osman Ipn eski Eeklf8blr mebusu. 

Dncmu 9 1lllC1& •111• Filıri T rıur 
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Yeni Mebus amzetler.i Üin Edildi 
lllsut !38§ tarafı 6 ıncı sayfoda 

tlıeb Zıya Ozel eski Esk.i.şehiı 
Usu, 

ta~ ~an D. Demiryollarş iJı. 
ıı~ esı eski reisi, 
~~l mebusluk için biır yer boş 

ştır. 

~elti: Gaziantep 
~ll Kaleli eski Gaziantep me-

' 
lf\~ },felunet Ali Ağakay eski Gazi
~ tnebusu, 
~~met Şahin eski Gaziantep me-

Oıner As 
ltı~tis un Aksoy eski Gaziantep 
~l, 

Ba~ et Aksu Pazarcık C. H. P. 
anı, 

1-i\lti 
~liıı :Pazar-başı Gaziantep umumi 

l:> azası, 
ı:. Ahdtırrahman Melek, 

Cr. ı Giruım Hüseyin Cahil Abidin Daver Kemal llnal Salih Bozok 

busu, 
Vasıf Çinay eski Malatya mebu· 

su, 
Nasuhi Baydar Ulus gazetesi mu• 

harrirlerinden, 
Ahmet Şevket Özpazarbaşı Malat 

ya Ticaret Odası Başkanı, 
Maniııa 

Hikmet Bayur eski Manisa mebu· 

su, 
Refik İnce eski Manisa mebusu, 
Faik Kurdoğlu eski Manisa mebu-

su, 
Kenan Orer eski Manisa mebusu, 
Yaşar Özey eski Manisa mebusu, 
Karu Karaosman eski Manisa me-

busu, 
Osman Erçin eski Manisa mebu-

su, 
Kaztm Nami Duru- eski Manisa 

mebusu, 
Dr. Salın u zel eski Manisa mebu· 

ltıebUsu,hsan Sökmen eski Giresun 

~ Sabuncu eski Giresun me-
su, 
Şükrü Ali Oğel eski İstanbul me-

busu, Hazım Börek"i eski su, rif V 
11 

); Kırşehir ru· dvan Nafiz Ergüer Maa e-
mebusu, Bu Devrede Namzet 

Gösterilenler ve Yeni 
· Listede Bulunmıyanla11 

kaleti müsteşarı, 
~ .. 

'llııi:- Akk:aya eski Giresun me-
busu, 

Ziya Kar~mursal eski İstanbul 
j İzzet Özkan Kırşehir H Ik . 

k a evı ba~- Hüsnü Yaman Orman wnum ml· 

'!'alat 
'l-iat Onay eski Giresun mebusu, 
~ 1 Atu.t Kansu eski Erzurum me

l) 
lla1~es~asan Vasıf Somyürck eski 

l<'iJt tr ınebusu, 
ti, Çif:~~ Atlı emekli süvari önyüzba

"\'l. 

bur Gümü1hane · 
~b ak Sakarya eski Gümüşhane 
tq~u., 
~~ Servet Tör eski Gümüşhane 
li u, 

~e l'tı~~n Fehmi Ataç eski Gümüşha
~ Usu, 

~~~ket Erdoğan eski Gümüşhane 
,, u, 
{ llsuf · Zıya Zarbun emekli Albay, 

l<~t . Ho.kari 
b~ tilvı Aykurt eski Afyon me-

' 

tll1i /çel 
~'er ıı lnankur eski Içti!l mebusu, 
Gr ~Celal eski Içelmebusu. 
'.1'1; hernaı Mers·nli ernek1i gen~ral, 

ı.. t an " 
~ heı '--emal Beri.ker Adana es-

bt etliye reısı, 
ıı~~tı~~uh~.ar Berker !çel C. H. P. 

.\ıı tul Uyesi, 
GJestet Ovacık !çel umumi meclis 

~ttna . I spart'!' 
'il.tuk 1 Ünal Eski Isparta mebusu, 

h~ll errern Ünsal eski İsparto me-

İb;ah· 
ltı.~lls tm Demiralay eski İsparta 
li ı.ı, 

h lisn .. ö 
~IJ.. u Zdemir eski İsparta me-

'\/ 
br. ll . lstanbul 

ltı.t!hu.su efık Saydam eski İstanbul 
J\li ' Başvekil. 

~bu llana Tarhan eski İstanbul 
~l~ sı.ı GÜrruiik ve İnhisarlar Ve-

h Cr. ~-
IJ.l tn bazım Karabekir eski 1stan-
Q e usu 

h~ııı-. llefet
1 

Bele eski İstanbul mc-

St!İah . 
'il, Cırncoz eski İstanbul mebu-

mebusu, 
Fakihe Öymen eski İstanbul me-

busu, 
Ali Kani Akyüz Darüşşafaka mü-

dürü, 
Abidin Daver İstanbt.!lda muhar-

rir. 
Galip Bahtiyar Göker İstanbul C. 

H. P. İlyönkurul üyesi, 
ı Bulunmıyanlar zay, MuhHs Soner, · I 

Feridun Fikri, Necmettin Sa-

A. Şiıkrü Esmer Profesör ve mu- ı 

allim, 
İbrahim Alaettin Gövsa eski me-

bus, muharrir, 
lzmir 

Hasan Ali Yücel eskı !zmir me
busu, Maarif Vekili, 
Şükrü Saracoğlu eski İzmir m~

busu Hariciye Vekili, 
Mahmut Esat Bozkurt eski İzmir 

mebusu, 
Halil Menteşe eski İzmir mebusu, 
Rahmi Köken eski İzmir mebusu, 
Reşat Mimaroğlu eski İzmir m~-

busu, 
Celal Bayar eBki İzmir mebusu, 
Kamil Dursun eski İzınir mebu-

su, 11 

Sadettin Epikmen eski İzmir m<:-

busu, 
B~nal Arıman eski İzmir mebusu. 
Mustafa Bengisu eskı Çanakkale 

mebusu, 
Şehive Yunus İzmir lisesi mu3lli-

mi ve Halkevi Ba~kanı. 
Mehmet Aldemir İzmir C. H. P. 

üyesj , 
Nazmi İlker İzmir erkek lisesi .ri-

yaziye muallimi, 
Kars 

Esat Oğuz eski Kars mebusu, 
Gr. Muhittin Akyüz eski Kars me 

busu, 
Hüsrev K.ızıldoğan eski Kars m 

busu, 
Ömer Küntay eski Kars mebusıı 
Fuat Köprülü eski Kars mebm:u, 
Kahraman Arıklr Karsta tüccar, 
Zihni Orhun Kars C. H. P. İlyön

kurulu üyesi, 
Şerafettin Karacan P. T. T. U-

mum müdürü, 

Müşfik Ayaşlı, Rasim Akta7, 
Sati Çırpan, Tevfik Arıcan, C~
lal Mengili, Tahsin San, Cemal 
Esener, Enver Adakan, Sabıha 

Gökçiil, İbrahim Çolak, Cevat 
Abbas, İsmail Hakkı Uzman, 
l\I;tııat Dağ Demir, Şükrli Gü
lez, Halit Onaran, Aı.af Bora<;, 
Sadettin Ferit, Şekibe İnsel, 

Ahmet Cevat Emre, Şlikrii Ya
şın, Mustafa Önsay, Akif Ak
yüz, Fuat Bulca, Ali Rıza Ö-
ziinç, Nabi Rıza Yıldırım, Ge
neral Şefik, Hayriye Öniz, Tev
fik Bilge, Mecdi Boysal, Ah
met Saffet Ultay, Hasan Ta!ı-

sin Berk, Ahmet Özdemlr , Alf 

Kılıç, Remzi Giirez, Hakkı Ta
rrk Us, Muzaffer Kılıç, Sadti 
Maksudi, Ali Şevket Öndersev, 
Fikri Mutlu, Hakkı Saydam, 
Hamdi Ongun, Ali Barlas, Ne-
şet Ömer, Hamdi Giirsoy, Hay
rullah Erkin, Yaşar Yazıcı, K:i
zıın İnanç, Hamdi Aksoy, Bahn 
Öngören, Mehmet Nazif Sirel, 
Şiikrü Şcnozan, İbrahim Gran
tay, Sıtkı Şerif, Şerif İlduu, 
Hasan Rıza Soyak. 

Ferah Küpkiip, Hasan Ferit, 
Nahit Kenen, Veli Yaşın, Lfıtfi 
Müfit Özdeş, Hasan Hayri Tan, 
Behire Bediz, Cemal Tekin, res
sam Şevket, Mustafa Halit Ö
ner Şakir Ahmet, i\Iehmct So
mer, Naşit Uluğ, Ömer Davut 

hir, Tevfik Temelli, Zühtü Ül • 
ken, Lutfi Gören, Emin Yerlika
ya, Cemil Özçağlar, Ahmet Ruhi 
Yeşilyurt, M.ehmet Sanlı, Fazlı 
Güleç, Nevzat Ayas, Ahf Kam
çılı, Reşat Nuri, Avni Yukarıuç, 
Rusuhi Bolayırh, Dr. Akif Ar • ı ; 
kan, Ali Rıza Erem, Şakir Ba -
ran, Siileyman Köstekçioğlu, 1 

Nuri Kayaalp, Fahri Akçakoca, ı / 
Tahir Berkay, Cahit Çubukçu, 
Veli Necdet, Osman Şahinbaş. Fu 
at Balkan, Sabit Sağıroğlu, Sa -
lih Başotaç, İskender Artul. Mü 
nir Hüsrev Giile, Salim Altuğ, 

İzzet Arukan, Ahmet Su, Nuri, 
Pa-rl>•l!I•· Abdurrahman .Melek, 

Fikret Ath, Yusuf Ziya Zarbun 
Muhtar Berker, Cemal Mersin
li, Turhan Cemal Beri.ker, Ah -
met Ovacık, Ali Kani Akyüz, 
Abidin Daver, Galip Bahtiyar, 
Şükrü Esmer, İbrahim Alllcttin. 
Şehive Yunus. Mehmet Alde • 
mir, Nazmi İlker, Kahraman A. 
rıklı Zühtü Orhon, Şerefettin 

Karanıan, 

Hüsnii A~ıkgöz, Muharrem 
Celal Bayar, Hacer Dir,lc, Abi
din Binkaya, Rıza Saltuğ. 

Şinasi Erel eski • Kastamonu 
t>r. 'l' 
~tıhı.ııllğamiral H. 
A.lı.tn lllebusu, Tevfik Arslan 
l'ıbu.ı et llarndi D · kı· İs 

eski Kastamonu 

1 
Dinç, Tahir Heybet, Turgut 
1'ı.irkoğlu, Kemal Koson, Nuri 
Oral, Hilmi Çoruh, Abdurrazak 
Şatarc, Osman Dinçer, Nuri 
Tuna, Şükrii Kaya, Naki Yfü:e· 
gök, Şevki Ceheloğlu, Ahmet 
Vefik Uluçay, Kamil İrdelp, Zi· 
ya Naki, Ali 1'unalı, Aı<1m Sey
rel, Ethem Tuncel, Mehmet 
Güne~ Doğdu, Esma Nayman, 
Ömer Resul Biçer, Şevki Scv
soy, Rasim Başara, Sabih a Giir
gey, :Mustafa Raşit Sevi, Şakir 
Kcsebir, Hüzzeın Ergun, Hüsnü 
Kutay, Süreyya Tevfik Genc;a
ğn,S<'niha Hızal, Behçet Günay, 

Nazmi Toker. Suat Hayri, Ömer 
Taşçıoğlu, Burhan<'ttin Denker, 
Hamdi Kuleli, İzzet Özkan, Yu
suf Ziya Somer, İbrahim Tolga. 
Fuat Sorağman, Vehbi İlkin. 
Şevki Ergun, Galip Gültekin, 
İzzet Erdal, Sadri Ertem, Mus
tafa Bacak, Ali Siiha Delibaıo:ı. 
Nasuhi Baydar. Ahmet Şevket . ı 

Rıdvan Nafiz, Hüsnü Yaman, 
Asım Tümer, Mansur Bozdoğan, 
Ziya Kayran, Abdülkadir Ke -
mali, General Se:di Diizgören, 
Muhittin Birgen, Hasan Mene -
mencioğlu, Cemal Karamuğla, 

Naim Erel, Hazım Tepeyaran, 
Hüseyin Ekşi, Hamdi Şarlan, 

Vehbi Demir, Kemalettin Karni, 
Süleyman Necmi Selman, Na • 
şit Fırat. İsmail Ziya Özler, Si
nan Tekclioğlu, Şeınsa İscan, 

Şefik Özdemir, Cemil Atay, Ce
mal Alış, Abdurrahman Naci 
Demirdağ. Mergube Gürleyen, 
Atıf Esenhel, Nazmi Trak, Mu. 
ammer Develi, Ceval Kovalı, 

Sltkı Ataç. Hasip Ahmet Aytu -
na, Faik Ahmet Barutçu, Salise 
Abanozoğlu, l\lithat Yenel, Şe-

enızmen es - mebusu, 
.\tıt ;ebusu, Tahsin Coşkun 

ayındır eski İstanbul mebu-
s 
~ettin l• Uraz eski İstanbul mebu-

ısh~d.:;-""-======== 
~ Bulunmıyanlardan 

Fuat Bulca 

eski Kastamonı· 

mebusu, 
Nuri Tamaç eski Kastamonu me-

busu, 
Hilmi Çoruk eski Mardin mebu~u, 
Hüsnü Açıksöz Kastamonu gaLe-

tesi sahibi, 
Muharrem Celal Bayar Kastamo-

nu dokuma evi sahiıbi, • 
Hacer Dicle Kastamonu umuını 

meclis azası, . 
Abidin Binkaya Ankarada adlıye 

müfettişi, 
M· Riza Saltuğ Kastamonuda ~-

tl·caret ve sanayi odası başka
zacı, 

nı, 

Kayseri 

Fuat Gökbudak, i\IuJıittin, E
min Dırağman. Ömer Evci, E
sat Çakmakkaya, Ragıp Özde
mir, R<'.Cep Zühtü. 

Yeni Nmzetler 
Hamza Erkan, Fevzi Dadaı, 

Belkis Baykal, Münir Soykan, ref Uluğ, Suavi İşbay, Ziya Ar· 
Miimtaz Kaynak, Şakir Şener, kant. Salim Korkmaz. Yusuf Zi· 
Fahrettin Tiirbedaroğlu. Fevzi ya Özenci, İhrahim Etem Boz _ 
Sözener, Hilmi Şcrmenli, l\Iu- kurt, Mustafa Bozma, Şinasi 

Faik Baysal eski Kayseri 
1 

zaffer Akpınar, Yahya Sezai U- Devrin. il 
mebıı- 1 ~ı-~~~~~~-~~~~~~~- ~,~ 1 

suReşit Özsoy eski Kayseri me~usu, Avukat, Zühtü Akın eski Kırklareli me-
Sadettin Serim eski Kayserı me- Ömer Taşçıoğlu Kayseri C. H. P. busu, 

busu, 
İlyönkurulu üyesi, Bürhanettin Deııker emekli Tüm-

Ahmet Hilmi Kalaç eski Kayseri Kırklareli general, 

mebusu, Dr. Fuat Umay eski kırklareli 
Salih Turgay eski Kayseri mebu- mebusu, 

su, 
Nazmi Toker Sivas valisi, 
Suat Havri Ür2ii.tılü İstan'bulda busu. 

Şevket Ödül eski Kırklareli me-

Hamdi Kuleli Kırklareli 

meclis azası, 

Kırfehir 

umumi 

Mehmet Seyf eli eski Kırşehir me-

aru. 
Yusuf Ziya Somer 

Darülaceze sertabi>bi 

dürü, 
İstanbulda Asım Tümer Temyiz icra dairesi . 

Kocaeli 

Orgeneral Ali Sait Akbaytuğan 
eski Kocaeli mebusu, 

İbrahim Süreyya Yeğit eski Ko-
caeli mebusu, 

Ali Dikmen eski Kocaeli rneb 
S 

• usu, 
alah Yargı eski Kocaeli mebu-

su, 

Ragıp Akça eski Kocaeli mebusu 
İbrahim Diblan eski Kocaeli me~ 

busu, 

Kemalettin 01pak eski Kocaeli 
mebusu, 

İbrahim Tolga eski mebus, 
Dr. Fuat Sorağman Sıhhat ve tef

tiş heyeti reisi, 

Konya 
Tevfik Fikret Sılay eski Konya 

mebusu, Adliye Vekili, 
Ahmet Hamdi Dilanen eski Kon

ya mebusu, 

Naim Hazım Onat eskı Konya me
busu, 

Ali Muzaffer Göker eski Konya 
mebusu, 

Gr. Ali Fuat Cebesoy eski Konya 
mebusu, 
Kazım Gürel eski Konya mebusu, 
Dr. Osman Şevki Uludağ eski 

Konya mebusu, 
Ali Riza Turel esld Konya mebu

su, 

Kazım Okay eski Konya mebust1. 
Mustafa Ulusan eski Konya me

busu, 
Fuat Gökbudak eski Urfa mebu-

su, 
Vehbi İlgin Temyiz başmüddei:.ı

rnumii muavini, 
Şevki Ergun Konya Halkevi baş

kanı, 

Galip Gültekin İstanbulda hukuk 
Doçenti. 

İzzet Erdal Konyada tüccar, eski 
İlyönkurul üyesi, 

Kütahya 
Muhlis Erkmen eski Kütahya me

busu, Ziraat Vekili, 
Vedid Ozgören eski Kütahya me

busu, 
Besim Atalay eski Kütahya me

busu, 
Recep Peker eski Kütahya mebu· 

su. 
Hüseyin Rahmi Gürpınar eski K:i

tahya mebusu, 
Alaettin Tiritoğlu eski Maraş me- j 

1 

busu, 
Sadri Ertem Matbuat umum mü- l 

j dürlüğü müşaviri, 1 

1 

Mustafa Bacak Kütahya umumi! 
meclis azası, 1 

Ali Suha Delilbaşı Dahiliye Ve-' 
kaleti doktoru, Adliye Vekaleti mil-

tercimi, ı 
Malatya 

Emrullah Barkan eski Malatya 
mebusu, 

Gr. Osman Koptagel eski Malat
ya mebusu, 

Mahmut Nedim Zabcı eski Malat
ya mebusu, 

Osman Taner eski Malatya me-
busu, 

Muttalip Öker eski Ma1atya me
busu, 

Mihri Bektaş eski Malatya me- ı 
busu, 

Dr. Hilmi Oytaç eski Malatya me-

reisi, 

MarQf 
Hasan Reşit Tan.kut eski Maraş 

mebusu, 
Mehmet Erten eski Maraş mebu· 

su, 
Mansur Bozdoğan Mersin Halk~vj 

Başkanı, 
Z ' A 1' 
ıya Kayr&il Maraş umuıru mecus 

azası, 

Dr. Abdülkadir Kemali Bayaııt 
Antalya sıtma mücadele doktoru, 

Mardin 
Dr Riza Levent eskı Mardin me

busu, 

~dip Ergin eski Mardin mebusu, 
rfan Ferit Alpaya eski Mardir 

mebusu, 

Riza Erten eski M rdin b 
Gr S . .. .. a me usu, 

· eyfı Duzgoren emekli Tüm· 
general, 

Muhittin Birgen uh m arriT, 8'tt~ 
teci, 

Hasan Menemencioğiu Xdfiye v~ 
kaleti müsteşarı, 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan eski 'Mı ır. 

la mebusu, 1
5 

Hüsnü Kitapçı eski Muğla mebu
su, 

Yunus Nadi eski Muğla mebusu 
Sadullah Güney es.kı' M ~ 1 ' ug a me-

busu, 

Cemal Karamuğla C H p n .. · · · yon· 
kurul üyesi, 

Muş 

Hakkı Kılıçoğlu eski Muş mebu
su, 

Şükrü Ataman eski Muş mebu:m, 

Niğde 

Cavit Oral eskj Niğde mebusu 
Dr. Rasim Ferit Talay eski Niğrıe 

mebusu, 

Faik Soylu eski Niğde mebusu 
Halit Mengi eski Niğde mebus~ 
Naim Eren Niğde Halkevi Başk~-

ru, 
Hazım Tepeyaran eski mebus, 
Müstakil mebusluk için bir yer 

boş bırakılmıştır. 

Ordu 
Ahmet İhsan Tokgöz eski Ordu 

mebusu, 

(Sonu: 9 uncuda) 

Listede Bu lunmıyanlardan 
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HAFTALIK RADYO PROGRAMI ................... 
·------------------------------------------------------------------------------------. i Ankara Radyosu Procıramını Burada Bulabilirsiniz 
İ----------------------------------------·-----------------------------.......................................................... ...1 

Pazar, 26. 3. 1939 Pe11emlte, 30. 3. 1939 la , Dl , ·Nezle. GriD, Romatiz 
12,30 Program, 12,35 MOtlk (KQçO.k 

Orkestra - Şef: Necip Askın). 1 - Le
har - Çocuk pl't!n8 operetinden potpuri. 
J3 Memlket saat ayan, ajans, meteorolo
ji haberleri. 13 15 Müzik (Küçük Orkes
tra - Ş t: Necip Aşkın (Devam), 2 -
Schrad~ - Ak m ftzerl (hazin parça), 
3 - Poul Llncke - Ye ıl vadilerde bil' 
randevu, 4 - Brahms - Macar danat 
No. 3, 5 - Gebhardt - Noktumo -
Ninni, 8 - J. Strauss - Ritter P sman
Komik oper ının b le 1. 13 50 Tilrk mQ
z.ilf: Ç lanı r: Veelh<', Ru en Kam, Cev
det Kozan. Okuyan: Mustafa Callar. 1 -
Rut pefl'evi. 2 - Dedenin ...- Rıat prkı
ırı - Senin a kınln çAk oldum. 3 - De
denin - R t sarkısı - Yine bir gülni
hal, 4 - Kem 1 Emin - M hur ııarkı
tkt g&.lQm sensiz, 5 - Cevdet Kozan -
Ud tablml, 8 - Rakımın - U sak 18!'
kı - Sılemern bir gün 7 - H lk türkQ
sQ - M ket ite yor. 14,20 - 14,30 Ko
nuşma (Kadın s aU - Çocuk terbiyesine 

11,30 Prolrmn. 11.Slt Mblk (C.ııband
Pl.) 11 KOftllllll8 (J)oktorUft ••ti), 1915 
Tüı:it mOzlll (Halk tQrkaı.rl - Sadi Ya
ver Ataman, lt,10 TOrk mOzlll (Klnflk 
proıram: su 8"1'lerll, Hakkı Denn•n. 
Eşref Kadri, Basri Utıer. Huan GDr, 
Hamdi Toka7, 20 Ajana, meteoroloji ha
berleri, ziraat ~ (fl,.at), 20,15 TQrk 
mOzlll (Xlftsfk ~m), fdaN eden: 

sınun - Rica .-rta - lu1ar oaıuur. 
7 - Hlca tarktl - Cıka7Ull lfchJ'lm be 
kumm, 8 - Mahmut C.llletttn Pqa 
- BOium prla - Kerem 87ı. mlltane 12.IO Proılrmn. lUI TOrtı: mDdll -
kıl. ı - Rakımın - HOzum prla _ Pi, il Mmılelret aat .,.an, aJan1 ve me
Aıkın bana bir ıtzll elem oldu 7Sr, JO - teoro1oft haberleri. 11.11 - 14 MO&lk 
Lernlnln - KOrdlll hleaıkl!' .. rkı - (Kın11k Pf'Oll'lllll - Pl.). 

Nevralp, ••n•lıli. ve ltltl• ağrdarınızi derhal ke 
RQl lc•ltıllda tinde 3 kaıe ahnabllir. 

Mesut Cemll. Ankara KadyotU KOrM he
vett, ı - Tanburl Zeki Mehmet Ala -
Ferahı.. petreVt. t - Hammamt Zade 
tsmall Dede - Ferahfeza - Birinci bet
te, ı _ Hammamt Zade tsm.n Dede -
'P'enıhfea atır eemal, 4 - Rept Erer -
Keman ta1cllmt. 1 - Hammamt Zade te
man Dede - Sehnu prkı '- Sana ey 
C'ftnnnm nm efendim 8 - Kemani Rıza 
Efendi - Sehnn .. rln - M@nmı An
dellbln T - DttllAI Zade - Sehnaz ıar
kı - Etmedin bil' llhza lh7a, 11 - Dede 
Efmdl - SehnH 18r~l - 06n01 durmaz 
cnğlar. n - H mmamt Zade tsmall De-

1 
de - Fenıhf za YürOk SE'mal, 10 - Tan
burl O man Beyin - Fernhfeı..ı saz se
malı;! 21 Meml<'ket saat ayan, 21 Konuş
ma, '21,15 Eııham, tahvflilt, kamblvo -
nukut borsa ı (fiynt), 21 ,25 Neşeli p1Alc:-
1ar - R. 21 ~O Beethoven Gec(M;f· Ölü
mnnnn 112 lnd S'1'1e1!f m.OnRııebE'tlvle, 
1 - Konıışm · C'e\•nd Memduh tarafın
dan (Beethovenln hayeb ve eserlm). 
2 - Müz'k Sonata (Sonata quasl una fım
ta la), Mehtap (Opus 27, N. 2, Do min5r) 
P ':vnno f~ln, Adagio MBtenuto, Altegrf'tto 
(Trio), Presto a~ltato, Çalan· Cemal Re
ld, 3 - b) Trio N. 5, Qpuıı 70, N. 1, Re 

Nazlandı bQlbOl. 21 Memleket ıaat 1711\ 17,10 Konu""a ctnkıllp tarihi denı.-
21 Konuırna, 21,15 Esham, tahvtllt, 'kam- rl - Ha~evt.nden naklen) 11.SO Prol
biyo • nukut bona11 (nyat), 2125 NeweU ram, 11.11 MQıtt - (Vlrtaodar - Pl.), 
pllklar - R. 21,30 Müzik (Radyo Orkes- 19 Konu""a (Ziraat natt), 11,11 TOrk 
truı - Şef: Praetortuı), ı _ ı.. ven mO&tll (l'uıt h.,etl), Tahtbt KanlNt 
Beethoven: (Ole Welhe d" Jfıu.e) 11• ve a~ıdaılan, IO Ajans. met.orolojt hı• 
vertarO, Op. 124, 2 - L. Van Beethovm: berleiof. ıdraat bor9a11 (ft)'at) 20,11 TOrk 
3 Oncö ..Monl mi bemol maj6r (ErotJca) mildll: ÇatanJır. Vecih•, c.vdet Calta, 
Op. H Allerro con brlo, Marclı funebre: Refik l'erun. l'İ\\IN ,..,..n. Oku)'lnla~ 
Adaıto aaal, Scherzo Alleıro vtvaee, J'I· Mutafa C•lt•"· Safiye Tok.,., 1 - !'..!! 
nal, Allerro molto. 22,so MOzlk (Operet- bftrek pelNVI, 2 - tııman Hakkı ._..,.n 

ler - Pi.) 23 Müzik (Caıband - Pl.) NlıııbONtt ""'9-- Bir k: ':'°~ ~ 

laıvek•let Devlet Meteorololl lılerl Umum 
MlclMlll•cl•• 1 

80 Ura a7lık Ooret vwDmek IUl"etile Telsiz Muhabere Memuru 

nacaktır. 

1 - Mesleki llıU.UJan ellertnde mevcut vesikalarile tesbit 
melde beraWr aynca Um1119 MÖcıürlükçe gösterllcek her hangi 

mü~ imtihana tabi tutu~lardır. 
2 - İstekUlertn memurin kanunundaki evsafı tamamen haiz b 

duldannı ,a.terlr bel19 IUNtlerile b'lllkte dilekçeleriniD 10/ 
Paart.t ,onn akpmına kadar Umum Müdürluğe vermiş veya • 

23 45 - 24 Son •Jant h~lerl .. ,.. Tf, • - zı,.. Pa11nm - .. • 
nnkl proırıun. rnal _ - ,aı ne acep, 4 - Zl7a Paıanın 

dair. 
17,SO Prolfrtlm. 17,!5 MOzfk (Paı:ar ~

J"I - Pl.) 18 15 Konuşma (Çocuk saaU). 
18 45 ;Mil k (Şen oda rnilz' i - lbr hlm 
Özgür ve At böceklE'ri), 19 15 TOrk mil
zi i (Fasıl heyeti) C lil To ı;eıı ve arka
da lan. 20 Aj nıı, meteoroloji h berlerl. 
20 15 Türk m ı· Ç 1 nlar: Vecihe Re
şat Erer, Ru en K m, Cevdet Koz n. 0-
kuy nl r: Necmi Rı7.a Ahı n, Mt'l~k 
Tokg&z, ı - Cemil Beyin - Muhayyer 
peşrevi. 2 - H cı Arif Bev - Muhayyer 
şarkı - M h ne tDr p hı mey. 3 -
T nburl Ali Ef ndi - Muh YY r rkı -
F ryad ne he<' t, 4 - S ph Z'va - Hfi
seynt rkı - Fery t ediyor bir g{\1 1 n, 
5 - R f k Fers n - H eynt ıı~rkı - Ki
min mecburu hllrnO anısın 8 - Şevki 
Beyin - H eynl s rkı - H cran oku 
sinem deler, 7 - N vr in - Muhayyer 
şarkı - Gun kavu:ıtu 8 - M hmut Ce
lAlettln P şanın - Muhayyer earkısı -
NI in m hırun b k mn, 9 - t hlls Sa
bahatUn ·- Hi<' ı ·!'ır ı; rkı - B har gel
di .On açıldı, 10 - Halk TilrkuıQ - Yil
ril dılber yür m m n v::ın 21 Mem
leket saat ay n, 21 Neş 1i p] 1 r - R. 
21 10 Milrlk (R Y scticumhur B ndosu -
Şef: fhııan Kfln~r). 1 - A. Amoks -
Dal 1 nsın S n klar (M r.::), 2 - Ik 
Del'bes - Kopelya b ltMılnden (Vals), 3-
Mendel ohn - BarUıoldy - Fingal map 
ğarası (Uvertor), 4 - Gu tave Charten
tier - İtalya lntib lan (Senfonik par
çalar) •) Serenad, b) -Ceııntede, c) Küc;t\k 
katırlar Qzerlnde bir gezinti. ç) Dallar
da. 22 Anadolu Aj nsı (Spot" servisi) 
22 10 Milzllt (D ns müziği - Pl. 22,45 -
23 Son ajans haberleri ve ~nnki prog-
ram 

Pazartesi, 27. 3. 1939 

12 30 Proıram. 12,35 Türk mOzilf -
Pi ) 13 Memleket sa t ay n, ajan.'I, me
teoroloji hab rlerl. 13,15 Milzlk (KOçük 
Orkestra - $ef: Necfp Askın) 1 - Zleh
rer - Vl;ranab kileük kız (Vals), 2 -
Gebh rdt - M k rade (Konser valııi), 

1 - Stolz - Vl7ana ıeceleyin gQzeldlr, 
4 - Rubl !fteln - Kos mlO balo süitin
den N poll b bkcılan. 5 - Heu~er 

- (Ş rkta) suiUnden - R kseden kız
lar, IS - Zi hrer - Karnaval çocuklan 
(Val'I) 'I - Keler Bela - Kelebek avı -
B lct mftzl , 13,45 - 14 M\lzlk (Hafif 

k - Pi.) 

m 'ör, (Piano, kemnn ve vlolon!iıel lclnl, 
Allegro vlval'e e con brlo Largo anal ed 
espressivo, presto. Çal nlar: Fl!'Thunde 
Erkin (Plano), NPCdet Atak (Kem n), 
Mecrud C'emn (VlyolonsE'l), 4 - <'l SE'n
fonl N. !I Opus 125, Re mlnf5r (Korolu) 
Pl. Allegro, ma non troppo, unpoco mn
etıt080, Molto vı ... ace - ~cht't"Zo 2 Adagio 
molto e ı.-an bile - Andante moder to. 
F'nnle (Presto - ATiegro assal - An
d nte, moderato - Presto - Allegro as
sal - Alla Marcla - Andante baP.!to!o, 
Allegro ma non - tano - Preslnlmo,. 
Çal n· Berlin Devlet OIM!ran Orkestrası 
Söyliyenlcr: Eotte Leonhard (Soprano). 
.Tenny Sonnrnberg (Kontralto), Eugen 
Tran Jty (Tenor), Wilhelm Guttmann 
<Bas) ve Bnıno Kittel Kororu 23,45 - 24 
Son ajans h berlrrl ve yannki proıram. 

Sair, 28. J. 1939 

12 30 Progrııqı., 12.35 Türk m\l7Jjl -
Pl. 13 Memleket sa t ayan, Aj N mete
oro1<>Jt hab@1e'l'f. 13 f!I ,l!O-ıtk (Kıınşt1t 

pragnım - Pl.) 13,45 - 14 Konutma 
(Kadın natl - Ev kadınlııtın• dah-). 

17,30 Konuşma (İnkıltıp tarihi derııle
rl - Halkevlnden naklen) 18.~0 Prog-
111m 18 35 Müzik (Neşeli m ız'k - Pi.) 
19 Konuşma (Türkiye posta111), 19 15 
Türk mQzl~ (Fasıl heyeti), Okuyan: 
Tahsin Karakus ve Safiye Tokay, 20 A
jans, metMrolojl haberleri, :ılraat borsası 

(fiyat), 20,15 Türk mil?.iltl: Cnlnnlar. 
ZOhtil Bardakoğ1u, Cevdet Çağla, Cevdet 
Kozan, Kemal Niyazi Seyhun, Okuyan
lar: Sadi Hopes, Sernıthat Özden..... ı -
H caz peşrevi - Osman Beyin, 2 - Se
ri! İçlinin - Hicaz şarkı - Derdimi um
mana döktüm. 3 - Şevki Beyln - Hi
caz 18r1n - Af eyle suçmn ey 1'(111 ter, 
4 - $ekip Beyin - Hicaz şarkı - Mah
volsun o talih, 6 - Kemal Niyazi Sey
hun - Kemençe taksimi, 8 - Yesarl A-

Çarıam&a, 29. 3. 1939 

12,30 Prn~am 12 ~5 T<\rk mnzt~ı: Ca
lanlar: Vecihe, F hire Fersan, Refik Fer
san. Reşat Erer, Okuyan: Mm:affer flkar, 
1 - UffRk peşrevi. 2 - Rahmi Beyin 
- Uşş k ıarkı - Ab'are ntılh eyledi· 
~m. 3 - IAmlnln - UHllk f8rkı - Ya
şamıştım ne gfü:el bezmlnde, 4 - Zeki 
Duygulu - Uşşak şarkı - Bir g{ln gele
cek ın din, il - Refik Fersan - Tanbtır 
taksimi, 11 - TOrkO - İS'J1llrln l~nd• 
vurdular btihı, 7 - TürkO - Şu. dağlan 
delmeli gönOlO eylemE'll, 13 Memleket 
saat ayan, ajans ve meteoroloji haberle
ri, 13,15 - 14 MOzfk (Rly•Htlcihnhur 
H ndosu - Şef: İhs:ın Künçer). 1 - H. 
MaquE>t - Asker mal'Jl 2 - !!. Waldteu• 
fel - Dolores (Vals), 3 - Roııslnl - Se
miramis operncının uvertOrll, 4 - A. Lui
glnl - Mı~r balesi (N. l, 2. 9. 4). 

17,30 Konuı,ma (İnk11Ao tarihi dfl!'l!le
rl - H lkevlnden nıık1"1), lR,SO Pm«
rem. 18 3!1 Milzlk (H flt 1e11fonik p1Ak-
1ar). 19 Konusma. 19 15 TOrk mOzlll (F~· 
ınl hevetl), CelAl Tokses ve arkadaştan. 
20 Ajanıı, meteoroloji haberim, ziraat 
borsa!ll (flyatl. 20 15 TOrk mftılJi· Cıılan
lır. Vecihe, Cevdet Catla, Refik l'mıan. 

Kemal Niyazi Sf'y?tun. Okuyanlar. MO• 
zenen Senar, Mahmut Kanndııı. 1 -
Suzlnftk peşrevi, 2 - Hacı Arif Beyin 
- Suzlnllk sarkı - Beni bizar ederken, 

3 - Hlrlstonun - SuzfnAk sarkı - Gö
rilnce gerdanında, 4 - Hacı Arif ~n 
- Mahur earkı - Seninle durmak der
dinlik eyler beni, 5 - Dede Efefldlnln 
- Raııt şarkı - Karlı dağı a4dun da ıeı .. 
dlm, 8 - Raııt pT'ln - Cabma bak efe
de, 7 - Faiz Kapann - Htlııeynl '8rkı 
- Aynhlır yıl dllnQmO 1 - El"ııurulll lfta• 

Y89l - Yavru 1nnban hum.. 19z!Gm. 
10 - TQrkO Sa" kurdele, 21 Memleket 
saat avan, 21 Konumıa, 21.15 E"ham, 
tah,il5t, kambiyo - nukut borsası (fi
yat), 21 2!1 Neseıı plaklar - R. 21,30 
Tem sn (T:ıyyare Piyangosu - Komedll, 
Yar.ıın - Kemal Tözen, 22 Mftlfk (Kil· 
cnk Orkestra - Şet: Neclp Aekm), 1 -

Frelre - Ay - Ay - Ay - (Serenade), 
2 - Hnıby - Viyana operetinden pot· 
puri, 3 - Mlchell - Memleket hasreti, 
4 - Gan~ - Benim kftçOk teddl 
ayım, (Saksofon parçuı), 5 - Kubch -
İspanyol kaprbd, 8 - Carı RJdahl -
Melodi, 7 - ~ar - Eva operetinin 
v111slan, 23 MOzlk (Cazband - Pi,) 
23,45 - 24 Son ajans hıaberlerl ve yann
kt proıram 

Günah Bende mi? 
Yazan: Kerime Nadir 

- Şüphesiz efendim.: 
- O halde bir ricamı reddetmiyecelinfze söz ve-

rhı!-

- Veririm..; 
- Bu sözüm tıJJerlne biraz ferahlar ıfbi oldu. Btı 

gece üstünde rıarip bir hal vardı. Kaşlan çatık, 

ıözleri dalpıdı. 

Ba.pm kaldırarak birdenbire 90rdu: 
-Yarın gece ayni saatte benim evim• gelir mı.. 

atntsT •• 
Ani bir ptbıbla utrumttan. Ellerimi parmak

lan arumda mtwü mark l6derime baktı: 
- Ştıpheye d'1fme1hı. ..... bqı, sizt daha ,... 

lmıdan ve daha a7dm1*ta MJNtznektir .. 
Bu ... beni öltbne aötüne JiDe recldedeınlyeeek· 

,tim. Bapmı eteret: 
- Peki!. Dedim. 
!Jd avucumun lçml ele kokbJarat öptü ve :yüril

,.Op ,litti. 
Adeta wıwnı.mptm ~ bayg:ıııı bir baz 

ıeçlyor, d1z1erim k..nt,ardu. ıtötb nanı d&ıdn. 
iümfl bilemiyorum. Garip ft anpk rüyalarla sa-

kat saati yaklapyordu. İçimde gittikçe büyüyen bir 
heyecan ve çarpıntı vardı. Fakat hiçbir ff1T dÜflÜ• 
Demiyordum. A,,.ıım karpsmda keadimll biru 
çeki dü2en verdim ve mutat bir ihtiyatla köfkten 
çıktım. 

Bastığrm yeri g8nrr0,ordum. f;ok defa 879-P 
burkuluyor; küçikk çukurlara lirerek, tqlara gar
parak leldyordum 

Bahçenin arka kaımmdan ~tım. Etraf mınzdt. 
Uzakta, onun pençeresinde btr lflk yanıyor, sanki 
bu haf'ıf aydınlık bana rehberlik ediyordu. 

Ay henilz yilbeliyordu. Tabiatın ;iri bu gece 
gıözlerlmde yoktu. Yalmz yürOyor, yOrüyordunı. 

Nihayet kapısme yaklaştım. YQreğim kopacak 
gibi idi. Bir elimle azöğsüme basarken aralık bıra • 
kılan kanattan i~ri ~rdim. Bu küçük kö•te bir 
başına oturduğunu biliyordum. 

Merdivenin alt basamajında "Yanan bir. el 1Aııı • 
bumm tanesiyle yukarıya çıktım. Sofa bruı1*tı. 
Onun odası oldutunu tahmin ettilfm bir kapı an
ilik duruyor, cılız bir zıya ince bir ıerit halinde IO

faya uzanıyordu. 

_ Nl91bt\1"9k prk111 -Btn zeban 16Jla'· 
sin. 8 - Veefhe - Kanun taksimi, 
Aziz F.fendl - NlsabOrek sarkı - Kırdı 
geçirdi, 7 - Nipb11relc saz eemalsi, 8 -
Refik Fenanın - Hicaz şarkı - Gölt
sftmden lnı~p rfttln, 1 - Sadettin K•,.· 
nağın - Tilrkll - Batrtma taıı b11ay
dım, 10 - Sadettin 1Ca..,,,ağın - TQrldl
Ddlan hep kar aldı, 21 Memleket eaat 
ayan, 21 Konuşma, 21.1~ E!;ham, tahvi
lAt, kambiyo • nukut bon:a!l (f17at), 21 ,25 
Neteli plftklar ...- R. 21,10 MOzlk (Oda 
mQzlfi Kentet), Haynıllah Duygu - Kla
rlnet. Orhan Bonır - 1 inci keman. ca
vid özmenırö - 2 inci keman, 7..ekl Ber
kOren - Vlola. Enver - :Kakıcı - Cel
lo, w. A. M07.art - Kentet (La mııJ~r), 
Klarlnet ve yaylı sazlar kuarteti l('fn), 
ATiegro, I.arghetto, Menuetto, Allegretto 
con varlazlonf, 2t MQ'dk (XOç{tk Orkes
tra - $ef: Necfp Aşkın), 1 - Lauten9Ch
lager - Primavera - A'lijanttn tererı•
dı, 2 - Breuer - tta1Yan sarkısl. 3 - ı. 
Strausıı - Bl:zde (Vııts), 4 - S. Straua 
- Polka. 5 Kt\lrlader - Bıınıı btr dans 
daha ~191lna, (Viyana melodisi), fi -
Do9ta1 - M11"1. '1 - t.eopold - etıran 
yortusu, 8 - tolz - Prat~• •taçlar tek 
rar çiçek açıyor, 9 - ScMnherr - Alp 
k&ylQlertntn 4ans havalan, n 'Mtızfk 
(Cazband - Pi.) !3,48 - t4 Son ajans 
haberleri ft ~nn1d proınun 

caatta bulumnUf olmalan ilin olunur. (924) (1757) ~ 

Kefil bedeli 611 lira olan Bursazadannda Kayık ilkelestnd• 
lacak tamirat açık eksilhneye konulınuftur. Keıif evrakile .. ,.tna.,....-•• 
Levaaım Müdürlüğiinde ıörülebilir. bteklller 2490 ayılı kanunda 
zıh vesikadan başka bu işin ehli olduklarına dair Fen İflerl mild 
ğünden alacaktan ehliyet v•ikalarlle 45 Ura 83 kuruşluk ilk 
makbuz veya mektubile beraber 27-3-939 Pp.arteıi gQnü -1) 
buçukta Daimt Encümende bulunmalıdırlar. (B) (151 

Cuma, 31. J . 1939 

12 30 ~rn, 12,38 Tftı1t Mftzf~ -

hadın - Hlc.tAr .... kı - ıı... uiaktatl 
bak, 10 - ŞWr:rO Osmanm - Pusellk 
prkı - Gönül hararett ıı6nmn. 21 Mern
lek.t Dat ~ il Kenupna, tl,11 ._ 
ham, tahvlllt, kambl7o - nukut bcııl9aa 
(fb'at), 21.25 N..-u pllklat' - a. ıı,30 
MQzlk (RlTUetidlmhur filtrmcıııılk 0.
kestrası), Şef: Huaıı Ferit Ahıar, 1 -
Jan Slbellwı 2 inci lll!ftfonl Re maJ6r, Op. 
41 Allecretto, Tempo Andante, Ma Nba
to, Vlvadsaimo - l'tnal. Allecro ...._ 

Pl. ti Mem1ıe1ret •at a)'an, atım-. mete
oroloji habertM'I, ıs.ıs - 14 MOdk Cmub nm. 
tenf netell plAkm). Cumartesi, 1. 4. 1939 

nto, 2 - M. KOUSIOflÜ>' - Bcıroelntll 
fuvarı. ntrodOkqon, S - M. Moıu.orp
~ - Çıplak dal basında bir ıece. 4 -
r. 1metana - <Sablm11 mfanh> epera
ınndan uvertnr, 22,30 MOzik (Ll«ler -
Pl.) 23 MQzlk (Cazband - PL) 13,41 -
24 Son ajana haberleri ft 7annkl IJl'OI• 

ı'J,lll 1Centtplia (tnkılb tarihi dersle-
ri - lla1kevt.Nhıil miden), 11,IO Pres- 11,IO ProClmn. 11,115 Jmdk (1IGdlthol, 
rem, lll.H Mthılk (O<!a mftziğl - Pl.l n kabare vesaire), PL 14 Memleket aaat a
KonJla•· · ı• H ToFk mtızltl (l'lıınl hıt- ,.n, aJam w meteoroloji hltberteri, 14 
:reın;'l!JiJIJ ~ .. ...,_tim ~ ""'* ldllll: Caleelar. .._ ao...._ _... 
Derman, tl'et K M, !laılaiı otti', ıtairidl bire Ferun. 0Jaı7m: Sadi HOIRll. 1 -
Tokay, Bam ttner. 20 Ajanııı meteoroto- Osman Be)'ln - Sedh peşrevi, 2 - Kı
jf haberleri, rJraat borsaııı (ftyatl, 20•15 ıasker Mustafa lzzet - Seph prkı -
Türk mOzltı· Çalanlar: ZOhtil Bardakol-
lu, Cevdet Çağla, Refik, Persan. Kemal Doldur getir ~ saki, S - Blmen Şen 
Nlvazl Seyhun. Okuyanlar: Ha10k Recai, - SegAh prkı - Sunda içsin. 4 - Pahl
Rııdlfe N~dlk. ı - Osman Beyin - Uş- " J'enan - K.menee takıdmf, 1 - Wa
şık şarkı - Neler eeJdtm neler eanan, J dın - HOzzam ,.r1a - Cefıl7I htcrinle 
S - J'alz Kapancı - U ... k şaıı1n - Ha- pJQm 11kılsm. f - Halk tcırtdltll - Ba· 
vali çıkm17or bir dem ıönftlden. 4 - ta ıtrcUm. 7 - Halk tnrkftsO - Hatte9ftt 
Haldun Menemenctotlu - Nihavenet 14,40 _ MOzlk (Cuband - Pi.) ıı,ao 
şarkı - Güb:ara ınılın. 5 - ZOhtft &r- Korıutma (Hukuk tımı Ya;vma Kurumu 
d•k<>thı - Taulm. 11 - Arlf Bfı1ln - - Kanun HAklmlyetl), HaDtevtnden nak 
Hlcazkll' eam - GU1dft a~ldt yine ıoı- ı.ı _ B Sıdd k Sami Onar. 
yftzlQ ~. T - Sadettin Klynaltn - • 

1 

Hicaz .. 1'kı Benim g&ılOm batOn ..,... 17,30 Program, 17,35 MOzfk <Dans saati 
mek, 8 - Y-;arl Asımın -Hleaz earkı- - Pl.) 11,11 Ttlrk mOzlll (Palll heyeti), 
B""r niye bir ı,u.ent, t _ Osman MI- Okuyanlar: Tahsin Klnkuf ve Safiye To-

KAYIP: Istanbul ithallt 
lünden aldığım 31788 ve 40420 
maralı t.yarınamelere alt 42 
3391 numaralı makbuzlar S 
nwm rangmında yamn.ıftıı'. ~ 
rini alacağımdan eskilerinin b 
yoktur. latanbul Tqçılar il 

Yoql Teodoridll 

ka)'. Calanlar. Hakkı Derman. EJrfl 
rt, Basan GGr, Hamdi Tokay, Batti 
ı.r. 19 Konupna (Dil politika hA 

11,15 Ttlrk nıOzlll (Balk musllrlsl>• 
nah Apk Ve'19el ve tbrahlm. Ta~ 
den: Sadi Yaver Ataman. 19,35 TOrl' 
zlll (Baki eaerierden mQt.etek1d1 

nm) Çalanlar: Vecihe, Retat Erel'• 

,..ı Kam, Ce9det Kozan. Oku)'an: 

Um Kurt Ra111 ~ IO Ajans, 

roloJi haberleri, zltaat bariisı 

20,tlf Tem.ıt (!'uzull Gecesi), ır, 
deler. Ekrem Reşit ve İbrahim 

nl7., Temsile Ankara Radyosu kOrn• 

Y\lculan. Mesut Cemilin ldareıılnd 

rak «lecektlr. 21,15 Memleket saat 

21,iı ı:.ham, tahvlllt kambiyo -
boram (fiyat), 2J,25 Netell plAkl r 
11,10 l'oUdor (Ham Bedi Yönetgen) 
MOzlk (Dans pllklan), 22 Hattabk 
Jcutwıu. 22,SO Müzik (Küçük Ork ..... 
Şef: Neelp A.Jlan), 1 - Köpp - "lıl 
pmı .Oltl, ı - Glessmer - SabeJı 
mı (Fantezi), 3 - Glblslı - Çaklt' 
1lm (Viyana 1&rkısı), 4 - Dellbel -
ı>eln balesinden bebek dansı._ a ,:-.......ı 
ter - Senınacl. 23 MOzlk (CUDll""""" 

Pl) 23,45 - 24 Son ajam hawldt 
Tannld prosrun. 

de oturmuı, bap avuçlan aramda. karpsında du
rmı bir kuru kafaya bakıyordu. ~ daim* ve 
pe~ 

karanhjuı her pyt t{zliyen koynuna girmemtzl tr 
min edecektim. Fakat lapırdıyımadım Avuç 
JBIUYOrdU. 

- Sükdtun her fe1I itiraf ediyor, dedi. 1561,. 
benimle evlenmek ister misin? .. 

Bu manzaradan btrdenblre thttenk hızlJca ·~ 
tımı liirttüm. Derhal döndü ve beni 86rlince rertn-
den fırb7araık: 

- Sen ınllln?. Gel, .. ı korkma!. 4lJe elimden tu-
tarak :ram bafmıda bir lılkemle7• oturttu. 

Yüzü ne kadar IUI ve korkunçtu. Titriyordum. 
Bu halimi fark .ı.ek ıtllümaecll. Fakat bu gQUim
lle)'if, bu kodrunç tlzlilerhl blrdenblre tatlılaşması 
ban• o derece bllyilk bir tesir yapmJftı ki, gayri ib
tt7art: 

- Neniz var!. Diye 90rcfuın. 
Tavrmı bomııyarak ve )'iizüme dahna bakarak 

mmldandı: 

- Hiçbir 19yhn yok!. Seni bu kadar yakından 
ve bu kadar avduıldtta aeyn!debildilim için bahtl
;ranm. .. 

- Fakat hasta g6rünüyorsunuz .• 
- Hayır yavrum .. Belki uykusuzluk . .; 
- Sizi taciz ettim o ~alde! .• 

- Çocuksun.. Bu anın saadeti içtıı dün ıece big 
uyumadım ... 

- Bu anın IUdeU fçbı ml? .. 
- Evet! •• 
O derece IQelUttum ki, koDanmı boynuna dola

mak için nefsimi IÜÇ zaptettim. Bir müddet konut
madı. Sonra blrdenblre: 

Büyük bir ısrarla J(1zümde duran bu sfl-1 , 
lere nuu baktım bilmiyorum.. Birdenbire 
kalktı, hızh hızh ~ qalı bir rutan geztndl. 
parmaldannı dajuÜk saçlan arasına 90kuyor, 
yumnıklanm sıkıyor, kAb uabi hareketlerle 
m sallıyordu. 

Sonra ybıe gelip y9l'lne oturarak kolunu 
dayadı. Bir müddet gözleri yerdeki keçenin bir ~ 
feSinde mıhh kaldı. Anda mnda kqlanm 
yor, dudaklannı ısın,ordu. 

Gittikçe korkum ve helecanını artmaktaydı. 
adam acaba J&V&f yavq çıldınyor muydu? •• 
düşüncemi ~tınala valdt ka)m•dı. Tekrar 
ınl avuçlan aruına alarak: 

- Benden ayrı düfHD QzillQr mGIGDT .. cllye 
du. Meyusane: 

- Niçin böyle bir IUale lbum söril~ 
dedim. 

- Sevgtnin dereceıdnl an1-mak lltlyorum.. 
- Bunu hiç bir teYle ölçmlık kabil delildir·· 11' 

1UD1Z bana, Halıik S,, ... 
- Demek bu kadar bal. - ..... . 
- l'enal. Çok ten.1-

bah! buld\llllo Erteli lln 1Jo1aau 'bir neak '9Udı. 
Bu maıklık vtcdammm o.tane Anki abanarak beni 
bOabUtün harap edl.Jor; aed.-t, utanma, koftu 
ıfbl bir dril hiuln teltnnde aan.nıyodum. 

Nihayet akflUD oldu. Yemekten sonra her za. 
manld libl bir möddet ume emıetııle oturdum. O.. 
nun uyku ,.,.,am pllnee odlllDB çdrtım. BlJtyOr • 
sun ki evdeki adamlar zaten emen yatarlar .. MWA-

Kapıya yaklafttm. Elim hAıA göftsftmde oldu~ 
halde lçeriye kulak verdim. Çrt bile Yoktu. Kanadı 
haftfçe ittim. Gıcırtı etmeden bir insan aıeçecek ka
dar ~landı. Seesbıce eşikten bir adım attım. Orada 
idi. Cesaret alarak biraz daha ilerledim. Oda genişti. 
ve 8JYet sade d*llydl. Köşede büyük bir masa • 
nm a.tOnde yanan ftd pmdamn t:ttNk ıpklan du
varlarda ~ Hal6t Gir&T bu suısnnJ ~ 

- Beni sever milin? dedi. 
G6zleriml indirdim. Ellerlml tuttu. iskemlesini 

daha yakınca çekerek ve glzlerimhi içine kurpınl 
gözlerinin bötGn hAkimtyetiyle bakarak tekrar 

etti: ' 
- Söyle .. Sever misin! .. 
Bu baklf)ar altında eri)'OJ'dum. Mümldin oı.., 

bq1anmızııı htzaımıda yanan mumları üf1i.nrek 

Yine kalktı; ~ antıne llttt. Derin _,, 
Jer alıJordu. Bu ad•ıma wt vardı, yarabbi T •• ,,,,,, 
ret ve dehtet icinde oldulUm yere mıldanllllf r · 
biydim. Bir Prnt IU'fetmek, yanana gitmek it&'"-' 
dlm. Ayala blktıjıDu b••ıdiDce. birdenbire dll" 
dü. Telişı.: 

- Ne oldu? dedi. 
Korkarak: 
- Hif bir ..,., dedim. 
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Namzet 

Şevki Uluclağ 

1UJ ( Bctşı 7 incide) 
' Canip Yöntem eski ordu me-

' 
liı lılllndi Yalman eski Ordu mebu· 1 

~.an Çamaş eski Ordu mebustL 
~eb Um Sırn Tarcan eski Ordu usu 

ıı~ ' 
t 'Useyin Ekşi Ordu Daimi Encü· 
' li &tası, 

b llırıdi Şarlan Orduda avukat, 
bq.'I.. r, Vehbi Demir D. D. Yollan 
~~eltimi, 

>.... Rize 
lı li Zırh eski Rize mebusu, 
n_ llsan Cavit eski Rize mebusu, 

' aif Dinç eski Zonguldak mebu-

~- Salın Dilemre eski Erzurum 
tlstı, 

'~at Sirınen eski Erzurum me • 
' 

' ~ )lt.eıtıaletttn KAıni Anadolu Ajan· 
~işleri müdürü, 

lr" Samnn 
'Usııü Çakır eski İzmir mebusu, 

ıt t \7ekili, 

' elunet Ali Yürüker eski Sam.. 
\~ebUsu 
"ll.eln. ' 

' ~ Ulaş eski Samsun mebu -

~e~h-aı Fahri Engin eski Samsun 

~lı§en l3lll'lkın eski Samsun me • 

~Uh 
' tii Durukan eski Samsun me-

Suı 
~ ~an Necmi Selmen eski Ca

~bllstı, 
~-- ?ia . 

Listesi İlan 

Besim Ômer lbrahim Necmi 

Muhittin Pars Hüsamettin Kural 

Muammer Eriş Cevat Abluu (bulunmıyan) 

Edildi 

izzet Ulvi 

Kati Namzet 
Listesi 

(Baş: 1 incide) 

ve karışık bir devrinde bulunduğu -
muz, uyanık gözlerinizden gizli ka • 
lamaz. İnsanlığın büyük facialar 
karşısında kalması ihtimali, her za
mandan ziyade artmı~tır. İnsanlık a
ilesinin mühim bir uzvu olan Türki
yenin, ne vazifeler karşısında bulu
nacağını kati olarak tesbit etmeğe 

imkan yoktur. Bu ihtimaller karşı -
sında ancak kudretli milletler ken • 
dilerini ve in ·anlığı kurtaracaklar -
dır. Kudretli milletler, muhabbet 
ve emniyete dayıınan bir birlik için; 
de vatanlarının yüksek menfaati i . 
çin her fedakarlığı yapmağa hazır 

olan imanlı, iradeli milletlerdir. Biz, 
bu milletlerin başında bulunanlar -
dan olduğumuz kanaatini, cesaretle 
söyliycbiliriz. Reylerinizde gfü;tere -
ceğiniz kalbi beraberlik iJe itimat, 
milletimizin kudretine yeni bir delil 
olacaktır. 

llerliyen, yükselen varlık 

Aziz vatandaşlanm, 
Cümhuriyct, imar, klıltür, en -

düstri programlarına geniş mıkyas
ta devam edecektir. Fakat bllhassa 
köylü ve çiftçi halkımızın kazancını 
arttmp maişet seviyesini yükselt -
mek, bunun için geniş mıkyasta zi -
raat ve ilk tahsil imkanların bul -
mak, başlıca emelimiz olacaktır. Bü
tün idare düzeninin, halk içinde, hal 
kın meseleleriyle yuğrulmuş, müs • 

' §ıt Fırat Sam_cnın Halkevi bat- 1 takim ve muntazam işleyişinin se -
Tunceli . . . 1 mercleri, hatta iktısadi olan verimli 

Haydar Rüştü Öktem eskı Denızlı tedbirlerin başındadır kanaatinde -su, Abdurrahmon Naci Demirağ 
.\li Seyhan 

'hııaultünU Y eğena eski 
b ' 

""hendis müteahhit, 
h mu , s· t Sey an M be Gürleyük, ıvas a 

ergu E ·· 

mebusu, • 
Abdurrahman Sami Erkmen eskı 

Kastamonu mebusu, Atıf Esenbel Yarış Islah ncu -

Seyhan ni umumi katibi. du""ru~, 
me ki d .., 

Te r ag U rla 

b,,aınar Ankoğlu eski 
"31.J. 

Q ' 
~eb~ ~acı El deni% eski Seyhan 

Mnat Yenel Inhisarlar umum mü-

Faik Öztr~k eski 'fckirdağ mebu- Ali Saip Ursavaş eski Urfa mebusu 
dahiliye vekili, Gr. Ahmet Yazgan eski Urfa me--su, ki Tekirdağ 

İb • 
b"lltıı talıhn Mete eski Seyhan me -

~ Uran eski Seyhan mebusu, 
blıttı ~\iik l'arrnan eski Seyhan me-

Cemil Uybadın es busu, 

mebusu, . k' Tekirdağ me- Mehmet Emin Yurdakul eski Urfa 
, 

~?)ıaf} 
Rahmı Apak es 

1 
mebusu, 

busu, tl eski Te _ Refet ülgen eski Urfa mebusu, 
$hı Safa Özler eski mebus,. 

~ öı .. an Tekelioğlu İktısat Vekale
. ş ~lı.ler müfettişi, 

Yahya Kemal Beya ı Şeref Uluğ Diyarbakır belediye 
kirdağ mebusu, .. k _ reisi, 

lig a.~a İ§can Seyhan umumi mec-
Nazmi Trak Malkara ilçeyon u Savi Işbay Paris Türk ticaret ata-

rul başkanı, 
Tokat 

Galip Pekel eski Tokat mebusu. 
s-· Gr. Sıtkı Üke eski Tokat mebus~ lltıllt· ıırt Nazım Porey eski Tokat mebu ~ ~· ı Aydın eski Siirt mebusu, 

.\~ h il. 
1 

Bektnen eski Siirt mebusu, b 
~ . "~ su, . . k eski Tokat me u-~tllt Ö Ese~ eski Kırşehir ~ebusu, Resaı Erış en 
' ,_ ~etnır Gaziantep mudafaası u 

"U.nı s , Develi Tokat orta o • andanlanndan. Muammer 

,.. S k 1 tabiiye muallimi, ·1 ~\od ınop . u Ceval Kovalı Tokat C. H. P. ı çe ~eb\t ~ R:eriın lnceciayı eski Sınop 
su kez başkanı, 

h li\tl: . mer Tokatta tütün tüccarı lıa\t Usı Gruçoğlu, eski Sinop me- Sıtk.ı Ataç t Aytuna Gazi Ter -
' 1 Hasıp Ahme . ~~il ·r· "'nde muallım. 

şcsi 

Van 
Hakkı Ungan eski Van mebusu, 
Ibrahim Arvas eski Van mebusu, 
Münip Boya eski Van mebusu, 

y,~zgat 

Celal Arat eski Yozgat mebusu, 
Ekrem Pekel eski Yozgat mebusu, 
Sırn Içöz eski Yozgat mebusu 
Sungur eski yozgat mebusu, 
Velet lzbudak eski Kastamonu me-

busu, 
Ziya Arkant c. H. P. genel sekre

terlik bürosu başsckroteri, 
Salim Korkmaz Yozgat umumi '~ Atay, Kastamoni ağırceza biye En.stı usuT b n 

• ra zo 
~ \>ı.ı.sllf ·· ğlu eski l)l> R:emal Tengirşenk eski Si- Daniş Eyyupo 

~l'tıebusu b u 
Trabzon meclis; azası, 

'-elkıal A' . . me us ' Boztepe eski Trab -liş Bartın belediye reısı. Halil Nihat 

t S wn mebusu, . b e ı.stb • rvcu . ülk""ven eskı Tra wn m l'ııeb\tsua.ıı Mehmet Uğur eski Sivas Hamdı u 

h.. • busu, Saka eski Trabzon mebu-~· "l', '1.k· ö ki H san 1\'a<ı ıf ztekin Erdemgil es a 

-. •. lkıebusu, su, csk. Trabzon mebusu, •vııtat M't t Aydın 1 ' lıı b ş··k ki s· as ı a . k" Trabzon me-·e \t u rü •Bleda ' es ıv es ı 
~su. Rail Karadenız 

hıı~\t.ecrnettin Sadak eski Sivas me- busu, sk" Trabzon mebu..-u, 
Sırn Day e ı Gedik eski Trab-~ ~em . Süleyman Sırrı °11\!h..s <:ı Çiner eski Sivas mebusu, 

h ·•ı etr n mebusu, b ıı... ın Günaltay eski Sivas me- zo Ah t Barutçu Trabzon a.. 
"• Faik me 

Zonguldak 
Halil Türkmen eski Zonguldak 

mebusu, • 
Hasan Karabacak eski Zonguldak 

mebusu, 
Rüat Vardar eski Zonguldak me

busu, 
Hiisamettin Okan eski Sinop me

busu, 
Yusuf Ziya Ozcnci eski mebus, 
Ibrahim Ethem Bozkurt C. H. P. 

ilvönkurul üyesi. 
·Mustafa Boı.ma Zonguldak amele 

cavuşu, • . 
· Şinasi Devrin Adliye Vekaletı hu-

yiz. 

Aziz vatandaşlanm, 

Bana ve riynset etmekle iftihar 
ettiğim Cümhuriyet Halit Partisine 
Yüksek itimadınızı layık görmenizi 
isterim. Ben ve Büyük Millet Mecli
si azas1 arkadaşlarım, itimadınızı 
kıymetli bir emanet gibi vicdanımı
zın içinde muhafaza edeceğiz. Size, 
açık alınla işlerimizin hesabını ver
mek, hiç gözönünden ayırmadığımız 
bir borç olacaktır. Türk milleti, iler
leyen ve daima yükselen bir heybet
li varlıktır. 1çerdeki ihtiyaçlar ve 
sıkıntılar ne kadar çok olsa ,dışar -
daki siyaset buhranları ne kadar ka
rışık ve dolaşık görünse, bütün bu 
zor şartların içinden Türk milletinin 
itibar ve refahı artmış ve genişlemiş 
olarak çıkacağına, samimi ve kati o
larak inanıyoruz, güveniyoruz. 

24.3.939 

Türkiye Reisicümhuru 
Cümhuriyet Halk Partisi Genel 

Başkanı 

İsmet İnönii 

,----, 
TAN 
Matbaası 

Kitap , gazete, mecmua ve 

her türlü tabı, cilt ve kli•e 

ifleri yapılır. 

TAN Matbaası . lıtanbuJ 

Telefon: 24310 

\.,----~ 

9 ................................ ! . •••••••••••••••••••••••• 
HDKAV~ 

MODEL MİLYONER İ ........ • • •••••••• Oscar Wilde'den 

<Dünkü niishadan devam) 

i htiyar dilenci Trevonr'un 
gaybubetin<ien istüade .e-

derek arkasında duran tahta IS

kemlede bir an istirahat etmek fır 
satını buldu. Oyle sefil ve biçare 
görünüyordu ki Hughie daha fa7.
la merhamet ne mukavemet edc
medı ve cebinde kaç parası oldu
ğunu yokladı. Bütün bulabildiği, 
bir altın lira ile bir kaç ufaklık
tı . Kendi kendine "zavallı ihtiya1·. 
diye duşündü , o buna benden da
h~ m_uhtac;. Bu ben ın için on be§ 
gunluk araba parnsı demektir.,, 
altını dilencinin avucuna bıraktı. 

Ihtiyar adam kıpırdadı ve kuru 
dudaklarından hafif bir tebessüm 
geçti: 

- Te~ekkür ederim, · d d" 
sır, e ı, teşekkür ederim. 

Sonra Trevor geldi. Hughie mü
saade istiycrek ve yaptığından bir 
P~ç: _kızararak oradan ayrıldı. 
Gununu La ura ile geçirdi ve h ~ . ~n 

ıs_rafından dolayı tatlı bir azar ye. 
dı hem de t=ve yaya dbnmiyc mec
bur oldu. 

O gece saat on birde Palette 
Clube uğradığı zaman Trevor'u si
ga salonunda kendi kendine otur
muş, Ren şarabı içerken buldu. 

- E, Alan, dedi, l'CStni tama
men bitirdin mi? 

- Bitirdim ve çerçeveletUm 
J 

çocuğum. O gördüğünüz ihtiyar 
model size pek bağlandı. Hakkı
nızda ne biliyorsan hepsini kendisi 
ne söyledim. Kim olduğunuzu, ne
rede yaşadığınızı, varidatınızın ne 
olduğunu, ümitlemizi.. 

Hughie: 

- Azizim Alan, diye bağırdı; 
nerdeyse eve gidince onu beni 
bekler bulacağım. Faknt tabii şa
ka ediyorsunuz, Zavallı ihtiyar. O
nun için bir şeyler yapabilmeyi fa
terdim. insanın öyle sefil olması 
herhalde korkunç bir şey. Evde 
bir Silrü eski elbise var. Acnba işi
ne yarar mı? Paçavraları üzerln. 
den parça parça düşüyordu 

Fakat onların içinde muhte
şem görünüyor. Maamafis 

ben ona sizin teklüinizi söyliycce-
ğim. 

Hughie ciddiyetle: 
- Alan, dedi, siz ressamlar 

kalbsiz bir kütlesiniz. 
- Bir sanatkitrın knlbi, başıdır. 

Hem de bizim işimiz dünyayı gör. 
düğümüz gibi kabul etmektir, bil
diğimiz gibi ıslah etmek değil. 
A chacun son mctier. Şimdi söyle 
bakalım, Lnura nasıl?? lhtiyar 
model onunla çok nlôkadar oldu. 

- Ona Laura'dan bahsettiğini 
söylemek istemiyorsun ya? dedi. 

- Tabii söyledim. Taş kalbli 
miralay, sevgili Laura ve on bin 
liraya dair herşeyi biliyor. Hughie 
kıpkırmızı kesildi ve hiddetli bir 
bakışla bağırdı: 

- Benim bütün hususi işlerimi 
o ihtiyar dilenciye söylediniz ha: 

Trevor gülerek: 
- Aziz çocuğum, dedi, sizin ta. 

birinizle o ihtiyar dilenci Avrupa
nın en zengin adamlarından biri. 
dfr. O yarın, hesabını kapamaksı
zın bütün Londrayı sntın alabilir. 
Her payitahtta bir evi vardır. AL 
tın tabaklarda yemek yer ve iste
diği zaman Rusyayı harpten me
nedebilir. 

Hughie yalvardı: 
- Ne demek istiyorsun? 
- Ne diyeceğim, dedi Trevor, 

haykırdı ve bir kahkaha dalgası 

içinde kaldı. . 
Aziz çocuğum, onu hır daha ka

tiyen görmiyeccksin. 
Son affaire c'est l'argent des 

autres. 
Hughie somurtarak : . . . 
- Zannederim bana soylıyebı-

lirdiniz Alan, dedi. Ve benim ~ô~
le kendi kendime çılgınca. ~ır lŞ 

meydan vermczdınız. yapmama 
1 - Doğru Hugh ie amma, boy e 

d"işüncesizce etrafa sadakalar da
ğ~tmıya çıkncağın hiç aklı~a gel

. t" Güzel bir modeh opme-memış ı . . . . 
. . 1 fakat çirkın bırıne nızı an arım, 

bir altın vermeyi, Allah . c~zasını 
ersin anlamadım. Hem ışın a~-

v ' ben bugün evde h1ç hm ararsan . · 
kimseyi kabul etmemişt·m ve sız 

Baron Haus-geldiğiniz zaman .. 
b 'in kendi isminin soylen~c

erg ı ıyacagmı · den hoşlanıp hoş anm .. 
sın ili unuz bu-da bilmiyordum. B ~or~ 
yük ünüormasile dcğildı. 

B . budala zannedecek. - enı 

- Katiyen. siz gittikten .son~a 
en yüksek hissiyat içindeydı. Gu
lü msiyerek ellerini oğuşturup dur
du. Sizi tanımak hususunda bu ka-

b .. k sdar ala gösterişisinin sebe ı~ı e,. 
!edememiştim. 

· le an-Fakat şimdi tamamıy . 
lıyorum. Sizin altın liranızı ışe ya
tıracak, Hughie, hem her altı ayda 
bir size lannı verecek, hem de ye. 
mekten sonraları anlatacak bir 
ser:nıaye hikayesi bulacak. 

Hughie hiddetten tıkanır gibi: 
- Ben talihsiz bir şeytanım, dc-

di. Yapabileceğim en iyi şey gidip 
yatmak, azizim Alan, sakın kimse
ye söylemeyin. lnsan yüzüne ba
kamıyacağım sonra. 

- Saçma! Bu sizin insan sever 
ruhunuzun en yüksek değerini ak
settirecek bir şeydir, 

Halbuki Hughie artık durmı. 
yacaktı. Alan Yrevoru J.>ab

kaha nöbetleri içinde bırakarak ve 
kendini tamamen bedbaht hisse
derek eve gitti. 

Ertesi sabah kahvaltı ederken 
hizmetçi üzerinde şöyle yazılı bir 
kart getirdi: 

Monsieur Gustave Noudin 
Mo sieur le Baron I:lausbcrg ta

rafından: 

Hughie kendi kendine: 
- Zannedersem bir tarziye is

temiye geliyor; dedi. ve hizmetçi
ye, ziyaretçiyi yukarıya almasını 
söyledi. Altın gözlüği" ve koyu saç 
lariyle ihtiyar bir centilmen oda.. 
ya girdi: 

- Mösyö Erskine'e hitap et
mekle mi müşerrefim? dedi. 

Hughie eğildi. 
- Baron Hausbcrg tarafından 

geliyorum, diye devam etti. Ba-
ron .. 

Hughie kekeledi: 
- Rica ederiım Mösyö, kendile

rine en samimi tarziyelerimi ibla~ 
ediniz. 

Ihtiyar centilmen tebessümle: 
- Baron, dedi, bana bu mektu

bu size getirmek vazifesini verdi. 
Ve mühürlü bir zarf uzattı. Us. 

tünde şöyle yazılıydı: 
•·Jhtiyar bir dilenciden Hugh 

Erskine'e ve Laura Merton'a dü
ğün hediyesi.., 

Ve içinde on bin liralık bir çek. 
Evlendikleri zaman Alan Trevor 

dan iyisi yoktu. Baron da düğiın 
kahvaltısında bir nutuk söyledi. 

- Milyoner modeller. diye A
lan işaret etti, oldukça nadirdirler. 
Fakat, Allah cezasını versin. mo
del milyonerler daha ender bulu
nuyorlar. 

bugün stüdyoda gördüğünüz ihti
yar adam Baron Hausberg idi. Be
nim en iyi dostumdur. Bütün re
simlerimi ve buna benzer eşyamı 
satın alır. Bir ay evvel bir dilenci 
kılığında resmini yapmam için ba.. 
na komisyon veroi. 

!Aijında Köstebek istilası 
1 Ağın (TAN) - Bazı yerlerde (Göz 
süz) ve (Kör sıçan) isimlerile nnılan 

Que voulez - vous? 

L a fantaise d'un millonaire! 
Fakat şunu söylemeliyim 

ki paçavraları içinde muhteşem 

bir şahsiyet yarattı. Daha doğrusu 
benim paçavralarım içinde ... 

Hughie bağırdı: 
- Baron Hausbcrg! Ailahım! 

köstebeklerin burada çiftçiye verdik 
leri zarar hesapsızdır. Bu mahlüklar , 
bilhassa soğan, patates, yonca. havuç 
gibi mahsulatı mahvedip gitmekte
dir. Esaslı mücadele çarelerini bil-

meyen halk iiciz kalmiştır. Herkes, 
köstebeklerin kökünden kırılması i-

çin ne yapılmak lazım geldiğine dair 
öğüt verilmesini ve yardım edilmesi Ziya 13 rosu başkanı, 

1 ~:~ - aŞara eski Sivas mebusu, Salise Abanozoğlu Trabzon tı, 

-~et Işık eski Erzincan mebu- ~~~~~~~--~~~ .... ~ ........... _,.-.--~~----~--~------------~------------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~-
kuk işleri müdürü, ni bekliyor. 

Ben ona bir alhn lira verdim.,, \'e 
sonra bir koltuğa düştü. Trevor: 

- Bir altın lira mı verdin? diye 
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Fener de Maçlara 
Devam Ediyor 

(Ba§ı 5 incide) 
teknik metodlarla inkişafuıı te • 
min edecek (Seyyar ve muvakkat 
kurslar) ın da açılacağı bildiril -
mektedirdir ki bunun ehemmiyeti 
üzerinde durmak isteriz. 

Filhakika, 19 uncu asnn sonla
nna doğru, küçük sanatlann fab
rika sanayii ve rekabeti karşısın • 
da kati olarak mahvolacaAı zan -
nedillyordu. Fakat sonralan, kü
çük sanatlann bilhassa bazı mil -
!etlerin - ki Fransa ile Türkiye de 
o mllletlerdendir - hayatındaki va 
zilelerlnin fabrika sanayiinden ay
n bulunduğu anlaıılarak onlara 
yeniden bilyilk bir ehemmyiet ve
rilmele baılanmıştır. Yakın mazi
de, sınat f aaliyetlmizin yüzde 90 
nını teşkil eden küçük sanatlar, 
imparatorluk devirlerinde ihmal 
edilmiflerdi. CUmhuriyetin, mil -
li sanayilmizin inkipfında büyük 
bir rolü olduğuna kani bulundu • 
ğumuz bu küçük sanatlar mesele
si ile ciddi bir surette meıgul ol -
ması şayanı teşekkürdür. 

Fenerbahçe Klübü idare Heyeti Aıağıdaki 

Mühim Beyanname ile Milli Küme Maçlarına 

Girdiğini Efkarı Umumiyeye Bildiriyor 

Fenerbahçenln vaziyeti ne ola
cak? 

Maçlara fut'bolcular devam ede
bilecekler mi? 

İdare heyeti futbol fşaliyetini mu
vakkaten tatil ettiğine göre oyuncu
lar klübü temsilen Milli Küme 
maçlarına nasıl iştirak edebilecek
ler? 

Bir tarafı kurtarmak üzere icat 
edilen ve dillere duşürülen maze
retlerle asıl alkışlanan tarafın ba
tırıldığını farketmeden bu kötü iti
yat gittikçe biraz daha derinleşerek 
klüpçü olmıyan bitarafların dahi 
kanaat~rine yerleşiyordu. 

Bugün Çık+. 
ltalyan hikayeleri içinden tetllmlı 

en mümtaz parçalardır. 

Gibi sualleri kendi kendimi2e sor
duğumuz bir zamanda, dün akşam 
geç vakit Fenerbahçe idare heyeti
nin fU aşağıdaki mühim beyanna
mesini matbaaya getirdiler. 

Bund~n ~.nı:a alkışladığımız genç 
lerln, bır klubiln şerefini müsabaka 
sahalarında formalariyle taşıyan ve 
bü:uk. ~ir feragatle dilnkü ağabey
lerı gıbı keselerinden ve zevkleri!l
den fedakarlık edenlerden oldukln
nna emin olacağız. 

Futbolcalara düşen rıazile 
Yalnız bundan sonra fut'bolculara 

düşen vazüenin ehemmiyeti ve ne-. 
zaketi, daha ziyade artmış oluyor. 
Eğer ilerdeki maçlarda sırf klüple
rinin şerefi ve yükselmesi için r 

lıştıklanru efkan umumtyeye bil
dirmiş olan Fener oyunculan Fene
rin bugüne kadar gösterdiği oyun 
seviyesini düşürecek gibi idmanla
rını ihmal edip takımın Milli ' 
medeki derecesini muhafaza ede· 
mezlerse düne kadar tnöünlerde 
sirud sinsi fısıldahlan ~ilphelerf.n bQ
yümesine daha %iyade imkln ver
mi~ olurlar. 

Bu beyanname ile akıllardan ge
çebilecek bütün sualler cevaplan- · 
mış oldu. 

Fener.bahçe idare heyetinin Milli 
Küme maçlarına devam hakkında 

verdiği bu kararın, bugünkü kan
flklığm önüne geçmiş olmak ve teş
kilata karşı pürhareket giıbi tefsir 
edilebilecek nahoş vaziyetin ortadan 
kalkmasına yardnn etmek itibarile 
\'Ok yerinde ve isabetli olduğunu 

berveçhipeşin söyliyerek evteıa Fe
ner idare heyetinin beyannamesini 
aynen alıyoruz. Bu mühim beyau 
name hakkındaki fikirlerimizi de 
idare heyetinin karanndan sonra 
mralamayı muvafık gördük. 

F enabahçenin be)'Clnnamai 
P'enerbahç• Spor KIObO idare Hıyıtln· 

don: 
KlObQm<h Birinci takım oyunculanrun 

tahldkabmız neticesinde Anadolu Ajan
c İstanbul merktt.lndekl lçttmalannda 
tanzim edip gazetelere ~nderdlklerl be
~ mOtal,k tetJaik eden h~ 
::reıt:ımiZ AUdeld rr.adde madde :hu1'sa ettl-

-tynla ııebeplcırlt: maçlara devam etme
mekte bir mahzur ~rmemektedlr. Ş(5yle 
Jel: 

1 - Futbolculanmtt guetelere gönder
dikleri beyannameleriyle bundan sonra 
tam halis ve Ocretslz amatörler ~ sırf 
klObflmOEOn ıere.tın1 DA için çalıştıklannı 
Te çalısacaklannı e!kAn umumiyeye ve 
Genel Dlrektörlille k~ taahhüt etmi, 
bulUJ1U7orlar. 

2 - Genel Dlrekt.3r1Qğe MID.t Kflme 
maçtan hasılAtırun tanzlml hakkında ev
velce yazdığımız dileklerimize cevap ge
llncb'e kadar maçlara fıUrak etmemek 
hwııusundald karanmızm yegAne saiki 
klilp bOtçesinln en bOyilk masraf faslını 
tevkil eden Futbol IUbernlı:in tahsisatını 
brJ11ı;rabllmek 1...;tdir. 

3 - KlQbQn b~de •lır bir ;rekt\n 
tutan futbolcu Ocrett ve masrafiannm 
bundan sonra kalkacatuu ve o;yurıculan
mızın San - LAclverdln ıreref ve IUltılt 
utrunda rayreUerfn1 hiç eksllbnlyerek 
bDA menfaat çalısacaklannı anlatan 
mezkQt aleni taahhütten aonra sırf oyun
cu masraf ve QcnıUerlnl karşıtanbllmek 
maks.-ıdlyle lOzumlu gördiltfunüz muvak
kat tatil faaliyetine lüzum ve maçlara 
devamda bir mahzur kalmadığı hakkın
daki bu karanmızı efkAn umumiyeye say 
gılanmızla blldtrfrlz. 

Bu kararımız Pazar gQnQ içtima ede
cek olan m Oessiıler heyeUnin taaviblne de 
arzed lecekUr. 

Bundan «>nTaki rıaziyet 
Şu beyannameden anlaşılıyor Jd 

bundan sonraki futbolcu vaziyetleri 
tamamiyle aydmlanmıf oluyor. Bun 
dan sonraki maçlarda, halis ve p 
temiz, fakat her tarafı aynnlık bi 
oyuncu kütlesini alkışlıyacağım• 

kani olarak maçlara ıidebileceğimi
zi beyannamenin lisanından anla 
mış oluyoruz. 

Artık şüpheli ve içinden pazar-

Fenerli oyuncular elbet dOnkü 
tavzihlerinde yazdıkları gibi yalnız 
San - Laciverdin şerefi için kelime
nin bütün şümuliyle "çalışmayı,, 
bilirler. Gençlere şunu tavsiye ede
lim: 

Bundan og. Jinni sene evvel ...ala.o 
beylerinden bazılan karmlannı bi
le iyi doyuramadan çok defalar ma
ça çıkmışlardır. 

Bundan on, yirmi sene evvel ve
sait parasını bulamadığı için müsa
baka saatinden üç saat evvel evin
den çıkıp, gurbete gider gibi yaya 
yolculukla sahaya gelen Fenerlilor
dir ki klüıbün yıkılmaz temellerini 
kurmuşlardır. , 

Böyle fedakar ve sadece spor aş
kı için uzun bir gençlik çaj'ını yurt
lanna bir santim kal'fllık bcMdeme
den venni1 bulunan fedakarlar hl
ıa yaşıyorlar. Fenerbahçe için katla
nılan fedakarlık ve yapılan gayretin 
ferah ve memnun çizgilerini yüzle
rinde gururla taşıyan o ağabeyler 
bugilnkü gençlik önünde canlı b1Nr 
misaldir ..•. 

Esasen genç Fenerli fut'bolcu böy
le olmak istediğini dün bildirdi. 

Bugün de genç kardeşlerinln böy
le olmaktan başka bir şey ietemiye
ceklerini aleni vaatlerinden anlıyan 
fener idare heyeti de üzerlerinden 
futbolcu masrafı gibi bir yilkfın 
kalkt?ğına kani olarak, ilk verdiitl 
karan manasız bir benllk davasına 
kapılmadan değiştlrdL 

Mlllt Kümeye de, FenerbahçeJl
lerin topuna da; hayırlı olsun!.. 

Listede Göz 
Önüne Alınan 
Yeni Esaslar 

lıklı mazeretlere yer kalınamıştır. ( Baş-ı ı lntldeJ 
Bundan evvelki müsabakalarda, bil- versite konferans salonuna nakledile 
hassa majlup olunduğu valdtler ida cektir. Seçim münasebetile yarın sa· 
recilerin başvurdukları karanlık to- bahleyin erkenden gerek üniversite 
viller ortadan kalkacakbr. konferans salonu, gerekse tramvay 

İdareciler nam ve hesabına konu- caddesinden itibaren konferans salo
şan meraklılann bir maçta mutat ~ nuna kadar devam eden saha bay
yununu çıkaramıyan bir futbolcu raklarla süsleneceJctir. Heyeti teftişi
hakkmda ekseriya ileri sürdükleri ye yarın sabahleyin saat 8.30 da sa
~ tarza yakm mazeretlere de yer j 1onda bulunacaktır. Saat 9.30 a ka
kalmamıştır: dar oradaki hazırlıklarla meşgul ol-

- Canım kaptanlar ne yapsınlar, duktan sonra tam dokut buçukta hı
idman paralannı yaptıltlan idmanı ıf:hap başlayacak ve öğleye kadar et. 
sıfıra indircek şekilde sarfettiklerin vam edecektir. Ö~leden sonra da f'f!!Y 
den böyle fena oynuyorlar. lerin tasnifine başlanacak ve ertesi 

Tam. ,;eçmiı en meşhur kadınlann 
hayatlannı, yaptıktan l~leri bu 

kitapta bulabilirsiniz. 

Yeni Kus muharrirlerinden Haşek'ln 
Bua hlQ'atına dair ya:ıdıtı orijinal 

hikayeler 

Buaun Çinlilerin istildil için ,.~ 
tıklan mücadeleleri, Çin - Japnn 

kavsasuun hakiki mahiyetini • 

T eknik tedrisatta muvaffakı-
yeti temin eden esaslardan 

biri de bu mekteplerin, içinde bu
lunduktan ,ehrin ve mıntakalann 
iktısadt ve ımat faaliyetlerine or
ganik bir ıuretıe kanpnalan, teı 
ldlitlannı, programlannı, tedrl • 
satlannı ona ıöre tanzim etmele
ridir. Ancak bu suretledir kl bu 
mekteplerden çıkan teknisyenler, 
bütün memlekette teknik terak -
kiyatm rehberi olacaklar, sınai ln
klpfın önQnde yürüyeceklerdir. 

Sanat ve meslek mektepleri -
nln, mıntakalann ameli ihtiyaç ve 
zaruretlerini liylkıY.le tatmin ede. 
bllmelerl, mahalll sanayi üzeri -
ne mQessir olabilmeleri için, iktı -
sadi faaliyetlerin salahiyettar mü 
messillerlnden mürekkep blr ne -
vl idare meclialerfne, yahut Fran
sada oldutu lfbi, Conaell de pre
fectionnement'e malik olmalan 
çok faydalıdır. 

On iki sene kadar evvel, tek -
nlk tedrisatın euslarmı koymak 
nıakaadlyle Maarif VekAleti tara
fmdan çalnlan Belçikalı mütehas. 
111 Omer 8yle de raporunda bu 
.....,. ehemmiyet ftl'lllittlr: 

.. Müe11e1enin, muhitin baya -
una tetabuk edebilmesi !Çin, mu
hlttn muhtelif tıefkllltlul7te. • • 
natklrlan ve tilccarlariyle daimi 
bir temas tesis ve klamesi zaruri
dir. Bu gayeyi temin için hük\t • 
met, kabul olunan esasa tevfikan 
(İf Daıillfünunu) nu ve diğer tek· 
nik mektepleri, hüklımet murah • 
haslarından, erbabı sanayi ve tek
nisyenlerden mürekkep bir neza. 
ret komisyonunun kontrolü altma 
koyacaktır.,, 

T eknik tedrisat münasbeetiy
le •üzerinde durulması li • 

zım gelen diğer mühim bir nokta 
da (mesleki istikamet) meselesi -
dir. (12-13) yaşında ilk mektep • 
ten çıkan bir çocuğa ve ailesine, 
çocuğun önünde açıl~n muhtelif 
mesleklerden - onun bedeni, fik -
rl ve ahlaki istidatlan ve ayni za
manda it piyasasının vaziyeti göz 
önünde bulundurularak • doğru 
bir fikir vermek icabeder. Ancak 
bu suretledir ki, gelişi güzel, te • 
sadüfi bir surette meslek seçme • 
nin ferdi ve içtimai mahzurlan -
nın ve tehl"kelerinin önüne aeçi -
lebilecektir. 

Memleketimiz için yeni olan 
ve ciddi bir surette meşgul olun -
mayan bu mühim meseleyi ayn 
bir makalede tetkik edeceğiz. 

ıöaterlr 
• Karamanda Vefiyat Çok 

Her kitabın liyah 10 kuruftur. Karam~n (~AN) - Kasabamızda 
Dünyanın en lniyük mulaarriTle- bu senekı vefıyatın geçen senekin _ 
rinin ...,.,eri 6 --:d den fazla olduğu görülmektedir. Bu-

a ...-.. e mneat- 11 k . . 
tur Şinwl" ltatlı • u, ışın m~vsunaız ıelmesiııe atfe-

• ll'9 .,. D lıibıp plıll. denler vardır. 
• Kaymakam Celalettin Unaelin bat-

!ı7ne :;"1::= ~e'D4tlli~ abone 8 lin kanlığı altında belediye doktoru Ha-
1 ay • ne. lira. llt Şevki Akvii ... ile aıtma ··cac:1 l 

Ab ı :&.: • oT - mu e e 
one ere •ereee5.mız klltüphane· doktoru Pertev Kösedayın,. sıkı ted-

ler lıazmlır. ldarehanemizden aldır- bir ve tedavtlerile b" k ı.-- 1 .. ı. 
&abillnla.la. ır ço illUlta.u.&-

lan önlemeleri, halkımızın memnu-
• n17et ft tefelddlrilnil kaunm1ttır. 

Adrer. Ankara addell. Rept * Karaman (TAN) - Havalar 
'eteneli Hanı birinci kat. Pmta kutu- mütehavvil Pilyor. 'Do sün evvel 
sa 9'7. çıkan ftddetli bir fırtma, Adeta -1· 

lstanbul satış yert: AııJr.ara ead· zele gibi bir kaç kere her tarafı 

Halbuki tribilnlerdeld klüpçü ol- gün ilan edilecektir. 
mıyan halk araSJna kadar girmiş o- Jstanbul f:klncl müntehf.plerlne \'e
lan bu gibi ithamlardan belki o ~ rflmek C1.ere hazırlanan mazbatala
runcu:hun haberi dahi yoktur. rm ~ bitmiştir. MubataJar bu 

desi, Yeni Kitapçı. sarsmıı, bazı duvarlar yıkılmıt. e-
lektrik tesisatı bozulmUf ve ıpksız 
kalınmıştıt. Bir çoklan korkulanıı

gQn lldncl müntehiptere tevzi edile- dan evlerinde kalmışlardır. Bunu 
cektir. Yalmar tlıktp ftmlttir. 
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Müşterek Bir Cephe 
Teşkili İşi Geri Kaldı 

(Ba~ ! hc•de I l hakkında beyanatta bulunmuşt 
iddia etmesine mani olmak lçin in • Kont Csaky, Rüıenyanın M 
gillz siyasetinin Almanyanın abluka tarafından işgalini anlattıktan 
altına alınmasını istihdaf etmedilf- Romanyanın vaziyetinden 
nin ve Alman milletinin meıru faa- ve fU sözleri eöylemlftir: 
liyetlerine mani olmak niyetinde bu- "Macar Mkerlerınin Ro 
lunmadığının açıkça illn edilmesini nnıewra hududu boyunca 
İngilterenln Berlln maslahatgüzan nom~ya aleyhine mutevec:C 
Forbes, bir telgrafia talep etmiştir. ğildlr. Fakat bu kıtaatı karp 

2 - Lort Perth, bir telgraf gön- edilmeden yapılacak bir taarruJ 
dererek diktatörlüklere kaı'fl ideo • demektir. Maalesef, Romanya 
lojik bir cephe kurmak tasavvuru ciddi askeri tedbirler almıı ve .,. 
mevcut olmadığı flln edildi.it tak • ziyet Gafenkonun bafladıtı 
dirde İngiliz diplomasisi tarafından mayı ıorlqtırmııtır. Romanya 
sarfedllen ıayretlerin genlı mıkyaı- telif araal metallbesinde bul 
ta kolaylaşmış olacağını bildirmiştir. ve bunlar fiddetle reddedilmiftlı 

caıiatan, Rütenyaya muhtariyoi 
Lehiatan tamam•n ayrıldı detmiftlr. Bunun manası, bu 

Lehistan hilktlmett .. Almanya ta- lann devletler aruvıda taksUD 
rafından çember lçlne alınmıı ol • mlyeceğldir. Macaristan, nı 
mak yüzünden, İngiliz planından sa- meseleleri Romanya ile do 
rih bir surette ayrılmıştır. doğruya müzakereye amadedir· 

İngilterenin Varşova sefiri Sir kat Romanya müzakerecilerinİO 
Kenuard hariciye nazın Beke Fran- kasında se[erber bir ordu bul 
ıız • lnıiliz teklifierinl bildirmipe mak şartUe.,, 
de bu teklifler pyri klfi addedil - Kont Csaky, Yugoslavyanuı 
mif ve söylendiğine göre Beck, da· hareketinden bahsederken ~u 
ha sarih siyast ve bilhassa askerl te- söylemiştir: 
ahhiitlerde bulunulmasını btemif - Yugoslavya hüktimeti takip 
tir. hattı hareketten dolayı bütün 

Hükılmet orgam olan .Exprea milletinın kendisine samimi bit 
Poranny, bugün, İngiliz pllnların _ net borcu olduğu kanantindedit· 
dan sarih surette uzaklapnaktadır. Csaky, Romanya il~ anlay• 

Gazete, Polonyanın teklif edilen olan gayretlerın devam edebil 
dekllrasyon nevinden dekllrasyon. kaydeyledikten sonra, Me 
lara çok itimadı olmadı.tını, blokla • bakı ile tarihi ve etnografik P 
ra ıQıilklenmlyecett gibi herhanıl pin bir kere daha muzaffer olcl 
bir cepheye de lttirak etmiyecellni ve Trianon modelmde olan '/ 
bildirmektedir. Polonya kendi yolu- les muahedesinin yeni bir darb' 
nu takip edecekUr. diğini söylemiş ve sözlerni fl 

Lehistan h\lkdınetl bugQn 1914 le bitirmiştir: 
ve 1915 ihtiyatlarını aillh altına da- Dünya banşının tehlikede 
vet etmiştir. Hükumet şimal cephe- nu zannetmiyorum. Unaurlarsll 
sini takviyeye lüzum gördüfü için vazene bulmakta olduğu her ~ 
bu tedbiri oldıtını bildirmektedir. raa daha tftklr olmaktadır. 

Latoia hilktlmetl, ton hldiseler karşıya bulunan taraflar dtgerl 
karşısında katl bitarafiıktan ayni - meşru menfaatleri lçfn bü~ 
mıyacağını bildirmiştir. anlayış göstermek mecburi$' 

Amerilıotla rNlret bulunacaklardır. 

Amerika Birleıik CQmhuriyetle
ri hariciye nazırı Mister Cordell Hull 
bugtlnkü beyanatında Alınan tec:a • 
vüzünü flddetle takbih etmlf ve bu 
'tecaVüz ıfy'asetlnln bOtiln dilnya ıul 
hünil tehllbye ltoyd\llUllu anlatlluf. 
ve dünyanın hiç bir vakit bu,On ol. 
dutu kadar kanun, nizam hlkimt -
yetine ve sağlam lktısadt miinue • 
betlere muhtaç olmadılını, Ameri
kanın bu siyaseti beslemeğe devam 
edeceğini ıöylemiftlr. 

Macaıütanın vaziyeti 

Peşte, 24 (Hususi} - Macaristan 
Hariciye nazın Kont Csaky, dün par. 
lllmentoda, Macaristanın vaziyeti 

* :Berlfn, 24 (lJ\ISJ,ISi) - HOı 
bugün Memelden yine denu .,. 
yolu ile Berlıne dondü . 

Meme) ~rki ~aya baj 
tır. Butün Alman kanunları 
btr mayıstan itibaren tatbik 
caktır. Fakat Yahudi avukıltıarl' 
kimler bugtinden ıskat olunfO 
dır. Yahudilcrın bır şey kaç 
rına im.kan vermemek için '/: 
mallannın istatistiği tutul 

Pragdan Parlse gelen ba 
göre, butün yabancı gazetelef 
memlekete girmekten menol 
tur. Yalnız ttalyan ve AlnıaJl 
teleri girecektir. 

lstanbul intihabı Mebusan Tefi' 
Heyetinden : 
Refik Saydam 
Ali Rana Tarhaıı 

General Kazım Kara Bekir 
,, Refet Bele 

Salah Cimcoz 
Doktor Tuğamiral Hakkı Şinasi 
Erel 

Eski İstanbul meb'usu, Başvekil 
Eski İstanbul meb'usu, Gümr~ 
lı\hlsarlar Vekili 
Eski Istanbul meb'usu 

" .. .. " .. 
Ahmet Hamdi Deniımen " " " 
Atıf Bayındır " " " 
Sadettin Uraz " '" " 
Şükrü Ali Ogel "' .. " 
Ziya Karamursal " " .. 
Fakihe Oğmen • " " 
Ali Kimi Akyüz" " " " Darülşefaka müdürü 
Abidin Daver lstanbulda muharrir 
Galip Bahtiyar Göker lstanbul c. H. P. Dyönkuru1 
A. Şükrü Esmer Profesör ve muharrir 
İbrahim Alaeddin Gövsa Eski mebus muharrir 

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından İstanbul meb'usluğuna yut 
isimleri yazılı ıevatın namzet gösterilmiş olduklan ilan olunur. 

• lstanbul Müntehibi Sanilerine 
l~tanbul İntihabı mebusan tefti' heyetinden: 
2613/939 Pazar günü mebu. intihabı yapılacaktır. o gün sSllt ı' 

dok~~a rey alınmıya başlanacak ve on iktde bitecektiP. -• 
Müntebibi anilerin intihap mazbatalan Univenite konferans ~ 

nunda dağıtılacağından saat dokuman evvel salonda bulunarak " 
ta1annı •lmalan rica olunur. 

* lstanbul intihabı Meblİsan Tefllf 
Heyetinden ! , 

~tihabı nıebusan kanunu hükümlerine göre tamim edilrnif , 
intihap defterlerind~ İstanbul villyeüııde 669495 nüfm tesblt 
old~luna nuaran vilAyetlıtrlzin on )'edi mebus 
celı illn olunur. 



TAN 

11 IST ANBUL YAKIFLAR DIREKTÖRLOGO ILANLARI 1 
Semti ve mahallesi Cadde veya IOkağı No. su Muhannnen aylıtı 

LiraKr. 

K lı Çepne Tekke yeni Zaklrbqı 1 
A az ansaray, Atik Mustafa Paşa Esnaf Lonca 9 

J3ekt8fl teıldı:.t 
İmam me§l'ut.aın 
Penceresiz oda 
Penceresiz oda 

12 00 
7 00 

7 00 B~çekapıda Dördüncü Vakıf hanın ~~ k~~ında 33J1~: Bahçekapıda dörouncü Vakıf hanın dorduncu katta ., 00 

k da azılı mahaller 940 senesi mayıs sonuna kadar kiraya verilmek Ü7.ere açık arttırmaya çıkanL Yu ar Y , 
İstekliler 4 Nisan 939 salt günü saat on beşe kadar Çemoerllta~ lstanblll Vakıflar Başmüdurlüiüııc:t. 

mıştır. . 
Vakıf Akarlar kalemine gelmelerı. (1981) 

Gayrimenk~I ~a!~~-ü~~~~~ 
lstanbul Emniyet Sandıgı ~udsııe s!dığımızdan aldığı 750 
~ayan Ayşe Şivekiırın 1841~ hesap edi o. vadesinde borçlarım verme-

d. Ya karşı birinci derecede ıpatek pdd ın· ı'n matufu 40 cı madde-
lği ... ..ı 46 cı ma es . 

1. -.ı.en 3202 No. lu kanunun .. d Hacehesnahatun mahallesınde 
ille .. · b d üskudar a ı !> ~ore satılması ıca e en w k ' 125 yeni 4 en yeni 8 No. u 
&Şalunanı şimdi susuzbağ sokagı:ıda ~s t amı bir buçuk ay müddet
~bahçe ve müştemilat ahşap bır evın 8~ il kaydına söre yapılmak
ıa:!ık arttırmaya konmuşt~. Satış t';J;u ;::y akçesi verecektir. Milll 
batuc' Artırmaya girmek istıyen 423 

: kabul olunur. Birikmif bü
t . alardan birinin temina~ me~tubu ıf a icaresi taviz tutarı tellaliye 
~ Vergilerle belediye resımlerı v~25131939 tarihinden itibaren tet
~Çluya aittir. Arttırma şartnamesı . 

1 
. servisfnde açık bulundurula-

etınek istiyenlere sandık huk~ mlış er~ h t ta şartnamede ve takip 
takta- · liızu u ıza a • 
d • Tapu sicil kaydı ve saır . 1 lar bunları tetkik ederek osy girmış o an , . 
Bat asında vardır. Ar~tırmaya ında her şeyi öğrenmi§ ad ve itı-
~lığa çıkarılan gayrımenkul hakk 

39 
t ihine müaadif Perşembe gü-

11 .. olunur. Birinci arttırma 11/ 5/
9 ta:4 ten l6 ya kadar yapılacak

ı:: Cağaloğlunda kain Sandığı~ızd~ ~8.8 t klif edflecck bedelin terci
~ ııuvakkat ihalesi yapıla.bilme~ ıçı~e~lefiyeti ile sandık alacağını 
t&tn. alınması i~abeden gayrımenk ks~ takdirde son arltıranın taahhli-

d~ atnen geçmış olması şarttır. A .h. us"' adif Pazartesi günü aynı 
u baıc · . 2 .. / 5 1939 tarı ıne rn 

lll ı kalmak şartıle " ı ıl aktır Bu arttırmada gay-
}';:_Jıaldc ve aynı saatte son arttırmasbı yakp laa~-'-tır. Haklar tapu sicil-
-"llenk 1 - stünde ıra ı l,;IJA • 

~ u en çok arttıranın u ·rt·f k hakkı sahiplerinin bu bak-
ı,.~ e sabit olmıyan alakadarlar . ve dı . ı ~ddialannı ilin tarihinden lti-
::""'"ltl.ı v h ·1 f · e masarife aır 1 

b ... ~ : ususı e aız v ak us·· bı' telerile beraber dairemize bildir· ....,.-e.n yı · .. · · de evr ı m 
lllelerj 1,,.rnu gun ıçın tle haklarını bildirmemiş olanlarla haklan ta-
l>u s· . azımdır. Bu sure tı bedelinin paylaşmasından hariç kaw 
ıı:ı.;,cıllerile sabit olmıyanlar ı:akş istlyenlerln 938/398 dosya numara
SUe. • Daha fazla malı'.'unat a . .. caat etmeleri lüzumu ilAn 
l 

Bandığımız hukuk ifleri servısine mura 
o lınuı. 

y ALOYA KAPLICALARI 
? . . in çamaşır yıkama maklneıl, 

l3uı alova Ka~lıcalan çamaşır~a:~.:;eleri alınacaktır. Allkadarların 
her ~aklnesı, Bulaşık yıkarn an 12 ye kadar Gala tada Deniz Bankta 
4 11_ gun sabahlan saat 10 d ~ dilriyetine müracaat edilmesi. 

14llcfi katta Yalova kaplıcalan ınu 

kadıköy Vakıflar Direktörlüğü İlin lan 

~ Mahallesi Sokajı No. 11 Cinsi Aylık kiralı 

L. K. --
DükkAıı 8 60 
Ev ., 50 

Ev ., 00 

~ ~ -
Göztepe Mehmet Ef. 85 

ltSlt\idar Trabilos 15 
'{}~dar Selami ali 

Arakiyeci Kör bakkal 45 

Ca.f er No.taJ 
' -

80 
'? yri menkuTierfın 31.5.940 sonuna 

~karda cbısl ve mevkneri yazılı ~a beş gün uzatılmıştır. ihaleleri 
~ 3 kiraya verilmek üzere artt_ır ma a~lilerin Kadıköy Vakıflar 
~~39 cumartesi günü saat 10 oadır. 
~üğüne gelmeleri. (1977) 

~ııııır--'"7"t~üthis Sırt Ağrıları 
ı \LLCOCK bütilıı ıstıraplara nihayet verir. 

ziyor. "Jlarpte çok defalar ça-
ıay J. L. 78 • . 

ftzeriJufe kalıyordum. Neticesı ola-
nurlar .. ı · ld m. 
·ak deh~tli sırt airısına mupte a o u 

i . . bacında iken bu ağrılarla 
'ilihare şımm " 
• rd Nihavet ıWn kıymetli ALL
cıvranıyo um. " . . . 
, akılanm tecrübe ettını. Ani teıun 

~...._~-L;ıt..""""'"ı...-.. ... ocK Y v b ·netten 
llJ • ZAİL OLUB U , ayeslnde atnlanm zail oldu. e u ı 

• .,.BAGo ~ _ t:ıınamen kurtuldum. 
Siı d v LCOCK vakm ile dindiriniz. Saçtığı sı-

t c arka agnlanmzı AL • fın arak 

~~:: 0TOMATiK BiR MASAJ, gfb~:'~·~:,::;a:: yo::::ıuP-
:lltı. 'Ye bütün atrılan defeder. AL 'Jt'h bı asap halatında da-
1'1 ~~e eder ve LUMBAGO, SİY ATIK veya~ 1 ';,ı.b 27 1/2 lnınqtur. 
~COCK yakısı safi ve mtlessir blr deH ır. 

~dana Beledlye Riyasetinden : mllJolı adet kapsQI De 
~ - Kanara gazozhanesi ihtiyacı olan yarım alın aktlz. 

ş Utre limon esansı açık eksiltme suretile satın . ac 
2 - Kapsül ve esansın muhammen bedeli 1375 liradır. ! - Muvakkat teminat 103,13 liradır. t 11 de Belediye En-

tü - İhalesi Nisanın 13 cil Peqembe günft saa 
lllenind 1 ak•·-
5 • e yapı ac WA. f.,.1 ri Mlldürlüfündedir. 
lı - Şartnamesi Adana Belediyesi Yazı ~ e 

tlyenler orada görebilirler. Beledi 
tn~ - Taliplerin ihale günü muvakkat teJnh>atlarile bfr~692) .,. 

fınıentne müracaatlan UAn olunur. 

YENi BiR TEN 1 
GÜZEL LİG i Ne· 

doöru atılacak 

JADIM 

Bunıtalı:lar 
bale e~hlebilir . 
Viyana Oniwe..-it .. ~ndtn bir Prof~.ılr -
Bioc:el - Tıblr eıtılı:leri Gençlltın ca· 
:ıüp bir •aauru.u lı:etfıtmi,tir . Bu 
eevber hılihaıırda penbe reoktelti To
kaloD kre"'I lırldbiode menuttur. 
Cildla bu yırloe uııwnıou alı:t-mları 

71tmaıd1D evvel tatbilı: ediniz 
sı UJUTkeD, o ; clldioi&i 

•M'ıl"'"""::~ b..lır " ruç!ettirir. 

-.-ı.· .. 
kadife ribi yumı.: .. k ,.. sf1alıı ..art.. 
lırdH kurtarmak içi• her aabab be· 

...... ,.. 

JU Realıdelrf Tolııloa 
Krewılal lirGala. 

pyet emİD ft 
•emouııiyet balıfdır. 
40 :ra,larında rör_ünebillrl.r. v .. ~. 
iıleriDİ aidirerek bır Gea~ ~·~m ru· 
sel cildini ikame ~~'· Cıldıa u.o"'nı 
elan Tokalon kremıoıa 1emeraa ..r.· 
, ••• ha7rcttir. MemaUD ulma7a ., 
,.,...101 pri alahilirler. 

Ankara caddesi No. 153 

Türk Muharrirleri 

Seriainin 4 üncüsü olan 

SARNIÇ 
Said Faik 

Çıktı - 25 Kunıt 

Dr. HORHORONl-

aaıaıarını akşama kadar Slrke-1 
lyana Oteli 7ıınındak1 muayene-

' 

f'slnıf P tedavi eder. • • 

Telefon: 24131 ---· 

Samsun icra memurluğundan: 

Samsunda 19 mayıs mahallesinde 
mukim Amasya inhisarlar eski mu
hakemat memuru ölü Münilr karısı 
Lütfiyenln Sclanikli Abmette olan 
alacağından dolayı evdeki hissesine 
koydurmuş olduğu haczin kaldırıl

masına dair tetldk mercilnce mütte
haz 13/1/939 tarihli karar sureti 
mezburenin mahalli ikameti meçhul 
1'ulunduğundan tebligat yaptırılama
mış ve ilanen teblittne karar veril
miı oldujundan teblil makamına 
kaim olmak üzere keyfiyet ilin olu
nur. 

KAYIP: 22.5.937 iün ve 6266 sa
yılı otomobil ehliyetimi kaybettim. 
Yenisini çıkaracağımdan eskilinJn 
hükmü yoktur. Yüzbaşı Nevzat füül 

Gayrimenkul Satış llCinı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
Bay Hayri ile olu Bay Ahmet Sadıkın 10420 hesap No. sile Sancııg'ı

mızd;t aldıklan 600 liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesin
de borçlarını vermediklerinden haklannda yapılan takip üzerine 3202 
No. lu kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 cı maddesine göre satıl
ması icabeden Boğaziçlnde Anadoluhisannda Göksu Kandilli cadde
ainde eski 7 Mü. yeni :l8/l No. lu bahçeli kArgir bir evin tamamı bir 
buçuk ey müddetle açık arttınnaya konmuıtur. Satıf tapu sicil kaydı
na göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek iltlyen 57 lira pey akçesi 
verecektir. Milli bankaltı.rdan birinin teminat mektubu da kabul olu- , 
nur. Birikmiı bütün vergilerle belediye resimleri. vakıf icaresi, taviz 
tutan. telllliye rüsumu borçluya aittir. Arttırma f&rinameai 27 /3/929 
tarihinden itibaren tetkik etmek isiyenlere sandık hukuk iflert servi
sinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve aa1r lüzumlu izahat ta 
prtnamede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya limıif olanlar, 
bunlan tetkik ederek satılığa çıkanlan gayrimenkul hak.kında her te
yi öğrenmf.§ ad ve itibar olunur. Birinci artbrma 12/5/939 Cuma IÜJlÜ 
Cağaloğlunda kiin Sandığunızda saat 14 ten 18 ya kadar yapılacaktır. 
Muvakkat ihalesi yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan 
alınması lcabeden gayrimenkul mükellefiyeti ile sahdık alacağını ta
ınamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde IOn arttır~ın taahhüdü. 
baki kalmak şartile 30/5/939 Salı günü aynı mahalde ve aynı saatte 
10n arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arltıra
nın üstünde bırakılacaktır. Haklan tapu aicillerile sabit olmıyan alA
kadarlar ve irtüak hakkı sahiplerinin bu haklarını ~e hususile faiz ve 
masarüe dair iddialarını ilin tarihinden itibaren yirmi gün içinde ev
rakı müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle 
haklarını bl}dinnemiş olanlarla haklan tapu aicillerile sabit olmıyan
lar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla mallımat 
almak istiyenlerin 938/ 360 dosya numarasile Sandığımız hukuk işleri 
servisine müracaat etmeleri lüzumu ilAn olunur. 

* D 1 K KAT: 
Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayriınenkulQ tpotek ~ermek 

isti.yenlere muhamminlerimizfıı koymU§ oldulu kıymetin yanmıı te
cavüz etmemek üzere ihale bedelinin J'ansıDıa kadar borç vermek su-
retile kolaylık gösterilmektedir. (1995) 

GAYRI MtlBADILLEB CEMİYt:ı'INDEN: 
Gayrimübadiller Cemiyeti Kon~ 4 Nisan 1939 Salı günü 188t 14 

de Cağaloğlunda İstanbul Halkevinde aktedllecettnden Gayrlınübedll
Jerin mezktır gün ve saatte Kongreye gelmeleri rica olunur. 

RUZNAME: İdare Hey'eti Raporu. 2 - Nizamname mucibince 
idare beY'eti bıtibaba.. 

ıı=== 

Gayrimenkul Sat~_ş .. !~Gnı . 
E 1 t Sandığı Dlrektorlugunden • 

lstanbul mn ye 7292 hesap nwnarasile sandığımız-
Bayan Serpuhi ve Hay:n~ karşı birinci derecede ipotek edip 

dan aldıklan (1500) lira rç. den dolayı hakkında yapılan takip üze-
. d bo un ödenmemesın vadesın e re 46 1 maddesinin matufu olan 40 mcı mad-

rine 3202 No. lu kanun.un bed f Bakırköyünde sakızağacı mahallesinin 
desine göre sa~lınası ıca 

1 
~ah eli ahşap bir evin tamamı bir buçuk 

taş han caddesmde 8 No. u k ç uştur. Satış tapu sicil kaydına göre 
ay müddetle açık arttırmaya. 0

: isilyen (221) lira pey akçesi vcrc
yapılmaktadır. Arttırmaya gırmb .. in teminat mektubu da kabul olu-
ek . M'lli bankalarımızdan ırm ıf . . 

c tır. ı .. _ . le belediye resimleri ve vak ıcarcsı v: 
nur. Birikmiş butun vergıler b çluya aı'ttir Arttırma şartnamesı wr ··sumu or . 
taviz ~eli ve de ~ ıye ru . tmek istiyenlere sandık hukuk iş-
27 /3/ 39 tarihinden ıtibaren tetkikk: Tapu sicil kaydı ve sair lüzum
leri servisinde açık bulundurula~a d: •asında vardır. Arttırmaya gir
ıu_ izahat ta şartnamede .ve takıp sat;lı w a çıkanları gayrimenkul hak
mış olanlar, bunlan tetkik ederek 

1
g r· Birinci arttırma 12/ 5/ 39 

kı d h · · ·ğ ·ş ad ve itibar o unu · 
n a er §eyı o renmı .. _ w aloğlunda kain sandığımızda saat on 

~~ine milsadif cuma gunu Cag Muvakkat ihale yapılabilmesi 
dortten on altıya kadar yapılacaktır. icabcdcn gayrimenkıl 
için teklif edilecek bedelin tercihan alınması mi alınası şarttır. Ak
milkelleftyeti ile sandık alacağını tama~en ~eçak \artne 30/ 5/39 tari
•l. takdirde son art.tıranın taahhüdü baki kam arttırması ya
hıne müsadtt salı günü aynı mahalde ve aynı saatte ~ı: üstünde bıra
pılacaktır. Bu arttırmada gayıiınenkul en çok arttı:a irt"fak 
kılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan alfıka~arl~ ~e. ·~di 
hakkı ı>ahiplerinin bu haklannı ve hususile faiz ve masarü: b~ırtelı il~ 
alarmı U • · ·· • · de evrakı mus ı er un tarihinden itibaren yirmı gun ıçın akl dını bildir-
beraber dairemize bild' 1 ri lazımdır. Bu suretle h a . 

1 ırme e 1 tış bedelı-~em f olanlarla haklan tapu sicillerile sabit olmıyan ar sa . 
nın paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malumat alm~ .istıyeı: 
lerin 938/1162 dosya numarasile sandığımız hukuk işleri servısıne mu. 
racaat etmeleri lüzuınu ilan olunur. 

• 
D 1 K K A T : k !sti 

Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek etme _ -
y:nlere k m~hamminlerlmizln koymuş olduğu kıymetin nısfını teca;;z 
e meme uzere ihale bedelinin k dar borç vermek sure e 
kolaylık göstermektedir. yarısına a (1994) 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ılanları 
Muhammen bedeli 7330 lira 80 kuruş olan muhtelli toz ve ana1in bo-

yalarla muhtelif cins vernik fistüb,.,. . ed ~_,_,_ 28 kalem . -~ vesaır en m~ep 
~ya malz~mesı 3/ 4/939 Pazartesi günü saat 15 de Haydarpaşada gar 
bınasmdakı satınalma komisyonu iarafından ka h rf usulü ile satın 
almacaktır. pa za 

Bu' l~ ıfrmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 549 lira 81 
kuruıluk m~v~at teminatlarlle birlikte tekliflerini muhtevi zarflan-
nı eksiltme gunu saat (14) on dörde kadar '-o · 

1 
ri 111.-·-

dı .. rnısyona verme e ~ı-r. 

Bu t,e ait prtnameler Haydarpafllda gar bbıuuıd.aJrj komi n ta-
rafından parasız olarak dağıtılmaktadır. (~g) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 

1 - 1•187839 tarihinde kapalı zarf ve eksiltmesi ;yapılacağl 'l1lit · 
edilmiş olan buhar kazanının münakua müddeti görül ı" .. 
ne temdit edilmiştir. • . en uzum tızeri-

n - Eksiltme şeraiti sabıka dahilinde 4/4/ 939 tarih"ı tl 
lı ·· ·· 15 .:/' K ne ras ıyan sa gunu saat ae abataşta levazım ve mubayaat 1:11bes' .. d .. 
tl 1 k · d 7- ı mu url-ye a ım omısyonun a yapılacaktır. Kapalı zarflar ekı'lt . 

d b. ı· ı me saatm-en ır saat evve ıne kadar (Saat 14 e) kadar kom' .. ·on b k 
1 makb uk . . . ..., aş an ığına 

uz m abilınde verılmesi ve eksıltıneye -tt-ek fstl ı in f' . . e...... yen er ıat-
sız teklif mektuplarını ihale tarihinden bir hafta evveline lradar müs-
kirat fabrikalar şubesine vererek münakasaya istirak vesika 

1 1 ,~ 
111 

:ı: sı ama a· 
n .u&zımdır. ı cı 114) 

GRIPI, NEZLEYi ve bütün ağrlları derhal geçirir. 

Kimyager Aranıyor~ 
EREGLI KÖMÜRLERi IŞLET~AESI 

GENEL DIREKTÖRLOGONDEN : 

Kömür nümunelerini bizzat almak ve kömüre müteallik bi
IUmuın tahlilleri yapmak üzere bir Kimyager alınacaktır. Ta. 
tiplerin mUhtaıar tercümei hallerile ve talep ettikleri ücret 

zikredibnek suretiyle Tophanede Posta kutusu No. 8 adresine 

mektupla müracaat eylemeleri. •••••• 

lstanbul Emniyet Müdürlüğünden : 
Müdürlyetimiz içln 550 takım sivil elbise ve 550 adet şapkanın alın

ması kapalı zarf usuUle eksiltmeye konulmuştur. 
Bir takım elbise ve şapkanın muhammen bedeli 25 lira, muvakkat 

teminatı 1031 lira 45 kuruş, eksiltme 4/ 4/ 939 Salı gUnii saat 15 de 
Müdüriyetimiz Üçüncü Şube Müdüriyeti dairesinde yapılacaktır. Tek
lif mektuplan eksiltme tarihi olan 4/ 4/ 939 günü saat 14 de kadar ka
bul edilecektir. 

1stek11lerin teraltl öğrenmek üzere Üçüncü Şube Müdürlüğüne mü-
racaatlan. (1712) 

Deniz Kulübünden: 
26 Maıt 1939 Pazar gÜnü saat 15de Kulübümüzün alelade 

senelik kongresi Modada kain Kulüb merkezinde akdedilece
ğini muhterem üyelere bildirir, tetriflerini dileriz. 

idare Komitesi Reisi -

Sahibi Ye Neşriyat MOdUrD BalO LiUfü OÖRDtl'NcC Gaseteellik ve 
Neerbat T. L. 8. Buddıh yer TAN Matbauı 
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Tane , Kun&f ----Samsun 25 (Madeni kutu) 45 

Samsun 20 30 

Salon 20 35 

Çeıit 100 145 
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Tane 

Samsun 25 (Madeni kutu) 45 

Samsun 20 30 

Salon 20 35 

Çeıit 100 145 
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#·-ıo•M•A•r•ız·M·A---, 1 Yağmurdan, rüzgôrd~n. gripten 
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BOtiln •irı-ve sızllara karşı -n müessir ve mütekamil kase 
J", '"" DER M A ~ Kaşeleridir: Lüzumunda Künde 1·3 

kaşeye kadar ahnır. 

Diş Doktoru Diyor ki: 
Kısa bir müddet "R ınYOLtN,, kul

landıktan sonra dişleriniz inci gıhi 
parladıktan başka mikropların ki.rni

len mahvolduğunu zararlı salya ve 
ürazatın kesildiğini, diş etlerinde:ki 

iltihapların durduğunu ve nıhaytt 

ağzında latif bir r.ıyiba bRşladığmı 

duyacaksınız. 

GAYET TEMiZ 

GAYET SIHHi 

GAYET UCUZ 

Her gün sabah, öğl-:? ve ak;ar.ı ye
meklerinden oronra giinde 3 defa 

dişlednizi 
ASIPIN KENAN 

Romatizma aijrlları 

için en iyi ilaçtır. RADYOLİN ile Fırçalayınız 
~:::::::::~~~~-.:::::::::::::::::::::~, ır m--~~b==~- \ 

Bir tecrübe kôfidir ! 

BA SUR MEMELERiNi 

LUMB~~~TIK I nezleden, pervası yo~. En fena 1 
ARKA havalarda bile : . 

. BEL 
ve bütün ağrılara ka111 

# ' AGARAN 
SAÇLARA 

COK -
NE SEL 

i§! - 1 ' .. .. , CUNt< 
I • 

.~ 
i 

KULLAlllYD-
NEOKÜRIN, baş diş, roma· 

tizma ağrlları için de 
birebirdir. 

Tek kQfe 6. Altılık kutusu 30 kuruftur. .. .................................. ~ / 
-=========----------------~~----------

8U KUCAKLAMADA 

PERTEV SURUBU 
ve 

Pertev Çocuk 
Pudrasının 

hissesi olduiju bllôlhtiyar 
zihne gelmektedir • 

• 


